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\/ I. '

JSfe уим tamquam parva,fastidiai Grammatices é*

¿ementa; quia, interiora sacri hujus adeunti-

bus, apparebit multa rerum subtilita), qua?

non modo acuere altissimam quoque erudition

пет, ас scientiam possit.

M. Fab. Quintiiianus. L. i. Cap. 4.

IÍ.

Ait mondani, hogy ez, amaz hiba vagyon a' Nyelv-

benn, egygy jó Mester* szájábann, 'j egygy

ki-dolgozott JSyelv-mesterbenn, пет illik; mi

ttel пет at' J^yelvbenn vagyon a' hiba, hanem

'HARVARD^ro.szsz e'le'sbenñ.

I UNIVERSITY! A' Magyar Nyehr miveIS Erdélyi Таг-

IANß25 1974 I saság Munkáji I. Dán 117. lap.

 

III,

Az újjítás ha jó^ és szükséges ist soi ellehkez&t

talál. Üjjítás nélkül пет épithàtni.
■ •

Kazintzi Ferenlz Magyar Régiségek

I. Kötet, 29. lap,

IV,

Azt kèrde.m : miértt пет lenne Kôtelessége egygy

JKyelv-tanítónak a' leg-töke'letesbb irás1 mód-

játválasztania, ha mindjdrtt a* közöns/ges szo-

kás- eilen lenne- is,

Víg László, Versegi Ferentz Okoskodáca.

eMeo, Pest' 1806. 87. lap*
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F&MÉLTÓSÁGÚ,'S FÓ-TISZTELETÚ

K£GY£LJVI£S £RS£fW

.À. Magyar Nyelv Nap-keleti lévénn, a*

"ïJaç-keletieknek bé-vett ósi szokásak-ként,

hasonlatosságbann szólvánn azt mondom:

bogy hasonió a' Nyelv a' szölöhözz.— A1

szolónek vagyon Ura^ vagyon Gond-vise-

löje, *s Fel-vígyázója, vagynak mívessei,

munkássai, tselédjei.

A' szóló' Urának teljességgel, es ál-

taljábann szólvánn nem szükséges a' szó

ló munkát tudnia; de nem kell sajnálnia

koltse'ge't a' szólóre; mertt ha nem akarreá

költeni, az el-parlagosodik, é* el-pusztúi.

A' Gond-visejóknek raár többet kell tud-

niak a' szóló munkáhozz, e's a' szóló' Urá-

tól fel-vett javakból, és pe'nzekbôl hivenn

hölteniek a' szolóre, és szolo mívesekre ;

mertt a' szolö' Gond-viselóje azokat egyéb-

tt koltvéatiy vagy el-fetsékelvénd, veszni



tér íl szôlô. A' szôlô-mivesbenn meg-ki-

vántatik a* tudomány, vagy lelki. ero, hogy

értsen a' szôlô miveléshezz ; mertt a' tud-

atlan munkás több kárt tészen, mint sem

hasznot hajt. 2.) Bírnia, kell a' munkát,

légyen hozzá test} ereje. 3.) L,égyen úgye-.

kezete, és serénysége,

Valamint a* szôlôbenn a1 mivesek a*

roszsz tôkéketki-йцк, és helyettek jobbak-

at ültetnek, vagy homlitanak: a' roszsz

fajttát vagy jobbnak belé altásával, vagy

a' roszszat ki-pusztítvánn, helyébe jobb

nak homlításával ki-vcsztik, sokszor más

vidékekrôl, — sôt más tartományokból-is

hoznak kívántt fajtta szolo-fákat: a' szö-

ló-fáját, veszszejét karóval gyámolítják,

és támogatják, öszsze-kötik, meg-kapálgat-

ják, a1 gazoktól, és gyomoktól ki-tiszton-.



gatják, 's ekképenn toke'letességre viszik;

hülónbben pedig, a' szôlô el-perjésedik,

el-siskásodik, es meg-romlik. Epenn így

bánunk a' Nyelvvel is : a' mi roszsz fajtta

szók, vagy szólások vagynak benne, mi-

koronn íehet, azokat ki-irtjuk, e's helyökbe

jó-féle Magyar eredetûeket ültetünk, vagy

altunk, a1 jó Magyar gyök-e'r szókat szár-

maztatással szaporítjuk, ne'ha a' nyelvbe

más Nemzetektôl is szókat költsönözünk,

es szükségbenn meg-tartjuk, szükségünk

лет léve'n pedig, rajttak ki-adunk, és hely

ökbe a' jó Magyar gyök-erekböl újj szót al-

kotunk, 's a't. Ha nemzeti nyelvimket mí-

veletlenül hagyjuk, anyálkodólag nem tsí-

nosítjuk, és tisztongatjuk, ha nem gyámo-

litjuk, bibéjét nem gyftgyitjuk, nem gyapo-

TÍtjuk, korúlotte nem fáradozunk, nem



Úgyekezünk, — annál inkabb ha idegen

nyelvekkel el-nyomatni engedjük, leg-ott»

at) el-soványodik, azonnal el-hagyatott ár-

vaságra jut, es nyelvével egygyütt a' Nem-

zetnek is. árva ügye-fogyottságra, és ügye-

fogyott árvaságra, következoleg pusztút-

ásra keUetik jutnia.

£zt ditsô Nemzetünknek édes Aty-

ja, Nemzetünk' titkos értelmiï szolejéuek

kegyességes Uray a' Magyar Nemzetuek

szerelmes Országló ja, és Fejedelme éreeke-

nyenn, és buzgóana szívelvénu, ésa* Ma

gyar Nyelvet Ország szertte külöoösena

taníttat vánn, ç'sj|0rvényessé tévénn ezea

Nemzeti szúz nyelvünk' virágoztatása fe»

161 gyonyorú atyai rendeléseket tenci

mélJÓztatfk,

Ezc-n ïiikos éftelmâ sziôlônknek Gond



viselôji, Fel-vígyázój¡ nem egyebek, ha.

neoi Országunk' Nagyjai. A* «zölö míves-

ek, és munkások végre a' Magyar Nyelv

tanítók. Már pedig az Egygyházi rendú

ftagyoké lévénn Nemzetünk' álladalmai

között az elsôség, — következftleg ezen

gondviselésbenn is az Egygybázi Nagyak-

nak kelletvénn elsöknek lenniek, miy^I-

h^igy az Isteni nagy Felség a' Magya^ok'

îstene Eksztzéllentziádat a' Fó-Papigjjfd-

Püspöki nagy Meltóságra, az árva Magyar

Ncmzet' lelki, testi köz javjfepak elé-moz-

ditására, elé-segéllésére, gyaporítására, fel-

magasztalni méltóztaték; — annakokáértt

«■zen titkos ertelmö szôlônànek az Egygy

bázi rendbol éfi leg^issebb,leg-nlábJ»va$6,

leg-méltatlanabb royjikássa, EksztzeUen^

niádnak mint vslahfa-^hozzám ¿rdemítlen



hezz különös szívesse'ggel viseltetett Gene-i

ralis Vicáriusomnak, mostanság pedig, mint

kegyelmcs Adetropolitámnak, Fö-Püspok-

ömnek, ezen magábann kitsény ugyan,—

de nagyságos tárgyú, Nemzeti nyelvünk'

épúletére, elé-menetelére, es így a'koz-jóra

törekedo munkámnak, magyarkodásomnak

elsô zsenge'je't fiúi tisztelettel ajánlani, e's

mélyse'ges alázatossággal fel-áldozni bátor^

kodttam.

A1 Szerzo,



E L Ô . S Z Q%

Mind a két Magyar Hazábanny úgymint :

Magyar Országbanny ès Erdélyi Nagy Feje-

delemsegbenn^ uralkodó Nyelv vgyan a Ma

gyar Nyelv ; de mind a két Honnunkbann

avval пет egyenlo-képenn élünk, azonn kïd-

önbbözoleg szólunk^ es írunk. JVIivel pedig ar.

uralkodó% és országló Nyelv tudományjának

valamint a ¡Soz-igazgatásokra^ úgy a Ke-

reskedések' elé-mozdítására, fel-segéllésére^

gyaporítására, es fel-tartására leg-nagyobb

haszna, es stkere vagyon : annálfogva Fel*

séges Országlónh, es Uralkodónk, пет tsak

a Magyar Universzitásba, Akadémiákba,

es Gyimnáziomobba, hanem meg a Bétsi

Universzitásba ¿s, a Magyar Nyelv tanítás-*

ára, Királyi Profeszszorpkat, 's Tanítókat



rendelñi kegyesenn méltóztaték. Mivel t»-

vább ezen Tanítók Honni Nyelvünket Ala~

gyarúl tanltják^ ezen Tanitók\ es Oskolák*

számára felettébb szükséges lenne egygy Ma~

gyarúl késziiltty 's jól ki-dolgozott, és talp-

ra esett Magyar Nyelv-tanító Könyv, a-

vagy Grarnmatika, à melyly a ket Magyar

Jíazábann a beszédbenn, és írásbann-valo küU

onbbségeket egyenlo szabásokba szedné, az-

okat meg-állítaná, és meg-egygyeztetne\ a

rnelylyet rend-szeres, (systematicus) és köm

zônséges Oskolai Grammatikáúl lehetne ki-

szabni% és rendelñi, , »

Ilylyetén Magyar Nyelv-tanitó Könyv

et ùgyekezém én Aésziteni, melylyben a' rend-

szabásokat, a tanítványokra nézve rövided-

enn, egygy-ugyûenn^ és világosann elé-adom ;

de ezek-utánn a tanítók, és tudások, szám

ára Jegyzetek következnek, melylyekbenn

rnélyebbenn tekintclek Nyelvünk' belséjébe^

annak természetéty tulajdonságait, és szokás'

ait ítéloleg (eritice)fejtegetvénn^ és magya-

rázvánn. De azt tolem még is cgygy ma*

gányostól, és fáradságos hívataLlal meg-ter-

beltttôl пет kívánhatni, Qianem egygy tudós

.Magyar Társaságtól, a mire szert Honn-

WiK Nemzet* пет tehete) hogy minden re'sAr



( is')

Ьепп tôkêîétes Grammatikával szolgáljak ;

mertt „Úgy vélekedem, hogy az a' fel-

ízenteltt tudós* а ki egygy minden rész-

benn tökeietes Magyar Nyclv-Mesteft ir*

basson, пега született" — Ugyrnbnd Ud-

vari Tanátsos Aranka György Ur Magyar

Nyelv-mivelo Társaság Munkájibann^ az I<

Darabbann, Szeben 17964 laz» laponn*

S- S-

Miñd-azon-'által abbän tehetségerñ sze-

Yent fáradbzck, iparkodám, ùgyekezém, e'Jf

tzorgalmatoskodám, hogy à lehetôs tbkéle-

tességigy rôvidsége fnellett, vigyem Gramma-

tikámat. Evvégett a.) mint az újj, úgy az ô '

Koñyveinket fügyelmetesenn ait" olvasàm^

ûgymint: Silvestert, vágy ErdÔsi Jânost^

Mólnár Albertet, Pèreszlényit (kibôl ¿orí

Németre ait forditva Parkas' Grammatikája ;

de à melylynèk 1798. kiadása meg vagyon

szeplôsitvé) Tsétsi Jánost, Kövesdi Pálti,

Szenthe Pált, Versegit, G-yarmäti Sámuelt^

Szent-Pálit, Debretzeni Társas-ág' Gram*

matikájáu Erdélyi Nyélv-mivelô tudós

Társaság' Grammatikai Jegyzéseit, Bereg*.

Ezászi Pált, Agoston Antalt, Erdélyi Baróti

Szabó Dávidot* Pápai Sámuel' Magyar

Literatúrá/át, végre Révai Miklósnak Ela-

horatior Grammatikcíjáti Evvégett h>) eÍ~



(14 )

olvasêk mindert d, és újj kapható Könyvet^

es Kéz-írást ; a többi között olylyanokat is+

a melylyeket Rêvai пет olvashata, р. о.

meg-vallja Rêvai, hogy soha пет olvasà Sil

vester Grammatiká/áty 's Rêvai пет igen

látá Ahmet' rêgisêges Копуvêt, Rêvai пет

is halla valamit az Ujj-Szerzetesek', az az

ApátzáK rêgisêges Kéz-írásbann levo regu-

lájiról'sa t. Ên nékem mind ezeket olvasni

vala szerentsêm. Evvégett d.) Négy eszten-

deig à Pesti Kozbnsêgeà Pap-nevelô házbann

(Seminarium) II. Jósef Urálkodónak idét-

te d két Mdgyar Hazának minden vidékêrol

oda tsopörtozott, es sereglett iffiúság-kózott

lakozvánn% — ês már akkortta à Magyar

Nyelv gyaporítására , es tbkêletesbbitésérê

magamat fel-àldozvânn^ à Magyar Nyelv-

tanító, és Származtató Szó-Korryv' (Lexi

con Etymologicum) írásáhozz fogtiáñn, —

(Lássd d Debr. Gramm. Bevézetését d"1 Xlt

laponn) minden vidéknek szavajárását ki-för*

hészém, és szotgalmatosannfel-jegfezgetém,

Evvégett e.) az oltta-is Nyelvünk' természet-

énekj 's minden ísínjának^binjának ki-tanúlásá-

bann, hívatalomtúl üres órájimbann, fejemet

tbrni, elmémet fárasztani meg-пет szuném. '

Ezen ügyekezettel anynyira menék, hogy d

miket az eddig-való Nyelv- Tanítóink ki nent



( 1¿>

találhatának, azokat en szerentsësenn ki-ta-

núlám. Ennél fogva számtalan ëszre-vételt

olvashatni ezen Grammatikambann, mely-

lyet sem Révaibann, sem annál inkább egyéb

Nyelv-Tanítójinkbann fel пет találhatni.

4. jf;

Az elobbeni Nyelv-tanítójink, Rêvait ki-

vél'e'nn, abbann botlának-meg, hogy tsdk a

magak videkökönn divatbann levo szólás-ként

alkoták Grammatikájakat {mint р. o. egygy

valaki a Tiszcrmelldhi Magyarsághozz

siabxlánn Grammatiká/átJ Ä ki-derùltt eszîi

Gramm atikusnak пет kelletik re'szre hajtó-

nak lennie, magát se egygy, se más vidékhezz^

vagy tartomànyhozz kothie, *) hañem, a

méhelt sz'okása ként mindehünnet, à jókat

öszsze-gyüjtenie^ es ki-szemelnie. A' jó Ma-

gyarság ñíntsen egygy helyhezz kbtve,

(Sándor Jstv. sokfe't. 10. Dar. 19. ¿ap.) és

hiábann tulajdonítja mágának e\ vagy

ama' kôrnyék, hogy 6 légyen a' íeg-jobb,

vagy ama' ; még több, egygyedúl, a' Ma-

gyarságnak birtokábanü; mertt nititsen az

a' táljék, hol egygybenn, másbann ellene

ne véíkezzenek (Sáñd. sokf. 10* Dar. 79.

*) Víg László Veráegí ï*erentzrtek okos-

kodása, 76. §. 130» lap. éi 77. §.
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lap.) **J Vagyon^fogyatkozás mindeh-hoí

Magyar Országbann is, Mrdélybenn-is ; a

mit egygy helyenn gántsosann mondanak,

azt másutt hclyesenn mondjak, azértt szem-

esnek kelletik à Nyelv-tanítának lennie, és

itéletesnek, hugy meg tudja vàlasztani a jot

a reszsztól. Azt sem tehetni fel, bogy azort

vidékerin, es azon tartománybann vagyon

minden-ha a leg -tisztább Magyarság, à

rnelly idegen nemzetekkel ószsze пет kevered-

ék, oszsze пет zagyválódéki és meg пет

kortsosítt atékt Hol kell à Német Tarf-

omänyok-között idegenektßl tisztább, mint

Sváb Ország? liât ott leg-tisztább à Nemet

Nyelv ? Hol kell tisztább vidék" Magyar

Országbann, mint d Falófzoké? Hát а Pa*

lótzoknál kell keresni a szépséges, és tisz-

taságos Aíagyarságot ? Tisztább az idegen-

ektôl a Jászság, és Kunság. is. mint ßrdely,

melyly Szászokkal, és Oláhokkal megzavart'

aték, 's tisztábbann beszéllenek d Jászoki,

és Kúnok, mintaz Erdélyick ? sokkdl tisztább

Eger Várqsa, az idegen Nemzetektol, nevé-

Zetesenn a Tolttoktól, mint akar melylyik

Hegy-aljai Varos, \s még is hol hallani, ne-'

i

, **) Rardoe. Adorján Versegi motíbplód*

Asa eiíeijv ■•■ • • . \\ 'f \:
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vetsegesebb Magyarságot, mint az Ëgri kci-

pásoktól,- es Koz-néptol? — Káldi ^.yörgy

Nagy-Szombati valais még-is hányat tal d-

unk ma tsak olylyan Magyart-is ? — Én-is

bátor Hegy-aljai Bodrog Kiss-Faludi vagy-

ok, az kissebbségemre à Magyarság dol-

gábann nern válhatik. Én sem a' Hegy-aljá~

hozz , sem Jászsághozz , sem Kúnsághozzy

sem Székelységkezz, sem Tisza, sem Duna

mdlékéhezz пет szabom Grammatikámot,

hanem az okos Nyelv-szokáshozz^ a rnelyly

szere'nt a tudós Magyaroky es Magyar tu-

dósok beszélienek, es beszélletten¿k.

s- $•

Meg-tetszik a Grammatikámból, bogy

a Magyar Nyelv igen régulas a" szólásra-

tí, az írásra nézve-is, es felettéhb kevés ré

gula alá vagyon szorítva. Huszon-három

betuvel be éri az Irás módja, egygy ben

ne à Deklinátzió, egygy à Komparátzió,

egygy a Konjugátzió, a Szintakszisbann

igen kevés à rend-szabás. Aztrtt kár valá

tte'meily Grammatikusainhiak negyven fe'le

betiivel Nyelvünket terhelniek kár vala több

Deklinátziót, tobb Konjugátziót tgygyneí

tanétaniok, kár vala annyi féle Pronomen-

tket kóltenie Jie'vainak, bogy tsak azokról

húsz ¿net foglalna nyomiatasbann áz Elabo



( ï8 )
*■

ratior Gramraatikája. EUijed, es el-iszonyj>

odik az Olvasó Révainak az íge-hajtogatás-

felôl való véghetetlen írásától~isy d ki har-

mintz-hat ívenn nyomtatásbann adja-elé az

íge-hajtogatást. Emmellett à Rêvai Gram*

matikája Szintakszis' hijával vagyon* Ä

Szintahszist elé-adja ugyan d Debretzeni

Grammatika; de à belôle tanúlni akaró €l-

hiil belé, es él-esik kedve d Magyar Nyelv

tanúlásától, látván4 hogy kilentzven-nyóltz

régulât szabatt tsak d Szintakszis' elé-adás-

áray melyly nyóltz ívre terjed sïirû nyómtat-

ásbann. En rnind ezeket lehetôs rbvidséggel^

még-is hijánósság ñélkúl ügyekezem elé-adni.

Bator a' Magyar Grammatikát nagy tóké-

letességre vitte d Magyar JJemzetnel d Ma

gyar Nyelvnek velos tanttása-végett él-fe-

lejthetetlen^ es ôrôk- emlékezetet érdemlett

Rêvai M i к 1 ó s, úgy hogy eddiglen ai o

Grammatikája leg-haszon-vehetobb ; — de

még-is vagynak benne fogyatkozások , d

mint d maga helyénn meg-mútogatom Gram-

matikám 's Lexiconom folyamatjábann. *)

*) I. R é s z, I. Szakasz' elejénn, L Szak. 2.

III. R é s z. IV. Szabás. 3. §. B,

IV. Rész. I. Tag. I. Fej. Jegy. 6. Szám.

Г. Tag, III. Fej, 1. §. Jegyz. i.szám, és

2. izára. II. Tag. 2. §. D Jegy. F Jegy.

I. Fejez. A. en, te, o hajlításárói. II. Ra
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Észre vette ezt Pápai Sâmuel-is a Magyar

Literaturânak bölts kezdôje, 's szerzôje^a ki

Révaï ki-múlása-utánn említett Kônyvének

93. §-bann a' 2Ç3.laponn azt irja: „Anjänl*

juk Nyelv- tudóssain/mak, 1 .) hogy az egy<-

gyes 4-dik, vagy-is tbbbes elsô Ejtés for-

máltatását, 2.) az fgék mûtató formajaval

(érti a ragasztékos formât) való e'ie'st, 3.J

azon szavaink\ melylyek a ragaszttkoh-at

kathatós változással veszik-fel, a változat-

lanoktól való meg - különbböztetesdt , miríél

szorosabb ; de azonbann kevés regulara húz-

ni iparkodjanak ; mertt még ebbenn fogyat-

kozásak vagyon Grümmatikusainknak. " —

Rtvai sem járhatott fninden szepelkedés:-

mellett is NyelvünH minden Uínjd k&fejlt&»

gasztékosann J'gyzet i» szám alatf, e Ьр-

tû alatt,és fb tu alatt a' tsillag jepybenrt.

Azutánrt : II. Fejez. Jegyz. 1, szám, é% 2.

szám* Tovább V, Fejezet, III. Tag.

A Jegy. í.szám, 3. szám, e berû alau, 4»

szám aiatt, d betil alatf, 3. szám alatt. D

Jegyz. A. a z egygyes számbann í.száti

alatt. B. a' többes számról, ^lsô szcmély*

îôl, b betii alatt; tsillag Jegybenn.

V. Rész. I. Tag. î. S. 4. Szabás,

Jeçyzet 3. szám alatt. Ii. Tag. III. Fej.

III. Tag. 7. Szabás. Jegyzét* Mind ös*-

sze 24 Grammatikai gánts.

"

...»
*
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ének végére; mivel valamint egyc'b embers

tudomány, úgy szintte a Nyelv-tudomány

is lassann-lassann y halogatva, halkann, eg

üdó-jártávalfejtodik-ki, — hirteleny tiistént,

azonnal^ mindjárást, hamarjábann, sebbel lob-

bal пет mehet tôkéletességre ; mertty hogy

Udvari Tanátsos Arac-ka Oyórgy Úr árany

szavaival éljek, es azokkal fejezzem bc-is be*

szédemet (Magyár Nyelv múvelo Társaság

Munkáji l. Ddrab. 286. lap.') „Azokbann

az állatokbaijn, mellyekenn az ember, a' Te-

remto BóUseség ropantt alhotványának rerr*

débenn dfôld termésének lajtorjájánn, egygy

foggal magassabbann tétetettyaz oktalan ál-

latokba a bölts alkotó Mesternek keze az

ektalanság erótlensége-mellé ke't felségesnek

tetszhetô nagy ajándékot kötött ; egygyikét

a* tokéletességet, hogy d mit egygy okta

lan állat tsinály azt fóly meg-jobbíthatatlanúl

tsinálja ; a másikat, az abbann a'tokéletes-

ségbenn-való maradhatást, hogy azt à to*

kéletességet m'eg-ne vétse, hanem fajrólfajra

meg-tartsa. Ä pók à maga hállóját úgy

szöviy à méh à maga lépét úgy rakja, hogy

tbkélcttsebb à maga nemébenn semrni пет

lehet es azt hat-ezer esztendoktôl-fogva meg*

пет vétik. De пет. is toke'letesebb d mai-

mknak ez Ó munkâjak, mint azoké valtt, kiket
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Isten teremtett. Ugyan az az Alkotó Bblts-

eség ellenbenn az okosság' mennyei ajándéka-

mellé az emberbenn épen az okosság terme-

szetétoltsak пет el-válhatatlan kétkis erôt-

lenséget ragásztott.* eJsóbenn, hogy a mit

az ember elobb meg-tsinál, azt ne tudjja tö*

htletesenn tsinálni; másodszor, hogy mind-

azon-által azt az elobbi munkáját firól firaj

maradékrál maradékra orokké nagyobb tö-

kéletességrevihessejiaigyekszik.^ Nem válik

tehát hüssebségbkre az elottünk valóknak, ha

kevesebbre menttenek ¡ nékunk válnék gyaláz*

atunkra^ ha tóbbne nem menttünk vaina ügy-

ekezetünknek-általa. Az ügyekezet betsúlet-

re mélto. Ke'rem azértt Nemzetemet, meg-

ne vesse ügyekezetemet. Kívánom vegye

*) Elóre ki-kérem minden érdemes olva- '

sómtól, hogy ha Könyvembenn nékje

valami nem tetszendik, szája ízére nem

lejend, azt gyózó okok-nélkül meg-ne

vesse, annál inkább ki-ne nevesse; rnertt

tnást, kiváht-képenn elegendô ok-nélkül

ki-nevetni embertelense'g. — Az ilylyen

írásokat tehát, és szólásokat: Akgat,

£omt, Romt^ Hámts Számt, Magam lo-

vam, Magad szájctd. Ha azt tudnák, O

engem minden boromból ki-iszon, Ez a lá

jól lépik. En toled el-válom, En náladmeg-

jelen y/z, Ö ezértt meg-haragunnék, Ez nék

je jól esnék Vi. eff, Olvasvánn Könyvem-
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hasznát szíves ügyekezetemnek, Irám Szer-

emts Várassábann , \%\^-dik esztendobenn,

December i¿. napjánn.

A Szkrzô,

benn vaiaki, kérem, ne mondjja magyar

. ful sértóknek, minek elötte ezeknek ok«

aikat ki nem tanúlná, részént Nyelv-ta-

nító, részént Szó-konyvemböl ; — mertt

minden állatásomnak gyózó okát szokt-

tam adni, hol Nyelv , tanító, hol Szó-

kbnyvembenn, —• Szó-kcjnyvemet elôbb

írám, mint Nyelv-tanító könyvemet,—

Mind a' kettó már néhány esztendótol

fogva írásbann hevertt, és várttonn vart-

ta a' jó szerentséi, es Magyar Metzé-

nást, Ez az oka, hogy a' Nyelv-tanító

Könyvbenn, mint utóbbi munkámbann

sokszcr feUhozom, — es említem Szó-»

könyvemet, mint elôbbe.nit. Pe az utóU

sónak, mint kissebbnek, kevesebb köl-.

tségünek hamarabb akada szerentséje

világot látni; az elsö pedig mivel te->

mérdek, nyomtatásban is alkalmasént

hároraszáz ív léezen, 's így nagyon köl-

tséges, a' sokféle viszonragság miatt még

eddig ki nem jöhetett, hanem készenn

várja a' sajtót, — '§ mihelytt a' mostani

veszni tértt jó pénzt a' Bétsi tüz meg-

emésztendi, és a' jobb pénz folyamat-

Ъа iövend, azonnal meg-tétetik a* rende-

lés annak nyomtatása felôl. Lássdezenn

Nyelv-taní'ó könyvbenn az otó szót. —«

És elöre tandljd-meg az I. Toldalékból

a Nyelv-tanítási mû szókat.



A' MAGYAR

MELYrTANÎTÔ KÔNYVRÔL

KÖZÖMSEGESENN.

I. FEJEZET.

JMagyar Nyelv-tanító Könyvnek magyj»

rázatja, 's fel-osztatása.

j^. Magyar Nyelv - tanítój Könyv e'des

Honni Nyelvünknek rend-szabásait gyök-

eresenn ism*Vni, azonn igazánn, es embep.

Ül beszélleni, es helyesenn írni-is tanit. *)

*) Mivel a' Grammatika bizonyos tsalhat-

atlan re'gulák által a' nyelvet tanítja. A

nyelvet pedig vagy besze'lljük, vagy ir-

juk, — azértt a' Grammatika ke't részre

oszlik, egygy re'sze az Ortografió, (hely-

es irás) melyly irni, à* másik Ortologyia

(helyes beszéllés) melyly beszélleni ta-

nít. Amaz ezenn e'pül, tehát természet
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Ennek ht resze vagyon : — úgyroint a'

Helyes-olvasás , Hang-mérséklés , Helyes-

írás, Szó-hajlítás , és bzók -el-helyheztet-

ése, el-rend elése, oszsze-szerkezteîése.

II. FEJEZET.

A' Magyar Nyelvnek leg-kôz,ônsêgesebb rend-

-, szabásai.

A' mint beszéll a' Magyar, úgy ir-is.

Wind beszédjének, mind írásának leg-köz-

önse'gesebb Bírája, Fo-Bírája, rend-szabó-

ja a' kozonséges Nyelv-szokás, bolts Но-

szere'nt az ortografía utólsó re'sze lenne

a'Gram'matikának, mivel elóbb kell tud-

ni jól b'eszelleni, hogy jól tudjunk írni.

De mivel ezen rend-szer még szokatlan

Grammatikusainknál, tsak ama' leg-hír-

esebb Révai Miklós' Osztályja mellett

maradok. Ugyan-is tulajdon-képenn a'

a betükról való tanítás a' Helyes-írás-

bozz tartozik, mivel helytelen az irás,

ha helytelen betükkel élünk a' Magyar

írásbann, vagy ha a' helyes betûket nem

helyesenn rendeljük-el, 's még sem tal-

álkozék olyly Grammatikus, a' ki for.ák-

úl a' Graroroatika ve'ge'nn tanított vaina

a' betúkrol, hanem kiki az А, В betük-

önn kezdi a* Grammatikát, azértt Gram-

matiha szó-is betûi e'rtelembenn magyar-

úl betiizést tészen.
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rátz, és Kvintilián ként. Ezen Nyelv-sz-o-

kás ñera a' tudatlan koz-népnek, hanem a'

tudós Magyarok' gyózó okokbólvaló meg-

egygyezése'benn állapik. (a' mint meg-mú-

tatám a'származtató Szó-Konyvem' I. Tso-

mójának cégénn a' Meg-szerzésbenn) *)

Ha pedig 2-szor a' beezédbenn, vagy az

irás' módjábann valami nein a' kozonséges

Nyelv-szokás-szerént való, az az, ha vala-

mibenn a' tudós Magyarok, és Nyeb'-tud-

ósok nem egygyezrek, akkoronn H-szor

a' szó-nemzéshezz , szó-származtatáshozz

az Etimológyiáhozz kell ]árúlnunk,és foly-

amndnank. Ill-dik rend-szabó az Analó-

gyict) vagy hasonlatosság, melyly szerént

a' hasonló szókat hasonlólag mondjuk, és

írjuk. IV-dik az Eufonía, vagy jó, és szép

hangzat. — Tudni-illik a' különbbözo, 's

egygy-mással nem egygyezô Magyar szó«

lás, és irás között l-ször ugyan a' kozon

séges, minden nyelvenn uralkodó, Nyelv-

szokás, mint valamelyly Királyitábla igaz.

ítja-el a' pert. De ha el nem igazíthatja,

2-szor az Etimológyiáhozz kell appellálni4

és folyamodni, akkoronn már tsak az Eti-

mológyia intézi-el a' pert: ennélkúl nem

állíthatni-meg a' helyes írást : jobbadára ex

isrnérteti-meg a' való^igos Magyar szót aa
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idegentól, . (a' mint erról bövenn szólék

Szó-Kony vembenn) p. o. hogy az ilylyen-

ek : -o aludna, hiszel, adol, haragudsz,imád-

kozok, Vár-megyék Ispányjok, Szentek iniád-

ságaik 's t. effélék helytelen szólások le'gy-

enek, •— ezek helyett: Ô aludnck, hiszsz,

adszsz, haraguszol, imádkozom, Vir-megyék

Ispányja, Szenteknek imádságaik, vagy Szent-

imádságai, meg-mútatja a' kôzônséges

Nyelv-szokás. Tovább hogy ezek gánts-

osok : íoí, kôt, kôtség, vóna, volna, vót, voltty

hótt, holtt, di, oit 's t. eíF. mútatja az Eti

mológyia. — Esmég hogy gántsos г Aztat,

Eztet, EDgemet, Ótet, Tégede't, ezek hely

ett: Azt, Ezt, Engem, Oí, Te'ged, világos-

ítja az Etimológyia utánn az Analogy¿a.

Vegre hogy szebb így szólani, 's írni:Z?oí-'

tal, Késsel 's t. eff. mint Botval, ftésvel,-r—

öszsze, viszsza, mint öszve, viszva, beszéll,

segéll, mint beszédl, sege'dl, jelenti az Eu

fonía ; noha az Etimológyia azt tanítja, e's

javallja, hogy jobb mondanj: botval, kes

trel, beszédl, sege'dl, mertt tal, sel utól-járó

nintsen nálunk, e's beszédl, sege'dl, besze'd-

bói, és segédbôl re'gulásonn származik, —¡

melyly beszédel, segédel-bol meg-rövidültt

¡izó, mint reményl, sze'gyenl, reményel, e's

szegyenel-b'Ö] , melylyekbenn a* d betÛ a*



l'ôveikezô l betüvé válik, valmint a'Diák-

bann-.is ezhelyett: adlatura^ mondjuk, es

irjuk;: allaturay ezhelyett: adlocutio,

eutfo,

ELSÔ RÉSZ.

4ELYE.S O L V A S A S.

I. SZAKASZ.

¿£ betiiTi számáróly képéroly 's jeUntésérol^

A. mai közonse'ges Nyelv-szokásbann 2.3 ,

beta vagyon: Nagyobb ke'pü: A,B, D, E,

F, G, H, h J, К, Ц M, N, O, P, R, S, T, U, V,

Z, Ö, Ü. Kissebb ke'pü : a,b, d, e, f, g, h, i,

), k, 1, m, n, o, p, r, s, t, u, V, z, o, ü.

Jegyzés, Re'vai Miklós 31-íg, mások 40.

ig-is szaporítják a' betük'számát a' Magyar

Nyelvbenn ; mertt, úgy mondanak, 40 küí-

onbbözö hang vagyon a' Magyar szózat-

*) Az Ejufónia. örve'vel írják ezeket-

is : affeïe, efféle, akkor, ekkor, íinnep 'я

t. eff. ezhelyett: az feie, az knrbann, —n

mint mondjuk: az naponn, ez naponn,

üd-nep 's.t. eff.
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bann, Eztk az emlitett 23 betöt ezen 17-

tel tcldják-meg. C-vei á, é, í, ó, ú, o, ú-vel,

gy» ly» ПУ* ty-vel, ds, sz, ts, tz, (vagy es,

' cz) es zs-vel. De a' Diák С betúre nintsen

szüksége a' Magyarnak, aze'rtt a' tudós

Magyarok azt a' Magyar betök' számából

már ki-is tsaptták, meiylynek okait elé-

hozám a' szó Könyv' i-sô Tsoroójábann a'

D elôtt а' С betúról szólvánn. Az y ñera

betú" a' Magyarnál, hanem tsak a' g, l, n, r,

betuk' iágyító jegye, valamint a' húzás ezek-

benn: á, é, í, ó, ú, Ô, ú, hoszszú hangnak •

a' jele. Ámbár több hangunk vagyon hu»

szon-háromnál ; de mind azokat az emlí-

tutt 23 betüvel ele'gségesenn ki-tsináljuk,

hol húzásokkal (aceentibusj hol y jegy-

gyel. való iágyításokkal, hol két betünek

egygybe fogásávai mi-ne'mü az sz, ts, tz,

zs, valamint szintte a' hegediis-is olyly-kor-

olyly-kOr kéthúrt-is öszsze-fog egygyszer-

re azüjával, hogy ki-vonjja a'kívántt hang-

ot, aze'rtt me'g sem szaporítja a'húrokat a' he-,

gedujénn, hanem be-éri négy húrral. Nék-

üpk sem szükséges 23-nál többre vinni a'

betuk' számát. De óhajthatni, hogyia' lágy

betûket ne y görög betüvel^ hanem egyéb

j^gygyel lágyítanók.

A' betilk ne'melylyek magakbann-hang-,

zók (vocales) némelylyek mással-hangzók

(Consonantes.)

1. §. He't magábann hangzó betú va»
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gyon a' Magyarnál, úgymint: л, e, /,о, м,

б, a. Ezek

a.) A1 ki-mondás' mtílatásáhozz-kép-

estt, vagy rövidek, mint: <z, t, о, к, о, щ

vagy hoszszúk : á, e, í, ó, vi 6, ü, (vagy

6, ü.)

b.) A' ki-mondás módjáhozz kepestt»

némelyly magábann hangzó vastag (voca*

lis crassa) úgymint : а, о, и, es á, ó, ú< né

melyly vékony (tenais) mint e, ö, ü, e's Ô,

fi. Némelyly des (acuta) mint i, és i. -r—

Ezen ôsztàly, mint Nyelvünk* kultsa leg-

nagyobb figyelmetességét érdemel a' Ma

gyar Nyelvbenn; mivel különös termesze-

te ez Nyélvünknek, hogy semmi tÖ-szo-

bann, és származékbann öszsze nem jöhet

a' vastag magábann hangzó, a' vékonynyal;

de az élessel öszsze-jöhet, mertt az közös

természetû, (a' mint megmondám, a' szó-

könyvem' ElÔ-Beszédjébenn a' io. Szakasz-

bann, avvagy §-bann.) A'melyly szóbann

vastag magakbann hangzók vagynak, azt

vastag svónak, a' melylybenn véknyak,

vékony szónak, a' melylybenn pedig élesek,

íles-szónak híjúk.

J egyzet. A' Debretzeni Grammati-

ka a' 143-dik laponn a' vastag szókat ke-

méoy hangúaknak nevezi, a' véknyakat
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gyenge hangúaknak, az éleseket elegyes

természetüeknek, a' vastag magakbann,

hangzókata'7 dik tapono nevezi eros hang-

úaknak, a* véknyakat gyengébb haagúarv-

юак, az élest köze'p terme'szetûnek. Egygy

más tudós magyar a' vastag magábann

hangzót fel-hangúy a' véknyat al-hangú^ az

élest kozép-hangú magábann hangzónak ne

vezi. Némelylyek az éles, e's vékony han

gt! e között, tudni-illik az ey es é között

egygy kozép ë magábann hangzót vesznek-

észre. De evrvel kár lenne tarkazni a' ma

gyar írást, és aem szükség vele nchezíteni

a' Magyar nyelvet, ennélkül el-lehetünk*

Lássd a' Szó-Eíony vembenn az E betút áz

i-sô szám alatt.

KettÔs magakbann hangzók, (Díphton*

gi, seu vocales duplices) nintsenek a' Ma

gyar Nyelvbenn» , (

.2. §. A' mással haogzók vagy egy-

gyesek, vagy kettósek. Kettósek^ (conso

na? combinat») ezek: sz% íí, tz, zs. Mind

a' négy fel-találtatik ezen két magyatHely-

se'g' nevébertn Széts, Zsértz.

Jegyzés. Révai gántsosann taníija ez-

eket:¿/, ly, ny4 ty, kettös mással hangzók'

nak lenni; (Elab. Gram. pag. 69, 71, 7г.)

mertt az^ ñem betü, — tehát nem mással

hangzó .betü, hanem tsak lágyító jegye ez

négy betünek : g, 1, n, t, melylyeket emlé-

kezetnek okáe'rtt ez szóbann fogialok: ga-

■



(31 )

tant. Êzen nêgy lágy betût a' régiek így

i i i i ,

írtták : g, i, n, t, így íraték ama leg-régiebb

nyomtatásbann, melyly Magyar Nyelvenû

vagyon Nórimbergábann 1484. esztendö*

benn Szent István Királyunk' Johbjáról,

i

ahoi èzen szó nagy így íraték: nag. Igy

él eVveí Telegdi-is.

A' Mással barigzók kôzôl, a' j, és v

Tseléd betû (litera sérvilis) a'3-dik szem-

ély-béli Rágaszték-mellett szokott inaskod-

ni, 's égyébütt - is, a' mint majd meg-lát-

juk.*) iV magábann hangzó lelke a'ki»mon-

dásnak, a' mással hangzók mint testek ev-

vel jônek zéngô mozgásba.

II. SZAKASZ.

A betúJí ¿iszsze-foglalásáról, vagy-is a szó-

tagokról.

Egygy magábann hangzó betú, szó-tag-

ot tévénn, tiszta szó-tagñak mondatik (syl-

laba pura); a' meiyly pedig eggy, vagy

több mással-hangzóval mondatik-ki, kevertt

szó-tagnak, kevertt/ betü-fogásnak nevez*

tetik. (mixta)

*) Akkoronn az Eufonía ôrvével a' szó s,

sz, és z-vel végzôdvénn ezekké változik

>..o. eássa, nes.zsze, gazza, név«mássa.

az ige mtllett változatlan,

P- '

De
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Szó-taglás" Szabása.

Mivel a' természetnek rendre hózjá

tnagával, hogy a' mi nemü renddel, és a*

melyly részekbol, ízekbol,'s tagokból raka-

tik,'s áilíttatik valami oszsze (p. o, az ora)

ugyan azon részekre osztassék í'el-is a'széí*

jel-szedés-kortt ; -— annábfogva a' Magyar

szó-származtatásnak kellene rendet szab-

nia a' Magyar szó-taglásra (syllabizatio)

p. o. mivel ezen gyok-érbÔl: пет (genus)

ez a' szó nemesíttetiky illy renddel, 's ezen

tagokból állott » oszsze : — nem-es-ít-tet-iky

Hem kellene a' régulátlan Etimológyiájú

Diák Nyelv-szere'nt így tagolni, és szak-

gatni az említett szót: ne-me-sít-te-tik. *)

*) Ezen természetes okonn e'púltt szabást

az is erósíti, hogy a* Magyar Nyelvbenn,

úgymint Nap-keletibenn, a' többi Nap-

keleti Nyelveknek szokássak szerént,

(nem úgy, mint p. o. a' Nap-Nyugatí

Diák, Német, és Tollt Nyelvbenn) mind-

en formáló, minden vég szótska, és rtag-

aszték értelraes szótska, (a* mint ezt

meg-bizonyítom IV. Rész I. Tag, I.Fej*

ezet az I. szám atattvaló Jegyezetbenn)

's így nálunk minden származék-szó i»

hasonló az oszsze-tett szóbozz; vala-

mint tehát "minden-féle Nyelvbenn az

*%УёУ е&У8У taS" értelmes szótska^kból



De mivèl tsak a' tudós Magyarok ërtenek

a' Szó-származtatáshozz, 's így tsak a* tud-

ósok tudhatnák a' Magyar szókat igazánn

taglani; a' gyermekekre, és tudatlanokra-

öszsze-tett szókat kUki úgy tagoíja, a'

mint öszsze valának téve, p. o. hón-alj

nem hó-nal), meg-è-szens nem me-ge-szen

's t. eíf. a magyar származékót isr úgy

kellene tagoliii, р. o. kiss-ebb (minor)

Dem Äis-sebb; mertt ebb nem semmit sem

tevô szótska. Lássd Lexiconombann a'ma-

t gyarázatját.

Ve'gre ezeñ szabásñak helyességeor:*

ftét is meg-tètszik, hogy ha a' származék*

okat a' Diák szokás szeírent szakgatnók

(mertt a'gyok-éf szókról kérdés s ntsen,

hogy úgy ne kelleñe tagoini, mint a*

Diák szókat p. o. í-gáz, Bol-dUzsár, An-

gyal, ís-ten, Ém-ber *s a' t.) néha a szót

bibásann ejtenôk, és annak más értelmet

tülajdonítanók, p. ó.'l~gai gyök-er szó

(justas) jól vagyoh mégASzakítva ; ha

már énnefc a' származékját a Diák szo*

kás ke'nt valaki így szakítja-meg : I-ga*

■zság : más-ke'penh han^zik, mint igaz-

ság, így más kép' hangzik: kô-zség^ mint

koz-ség (Communitas) gaz-ság, mintgvz-

zság. Ha ezeket aze'rtt tagoljuk így:

igaz-ság, kôz-eég gae-ság, mertt így ál-

lottanak öszsze, ezt is így kellene: nem

es, mertt így állott öszsze, nem pedig

így : ne-tne$.

%
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nézve meg-kell engední az ilylyen DiákoS

szó-taglást-is : ne-me-sít-te-tik, é-bresz-te-

ni'i a' t. Lássd a1 Debr. Gramm. á' 12. lap*

Kováts Mihály Chémia Budánn 1807* kso

Darab 179. lap. *)

*) Ámbár a* tañtílókra nézve a származ*

tatás, és szó-bajlítás által nagyobbodott

szókra nézve meg -engedtetik az elé-

hozott diákos betii-fogás, és szó-taglás;

de az oszszé-tett szókát a' raondptt sza-

bás sZerént kelletik taglani, p. o.el-ér,

meg-ír, szem-öl-dök, Vas^ár-nap 's t. eff*

De ezt a' tanúló észre veszi, 's betune

nem hibázhat, a' jó régi szokás* 's az éa

Grammatikám szerént írott, és nyom-

tatott könyvet olvasvánn. Lássd a' III.

Részt 3. §. Di ¿4 szám alatt. De az újj-

módi-képenn kezdett, kötö jegy, és hí-

zaghagyás nélkül írtt,'s nyomtatott ösz-

szókra-nézve tsak azon nehezségelészen

a' tanúlónak, a mínémú a' hajlítás, és

származtaíás- által öregbbültt szavakra,

p. o. nem fogja tudni ezt : szemérem így

kelljen e fel-osztani: sze-mé-rem, vagjf

izem-érera 's a' t.
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MÁSODIK RÉS2.

H AN G-MÉRSÉKLÉS,

Л. Hang-mérséklés (Prosodia) kéufélé.—

Egygyik a' Szó-tagok' mértékéról; a* má-

sik pedig a' Beszédnek hangjáról szól»

Jegyzës. A* szó-tagok* rövid, vagy hosz*

Szú mértékérol, a' mint azok a' Poézisrâ,

Vagy koltésre tartoznak, szólani nem ide

való ; — mivél a' Poézis, és Rétorika kül-

önbböz a' Grammatikátóh A' Szó-Kónyv-

emból meg^tanúlhatni , melylyik szó-tag

légyéa hoszszü, melylyik rövid; mertt а*

Uszta szó-tag, ha húzásos, Aoszszú, ha nem

húzásos, rövid. À' kévertt szó*tag pedig,

ha több Mással-hangzókból áll, p. o. benn,

zeng's t. eff. hoszszú ; ha pedig tsak egygy-

ïblyrôvid) р. o. fei, al, 'streif»

A* Beszéd* hangja h\tû szívünknek

tôbb*féle indálatját nyilatkoztatjuk»ki. —

ErrÖl ezeû kózónséges szabásokat kell meg-

tartaûi :

i») Kêrdezvénn, febemeljük a* hangot

â' szólás' végénDi

а.) КfeUkiáltásokbanñs at elóre fei-

emeltt szót, végre leyeresztjük» iê»lankaszt-

juk, és alkónyítjuk»

3*
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3.) A' hol a' beszéd' értelmç szelíd,

Ott lassú, es tsendes szóval élünk.

4.) A' forró, es buzgó indúlatokbann

•tbesenn, keményenn, es erôsenn szólunk.

■ {

HARMADIK RÉS2T.

HELYES1R AS.

ÊLS Ó Szabás.
t

Altaljábann, és közönse'gesenn szólvánn

úgy írunk, a' mint besze'llünk, tígy írjuk a'

szót le, a' mint azt ki-mondjuk, p. o. szór,

haj-tü« hajnal, peng 's t. eff. — de szeoirael

tartvánn a" származtatást, a' gyok-ér-szó-

nak betfljít, a' menynyíre lebet, meg nena

sértvérin , a' közönseges Nyelv-szokásra»

szó-ejtésre, vagy ki-mondásra, fPronun-

ciatio vocum) és az írásnak be'-vett mód-

jára a' lehetségig Ügyelve'nn. A' hol pedig

a' közönseges Nyelv-szokás az irás' mód-

jábann nem egygyezô, 's meg nem állapít-

tatott, az affe'le Magyar szók' íratásábann

már ítéló-bíró a Származtatást (az Etimo-

lógyia) tanátsosok pedig az Analógyia, e's

Eufónia. Mint р. o. noha meg-egygyezö-

leg a' közönseges Nyelv-ízokás-ként így
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írjuk ezen gyök-erekct: ad, hagy, hall,

Лапу, lát, húz; de már az ezekböl szárma-

zott ígéket ragasztckos-képenn nem egy-

gyezöleg írják. A' régiek, kiknél igen Ы-

tzegô lábonn állott az Ortografía, ezeknek

a' gyok-e'r ígéknek ragasztékos származ.

atjokat így írtták : adgya, hagygya, vagy

baggya, haljlya, vagy hallya, — hánynya,

vagy hánnya,' látjtya, vagy láttya, húzza%

trahit, et trahat; a' mai tudósbbak pedig a'

gya, lyá, Tiya, tya helyett j tseled betût *)

tévénn, ezeket így írják: adja,hagyja,halU

ja,hânyja, látja, húzja trahit, hûzza (trahat

in Imperativo) melyly jottás irá» miatt a-

ma' re'gi módi írók emezeket gdnyolódva

Jottistáknak nevezik ; ámbár ha a'ki-mon-

dást néznok, ha a' szó-ejtésre hajtanánk,

sem így nem kellene írilunk : adgya 's a' t.

sem így: aoja 's a't. mert mind ezek hely

ett így szólunk 'agygja; de ha így írnánk:

agygya a' mint beszéllünk, el-romolna ez-

en szónak crfgyök-ere, — a' Nyeív-tanító

meg nem f'ejthetné ad gyok-ér íge'nek szár-

mazásair, az íge-származtatásról okos, es

pizonyos rendet nem szabhatna, nem tud-

*) Ezt mások tolttosann s2olga betúnek

nevezik,

■
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pá valaki, ha meg-hagyólag, vagy t?ak

jelentóleg akarja e ezen írással ki-fejezni

hesze'djét, ki-nyilatkoztatni akaratját. Már

az ilylyetén esetbenn a' 'származtatás az

ítéló-bíró, melyly ebintézi ezen úgyes-baj-

os, és peres patvaros írást, melyly azt ta-

nítja, hogy a' gypk-ér szónak betüjit a'le-

hetségig roeg-kell tartani, egygyik szár-.

mazékot a' másiktól megrkiilonbhoztetni,

öszsze nein zavarni, annak-okáértt aztítéü

ezen bíró, hogy így kell írni : adja (dat iU

lud) adjja (det illud) hagyjq (relinquit il

lud) hagyjjv (relinqqat illud) halljq (audit

illud) halljja (audiat iUud) látja (yidet iU

lud) húzja (trahit illud) húzza (trahat iU

lud),

Jegyzet. I.) Némelyly Nenjzetek más*

képenn írnak, e's írásakat más-képenn oU

vasják, más-képenn raondják-ki írott sza*

vaikat, más-képenn beszéllenek, mint р. о,

a' Frantziák ezen szót: La kroár így írják:

I^á croix, ezt: Antoán, így írják: Antoine,

ezt : Feng, így írják ? fain, ezt ; la hó% így

írják : la haut, ezt : la sorx így írják : la

soeur, ezt : Tampl, így írják ; Temple 's a't.

A* Német-is ezt: Májszter, így írja : Mei

ster, ezt: hájtey így írja: heute 'sa' t. Mük

Magyarok nem tartvánn sem a' Nemetek-.

kel, sem a' Frantziákkal, a' mint beszél-

lünk, a' mint a'szókat ki-inopdjuk, úgy ír.
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juk-is le azokat, kiváltt-kepenn a' gyök»

ér szókat; a' származékokbann az Etimo-

lógyia miatt, igen kevés változást teszünk

az írásbann, teljességgel a' ki-mondáshozz

nem ragaszkodunk, mint р. o. nem írja sem-

mi okos, es tudós Magyar: agygya, noha

ezt minden így mondja-ki, — a' mint már

meg-mondám. Aze'rtt mivel törzsök szó :

egfg/% meg}'gXi ezeket nem szabad igy ír-

ni: edj, medj. Azértt hibásann vagyon ír-

ya: megygy Pápai Páriz Ferentzbenn így: >

Medgy^ mivel ez gyok-ér szó, 's nem oly-

lyao származék, mintfed íge'bol fedj, vagy

régi módra fedgy, melyly a' ki-mondás-

bann így hangzik ' fegygy. Noha a* gyök-

ér szókat a' ki-mondás-ként írjuk ; de a*

származékokat az Etimolo'gyia szerént ír-

ják a' tudós Magyarok így, p. o. gazság^

¿gazság, ravaszság, vétség, kétség, hamis,

hamos, piros, szorosann,pirosanny magosann^

adja, látja, alija, bánja, Utjük, húzjuk (tra-

himus) húzzuk (traaamus) *) addsza, ak-

gat, szakgat, reményl, szégyenl, padló,hámt,

számt, romt, omt, bomty ömt\ noha ezek

így mondatnak, 's így hangzanak: gasság,

igasság, ravasság, vétstség, ke'tstség, ha-

roiss, piross, szorossan, magossan, agygya,

látytya, álylya, bánynya, ütytyük, húzzuk,

akar azt tegye : trahimus^ akar: trahamus4

» "' ' ' ■ «

*) Toke'Ietleu lenne az írásunk' módja,

ha a* jelentó módot írással nem tud-

nók különbböztetni a'Meg-hagyómód-

tól.
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atztza, aggat, szaggat, reméll, sze'gyell, pal,

}ó, hánt* szánt, ront, ont, bont, önt; mertt

ezekbenft a' g_yôkrér: gaz, igaz, ravasz,

vét, két, ham (a' végezet pedig os, mint

hámból huíaos) szor, wag (magnus-ból

meg-rovidiUtt szó, Apocope által, nus el-

maradvá,nn) ad, lát, áll, bán, üt, húz, ad,

ak, s,zak, reme'ny, sze'gyen, pad, hám, szám,

rom, Ora, ora, ezek helyett; remenyel, szé-

gyenel, háinít, számít (egygy szó szám-

tás» hámt$s, bájfcoz, számoz Antithesis ál

tal, mint egygy : börböl, es szörböl, hímezr

e's színé?, bápog, é§ s^pog, huppán, és sup-

pan 'st. eff.) romít, bomít, omit, omit, mint

mondjuk hajt, ,ez helyett : hajit, mondjuk.

alt« PalotzosanjU^i, át, ez helyett; alít. —•

A' gyôk-ér szónak pedig a' betûjit a1 szár-

maztaUsbann a' menynyire lehet, mèg kell

tartanil ki-véve'nn egygy-néhány rendet-

len hajtogatású íge'nek a gyök-ere't: e, ley

te, ve, hi, »*, TOelylyek a' Múltt üdobenn

így щецпек : <ЙЙЦ (ôn, tôn, von, hùn, vûn, —

melylyekbenn egygy keveset : e, le, te, ve,.

й<", Vi\ váitozik; e ¿-re, i pedig й-ге, de

ez kevés változás ; mertt az e betö az Ó-.

vel% az / az ii-vçl atyafiságos, és a' közön-

séges Nyelv-szokás a' gyok-^r' betûjét-ia

megfVáltoztathatja, mint p. o. ezen gyök-

eret: te (tu) a'többes szánibann tiÄ-re váU

toztatá, Tfi-helyett: az, ez gyök-e'rnek a'

z betöje el-változik ezekbenn ; annak, attóí,

arrql, ennek, ettöl, erro!, erre 's a't. Woha

tehát lebet így szótani, e's beszélleni, ret

дае'И, szegycli, gasság, igasság, ravaaság,
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agygya, hánt, szánt, 's a' t. a' könnyebb kU

njoodás, és szo ejrés-végett ; de nem ezek-

et úgy az Etimológyia vég.ett nem irhatni.

Tudtomra két érdemes írónk nagy ellen-

sége az iJylyetén jottás írásnak :adja,(had«

ja exercitus ejus) hagyja (relinquit iliud)

mondja, ionja, menj (perge) ; — mertt

Menyny Cœlum miaden judos így írja 's a' t.

Az i»so Pápai Samuel ÏJr Magyar Litera^

turájábann, a' 2-dik Varga Márton Úr Ter-

mészet' Tudományjábann, 's mind a' kettô

1808-bann adá-ki munkáját. Már az 1-só-

nek meg-felelék Szó-Konyvem' <?!s6 Tso-

mójának meg-szerzésébenn. A' g-diknak itc

akarok meg-feleini, a' ki a' 2-dik kotetjé^

nek Elo-szavábann a' 6. laponn így ir : —

„Hogy jottista nem vagyok vetik szemem-

re, hogy az ly, ny, ty-vel élvén a' szebb

Magyar ki-ejtést meg-rútítottam, a' kényes

finynyás ízlést mindenütt se'rtem, a'Nyelv'

Esztetikájához nem e'rtek. Barátim betsül-

lek benneteket ; de sajnálom, hogy vele-

t«k nem tarthafok, engedje'tek-meg, hogy

mondjam-ki ítéletemet : En-is szüieteít Ma

gyar vagyok, mint ti, 's nem tsak a'ezokás-

ból e'rtem Anya-nyelvünhet, szólok, írok

rajta; hanem tanúltam-is, tanítottanbis, ta-

núlom most-is. Ha igazánn úgy beszéltek,

mint írtok, — úgy valí yátok-meg az : adja4

halija nem Neníetes ki-ejtés é? mint a' Bot-

jányi a' Bottyányi helyett? kérlek vegyé-

tek gondolera â' sok jottázással nem rtítíb

títik é meg Nyeívünk ? Ha a' jorta mással

haogzó betü, ugyan adgyátok okát, a.' nás*
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sal har.gzónak, még pedig a' keme'nynek

hogyan ad iágyabb hangot? viselhet é két

tisztstíget? vagy talám tsak valamennyira

lágyítóaak veszitek ? légyen úgy : helyes

tehát, ha így írjuk: fagyjú* fatjú. De ezt

magatok sera hagygyáiok helyben. Tehát

az y helyett valá jottázásban nintsen igaz-

ságtok,,k

l.) Azt mondja, hogy az adjay hallja

'$ t, efF. Németes ki-ejte>, mint Botjányi, ez

helyett : Batytyányi. En azt mondoni,

hogy adjdy hallja 's t. eff. szint úgy Dem

Älagyaros ki-ejtés mint: adgya^ tudgya%

mondgya, hadgya 's t. eff. a' mint ezeketír-

ja Varga Úr, hanem a' magyaros ejte's r

agvgya, tugygya, mongya, hagygya, a' mint

ezt seromi tudós Magyar neraírja, Hanem

Magyaros ; adgyay 's a*t. hát mie'rtt írja ezt

igy а' петjottista bañera ipsilonistal egye'b

©kátnera adhatja, hanem az Etiraológyiát,

hogy az nem engedi ezekbenn a' származe'k-*

okbann a' bezéd' hangja szerént való szo-

ros írást. A' mit Botjányi* fatjú,fagyjú-

rol ele' -hoz, az nintsen a' Jottisták eilen;

mertt a' Jottisták sens írják azt úgy : Botjá

nyi* edj* med¡\fatjúb 's a' t., a' mint már meg-.

mondara a' Re'gulábann»

a.) Azt mondja* hogy a' sok jottázás-

«al rútítjuk Nyelvünket. Erre azt feleiem,

hogy a' nera-jottisták 'is sokat jottáznak;

mertt ok is raknak az a e Ragaszte'k mellé

) tsele'd betiit p, o. várja (exspectat illum)

harja, fája, húrja, túrja, kufvája, kiirtoie,

borja a1 tehe'nnek (borjú szóból) 'st. eff.
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Tehát haroük rútítanók Nyelvünket, ôkis.

Azutárm a' ki Nyelvunk' Esztetjkájáhozz

ért, mondja-meg részre hajlás nélkül, mi-

vel jobb: mondgja^ mint niQndtja, hadgyas

mint. hadja,tudgjra,m\\\% tudja ? végre vala-

mint a' joitisták írvánn: mondja, nem be-

szgllenek így, úgy az Ipsilonisták is ír

vánn: mondgva, nem szólanak úgy, hanem

mindnyájann így beszéllünk : mongja^ agj*

gj'a. s a t.

3.) Végre azt mondja: Ä jotta más-

salhangzú betü 'sa' t. Ên azt mondom, hogy

a' g, 1, n, t, betuket, az y nem pedig a' i lá-

f vítja, az y a' Magyarnál nem betû, tsak

kgyító jel, a* j pedig mással hangzó belü,

e's a' Ragaeztéknak tseléd betíije, inassa,

hajdúja, es tsatlóssa (Lássd feljebb az 1.

Reszt Ь szakaszt.) Hibás állatás tehát azt

mondani, hogy a' g, 1, n, t, betiiket » Ra-

gasztékokbann, e's ígék' hajlításábano a' j

lagyítja, Ennél fogva a' jottát nem vehet-

jük olylyan inaskodásra mint a' minémút

az y visel, p. o. ez helyett; Horváth Or-

szág' Bánja (Banus Croatiae) nem mond-

batom, sem nem írhatom : Horvát Ország

Bánja ; mert ez annyit tenne ; Croatia es}

Fodina. Tehát a' tudós Magyar jo'ttista lé-

1ère is fei nem tseréli az y-t a' jottával, a*

g,i, n, t, kemény mással bangzók' lá^yítá-

sára, p. o. nem írja ez helyett : lágy ezt :

' tàgj ez helyett : hogjx nem írja: hog/, 's t.

eft', hanem Antiihesis, betü-tsere által а' кб-

«ônséffee Nyflv» szokás' engedelmébôl a'

j betû fel-tserélodik, a' gy-vel, az az lágy

»
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g-betúvel, р. o. mondjuk : gyôj, jôj, gyösz*

te, jöszte, ez helyett : jöj-sze-te, az I betú-

vel-is fel-tserélôdik a' joua, р. o. ez helyett

Máriás pénz (Marianuwiummus, Nummus

cum effigie S. Marise) moncHuk : Márjás, ez-

helyett : lász, mondjuk : Ja$z (Pharetrari-

us) ez helyett : innia, irjuk : innja 's a' t. a'

hol a' jotta ñero meg-lágyítója az n-nek, mi-

vel ott nintsen szükség a' lágyításra, mertt

a' kozonséges Nyelv-szokás a Ragasztékos

Hatá¡ ozatlan igékhezz nem nyi\ hanem ni

végeaeteket kíván a'ragaszték elejébe, nem

taondjuk: tudnyi,ütnyi, hinnyi, vinnyi'st.

eff. hanem tudni, ütnji, hinni, vinni, sem

ragasztékosann nem mondjuk: tudnyia, üt-

ryie, hinnyie 's a't. hanem tudnia, ütnie,

hiunie, "s a' t. De mivel az I betüvel fel-

szokott tserélodni a' j, lett: innia helyett:

innja; de soha sem innyay a' meg-mondott

nkból, valamint a' tudnia helyett a' tudós

Magyar nem irja: tudnya^ a' vonnia he

lyett nem irja : vonnya^ afonnia helyett nem

írja : fonnya, az Etimológyia szerént más:

fona, más fonja, más fonjja, más fonnia, az

Ipsilonistáknál fonnya anynyi, mint a' jot-

tisíáknál: fonja {net illud) a' jottistáknál

fonjja anynyi, mint (neat illud) de ezt az

Ipsilonista nem tudja ki.irni tisztességesen»

a' ms<;a nybetâjével. A' jotta az n, és ny

lágy betövel is fel-szokotttsere'lôdni Anti

thesis által, p. o. borjú, es bornytí, varjá,

e's V irnyú, sarjú és sarnyú, döjr, és dont,

járgal (járkáL) és nyargal,' nyar^alódzik

akar lovoim, akar gyalog, lajha, éslanyha

■
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k«serjés, és kesernyés, görjed, és görnyed

s t. eff. (több üylyet láthatsz Szo-köny-

vembenn a' j-betûrôl szólvánn) Innét mind-

egygy : borja vagy bornya, borja ered bor*

júból, bornya pedig bornyúból 'sa't. De

hogy rovidedenn bé-torkoljam a' Nem-jot-

tístákat) azt mondom: A' Nem-jottista is

így írja ezen szót; Apja (Pater ejus,)mái"

azt kérdem : ha helyes irás: apja, miértt

nem helyes: atyja, a' mint ezt írják a' Jot-

tisták?mertt valamint : Apja ez helyett Va-

gyon: Apája, úgy atyja ez helyett vagyon

meg-rbvidítvé :. Atyája. Igy Bátyja* Néhje,

ëtsje, ez helyett meg-rovidítve : — Bátyája,

Nénéje, ôtséje, mivel a' gyôk-ér, Apa,

Atya, Bátya, Néne, Ötse, nem pedig Ap,

Aty, Báty, Ne'n, Öts. Azutánn a' Nem-jot-

tisták így írják ezen ígét: -— hánriya veti

(projicit illud) melylyet a' Jottisták ígyir-

nak : hányja, Már a' józan okosság is azt

mundja, hogy a' két különbbözo irás кб-

zött helyesebb az, ü,elyly szerént minden

értelmes látja a' szónak gyok-erét; a' Nem-

jottisták' hánnya, írásából nem láthatni-ki

bizonyosann azon íge'nek a' gyok-erét, mi

vel azt gondolhatni, hogy hán a' gyok-ér,

valamint ezen Ipsilon i stásonn írtt ígébenn :

bánnya (pcenitet hoc ipsum) a' gyok-e'r bán.

De a' Jottistá¿ann ívotlhányja ígébenn min

den értelmes látja, hogy a' gyôk-ér hányx

ja pedig ragaszték j tseléd betújével. Az

Etimológyia bizonyítja tehát, hogy a' Jot

tisták helyesbbenuírnak Magyarúl, mint a"

Jottietátianek»



( 4б )

II.) Nem egygyeznek az írók,ha a' t$j

tz betûvel kellessék e írni,vagy es, cz-vel,

p. o. tsillag e, vagy csillag, tzi*;l e, vagy

czipcl 'st.eff. vagy pedig ki kelle egeszenn

tsapni а' с Diák betilt a' Magyar írásból,

és mindég ts, vagy tz-vel élni '{ Ezen pert

is el-igazítja a2 Etirnológyia, és meg-mutat-

ja hogy helyesebb ki-tsapni, es szám-ki-

vetni а' с betût, e's nem írni Magyarúl es,

cz-vel, hanem ts, tz-vel; mertt sokszor ha

a' ts, tz, helyett es, cz-vel írnók, a' Magyar

szókat, azoknak gyök-eiöket és származás-

akat ki nem nyomozhatnók ; ts, tz-vel írva

pedig rá találünk, p» o. raiképenn származik.

harmitz, ä\ mint a' régiek íi-ják (Pápai Pá-

riz Ferentz is) melylyet ma Epenthesissel

kozbe-járúló n-hel így ejtünk harmintz (tri-

ginta) sokkal nehezebb lettne ki-találni ; ha

így Ienne írva i harmiez : de így írva ; har-

mitz ki-sül hogy ez osz-szó, ¿áró/w-ból, és

í/z-ból; a' hármat a' régiek így ejtek ; —

hárrñs ebból loní hár.*-tíz (ter decern) tiz

szóból Metathesis által (betü ált-tétellel)

Ion: ¿tz, oszsze-téve ez ket szót l6n : härm-

itz végre a' húzást el-vesztvénn härm, Ion :

hatm-itz ; í'cz*bói ftem sülne-ki a' iíz szó.

2-dik peída: Ketzele, melyly Gyöngy^ä

táljékánn annyit tészen, mint a*Hegyaljánn

Kôtô, vagy Kôtény (antipendium mulie-

rum) Az értélme jelenti;hógy két gy0k*ér

ígéból ered, és származik* melylyet ma ¿oí,

nem Aet-nek mondunk : de a' régieknél ket

vala,| így a' 600 esztendós kéz^írásbann,

ét sír-beszédbenn*olvashatni : hogy Péter
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Век hatalm adaték, óldania, és ketnie, ket»

bol eredtt : кеиЦ ebból ketele^ végre a' t

meg-sziszegôsôdék, és tz-vé válék, 's lôn

Ketzele, mint mondják : kanóty és kanótz^

Zanóty e's Zanótz's t. eff, Már ha Ktczele

lenne írva hogy süine-ki annak ket gyök-

ere? 3-dik példa: Lentsey ez így írva ki«

tetszik, hogy Lentes Diák szóból Ion Me

tathesis által; ha pfdig így írnók : Léñese^

nem lehetne így magyarázni, sot valaki

azt gondolhatná, hogy Len-ЪЫ eredtt ese

kitsinyíto végezettel, — minemú; székcse^

kenese^ fenese (az az sséktse, kentse, fen-

tse.) 4-dik példa: Pest Várása, melyJy Pets~

ból ion Metathesissei. *)

* г ■ ai - - i H

*) Illyen Tsird ember í ' Hermaphróditus,

ínellyet Stira szóból jól ki-hozhatni : —

Ittze, melly iu az-az ¿tal szóból meg-

kitsinyített szó; Rézsént (oblique, vel

ad partem) melly rész, és ént utól-járó-

ból Ion : Istens melyly Révai-ként AntU

qüitat. Hung. §. ¿4» ltSerU az az vagyon

(est) régi Magyar szóból, tnelylybôl lôn

nitsen (non; est) vagy Epenthesis által

kozbe-járúló n betüvel nintsen. Lássd

errôl származtató Szó-Konyvemet. —

Itsen-hbl Metathesis által lön Isteni КЫ

kertSy vágy Kü-kerts (Primula veris, et

Anemone pulsatilla) melly ebból: Ki-

keleties (verrialis nempe flos"> vagyoa

tsavarítással megróvidítve az / betü; fel-

tsefelÔUvéo r-rel. Lássd Szé-Kônyvemet*
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III.) A* régi tudóe írójínk az ósz-szó*

Rat neto írtták köz-vetetlenul oszsze, ha-

nem köto jegyet tettenek kózbe. Л' mai-

aknál (a Diákok', és Németek' szerént) de

nem mindeniknél, az oszsze-tett szok egy»

gyütt-íratnak. Hogy ez helytelenség meg*

mutatom ezen III. Rész 4-dtk Szabásábann,

3. §. D. 3-dik szácn-alatt. Ezen írásnak

gántsosságát mutatja az E'imológyia is;—*

mertt p. o. más Elimológyiájú szó : felett,

más fel-ett, más megett, más meg-ett, más

talpaló, más talp-aló, más hasáló, más has-

aló, más földitök (vester syropatriota)

más földi-tök (bryonia.) Más Etimológyj-

ája vagyon ezen szólásnak : jaj veszéké!,

más énnek: jaj í veszék-el (perií) Mást jel-

ent ezen irás: ärdögöt ùz valaki, mást pe*

dig ez Káldinál Lak. 11 : 14. Jésus ördö*

göt iit-vala-ki) más e'rtelmú szó ez így ír-

va: Fa-szú: caries ligni, vel arboris (mint

fog-szu caries dentium) más éftelmü es-

még jegy nélkül, és bízak nélkiil öszsZe-

írva. 's a' t.

IV. A'melyly szókbann a kötött betök :

sty tzy tsy zí, és ezen lágydlttak : gy, lyy ñy4

ty, kétszeresenn onzsze-jônek, az az meg-

kettôztetnek, — р. o. A^zszony, «gygy

galyly, 's t. eff. azokat sokann a* mai Irók

köezül restelik így ki-írni, hanem az elôb-

benibol, az z, vagy^-t el-hagy váhn, így

írják : asszony^ eggy, rrielly 'sa't. Hogy ez

gántsos legyen, mutatja az Etimológyia ;

mertt р.. o. más Etimológyiájú: fosszsz,

vagy rövidebbeon fossz¡ roeg-foísz' te én-

gem,
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gem, más pediglen ifoszsz; amaz/or-ból,

emez/bízt-bólered, más véssz más vészszt

ainaz ves, emez vészen-bol származik. Ha

ez helyett: menynyi^ valaki így írja ezea

szóti mennyi, azt gondolhatja az Etimoló-

gyiátt véknyann^e'rtô, hogyenoeka' szónak

/neo a'gyökere, n^'pedig olylyan vég szóts-

ka, mint ebben : szemnyi mák-szeronyi. —

Ha valaki ez helyett : fagygyú ezen szót

így írja: — faggyú% nem tudhatja annak

gyök-ere't; ha pedig ,így írja : fagy-gyú%

látja, hogy ez 0sz-szó,/ag>> szóból, ésgyú

szóból, 's azéftt nevezék így, mertt hamar

toeg-fagy, és hamar meg is gyúl, gyúl-

adékony szer, azértt belóle gyurtyáty az az

gyúló világítót mártanak, melylyet több-

üyife nem magyares hangonn gyer-tyinak

fteveznek. Hozzá-járúl -az is, hogy ha ez

így írott szót a' sor végénn meg kell szak-

asztani, e's egygy Veszét által-vinni a' más-

ik sorra, azt az olvasó könynyenn roszszúl

olvashatja, nem «a" maga hangjánn, p. o.

így eg-gyes, as-szony, meHyenn, fat»tyú,

hat-tyú, Bot-tyány. A' nem-jottistának ez.

enírását: haggyátok, meg-szâka$z»va igy

találja valaki hibásann olvasni ; haggyátok,

's azt fogja gondolni, hogy hag gyok-érból

ered, mint a' nem-jottistáknak így írott ígé-

jökbenn : adgyâtok a' gyok.ér ad. *)

*) A' helyes frás nem fó' dolog a* nyélv-

benn ha fogyatkozása vagyoo is, avval

яет rontja a' Nyelvnek valóságát. K.aj>

4
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II. SZ А В ÁS.

A ñagy betûkkel valö ífáiréí:

Nagy betuvel kezdjuk írni a' besié'A*

kezdetéí. A' besze'd' folytatásábann as újj fe"

Jezeteketa'bokeíutánn nagy betuvel kezd-

dos Adorján 88. lap ¿590., Hogy azEti-

mológyiát bírájává tôm a' Magyar Orto»

grafiának, azt egygy yalaki nékem vét-

kûl tulajdonitá. De a' ki meg-érti értel-

memet, meg-enged nékem. Én meg-en-

gedem, hogy kôzonségesenn, es általjá-

bann szólvánn, a' Magyar nyelvnek, az

az Magyar beszédnek<¡ es írásnak fo-bí-

rája a'kozonséges Nyelv-szokás (a'aiint

meg-mondám) hanem azt állítoi», hogy

a' mibenn az irás* dolgábann nem egy-

gyez a' kozonséges' Nyelv-szokás, a' hol

eï-tit a' szólástól az irás, ésviszontag;

az ilylyetén ügybenn bíró az Etimoló-

gyia, ez intézi-el az írás-beli pert. A*

gyok-ér szókat a' mint ki-mondjuk, tígy

írjuk is, de a* származékokbann sokat

jnás-kepenn ejtünk, a* mint meg-magya»

rázám, mivel pedig több à' származék

szó, mint a' gyok-ér, és mint a' Diák szól :

a potiorifit denomination azértt mondára,

bogy az Ortografiának ítéló-bírája az

Etimológyia, torvény-bírája az Etimo*

lógyia, noha fó-bírája, kozonséges bírája

a* Nyelv-szokás (Ordinarius Judex,«*«*

ïxtraerdiaarius Mtímelogia.) .



juk ; és még a' kérdés', és fel-kiáltás' jegys

utánn, az teljesenn végezvénn a' mondást,

p. o. Nem de nem mindnyájann halandók va'

gyunk ? Még is melyly igen kevesenn gondol-

kodnák rola! JSmlékezzetek-meg à halando-

ságról. A' két böket utánn is nagy betftvel

élünk, valakinek szavait fel-hozvánn, p. o.

Üdvozítonk' szava ez : Szeressed feleide;.

Azutánn a' versekbenn mind egygyik

verset, ha mindjártt nem teljes értelmü-is,

nagy betilvel kezdjük.

Nagy betûvel kezdik az írók a' tula/-

don nevekei (Nomina propria) és a' belol-

ök származott Mással értheto neveket, p.

o. Pe'ter, Buda, Kassa, Budai, Pesti, Ka«.sa¡,

Isteni, Tsászáfi. De Sándor István sokfélé-

jének 4. Darabjábann a* 124. lapónn azily-

Iyetén Mással érthetôket kiss betûvel kí-

váaja íratni.

Ezen tôrvényt kövatik mind az Egygy-

házi, mind a1 világi tisztségek1, és méltóság-

ok* neveL, p; o. Feiség, Feleége* Király,

Kegyelmességes Fejedelem, BelsÓ Tanáts-

os Ür, Fó lspány, Szolga-Bíró, Szentséges

Atya, Érsek* Pilspökt Apát-Úr, Esperest,.

Kanonok 's a' t.

Az ajánló, és' esedezô levelekbenn a

Fejedelmekhezz, és slô-kelô emberekhçzz

4*
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fett levelekbenn még az Ôket illetô NeV*

mássait-is (Pronomina) tiszteletnek oká«

er« nagy betüvel írjuk, p. o. Te Felséged*

O Nagysága.

Nagy betüvel írjuk a' Tudományok*

é% Könyvek' neveit, — p. o. Boltselkede's,

Ékesenn-szólás, Kôltés, Nyelv-tanítás, Ke'p*

iras, Pázmány' Kalaúzza, Igazság' Paisa

'$ a t.

A' Magyar Irók' meg-egygyeze'sébenn

állapodott az meg, hogy mük nem írunk

minden Magábann-érthetó nevet (Substan-

tivum) nagy betüvel* mint a' Német írók

tselekesznek, a' kiket egygy ke'tirónk még

is egygy-Celôl minden helyes ok ne'lkúlj

más felól pedig a' közönse'gesenn meg-

szokott Magyar irás módnak meg-szegés-

ével, nem régibenn követni kezdett, úgy*

mond Pápai Sám. M. L. 148. lap.

HI. Sz AB Ás.

A betùkkel veló helyes élésrol.

Gánts az^-nal / helyett élni, p. o.

tum jó Alraásy, Kassay, Pesty, ez helyett:

Almási, Kassai, Pesti; mertt y nem betft

nálunk.

2.) A' Görög chi nálunk ¿-val írassék,
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p. о. Krisztus, Kerubim, nem Khrisztu»,

Kherubim, vagy Chrisztus, Cherubim.|

3.) A' Horvátok' cA-ját ti-vel írjnk,p.

0. nem Jankovich, hanem Jankovits, nem

Cholich, hanem Tsólits, nem Georeh4 ba

rem Gërts, nem Chaplovich, hanem T«ap-

lo vjts. *)

4.) A' hajdaniak' cs-je ts-vel ez-je tzm

vel irassék, semmi-képenn pedig c-vel ne

p. o. Tsásrzár, nem Császár, Tzitzeró, nem

Слсгего, vagy Ciceró, Tsapó, nem Cla

po 's t. eff.

,5.) A' Görög рЛг'-belü /-fei írasse'kj p.

o. Filozófia, Fizika, Pafus, Ortografía, Eu

fonía ; nem pedig Philosophia, Phisica,

Paphas, Ortographia, Euphonia.

6.) A" Görög Thitát t-vel írjuk, p. •.

Máte', Tamás Teológyia, Mate'zis, Ortogra

fía; nem pedig Máthe', Thamás, Theologia,

Mathezis, Orthográfia.

7.) A' régiek' eo-ját, már ¿'-vel írjak

p. o. nem Eo Felsé'ge, hanem Ö Felse'ge,

nem Geprjch, hanem Görts, nem feod vagy

feold, hanem fold.

8.) A' Diákok' £-ját kv betükkel írjuk,

*) De a' Rirályi adománybann elé-for-

diíló nevek (nomina diplomática) mirad-

batnak. .
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p> o. nem Quintiliánns, пет Quietántzia,

hanem Kvintiliánus, Rve'tántzia.

9.) A' #-helyett üfo betâket írunk,p.

9. пет Xerxes, hanem Kszerkszes, пега

Alexandria, hanem Aleks2andria,nem Pax;

hapem Duksz. *)

*) A' Magyar îïyelvKenn-is, valçmint a*

Diákbann, Görögbenn, ha tsak a ki-mon-

dást neznok, helybe lehetne az x betiU

hagyni, mivel sok цгбЪ&рп x hangotej-

tijnk, p. o. fekszik, tselekszik, haragszik,

elégszik, öregszik 's t. eff. tígy hangzik

a' ki-mondásbann : fexik, tselexik, ha-

raxik, ele'xik, örexik; de a' mü okps Ele-^

' jink ezt az irás* módját fei пет vette'k

az Etimológyia miatt ; mivel az ilylye«

te'n írásbann: fexik, tselexik, haraxik,

ele'xik, çrexikazt gondolná valaki, hogy

a' gyök-er : fex, tselex, harax, ele'x, örex,

a' mi nem való. Ha a' Diákok-is a' Diák

Etimológyiára szemesbbenn âgyelrënek,

koránt sem írnák ok is, р. o. Dux, Lçx^

ßex% Luxiy jSDfXßi Hesex, Luxus, luxuria^

vox maximus 's t. eff. hanèm így Ducs,

Legs, Regs, Lugsi, diçsi, resecs, Lugsus,

Lugsuria, vocs, magsimus, 1 »ertt Éhix-

nak a' gybk-ere Pue (vezess) ebbôl ered

ducens (vezetô) ebbôl meg-röyiditve

(syncopancta) Ducs. £ехцек a'gyök-ere

Lege (Lex a' legendo) ebbôl le'szen le-

gens, от. r. legs. Rexntk a* gyök-ere

&eëe (igazgas$) ebbôl ered Regens m.r.
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lo,.) Helytelenség a' kettÔs Massai,

hangzó sz betüt, ha két-szeresenn elé-for-

dúl valamelyly szóbann, így írni: ssz, p.

o. gánts ezt: aszs.zony, így írni: asszony*

hanem mind a' ke't kettôs Mással-hangzó

sz betöt ki kell írni; — mertt olyly kettös

Mással-hangzó betú az sz, mint ts, tz, zs,

tehát, ha lehetne így írni : asszony, ez he-

lyett: aszszony, lehetne ezek helyett-is:

hotztzan, lotstsan, bezszsen 's t. eff. így ír

ni : hottzan, lottsan, bezzsen. Az ijylyeteb

írásból pedig zür-zavar támadna; mertt

p. o. más vésszsz ezen gyok-értól : ves,г más

pedig ve'szsz, ve gyôh.érbôl, roelylynek

jnásodik szemelye a' Jelentô Mód' jelen-

valójának egygyesébenn, 's anynyit te'szen :

ççcip/s^ a' 3-dik személybenn veszen, ac-

cipit ; más veszsz (péri) vesz gyôk-érbôl,

más veszszsz (peris)$ugyan vesz gyôk-ér

bôl. Más te engem fosszsz (tu me foris)

(melyJyet a' roszsz Magyar^ fosolaak mon-

Regs, Ljuxi, Luxus, Luxuria neveknek

a' gyök-erö!. Luge (szomorkodjál) eb-

bôl ered lugsi, lugsus, lugsuria (nam pro-

Eter lirxum, et lnxuriam crebro tristatur

orno). J)lxi ígének a' gyök-ers Die,

Hesexnek Reseca, Voxnàb Уосву mely-

]yekbeaa x aintseu 'e a' t. jj
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daña, noha ez mívélo ige, midônn az i-sS,

¿s 2-dtk személyre hato tselekedetet jelent)

más te engem foszsz (tu me expita); más

(esszsz, les-ЪЫ, más lészsz (fis), más ol*

vasszsz (legis) olvas-ból, más olvaszsz ol-

vaszt-ЬоЦ w Lássd a' Szó-Konyvembenn

az íbetát. -f- Ezen okból nem helyes а'

két-szeresenn elé-fordúló lágy betûket-is

egygy-s?eres íegygyel Ugyítani, p.o. nem

helyes: melly. (qui, quee, quod ; merit pec^

tust így írjuk külonbbség okáe'rtt: me/j)

ez hetyett: melylyr ; mertt ez basonló

gántsos irás ehhezz : asszony; mivel ezen

szóbann: melyly, mind a' két / beta lágyv

mind a' kettôhezz sziikséges a' lágyítás.

jegye't azy-l tenni, valamint ezen szóbann.1

(Iméé (ingenii}, mivel mind a' ke't e betü

boszszd, szükséges mind a kettôhezz ten-,

ni a' haszszítás' }eg^t, a'vagy a' húzást,

(accentue) 's nem lehet így. irni: elmeé^ —-*

hogy az egygy huzás mind a* két в betû-

nèk használjon. Lássd Kováts Mib. Ché-

mia 3. Darab. 1.43. lap. és feljebb I.Szab^

ás, Jegyzet IV. szám.

Jrgyzés. Meg-vallom, hogy a' Magyar

írásbann a' meg-kettóztetett, V néha a' re'-

guláeság míá meg-hármaztatott kettos Más»

sal-hangzók,—t é$ a'-kettös, hármas lágy
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Mással-hangzók, p. o. egygy вгбЪаппкЛ,

három sz%tzy ts,zs, gy, ly^ ny, tj) igen al-

fcalmatlanok a' tanúlókra-nézve, 's nem-is

kiesek, de még-is a' régujieság-miatt így

kell írni, р. o. tölgygyel, karddal, te'rgy-

gyel, midón a' val,vel Utól-járó' r-jévc vál-

tozik az elôtte való névnek utólsó Mással-

hangzója. így földdel (cum terra) ; mertt

földel más, és annyit te'szen, mint földdel

tölt meg valamit. Ezen alkalmatlanságot

el-hárítanók, vagy enyhítenók, ha egygy

képú kettos Mással-hangzók, e's lágy be»

túk alkottatnának, mint р. o. ez helyett;

'gygy* ißy írunh: ЧУ- vagy re>« naódra egg.

Lássd Sánd. Istv. sokféle 3. Dar. 13g. lap.

¿. Dar, 187. bp,

ib) A' régiek. /н-ját ma ó-vel írjak,

p.o. Béla Király' Levelezôjébenn a' 49-dik

Fejezetbenn Tekereu szót Тейего^пек ír-

juk, a' 6-dik Fejezetbenn Eleud szótElÓd-

nek, a' 26. Fejezetbenn Eskuleu szót Es-

¿¿¿¿onek, — a' 31. Fejezetbenn Emeud szót

Emodnek% tigyan ott Geuru-l 6/ornek.

. 12.) A' re'gieknél húzások (accentus).

лет lévénn, a' hoszszú áA két a-val írtták,

p. o. Baal Isten, ez helyett : Bál Isten, —»

bogy valaki így ne olvassa rövidedenn :

Bal Isten, melyly anynyit tenne Magyarúl

mjnt : Sinister Devs. így a' hoszszú M et*
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vel írtták, a' mint még Páriz Pápaibann a*

Magyar Diák részbenn elé-fordúl: Eedesy

Eeg, Еек, Eel, Еер, melylyeket már ma

így kell írni : É4e&¡ Ég, Щл Élr $p 's a' t.—

Ugyan ezen okból az a, és e betükonn

kezdôd©. Ragaszte'kokat, és egye'b Végez-

eteket, az <z, és e betünn végzódó szóbozz

j$rúlvánn egygy hoszszú 4-vaI, vagy e'-yei

mondjuk-ki, — p. o. tz helyett: ment&-em%

mondjnk: mentejn, mente-ed helyett: men.

téd, mente-etek helyett: mente'tek, atente-

enek helyett: mentének, mente-et helyett:.

mentét; ha pedig a' szd Mással-hangzónn

ve'gzôdife, р. o. Kereszt, húzás nélkúl, —

mondjuk, Kereszt-ero, Kereszt.ed, Kereszt*

et's a't. Igy a' hoszsiá 6Л két o^val irt

ták, p. o. soo% s ó, mood, modus.

13.) Valaraint eu-t, éu-\ ma o-nek fr-

jáh, úgy ащ ¿tí, o'-nak. Ezen észre-ve'tel

használni fog a' ragasztékos ígék' effele

hajtásának: — ezt neki adók, adnák, öket

vxeg-verok, meg-vernok magyarázatjara ; —

mertt ezek hajdann regula szerént így

mondatának : adánk^ adnánky veréük uerné*

ü k. Igy ezen szót : Ladislaos a' Magyar

így frja, e's mondja: LászM, Stanislüííst,

Szaniszlo, Áusztriát Ósztria, Austrigát Ós«
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triga, Laurentius, Lorant, — vagy vékony

hangonn Lôrintz.

IV. S z abas.

A Jielyes-trâfi jegyehtoL

Hangot jelentô jegyek.

A. A' Beszéd' hangját jelento je

gyek.

Olylyat&i jegyek, melylyek a' Beszéd-

nek hangját, vagy az e'lo szót, e's a' szóló-

nak inddlatjait ki-jelentik, tsak kettenn

vagynak: kérdô jegy (?) es fel-kiáltó

i.) Ke'rdó jegyet az egyenes ke'rdes

Qtánn tészünk, es pedig az értelmes mond»

ás' (sententia) végére, a'hbl a' szót ki-tet-

IZÖ, es szembe-tûno-ke'penn fel-eoieijük,p»

о. hi vagy te?- De midönn a' ke'rdést tsak

bes2éllgetve hozjuk-ele', akkoronn annak

jegyére nintsen szûkség, p. p. Nem tudorr^

mi tévô legyek. Azt kérdette tôlem, hol

lakom.

a») A' fei-kiáltó jegyet azon-közbe vet-

ok-utánn (interjectiones) teszjük, mely-*

lyek a' fájdatomV örpm', szomorúság', tsu-

dálkozáa*, boszszankodás', és egyéb indúU

atok' hangját teszik-ki, p. o. jaj ! haj ! húj \

ejnye ! ah! '» \. eff.
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На а' kozbe-v-etokhezz némelly szók,

vagy értelmes mondások vagynak tétetvc,

fel-kiáltó jegy ezen mondások utánn

szokott tétetrii, p. o. Jaj nekcra szegény-

век! Némelylyek pedig a* kôzbe-vetôket

vonással (commate) választják-meg, es a'

fel-kiáltó jegyet az értelmes mondás utánn

teszik,p, o. ó, én szerentsétlen ember! Fáj-

dalom, aqynyira hasonlottunk'-elí

Azonn kivül a' fel-kiáltó jegyet mind-

ев értelmes szólás utánn, melyly hathatós-

ann, ¿seróbol mondatik-ki, szokttuk term i

p. o.'Éljen a' Királyunk! Be sápadttvagy !

A' fel-kiáltás némukoronn hasonlít a' kér-

déshezz, melyly esetbenn me'g-is febkiáltó,

nem kérdô jegygyel élünk, p. o. Mi tsen-

descnn folynaaz emberek' élete : ha ki-ki

az igazságot, és az egyenességet szeretné !

В. T s а к a" s z ó' h a n g ¡ á t j e ] e n t б \ j e-

i.) Éles-húzás (accentus acutus) ( fy

p. o. vám, vén, 's t. eff.

a.) Két mellesleges bähet (Diseresis)

(..) Ezt némelyly tadósaink a' köze'p e-

nek felébe teszik. Ámbár egyéb-kortt el-

bagyathatik; de a' ketes értelemnek el-

bái ítása-végett az ek ragasztékbanel az
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е betd felebo helyesenn tétetnék, p. о. Is-

teniky Deus illorum, bogy különbbözzön

ettôl : Isttnek (DU) *) Ezen jegy az о be-

til' tetejébe tétetvénn, abból ö-betüt, az и

hegyébe íratvánn, abból ü betút tsinál.

5.) A' versekbenn a' szó-tagok mek-

koraságát ezek jegyzik : (—) a' hoszsaú

szó-tagnak jegy e, és ( o ) a' rövidnek. Ha

pedig mind л kettô egygymás hátára téte-

tik e'képenn (*£) azt jegyzi, hogy azoa

szó-tag közös, vagy kétséges (anceps).

2. §. £l-választó jegyek.

Olylyan jegyek, melylyek az éYtelmes

mondásokat es azok' részeit egygy-mástól

el-választják, ne'gyenn vagynak: Böket

(») kettôs böket (:) Böketes vonás (;)

(medianota) és Vonás (,) (Comma). ;

À. Böket (Punóturrh, máskép' szúrat, vagy

szúrvány.)

A' Böket a' periodusnsk) és akár-melyly

értelmes mondásnak végére tetetik, a'hol

a' «zó ki-tétszô-këpefinle-esik, ésa'beszéd-

benn, vaigy olvasásbann hoszszabb Oyug-

vás leszeo.

*) Mind a régiek, miñd a' mai fudósok

az ilylyeket ¿uveí írjak р. o az i ísten-

4k: öeus illoruaa.
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В. Kettôs böket.

A' Kettôs bökets inelyly leg-inkább a\

periodus egygyik re'sze'nek a'másiktól meg-

választásra való, egygyszer'smind valamiJ

vel rövidebb nyugvást, és pihenést jelent*

mint maga az egyenes böket, р. o, Mivel

a' hadnak nemérôl szólottam már : most

annak nagy valttáról szólok egygy ke-

veset. .

Akkor-is helye vagyon a' kettôs bokét-

nek, midönn valakinek szavait fel-hozjuk,

valàmelyly jeles mondást hozunk-elé, p. a

Jerónimos mondása : az észnek túkore az

ortza. Kíméljed egészségedet, és hitesd-el

magaddal: hogy a' ki-derûltt fô többet te-

het egygy órábann, bogy sem a* beteges

napott náp estig.

Es-még mikortt osZtályt tészünk, p. O.

két dolog neveli az ífjúságot: a tudom-

mány, a' jóságos erkôlts. Három Isteni jó-

ság vagyon: Hit, Reménység, Szeretet*

D. Böketes vonás.

A* böketes vonással rövidebb pihenés-

sel ¿perîodus-Ълш élünk, midónn annak az

elsô, vagy második része't több tagra fei«

osztjuk; mert a' két része kozé a' perio-

dusnak kettôs böketet írunk (a' mint már
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ifcsf-mondá'm) p. o. Nekem ogyan olylyan

kcilemetes vala ezen mtmkának elkészüle-

te: hogy лет tsak el-törlötte vénségem-

nek minden baját;hanem még könynyüve',

ç's vídá'mmá tette vënségemet.

Azatántt a' kissebb egygy dologról va-

ló ertelmes mondásokbann; de a melylyek

ellen-veto foglálókkal (per conjunctiones

adversativas) el-választatnak, p. o. szép

testbenn ; de sokkal szebb lélekbcnn.

Tovább a' magok magokkal ellenkezô

értelmes aiondásokbann, p. o. Meg-egy-

gyezéssel az apró dolgok nevélkednek;

viszsza-vonással a' leg-nagyobbak-is el-

oszlanak.

Ve'gre az öszsze-törlott egygy dolog

ról való ertelmes mondásokbann, akar azok

öszsze köto foglálókkal kaptsoltassanak

bszsze, akar nem, p. o. Hozzá látnák a'pré-

dáhozz. Ezek bore't nyúzják ; másck ap-

rítják ; mások nyársra húzják ; am-azok az

ftstöket ke'szítik ; mások tüzet raknak.

E. V b h á ».

A' vonásnak leg»rövidebb a'nyugvása*

's elö-ször a' kissebb értelmee-mondásokát

választja-el, p. O. A' választottak Oélfasba

hüldetének, hogy meg-kérde&ék Apollót.

На «¿eYzse'ges vagy, a¿t szeretém.
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Annak-utánna az e'rtelmes-moudások és

periodus' tagjai köze' vetett aprózott mon-

dásokat (incisa) választja-el, р. o. valljon,

úgymond, téged látlak e itt?

Azonn-kivfll azon egygy teljes mondás-

egygy* vagy majd tsak nem egygy

értelmû öszsze-hordött szavait választja, p.

o. El-mentt, meg-szökött, el-illantott, el*

szaladtt, el-szeleltt.

3» §• Világ.osító jegyek.

A. Rekesz, vagy Zár.

A' rekesz (Parenthesis) melylynek két

egymás ellenébé fordúló kör (arcus) ( ),

vagy egyenes két a)tó-ífí \ | ,a' jegye, ma*

gábann foglálja néha a meg-világosítást,

másszor a' tnellesleg való dolgokat, a' mely1-

lyeket az olvasásbann sebesbbenn, — és

gyengébb szóval szokás el-mondani, p. o.

A' jó téteménynek viszontag való meg'

adásábann, (ha ugyan hiszünk Heziodus-

nak) követnünk kell a' terme'keny buza

fóldeket : a melylyek sokkal többet hoz-

nak, hogy sem a' menynyit vettcnek.

B. KUhagyó jegy.

A' ki-hagyó-jegy (Apostrophus) ha-

senló a' venáshozz, melyly a' ki-hagyott

berü



betü-hélyett tétètik, p. о. a', e\ â'vâgy, a't

ki, szá'm, Szentek' élete, Magyarság' vir-

äg'i» t'om, 's a1 1. ezek helyett : az, ez, az*

vagy, azki, szájam, Szenteknek életëk,

Magyarságnak virágjai-, tudom;

Jegyzés. Baróti Szabó Dávid a' Magy

arság' virágjatban ki-hagyó jegygyel a' szó-

nak kózepénn-is él. Ez ñera tetszik Révai.

пак$ de ok ne'lkûl; mertt tsak olylyan fi

gura a' Grammat kábann az Apocope, mint

az Aphaeresiss és Syncope, valamint tehát

Аросоре-àltal a' szónak végénn el-hagyat-

vánn a' betü, azt Apostrofussnl jegyezjük»

meg, p.p. a', e\ ama', erae\ miérU ne kel-

lene a' szó' kozepénn el-hagyott betüt, —

vagy szó-tagot-is meg-jegyezni, ttiikór azt

me'g a' D¡ákok-is meg-jegyzik? p. o. Proh

Deûm, hominumque fidem ! A' hol a' Diák-

pk fonákúl (fenékül) fordúltt v betüvel

jegyzik a' szó' kozepénn ki-hagyott betüt*

vagy szó-tagot^ a' Magyarok oda Apo-

strofust miértt ne tehetnének ? — Ha pedig

bem tetszik a' szó' kozepénn olylyan Apo

strofas, mint а' milylyen а' szó' végéfe

szokqtt tétetni; lchetne a' Diákokkal tsak

a' szó' végére tenbi a* vónás Forma ki-ha

gyó iegyeti mint p. ó. a' Diák ez helyett.'

vides ne, rövidebbenn így szólvánn: Viden,

ezt í^y írja : videri. Valamint pedig a' Di

ák Deorum helyett rövidebbenn így szól*

vánn : Deuni, ezt így írja : Deûm : — úgy.

tnük-ie így írhatnók ezeket : tum (tüdoai),

I
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el-mêk (el-megyek, el-menek). De a' hoi

húzás kívántatik valamelyly Magábann-

hangzónak hegyébe, p. o. szám (os meum)^

már ott bajos lenne melléje tenni a' Diák

rovidító' jelt. Inne't alkalmatosabb a vo-

nás forma ki-hagyó jegyet teniri kozépbe-

is így: szam. Azt-is mondja Révai, Elab¿

Gram. pag. 182. hogy az ilylyenekbenn :

Szentek élete, Magyarok Királya 's t. eff.

helytelenül tétetik a' ki-hagyó jegy a'3-dtk

Ejtés (Dativus) el-haraptatásáriak jeléúl, 's

ígéri, hogy ezt meg-fogja mútatni a' Szin-

takszisbann ; de az Ô Szintakszissát ki-nem

nyomtaták. Én pedig azt mondom, hogy

az ilylyen birtokos mondas : Szentek élete,

Isten áldása, ember életé 's t. eff. ezek he-

lyett mondatnak: Szénteknek élétëk, vagy

e'letök, Istennek áldása, embernek élete,

azértt az el-harapott 3-dik Ejte's na&, nek-

jének el-hagyatása' jeléúl oda tenni a' ki-

hagyó jegyef, 's így írni : Szentek' élete,

(vita Sanctorum) ember' -élete (vita homi-

minis) 'sa4. jó, és helyeslenne, haa' Tud-

ósoknak tetszenékj

D. Köto jegy, és ált-vivó jegy*

í.) Köto jegygyel (signo unionis) (-)

élünk az osz-szókbann midónn a' beszéd-

nek nyoltz részébôl két, vagy több értel-

mes szót öszsze-kaptsolunk egygy dolog-

Dak jelentésére, p. o. haj-szál, jegy-ruha,

fea-kó, кеи-kó, re-á, ösz-ver, mieden-hat<%
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ftii-kor, Ieg-jobb, fel-áll, ki-ver, visz-hang,

vas-áros, me'sz-áros (calcis venditor), hús-

áros (lanip), szak-áll, szem-öldök, két-szer,

bor-ház, bor-bíró, nász-nagy, nagy-atya,

Had-nagy, haza-fi* atya-fi, orokbe-fogadás,

jószág-nem-bírhatóság, kar-fa* Anya-szent-

egygy-ház (sancta mater Ecclesia), szél-

fú, Király-ne' (Uxor Regis), vendég-foga-

dó (caupoha) szokny*-ing, fej-ai (pulvil-

lus vagy fej-el), fog-báz, raényny-kô 's a't.

2.) Ne'melylyek Révaival azi tartják,

hogy áz irás' tarkázásáhak él-kerûle'se ve'g-

ctt az osz-szókbann a' kótó jégy el-tüarad-

hat; de me'g-is az osz-szó' re'szei egygy-

hiástól kevés üres helylyel választassanak-

ineg, p. o. haj szál, kó fal • a' t. Leg-in-

kább pedig olylyánkorttmaf-adhat-el a'kö-

tô jegy, mikórtt az osz-szó' re'szei mesz-

szë esnèk egygy-raástól, ^- p. o. meg vala

elejétól fogva hàgyvà. El nem tudtták Ók-

öt egygy-mástól választani , úgy-mond a

Debr. Gram, i j. láp¿

3.) Mások netri régibenn a* többi Ñem-

zeték' szerent az osz-szókat is minden ko

to jegy tétel, éi üfes hely-hagyás e's köz-

nélkiil öszeze írják, mint a tó-szókat* p.o.

fenkö, szemoldök, fóghdsj szilfá, elkér* —

Aa 1-sÔ rrfgi jó szokás. A'a-dik megfehetfi^
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's nem roszsz újjmód. De a' 3-dik ro zsi

kezde's, (mertt még szokásnak nem mond-

hatni, mivel кеЧ három író vak-merôenn

kezdette me'g-el). Mivel l-ször a' Magyar-

Nyelvnek különös• tulajdonsága ezt meg пет

engedt; mertt az öszsze-kaptsoltt Magyar *

ígék meg nem tartják mindenkoronn aze-

so oszsze-kaptsolásnak forroáját, hartem a'

tbbb-féle szerkeztetésnek miatta gyakrann

egygy-mástól el-szakasztatnak az öszsze-

kaptsoltt re'szek úgy, hogy kozéjek egész-

mondások vettetnek, és az öszsze-kaptsoltt

részek-kozôl az elsôk sokszor az utóbbi

re'szek-utánn meg-fordítva tétetnek, p. o¿

ezefi öszsze-tett iget: le-jôni, sokszor így

hányjuk széljel: le fogok holnap-utánn jo-

ni. Már egygy-szer valahára joj-le. Tehát

ízen két re'szt: le, e's jó, nem lehet a' Diák

szerént így öszsze-forrasztani : lejô. Ezt

sem : el, és /ó, imígyenn: eljô; mertt ezek*

et a'Magyarbann el-kelí néha egygy-más-

tól választani, a' mint látók. De a' Diák*

bann az öszsze-kaptsoltt szó serami eset-

benn egygy-mástól nem szakasztatik-eJ,

p. o* a' Diák ezen osz-szót: describe, soba

sem mondja így: scribe- de, mint a' Magyar

írj-le, írjd-le, ülj-le, keíj-fel 's a' t. Ha kér-

dem Magyarúl : le-íritad, à mit meg-hagy-

I
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ék? À' Magyar felel; le. De ha a' Diákot

kérdem : descripsisti, quodjussi? nem fel-

elhet így : de ; mertt ezen praepositiót: dey

rigy öszeze-forrasztja ezen ige'Vel: scribo^

hogy azokat a' Szerkeztetésbenn egygy-

mástól el-nem szakaszthatja, — Ezt az

ígékrol vett szabást által-viszjük az az-

okból származott név-szôkra-is, p. o. el-

jövetel, le-írás, meg-te're's, vagy el jövc-

tel, le irás, megte'rés 's a' t. Mertt г-szor,

ha az ösz-szokat minden jegy, e's köz nél-

kûl (sine intervallo) írnók, sokszor két-

séges e'i telinök lenne, p. o. hùstevo kétes

értelmû; — ?nertt húst-evo, vagy hust evô

anynyi, mint: carnis manducator,jfa/.y-iez;<i,

carnifex, carnis factor. Ha így írora ezen

szót: megévett, nem tudom, mit jelent, ezt

e,: meg-évett, vagy ezt: megé-vett. — Igy

tsontár (drupa) Füve'sz pag» 23. tsont-ár

pedig (más^ke'penn török) oiylyan tsont-

ból kéezâltt ár, melylylyel a' kctsisok a'

hámokat igazgatják. Lássd Szabó Dávid'

kis.sded Szó-tárját Török szó alatt, 2,57-dik

laponn. Ezen szó: megette két értelmû le

bet ; de így írvánn : meg-ette, anynyit te'-

szen : Comedit lljud, így íratvánn pedig :

megette^ annyi mint: post dorsum ejus. —

Igy más: Ae'r-el, más kérel^kovetel más, ко
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Vft'd-is más ; más hg-clô-szers más pedig

legelô szer. Lássd I. Szabás. Jegyzet. III.

Rész. *)

-—4

Ezt az-is erosíti, mivel-hogy Nyelv-

ünk' természetével elíenkezik az, hogy

egygy gyök-e'r, vagy származék magy

ar szóbann öszsze jojön a' yastag hang

a' vékonynyal; az az meg-nem férhet

az a.y о, маге, ö, w-vel (I. Rész. I.Szak-

asz. 1. §.) egygyedul az öszsze-tett

szókbann jöhetnek ezek öszsze, midônn

vagy több név, vagy több ige, vagy

több particulas р. о, több 4tól-)áró tét-

etik öszsze. Ha te-hát vala-ki a"' Ne'met

szokás szerént minden jegy, e's hízag

nélkill valaTmelyly öszsze-tett szót ír^

melylybenn mind vastag, mind vt'kony

magábann hangzó. betû vagyon, пцпе-

mû р. o. reá, hezzá (Erdélyi szokás. szer

ént) nálkiil (régi szokás-ként) ostarmény^

tehát, azt gondolhatja a' gyengébb. Ma

gyar, hogy ezek származékok* és neta

öszsze-tett szók, kâvetkezôleg a' Nyelv'

természetével ellenkezô, 's így roszsz

magyar szók. Igy gondolkozék reá szó-

ról Pápai Sámuel Magyar Literátúrájá-

bann, azértt azt tanítá, hogy jobb rá

mint reá. Igy eszeskedék Versegi Fen-,

entz-is Tiszta Magyarság. nevâ könyve-

benn a' 23. laponn ostórmény. fáról, (Vi

burnum Lautána) melylyet a' HegyTal-

Jánn közönsegesenn így oevezaek, 's \щ,
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Ki-vétetnek innée azon osz-szók, mely-

lyeknek egygyik részok az öszsze-kap-

tsolásbann el-változik Magábann érthetet-

len sióvá, mint р. o. szerb ha el-változik

«or, ször-re. Szer érteimes szó, azert így

kell irai : egygy-szer, vagy egygy szer, tiz

szer, két szer 's t. eff. de szor, ször Dem

értelmee szó, azért így lehet írni : három-

vagyon az íróknál-is írva (Veszelszki.

442. lap.) azért azt mondá, hogy jobb

betörmeny, mivel тёпу végezet a' vé-

kony szók-utánn szokott tétetui, mint

p. o. Bôszôrmény, és soha nem a' vas-

tagok utánn, mint nem mondjuk takar-

mény, hánem takarmány. De mihelyestt

valaki ezeket ilyly helyesen írja; re-ás

hezz-á, nál-kül ostor-mény, te-hát, azon-.

nal látja, hogy ezek osz-szók,'s így nem

tsoda, hogy a' két-féle hang öszsze jô

bennek. Re-á két-féle utóljáróból való

osz-szó re, és á Xitóljáróból, szinttíg : hezz-

á hezz, és á utóljárókból, így nál-kül-is.

Ostor-mény pedig ostor4 és nyel két név

szóból' lett szó-tsavarítással, nyel név

rnényre változvánn, a' mint ezt meg-

mútatám Szó-konyvembenn. — Te-hát-

is kettos partícula, Telegdibenn Ta-háty

mind Ta, m\nd Hat egygyet jelent (ergo,

igitur, itaque.) Hát particulával magá-

val-is élüñk. Ta particulával pedig el-

nek a' Tolttok.
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ezor; hatszor, ötször. így nap értelraes szó^

azért ezeket így kell írni : teg-пар, hol-napx

vagy teg пар, hol пар. De ha пер, re vált-

pzik a kpvetkezôbenn, így lehe^írni: —:

Üdnep, vagy parasztosann Ünnep. Hason-

lóképenn hat er.telmes ige, (potest, item

pençtrat) aze'rt midô.nn a' tehetô ige'benn,

nem válto.zik hêtre, így le.het írni: mond-,

hat (dicere potest) ír-hat (scribere potest)

miflden-hatQ (omnipotens) vagy mpnd hat,

ir hat, mindep ható ; de ha el-változik, p.

o. ülhet, tthet 's a' t. nem $zükse'ges jegy-

vagy koz-által meg«valasztani.— Akkortt

sem, kell, raid&nn e'r^elmetlep gypk-ér íge'-

vel köttetik-öszsze, mint ezek : i, ye, te.

's a' t. p.e. téged a' farkas meg-ehet, te'ged

a' sok bor-iszákos minden borodból ki-

ihat. Akkor sem kell, midônn a' hat ige

ptánn te'tetik a* hozzá kötött gyökre'rnek

¿A toldale'kja, p, о. bort inatik, feleségétól

el-válhatih, vatg-hízhatik, alhatik, lakhatik

'■s a' t. Végre akkprtt sem szükse'ges a' kötö

jegy, aVagy az üres köz az ösz'szok-rkö-

zö.tt, mikortt az öszsze-köte'sbenn az psz-

sze- kötött szónak mind a' к et része meg-

romtatik, — gyök-ere el-változtatik, р. о*

járnbor szót nem kell így írni : j-ámbor no-

Ьа ösz-szö1(/d, e's стЬег'ЪЪ\ j merit mind, эЛ
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/о, mind dz ember meg vagyon romtva :

Eldodi, az az eló-üdo-beli ; Kandás, az az

Kan-tsordás. V

JVIár ezen meg-raagyarázott kötö jegy,

ältalrvivo-jegy lészen (signum translation

nis) mikortt a'szót a'sor' végénn megszak-

asztjuk, és annak valarnelyly része't által-

viszjük *' másik sorra; de ezt amavval az

plvasásbann öszsze kell kaptsojni. Lássd

III, Rész. I. Szabás. Jegyz. III. Szám.

E. Fel-hozá$' jegye.

Fel-hozás' jegyéiil (signuro citationis)

egygy-más mellé írtt kettos vonással

élünk, midon valakinek szavait szórólszó-

ra fel-hozjuk írásunkbann, e's azon jegyet

a' fel-hozott szók' kezdetétól-fogva mind-

en sornak az elejére-is teszjíik ; azon szók*

yégénn pedig a' }egyet szarvval fel-fordít-

va írjuk fonákúl, és fenékiil így (")

F. Nyugtató.és szóhagyd jegy.

IJgyan azón egygy jegye vagyoa а*

nyagvásnak, pihenésnek (Pausa) és szó'

el-hagyásának, egygy hoszszabb léniátska

(—■). Ezen jegy a' böket utánn szokott

tétetni, V9«v azérü, hogy az ember az ol-

Wsott do I got vegye gondoloça, vagy pe
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dig annak jelentésére, hogy a" k'ovetke-

zendo besze'dnek nintsen szoros egygyes-

se'ge az elóbbeniekkel.

Mikor pedig ezep jegyet többször ír-

jak : «gygy-más utánn ilylyen képenn : —

-, ez azt jelenti, hogy a' besze'd

valami híjával vagyon, es magára bízatik

az olvasóra, hogy azt egészítse kí.

G. JegyzeV je lei,

A1 jegyzeV jelei (signa notarum) vagy

tsillagqtskák, vagy kçresztetske'k, vagy

sokkal alkalmatosbbak a' Magyarbann az

«, ¿>, dy betúk, e's Arábiai számok: (*) (f)

(a) (b) (d) Wt, (i.) (a.) (3.) 'sa't,

NEGYEDIK RÉSZ.

S Z Ó - H A J L í T A S.

b §, Eló-isme're tek.

Bány része vagyon a Magyar beszédnek ?

A. Magyar besze'd nyoliz re'szre oszlik :

1-so a' Név (nomen) Név mássa^ vagy

a' mint Erdâsi nevezi, Névértt-**i\\6s (Pro

nomen) g-dik Ige, (yerbum) 4-dik Rész»
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esüló, (Participiuai) s-dik Elñl-utól-járo^

(prœet postpositio) 6-dik Határozo, (Ad

verbium) 7-dik Egygybe-foglaló , (Con-

junctio) 8-4>k Közbe-yetÖy (Interjectio.)

Ezekrol a' következö nyoltz tagbann fo-

gok s^ólani. Miertt vagyon ki-hagyva az

Artikulus a' beszed' reszei-közöl, okát ad

orn alább II. Tag. II. Fej. Jegyz. i. szára-

alatt. LásdVíg Lászlq'okoskodása.it, fest.

1806. 164. §t 165. ¡§.

Jegyzet. Ne'melyly Grammatikusaink

a' Nyelv-tanításnak ezen re'sze't Szó-nem-

zésnek (Etymologie) nevezik, melylynek

ágai a' SzármaztatqSt (derivatiq) Öszsze-

tétely (Compositio) és más idegen nemzet-

tôl való szo-költsönözes. Mrvel a' szárm-

azíató Szó-konyvembenn a' szó szárrqaz-

ásról, ôszsze?tételrôl, és költsönofeesrol

eleget szólék : evvel nem terhelem Gram-

matikámat. A' származtatásnak egygy ré-

sze a' szó-haljítás (inflexio vocura.) A'

Beszédnek elso negy re'sze hajlítható, az

utóbbi négy része hajlithatatlan, elöbb amr

azokról, utóbb im ezekrôl szólok. pe

Mi à szó hajlításf A' szó-hajlítá sonn

a' szónak külonbb-külonbb-fé le ve'g szóts-

kának hozzá raggatása-áital, úgy-mint a'

}íév szónak Ejtések által (per casus,) a'

mással e'rtheto ne'vnek (nomen adjectivuni)
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Egygybe-hasonlítás-által (Comparatio,) ?г

ígének hajtogatás által-való (Conjugate)

változtatását e'rtjük. Azon név, vagy név-

mássa, vagy Ige, vagy RészesÚlÓ, melyly-

hezz a' vég-szótskák járúlnak, így hajlít-

tatnak, gyok-ér-szónak, to-szónak, törzsök-

s«ónak, 's eredeti szójiak neveztetik, tud*

ni-iliik szó hajlítás*gyok-erének. (Valamint

a' szó származtatásbann azon tô szó,

melylybôl több-fele vég-szótskáknak hoz-

zá kaptsoltatásakráltal tobbszónak ki-hoz-

atala meg-lészen, szármqztatás gyok-eré-.

пек bívatik.)

Mind a1 származtatásbann, mind a' szó-

hajiításbann a' gyök-егек vagy Щеуепекг

(radices vivse) vagy haltt gyök-егек (radi

ces mortuae,) Elevenek azok, melylyek

ma-is szokásbann vagynak elsô gyök-e'r

képôkbenn, p. о. fa, szem, orr, fül, kéz, láb,

's a' t. — Haltt gyök-erek azok, melylyèk

vagy nibtsenek májr szokásbann elsô gyök-

e'r-képôkbenn ; noha valaha valttanak^

vagy pedig sem most nintsenek így divat-

bann, sem soha nem valttanak, hanemtsak

az öszsze-alkotott szavakbann egygybe-*

fûzetve rejteznek, p. o. ibylyen ki-avdltt

gyôk-ér Es Cjuramentum) melyly els&

gyök-e'r kepébenn hajelann szokásbann vst-
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Ь, a' mint meg-tetszik a' regí Szent írás*

fordícásából, a'holezek olvastatnak : Haz-

ug est ne szeressctek ; juramentum mendax

ne diligatis (Zach. 8: 17.) Fel-támaszt*

vánn fel-támasztod te íjedet, az eseket, mely~

iyeket beszéllettél à nemeknek\ suscitans su

scitaba arcum tuum, juramenta tribubus,

qnaí locutus es, (Habac. 3: 9.) Ilylyen

haltt gyok-e'r* melyly talám magányosann.

soha divatbann nem vala : esi,le, te, ve, hi,

vi, eszik, es eszen, iszik, és is.zon, leszen,

teszen, veszen, hiszen, viszen ígéknek gyök-

ereik. Ilylyen fár,¿ij, kón, kop, ragy, 's t. eíF.

mellyekbôl éred : fárad, (mint ár-ból árad,

szár-ból szárad)konog,kopog, ragyog 's a't.

Tovább mind a' két-féle gyök-erek i-ször

a' sortól, melyly szere'nt folynak- belolök

a' származékok, elsd,másod, hap/nad, 's a' t.

gyök-ereknek neveztetnek. % szor а köz-

tôl (ab intervalle^) melyly szerént közef«

ebb, vagy távúlabb valók a' származékok

a' gyök-e'rhezz, közeli-екпек, e's tavuli-ak-

nak mondatnak.

A' gyök-erek, e's a' ve'gezetekj vagy

Vf'g*3zótskák^ melylyek a' gyök-erhezz

raggattátnak, a' hajlításbann, e's a'szó-szár-

maztatásbann^ пега mindenkorönn vagy-

cak egygyedölj — hanem gyakortta meg
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egygy hartnadik-is járúlkozbe (Ieg-inkább

a' gyok-érrel egygyütt a' vég-szótskát ne-

béz lévénn ki-mondaiii) valamelyly inas-

betü, melyly a' hajlított, vagy származott

ezónak könynyebbj es simább ki-mondás-

ára vagyon. Ez ilylyeb betií köto betünck

(litera connectens) hívatik, p. o. ezen szó-

bann : szûz-e-ségifiek, szüz szó gyôk-ér, e

kôtÔ-betÛ, mivél szúz'se'g nehéz ki-mondá-

stí lenne, ség ve'g¿szótskájá a' származtat-»

ásnak, пек & hajlításnak, ejtegetésnek 3-dik

Ejtesbeli végezete.

a, A' Szó-ha jlításról közönse'g-*

ë s e Dm

À,

A' szó-hajlításnák közönse'ges tárgyát

îlle tik elöször a' szó-ragasztékok (suffixa) ;

mertt a' Nevek^ Név-más-sai, az Igék, Részes-

ùlôki e's felesenn az Utól-járók'Y¿6zo\ meg -

szenvedik, e's fel-véhetik a' Ragasztékokat,

ës ezen Ragaszte'kokkal a' Nevek, Név-más-

sai, e's a'RésZesúlok ejtegettetnek Éjtések, és

számok-khál ; — A' mással e'rthetô nevek

egygybe-hasonlíttatnak le'pe'sek átíal —-

(per gfadus) ; az ígék hajtögattatnak mód*

ok, üd6k, szárbok, e's személyek-által. De

mivel a' Ragasztékok (Suffixa pronomina
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lia) ezen szeme'lyi név-mássaival : Én¡ Te,

Ö, es ezek többese'vel egygyeznek (Lássd

a' Debr. Gram, az 53. lap.) a' mint majd

álább meg-látjuk, azért rólok а' 1J. Tag-

bann lészen a' tanítás.

ч

Bi

À' szó.hajlításnak 2-szor közönseges

tárgyát ill eti a' szó-tsavarttás ; (Figurée vo-

cum) mërtt ezt a' Beszédnek minden része

meg-szenvedi. De az a' különbbse'g vagy-

6n a' szó-hajlítás, es a1 szó-tsavarítás-koz-

ött, hogy a' szó-hajlításbann a' szónak cr-

telme változik, a' tsavarításbaun pedig nem.

Ezek a szót ékesíteni sZoktták, mint a' mu-

zsikát bfigurák furtsábbbá teszik, azértt a'

szó figufák szó-furtsaságoknak-is neveztet-

hetnéñek; — A' szó-tsavarításnak tizen-

tgygy felekezete nevezetes, dgymint:

1.) Elé-tétel (Prosthesis), —> midönrt

a' szó' eleje'be valamelyly betû, vágy szó-

tag szükségtelenül, de ékesse'gül tetetik, p.

o. Bállvánj (statua) ezeri helyett; állvány

(valamint a' Diákbann statua sta Diák

^yok-e'rbôl ered, (a stándo) ûgy a' Magy-

arbann-is úll ígébol származik, aaértt ál-

ló ke'pnek-is neveztetik. — Ilylyeri Pati

na ez helyett: Допа: Bändig Audi, Andráe*
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helyett: Vén Ъапуа vén anyâ-helyett Dddii

Jfyànya (Tsaló-kozbenn) Dudù anya hely

ett? Firkál^ irkál helyett: pepetsel, epeisel

helyett: Persia Ersi helyett: Perke Erké

helyett. Hanyi ez helyett^ Anna^ Anni. Na-

rankà szoló, ez helyett : aranka, Narants^

arants helyett (aurantiura pomum) 'sat.

2.) Kôzbe-tétél) (Epenthesis) rhidönn a'

szó kozepébe vaiamelyly betür, vägy bei

til fogást szúrunk, p. ö. munka, ördöng^

tzimbál, piartz, fertseg 's t. eff. ezek he

lyett шика, ôrdbg, tzibál, piatz, fetseg.

3.) Végre-tétel (Paragoge) Midoriü

a' szónak utólsó tagjáhozz válamelyly be¿

tüt, — vagy betú-fogást toldítunk, de á'

melyly által a' szó ném hajlíttatik * á'

melyiy betü, vagy betií-fogás sefli nem Ra-

gasztek, sém nem lépese аг egygybe-has-

onlításnak* sem nem végezeté az íge-hajt-

ogatásnak, sem nem ejtése a' név' ejtegeí-

e'se'nek, p. o. Azon, ezen, miglén, addiglan*

pediglen, három óráiglan; minden, ilylyen,

olylyan, Batsó, szömöltsö, Katsó, taláng,

rubint, rozmaring, milliom 's á' t; — ezek

helyett: az, éz, míg, addig, pedig, hároru

óráig, mind, ilyly, olyíy, Báts (a* mint Er¿

délyben nevezik) szôruôlts, Rats (az az

Kapts, a' raivel кар valaki) talán, rubio*

rozmarin,
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rozmarfn, miliió. De meg-kell jegyezai;

hogy a' Nyelv' régalája elien, a'közönse'g-

es Nyelv-szokás, es analógyia eilen valamt

betiït, vagy szó¿tagot ha valaki a' szóhozz

hárít, az nem Paragoge, hanem hibat, éa

gánts, p. o. így szólani, adjál, nyújtsál scg*

edelmet, tudnia-illik (scilicet), innia^ vagy

innya fogok, rút gánts, mertt ái, el tsak e'p-

eim ¿í-kel végzôdo íge-hajtogafásnak vég-

szótskája a' Meg-hagyó mód'egygyes más-

odik személyjének, innia, tudnia pedigrag-

ászte'kós batározatlan módú ige*, harmadik

személyû ragasztékkal.

4.) Elôrôl-vétel, (Aphœresis) midôrm

betÜ, vagy szó-tag a' szónak elejéról el-ve't-

etik, р. o. óra, Máli, epeszt, eretnek, áld-

amas (gratiarum actio) ezek helyett: Ho

ra, Amalia, tepeszt, Heretnek (Haereticus)

hálá-adomás. Sánd. sokfele II. Dar. 4. lap.

KôzbÔl-vétei, (syncope) Ha vala*

tni bélú, vagy seótag a1 szónak közepe'bol

elvétetik, р. o. hagydÄz/я, hagyñném, nem

tom, oda mek¡, az.én szám, az Ô atyja, apj'ai

anyja, bátyja, nénj'e, öts/e, szerelmesim, —-

Krisztusnak tanítványi^ a' ti gyermetek^ el-

rnenttek a' vásárrá a' tselédim, VajixKa$si,

ha ez néki adainiéA 's t.eff. ezek helyett:

lássam, nézzern^ tudom, megyek, szájaor
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(a' mint mondják Erdélybenn) atyája, apá*

ja, anyája, bátyája, nénéje, otséje, szerel-

meseim, tanítványjai, — gyermeketek, el-

menttenek, Vajai, Kassai, adatnéik, a' mint

hajdann mondani szoktták, mertt adatnék

anynyi, mint: curarem dari aliquki, köz-

bel vétel nélkfll. [

6.) Végrtil-vételi (Apocope) mikorohn a*

szó' végéból valamit el-tsípünk, 's így meg-

sutítjuk a1 szó' farkát p. o. hordd-el magad\

el-viízem a' könyvein, Magda", szentek' él*

étei Királyok' Királya, biz* Isten,Istenúgy

se"st. eff. ezekhelyett: hordd-el magadar^

él-viszem a' könyvemet, Magdalena* szent-

•knek éietèk, vagy eíetók, Királyoknak

Királyjak, bizony ísten, Isteri úgy segéllj*

en¿ Ilylyen Királyok' Királyjai (Reges Re-

gum) ez helyett: Királyoknak Királyjáik.

Innét és¿re-veheti az értelmes ember, högy

mivel semkí seni mondja : KirályoK-Kir-

ályjo, hartem Királyok' Királyja (Rex fté-

gam) és többesenn semki sem mqndjá i K'u

íályok' Királyjoi, hánem Királyok' Király.

jai, sem Királyoknak Királyjoik, hanem

Királyjáik, — jobb az Erdélyi szokás ként

így szólani : a' Királyoknak vagyon Király-

Jak, vagyon kardjak, hatalmak's t. eíF. mint

*' Magyar Országi szokás ként, és Bévai
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í

kéntígy szólani: vagyon Királyjok, fcard-

jok, hatalmok ; mertt ebbôl Királyofi Kir-

álya, ered: Királyok' Királyjai, es Király-

j a i к . De errôl bövebb szó le'szen alább a '

maga helyénü Vi Rész I. Tag. i. §. Jegy-

zet. i i

7.) Ált-tétel, (Metathesis.) Ez a* betô-

пек, vagy szó-tagnak a' maga hetyérôl

más helyre ált-te'tele. £nnek igen sok nyo-

ma vagyon Nyelvünkbenn. Lássd & Szó

könyvem' í. Tsomojának Eló-b*sze'dje't a'

8.§i p. o. fekete, hedegü, tsekély^ gyarap-

odik, kalán, tsanái, göbre 's и eff. ezek hely

ett: feteke, hegedú, ketsély (az az ketsény,

kitse'ny, kitsiny viz, vagy egyeb* a* mint

ezt helyesenn ejti a' köz-ne'p Széfemts Vár-

asábann) gyaporodik, vagy szaporodik,

kauál* tsalány, az az tsaló fü, melyly tsí*

pése'vel meg-tsalja a' hozzá érót, bögre, beg-1

re, az az ibrik. Uylyen az ígékbenn : —

Uel-ek'buk, vesz-ek-szik ffe/-k'eszik, vesz*

keszik, ez helyett: ííe/-kedik vagy tsel*

ekedik, veszkedik, veszekedik.

%.) Betâ-tserè, (Antithesis) Midonn

egygy betú helyett mást tesziink ázon

egygy értelembenn, p¿ o. hörböl, és ször-

böl« Bendegútzet Atilla Atyját íiémelyly

írók Mendegútanak is írják. Ilylyea big?!
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¿sfigé, ökör, lápa, és vápa, lépik, es vepík,

mart, és part, pedig, és kedig, gyalánt, és

gyanánt, és gyaránt, fér, és tér, Lengyel,

és Lengyen, Spanyor, és Spanyol, 's t. eff.

Lássd a' Szo-könyvembenn mindenik betü*

rôl a' tanítást.

9.) Hang^tsere. Mikoronn a' vaslag

hangú szó vékonynyá lészen egygy értel-

embenn, és viszontag, p. o. tsal, tsel, alats,

elets, tsalád, tseléd, gomb, gömb, 's t. eff.

Lássd a' Szó-konyvem'I. Tsom. Elo-beszéd*

10. §.

10. ) Szó-tag-kettoztet és (Anadiplosis,)

midonn a' szónak elsô, vagy raásodik tag«

ját egygy értelembenn meg-kettoztet)ük,

p.o. szán-szándék, gön-görög, ha-hota (az

az ha ! ha! ha nevetés) hu-húkol, ötöt, ön-

ön 's a' t. ezek helyett: szándék, görög (az

az gördül, gurúl) húkol, ôt, Ön. Igy tzotzó.

11.) Hang-enyészet. (Synaloephe) —

Egygy*más mellé helyheztetett két szó

közöl, egygyik szó' magáb-ann hangzóbe-

tújének, a' masik szó' magábann hangzója

,1 étótt el-enyészése, p. o. hál' adatos, hát'

" Istennek, szokny'-ing, jó'-karat, mldónrr,

Kat'aszszony, Márfaszszony, Gazd'Uram,

Kurv'anyád, Béts'áro?, Gazd'aszszony, —

's t. eff. ezek helyett : hálá adatos, hálá Is
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tennek, szoknya-ing (az az ing forma

szoknya, vászony szoknya, melylynek a'

Hegyaljánn kabát a' neve,) jó akarat, mi

idônn, Rata aszszony, Mária aszszony,

Gazda uram, Kurva anyád, Bétsi áros,

Gazdá aszszony. *)

1. ; D ■ .

Vegre 3-szor minden szó-hajlításnak

(a' hová tartozik a' név-szó ejtfigetés, más-

sal érthetô névnek egygybe hasonlíttatása,

Igének hajtogattatása) közönseges rend-

tartását itt szükeéges ele'-adnom. — Erról

ezen közönseges arany szabást jól meg kell

tanúlni, melyly eilen sokszor me'g a' tn-

dósbb magyarok is vétenek ; sot me'g a

Nyelv-tanítók-is **) valamiñt a' suffixu-

*) A' szó-tsavarításrólmeg-kell jegyezni,

hogy sem-kinek ôn ke'nye szere'nt nem

lehet a' szókat tsavargatni, egygyedül

a" Nyelvenn uralkodó közönse'ges szok-

ásnak, p. o. ézen szót, ketscly a' közön

seges Nyelv szokás így-is tsavarítjá :

tsekély; de már egyébnek nem lehet

másképenn tsavarni, p. o. így; Lyekéts.

Eztkoha így-is tsavarítjá a' szokás : kov a,

de már így tsavarítanunk i Hakó, vagy

vakó 's t. eff. пеш engedtetik.

**). Р. o. Ilylyen rát gánts Versegi Fe-

tentz T. Magyarságábaq. Pest. 1805. ¿o.
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moX Ragasztékok szabásai eilen gyakrann

yétkeznek.

A* H a j 1 í t á s r ó. 1 к ö z ö D s, é g е s a r a n y

.N szabás.

Ha i.) a' szó vastag hangú, akkoronn,

hozzája vastag hangú vég-szótskák járúl-

nak, ha 2.) vékony hangú a' szó, a' hoz-

zá járúlatok-is véknyak, ha 3.) a' szó éles»

hangú, akkorra már vastag, már vékony

végezet járúlhat hozzája, a' mint tudni-illik

a' szokás akarja. 4«) Az pszsze-^ett szók-

bann a* végsôre tekintünk, p. o. vár vár-

nak, várok,várakozom, várás. Nyer4 nyer-

e's, nyernek, nyerek. — Gyék vagy Gyík,

gyíknak, gyíkot, gyíkos. Hírr hires, hírek.

Fa-széky fa-sze'knek, fa-székek, így Hús-

vét, Hús-vétnek,Hús-vétrc's a't. (Lássd, az¿

I. Resz I. Szak. \, §.)

Jegyzetek. i.) A' Szó-Konyvból kell

ki-tanúlni, melylyik éles szónak adott a*-

szokás vastag, melylyiknek vékony hangot,

melylyiknek pedig mind a' két-félét meg-

engedtte. így vastag hangú éles: Fi^tsíky

laponn : Férj-.finek, Péter-finek, Péter-fi-

rk, ezek helyett : Férj-finak, Péter-fmakv

Péter-fiak; — mertt Fi vagy Fiú. yas^g-

hangú szó mint hi, vagy hin.
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hid, isir, gyék, vagy gyík, Ш% vagy Ii к,

tzcly г/, sí, тгг/, sir, ¿/r, /, azértt vastag

végezeteket kívánnak így.* tsíkos, hídas,

zsíros, gyíkos, lékol, likas, rívok, sívás,

nyivog, sírás, bíráe, ivás, iszom 'sa' t. Ve-

feony hangot adott ezeknek dér, szén, vén4

vét,hír, fr¿ss,hér, tér, hi,vi, azértt ezeknek

vékony ve'gezettel kell meg-elégedniok ez-

szerént : deres, szenes, ve'nül, ve'te's, frissebb

hírel, ke'rel, te'res, hiszen, viszen. Vegre

ezen éles szóknak a' Nyelv szokás mind

a' rastag, mind a' ve'kony hangot meg-én-

gedi ; ij\ nyír (radit) ir, (ungventum) tsíp

(mordet) aze'rt mondják : íjnah, vagy íjnek,

íjasyagy íjes, nyírok, vágy nyírek, sem (re

sem szelentzéje^ kenyeV irja, vagy (rgye,

vagy írje. Az én ítéletem ke'nt egygy szó ir

(angventi}m, emplastrum) e's zsír, 's egy»

gyez ezen Ne'met szóval Schmier, vagy

Schmiere, zsírból Apharesis által Ion ir,

valamint tehát nem mqndják zsíre, zsíres,

£gy nem kellene mondani iré, 1res, hanen*

ir/a, iros, mint zsírja, zsíros, aze'rtt nem-is

mondjuk : (res vaj, hanem iros vaj, vagy pa-

rasztosann írós vaj, az az, kenni való vaj,

raehylyet a' kenyérre dgy kenünk, mint ke-

л;к, az (rat, а zsírat, vagy zsírt a' rahára.

Ilyly szó tsip, es tsirip, a' Hegy-aljánn tsi-

pek, tsiripol, de Eger-kprûl tstpok, tsiripel.

. a.) Közönse'gesenn igaz ugyan, hogy

az öszsze tett szókbann, a' minémâ az utólsó

szó, olylyanok a' hozzá járúló ve'g-szóts-

kák, p.o. fa-szék, fa-széknek, nem fa-szék-

nak ; de még-is a közönse'ges Nyelv szok
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щл kt-veszi ebbôl ezen szót, ne, melyîy fe-.

Jeséget tészen, ez ha vastag szótska utánn,

áll-is az oszszctételbenn, p. o. Bús-né, Ki-

rály-né, Pál-né, (npha egyéb arányt vék-.

ony hangú szó,'s nem mondják neja, de neje)

pem . veszen vékony végezeteket, 's nem

mondjuk Király-nének, Bús-nének, Pál-né-:

век, hanem Király-nénak, Bús-nénak, 's a' t.

3.)Valamint az öszsze-tett szókbann az ut-

ólsót tekintjük, úgy az idegen szókbann az

utólsó tagot nézjük, ha az utólsó vekony.

hangú, p. o. Aristóteles, Móses^ Jósef : —■.

véknyann hajlíttatik : Aristótelesnek, Mó-

sesnek, Jósefnek, Jósefet, Jósefrol. Ha az

utólsó vastag hangú, akarminemo légyen,

a' többi, vastagonn hajlíttatik, p- o. tégla,

téglás, téglának. Ha az utólsó éles hangú

p. o; Budamér (Sáros Vár-megyei falu) akt

koronn a' vég-mellékt szó-tagokat (penúl

timas syllabas) nézem, ha azok vastagok,

vastagonn hajlíttatik a' szó, p. o. Bertóti»

Bertótinak Budamérra, Zvonimír, Zvoni^

mírnak — 4.) Ha valamelyly magyar szó

(aem idegen szó) több tagú, töhb betñ fo-

gású, melylyet akarok ha>lítani, vagy meg-.

ragasztékosítani, vagy belôle hoszszabh

szót származtatni, es annak az utólsó szó-

tagja éles hangú, mint р. o. kerék (rota,)

akkor az Etimológyia ként nézélem, — ha

vékony gyok-érból eredtt szó, vékony vég-

szótskák járúlnak hozzá, 's így mivel к er,

ek ker vékony ígébol való származék, így

fcóvítem, kerekes, kerekü, kerekség 's a' t.

Ilylyew pir&í mivel ennek a' gyök-ere щ
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{ignis) melylynek a' szokás vastag hangot

ariott, ezl vastagoîin hajtogatom igy: pir-

itok, pintgatok 's a t. De ez eilen azt ver-

beti valaki, hogy ezea szavunk derék vagy

idegen, vagy magyar. Ha .idegen, akkor-

onn, a' 3. Jegyzet szerint igy kell hajúl-

nia : dcréknek, derekes, derékség, mertt a'

vég-meliéki tag vékony. Igy p.edig nintsen

szokásbann, hanem tsak igy: deréknak,

derekas, derékság, derekasann, derekasént,

derekra való'sa' t. Ha peblig magyaros szó

a' 4. Jegyzet szere'nf, mivel több tagd, azt

gondolhatja valaki, hogy olyly származék

szó* mint кегёк, mivel kerék, es derék igen

hasonlítanak egygymáshozz; — ha olyly

származék szó, miért nem hajlítjnk így :

derekes, mint kere'k szót hajlítjuk : kere-

kes, hanem derekas? Felelet. X>en?#Tolttos

szó^ nem származék szó, hanem gyók-ér

»zó, Tolttúl dréky a'honnér a'Tolttok ma-is

így szóianak : Moj drék bolyi (fáj a' dere-

kam) hajdann mikor ezt az éles hangá

«gygysarrü szót a' Tolttoktól költsönözt-

tük, a' Nyelvünk' szokása annak vastag

hangot adott, mint az 1. Jegyzet szerént

Gyék-szónak, azért valaha drék-ból mond-

Ották : dre'kom, mint ez Toltt szót: brát

(frater) fel-vévénn mondották ragaszték-,

osann : Brátom, Brátinu, a mint olvashalni

a' leg régi ebb rövidebbik sir beszédbenn,

melylynek kezdete : Szereùne* Bráti/n /

valamint üdövel Brát-ból ez az ejtés lett :

Barát%. Barátom, Barátim, dgy Dréh-hól

leu derék, derekam, Derekasy derékság-:
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így a'mít ma a'Hegyaljánn még a' kapás-is

így ejt: Sróf, drága, flanér, prém, tréfa,

grajtzár, dromb, drót, preda, Prépost 's t. eff.

azt néhol így ejtik : Soróf, darága, seto né-

hutt így-is : derága, falanér, perém, teréfa,

garajtzár, doromb, darót, pereda, Peré-

post, Pelébános 's t. eff. Ebból álta l-láthat-

ja az értelmes ember, miért mondjuk, de*

rekas, derék-ból, noha nem mondjuk kerék-

szóból kerekas. Pápai Samuel Magyar Li

ter. 49. §. azt ír'ja, hogy egygy valóságos

tiszta Magy ar szó sem. kezdetik ke't más-

sal hangzónn, hanem mind idegen-szó az,

melylynek elejénn két mással hangzót lá-

tank. Ennél fagva egygy yalaki elôbbeni

©koskodásom eilen azt yetette, hogy ñera

a'paraszt szokás,.hanem a' Magyar Nyelv'

természete akarja, hogy az idegen szók'

fel-ve'tele'benn az elól levo két, vagy több

mással hangzó kozé, vagy elejé'b.e magánn,

hangzó vettessék, így lett a/brátból b.arát,

a' strángból istráng. En azt felelem erre,

hogy Pápai Sámuelnek az állatása meg

nem áll, mérita* Magyar Nyelvbenn Vagy-

nak valóságos tiszta magyar ered«ti szók,

e's magyar gyök-erek, melylyek két vagy

több Mással hangzónn kezdodnek; p. 0.

Brú olyly természetes hangot jelentö magy

ar çyôk-ér, mint, durr, zör, dör 's a' t. ebbol

a Hegyaljánn ilylyen származékok vagy-

nak divatbann : Brûg a' ko a' sebes hagy*

ítás közbeon, brûgô brrig ígének a* részes*

<llö} • azon nagy zordon szavú hegedÜt té-

*zi„ melylyet Eger korúl Bôgôaek nevezr«
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гек; noha ez inkább illik a tehénre. Brúg.

qtyó a' Hegyaljánn brúg ígébol oJylyan

szó, mint tsá-ЫА tságatyó, fergetyü, nyí-

retyu 's t. eff. Uylyen szó Ptrüts, ebbol

Ptrütsök, ilylyen Ptrüsz, ebböl Ptrúszszen,

ptrüszszent, ptrüszköl, ilylyen krák var-

júnak természetes szava, ebból krákog 's t.

eíF- — A' régi Magyar»k лет írják a' sir

beszédbenn barálim, hanem brátim, a' régi

Irójink nem írják teréfa^ hanem tréfa, —

vagy trufa, ha ezeket ki- mondhaták, ezt

is ki-mondhaták : drék, c/re'kas, drékasann,

mint ma minden jó magyar, meg a' Hegy-

aijai kapások-is így szólanak : tréfa, tréf-

ás, trcfásann, mivel a' Magyar Nyelyvnek

természete eilen lenne mondva, terrfa%

teréfás, teréfásann^ semmi. magyar gyök-e'r

szóbann, semannak származékjaibann ösz-

sze nem jphetvénn, es férhetvénn a' vastag

magábann hangzó a' vékonynyal, mikor.

onn, pedig ma így mondjak : Derekas^tz

helyett: Drékasx а yékony magánn bang*,

zó e oszsze-jo a' származékbann a' Vas

tago a magánn hangzóval plyly éktelenúl,

mint ha. valaki Kerekes helyett mondaná;

Kerekas. — Végre a' meg-rjagyarázott

arany szabás-ellen látszik lenni Telegdi

JVHklósbann az efféle hájlítás, melylylyel

széltére él ezen Fo méltóságú Irónk, p. o.

adatnejek, (si daretur) fel-magasztaltatnéj-

ek (exaltaretur.) De epnek ez az ока,

mertt ezekbenn a' végso ek az /¿-bol lett,

hajdann ¿k mondate'k ezen helyenn ez szeT

fént: adqtéik (datus fuit) adatnéi'k, (date*



"(H)

(nr) magasztaltatnéik)— üd&vel.az й «те

változék,. es eleje'be jöve а' /' szolga be :ú,

's Ion adatnéjek^ már ma meg-rövidit ve

mondjuk: adatèk^ adatnék 's a' t. a' m at

majd meg-balljuk alább az igékrôl szól-

vánn. — Ez le'gyeh elég a' szó-hajlításról

közönse'gesenn. Márszóljunk különosern,

és sorvástt a' besíed' re'szeinek hajlításak-

ról.

I. TAG. A' ÍÍEVEK' HAJLÍTASARÓU .

Eló-isméretek.

l.§. A Név¡ szólí fajairól.

A' Ne'v szó a' dolgok' el-neveze'sé're-

val ó. — Felosztatik : Magábann értheto^ e'a

Mással érthetô névre.

A' Magábann érthetô ne'v-szóról.

A' magábann e'rthetô ne'v (nomen sub-

stantivum) a' magábann meg-álló, vagy

mint-egygy meg-álló dolognak nevé (no.

men rei per se subsistentis, vel qaasi per

se subsistentis) p. o. ta, ember, ökör. 's at.

Magokbann mint-egygy meg-álló dolgok

pedig azok, melylyek a' terme'szetbenn

külonn választva nem állanak, hanem tsak

más dolgokbann találtatnak, mind-az-on-

éltal úgy képzeltetnek, es mondatnak-ki,

mintha magakbann állanának, p. o. halál,

jóság, gonoszság, e'desst-'g, keserüség,'sa't%
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ftïertt ftalái, álldt nintsen, sem Valámelyy

állatonn kivül jóságot, gonoszságot 'st. eff.

wem találnij tsak épenn képzelhetiai. Ez

ilyiyen nevet gondolom magábann érthet'o-

nek, vagy képzeltt magábdnn értaetô-nek

mondjuk (substantivan! abstractum) vagy

puszta magábann er/Ae/o-nek, vagy el-vo-

natott magábann érlAetô-пек. A' magak-

bann ér betô név-szok fel-osztatnak : tuí-

ajdon, hör, és oszszeséges nevekre.

i.) Tulajdon név¡ (nomen proprium)

vagy kúlonos név az, melyly különös

személyt, vagy dolgot jelent, mint ha az

tsak egygyedül lenne, p. o. az eraberek' '

kereszt, és vezeték nevei : Pe'ter, Pál, Já-

nos, Jakab* btván, Almási, Aspr то ц

Andrási. Ilylyen kúlonos, és tulajdon nev-

eik vagynak némelyly erdóknek, heg\ ek*

iiek, folyó vizeknek, tóknak^ szigetekne? ,

országoknak, városoknah, faluknak, pusz¿

táknak, mint Tátra, Mátra, Fátra, Duna.)

Tisza, Száva, Dráva* Bodrog, Sajó, BaJa-

ton, Ferto, Bakony, Verter^ Tsalokö2, Pes?,

Buda, Ekets, Bekets, Ha angod 's a' t. Ily-

lyen tulajdon nevé a' veghetetlen Való-*

ságiuk ezen név: 1st en. *)

■

"*) Istcn olyly tule 'río n név a' Magya--

barin, iniót a Diákbanu á' Pogányoknál ,

Jupiter.

\
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¡*.) Köz nevek {nomina appellativa)

azok, mellyek ugyan azon egygy névvel

több különös dolgot jegyeznek, melylyek

a' magak-magakhozz levö hasonlatos-

ságak-miá egygy nemiiek. Ilylyen ne'v

р. о. /о, roelyly névvel nem tsak az e'n lo-

vam jelentetik, vagy az en szomszédooié,

hanem közönse'gesenn általjábann minden "

16, és a' ló nemnek minden faja.

3.) Ôszszeséges nevek, vagy a' mint

a' Debr. Gram, nevezi* öszsze-foglalo nev

ek (nomina collective) azok, melylyek:

olyly különös dolgok' határátlari bôse'gét

jelentik, melylyeket különn nem választ-

hatunk, vagy választani nitm szokttunk¿

Fô-ке'реПп oszszesëges nevek :

a) Â' folyadékók' nevei, (nomina flui-

dorum) p;o. víz, tüz, lévegó-e'g^ bor, 's a' tt

b) A' leikes állátok¿ e's növeve'nyek*

tartomáhyjából valóknak neveik* melyly-

ekkel tápláltatunk, és e'ltetünk, p. o. buza,

gabona, hús* hal, tdró^ gyümólts, füge, szo-

lô, (uVa) alma, körtve'ly. 's a' t.

d) A' széreknek néveík* (nomina ma-

terîârum) melyîyekbôl különös dölgokat

alkotunk* p. o. arany, ézüstj réz, Vas, kô,

fold, 's V eiF. A' kitsinyitô nevekrôl lássd

Szo-Könyveni Elô-Beszédjének 9. §.
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jt Mássalértheto Névrôl.

A' Mással-érthetÓ ne'v (nomen adjecti-

vum) az, oièlyly magábann meg-álló dol»

ognak tulajdonságát, es mi-nemüségét jel-

enti-ki, p. o. eleven ember, gyars ló, paj-

kosjlegény, eleven, gyars^ pajkos mással-

e'rthetô név.

t. §. A' Név-szókhozz-vaÍó járúl-

atokról (acceden ti is).

Három járól a' név^szókhozz : i-ezör

Szám (numerus), a-szor Ejtés (casus) a'

magokbann e'rthetô nevekhezz, 3*szor a'

mással e'rthetô nevekhé'zz a' Számonn, es

Ejte'senn kivúl & Lepes (gradús)¿

Á> Ä Számról.

Ke't Szám vágyon a* Magyar Nyelv*

benn : egygyeSi e's többes.

В. Àz Ejté sekrô L

A' Magyar Nyelvbenn tsak ne'gy Ejtes

vagyon: î-sô, 2-dik, з-dik, es 4-dik EjUs¿

JzgfzéÉ. A* Diák Ñyelvnek Ëjtéseit a*

Magyar Nyeivhezz nem szabhàtni. A' Diák*.

bann я Nominâtivus meg nem marad, ha*

nem el-romtatik az ejtegetésbentî. A' Nonti-,

nativus az egygyes számbann is öt fe'leké»

penn változtatik, р. o. Ezen Nominativas:
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i

Dominus négy változást szenved : u. hü

Domini, Domino, Dominum, Doaiine, egj =

gyedûl az Ablativushana egy,<>yez a' Dati-

vussal. Ezen Nominativus : Sermo szintt-

ugy négy változást szenved : Sermonis, Ser-

moni, Ser/попет, Sermone,, itt tsak a' Voca-

tivus egygypz a' Nominarivussal, 's igy a'

Diáknál a' Nominativ ussal egygyütt hat

Ejtés vagyon. De a' Magyarnál haszonta-

lan szó-szaporítás négy Ejtésnél többet áli-

ítani, es azokat is nevetség lewie a' Dták

szerint, (a' niint helyesenn e'szre Veszi a'

Debi% Gram. а'-23« laponn) igy nevezni:

Nevezdy Nemzo, Vádoló, Lopó Ejtés; mivel

miik gyakraön a' Dativusnak Gehitivus

értelmet adunk, pvó. embernek fia; Homi

nis filius. Inkább a' Nominativust mond-

hatnók Némzônek, mint a' Geaitivust a'

Magyar Nyelvbenn; mert a' Nominativus

nemzi a' Genitivust tsak egygy é betiînek

hozzá adatásávaí, 's igy a' Nominativus

gyök-ere, s nemzöje a' Genitivusnak, mins

tole valój fajzatnak, származéknak. An-

nakokáért helyesebb a' Magyar Ejtéséket

számokkal különbböztetni igy.' i-só Ejtés,

2-dik Ejtés,^3-dik Ejtés, 4-dik Ejtés. Az

5-diket a' vocativust mindert tudós Magyar

Nyelv taoító ki-hagyja, mivel egygyez az

i-so Ejtésscl. A' hatodik Ejtést még mind-

en tudós Magyar Nyelv tanító ki nem

tsapá ugyan ; de énjki-adok rajtta ; mertt

nékünk nintsen re-á szükségünk, nem úgy*

mint a' Diáknak. A' Diáknál ba ezen prae-

■positio : a, a£, Л, cum 's à' t. valemelyly

név szó'
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tèv szó' eleje'be jö, a' nomioativus soksxor

olylyan változást szenved, melyly nem

égygyez sera a' Nominativussal, sem Ge-

nitivussal, sem Dativussal, sem Accusati»

Vussal, sem VocativUssál, p. o. e/e sermone,

ä die ; Mikortt pedig a' Magyar ilylyen utol*

járókat : >-ól, rôl, to/, íá7, vai, vel, 's a' t. rag-

aszt à' név-szóhozz, a' Nominativus nem

szenved változást; a) 's így a menynyi az

a) Erre -azt vethetni, hogy mikoronn a'

Genitivust, azutánn a Dativust, ее Ac*

cusativust formáljak-is, a' Nominativus

nem szenved változást, p. o. Úr,úréy úr*

nak, urat, így nem szenved az Ablativus-

bann : úr-tól. £zen ok tehát nem elég-

se'ges az Ablativusnak a' Magyar Nyelv-

bôl való szám-kivetésére, nona ez maga

elég ók â' Diák nyelvbe fogadásárá. —*

Felelet Ez ugyan maga egygyedill nem el-

e'gséges ok, azértt nem is egygyedftl ez»

en- egygy okát állítom' állatásomnak, ha.

nem utánna vetem azt is, hogy sok Ab"

lätivust kellene állítanunk ; mertt ezen

utól-járók, vagy Postpositiok : töl, töl,

ról, rol, val, vel, hozz, hèzz, ra, ré's a* t.

mindnyájann tsak úgy járúlnának az Ab-

látiv.usbann a' Norainátivushozz, mint

járól é a' GenTtivusbañn,«¿7^, nek a'Dati-

• vusbann, at, et az Accusativüsbann, nertír

dgy mint a' DSákbann, a, vel ab, de, ex

's t. eff. prsepositio az Ablativüs' elejébe

jó, р. o. a sermone, de sermone, é% sef"

raone.

7



Yitál-járó (Postpositiô) a' Magyar fryëïr-

benn, anynyira meg-kellene sokasítani à*

6-dik Ejtést, az Ablativust, mint meg-sza-

porította Baróti Szabó Dávíd ama' Köny-

vetskéjébenn : Ki nyertes a Hang-mérsck-

Usbetin? Kassánn 1787. 27. lap. Annál-fogvá

Berek-szàsti Pálnak *) é» Márton Josef-

nek **) bolts nyomdoka szerént tsak 4 Ejt*

es mellett maradjunk, es többel na ter*

heijük a* Magyar-Nyelv tanításu

Az egygyei Számbann :

1.SÔ Ejtés maga a'gyok-ér, akar hogy

tnígzódjék.

A' a-dik Ejtésbenn az i-sôhozz é told-

atik.

A' S-dik Ejtésbenn az i-»6hözz nakt

Vagy пек járül.

A* 4-dikbenn az elsÖhözz ; a£, of, et,

¿>f, vagy tsak t ragasztatik, p. o. roszsz

roszszat, kerek, kereket, körmöt, Vámot,

kárt 's a' t. A' melyly szóhozz tsak t járn!,

az még-rôvidâltt Êjtés.

A többesbetin, az egygyes' elsô Ejte's-

éhezz oky ek kaptsoltatik, p. o. városok, em-

berek, ñem aky ok; mertt az ak, bk% 3-dik

személybéli Ragaszték, midönn több a' bíró

dolog,de a' bírtt doJog tsak egygy, p. o. Ko*

màrom à Magyaroknak leg^erôsebb várak,

*) Versuch einer Magyarischen Sprach«

lehre. Erlangen 1797. pag.¿«i.

**) Kurzgefasste Ungarische Grammatik.

. Wien 1807. pag. 10.
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(Comaromíum Hangarcram eat агх fortis-

gima) Magyaroknak Királyák4 Királyjak

(Rex Hutigarorüoj)i ÄMagyäroknakvirök

(Sangvis Hüngaroram) Et á Magyarok-

пак Tdrveny-könyvök (Hoe est Corpus Juris

Hungarici) £rrÖi alább.

D. Ä Lépesekrôl.

A' Massai érthetô oév tulajdooságot,

és niineraöse'gct jelent : Ezen tulajdonság-

oknak eiébb tovább, feljebb alább való lép-

éseik vagynak, azértt ezek a1 hajlítások

iepèseknek (gradus) mondatnak az Egygybe-

kasonUtásbanA (Coroparatio) Az í-sólépés

a'iuiajdon'ságnak, és minémûségnek a4 más-

sal érthetô név által való kijelente'sébenn

áll, p. o. jó, roszsz, kescrö, édes, baragos,

merges, kedves. Ezen magábana értbetô-

Üev : harag, méreg, kedv^ mint-egygy rgy-

gyétlépek, midónn mással érthetóvé, ini-

nemüséget, és tulajdonságot té vové 10n ;

midónn pedig egygyfel, vagy többel egygy-

Ъе-hasonlíttatik, és mondom: haragosabb^

jncrge$ebbs kedvesebb^ mint Péter, Pál 's a' t.

inár ez neki a-dik lépele. Ha pedig végre

mindennel égygybe hasonlitom, s' mond

om : leg-haragosabb, leg-mergesebb, leg-kedv-

cstbby ez már nékje з-dik lépese.
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Jegyzés. Az elsô lépést a' Diák pbsiti*-

twnak nevezi, a' másodikat comparativus-,

пак, a' harmadikot superlativas gradus*n&k*

De mük tsak szám-szerént nevezjük ezek-

et, valamint nevezjük a' négy casusi tsak

négy-féle ejte'snek^ nem pedig Nominatif

vufiiak, Genitivus-Tiiki Dativus-nak^ és Ac-

cusativus-n&k, (ЕЬЬЛ öbb, abb, és leg szóts»

ka' eredetét lássd a' Szó-konyvembenn).

I. F E J E Z E Tí

j£ Magakbann érthetô ífév-szóít szâm éi

Ejtések'szerént való hajlításáról.

A Ne*v-szóknak Ejtések, és számok-áU

tal-való hajlításak Ejtegetésneh (Declina*

tio) szokott neveztetni.

Az Ejtegete's a' Magyar Nyelvbenn tuA

lajdon-képenn tsak egygy. Rétfai Grant,

pag. ггг. Páp. Sám. Magy. Lit. 192. lap",

р. о.

Egygyes Szâm.

1. Ejtés. í) (areus)

2. — tyé,

3. — Ij-nak, v. ij-nek.

4. -*- ,li"*t, v. íj-et.

Többes Szám.

í. — íj-ok v. íj-ék-

2. — íjok-e', v. ijek-e* ■«

3. — íjok-nak, v. íjeknek. »•*

4. -— íjok-at, v. íjek-et.
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• : \%yFal, falé, falnak, falat. Falok, fat-

oké, faloknak, falokat. Sas, sasé, sasnak,

sast. Sasok, sasoké, sasoknak, sasokat. —>•

Tortoré, tórnek, tort. Torek, tÓreké,tÓr-

eknck, tôreket. 'sa't,

Jegyzetek. A' második Ej t e'sbenn, ha az

elsô Ejtés rövid a, vagy e betüvel végzôd-

Ott, azon a, vagy e meg-húzatik, p. o. fa,

fá-é, elme, elmé é. így meg-húzatik a'

harmadik, es negyedik Ejtésbenn is, és ¿

Többes számbann-is, p. o. fá-nak fá-t, fá-k,

fák-é 'sa't. Valljon mi ennek az oka? —

Hogy a' 4-dik egygyes es i-sô többesbenn

meg-húzatik, világos az oka, mivelhogy

a' 4-dik .Ejtésnek, at, et, a' többes t-sônek

pedig ak, ек а végezoje, ezek a,e, végez-

etö nevekhezz adatvánn két rövid a, és e jÔ-

ne öszsze, p. o. faat, faak, már pedig két

rövid 0, és ke't rövid e egygy hoszszút te'sz

en, aZértt a're'giek a' hoszszú á, és e-helyett

kétrôvidet írának, p, o, ezt vár, így írtták :

vaar (Harm. Rész III. Szabás 12. Szám.)

Már hasonlatoeság-szere'nt helyesenn hoz-,

hatni-ki. hogy hasonló okból húzatik-raeg

az a, с beta a' 2-dik, és 3-dik Ejtésbenn-is,

snivel valamjnt a' 4-dikbenn et, oí, az

egygyesbenn; ek, ak, ok, a' többes elsô Ej

tésbenn a' végzô, úgy az egygyes szám'

második Ejtésébenn hajdann ее, aé, a' har-

madikbann enek, anak va'a, 's valamint az

çt, at, ek. ak, ma sok szóbann el-veszti az

д, e betüjét, a' melylybenn hajdann meg-
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tarfetta, p. e. reVzi, hajdann mondaték resz»

et, a' mint hizonyítja a* régi sir-beszéd,

melylynek kezdete : Làtjàtàk felcim, 's a' t.

úgy mar ma minden név^szó' ejiegetésé-

benn az a¿, <?яеА, атгдД el-vessti azô el-

sâ a, e bctùjét. Hogy valaha az EjtésekGC

ezen szótsliák végezték : ee\ aé, enek, anak,

et, at, ек, ак, ок, azri« bisonyítja : mertt az

en ítéletem-ként, ezek a' liarmad i к szem-

élyes Név-mássának: $ (iUe, illa) ragaszN

ékatlan Ejtései. 0-hó\ Ion e,'-*s anynyit

testen ragasztékúl-is, mint S4a,s,uumx

p. o, ¿¿í-e Culter çuns, e Név-mássának a*

2-dik regulas Ejte'se e e% (mint te, teé, Ô, ó¿',

vagy r» ínas betü kozbe-vetésével ôvé) a*

3-dik Ejtés впек, 4-dik T>bbes elsd c*,

(mint tir, tek, o, ok) Ezek a' vastag hangú

nevekkel aé, qnak, at, ah, ok-rz, változtta»

nak, a' mint ezt bôvebbenn meg-magyar-

ázom a' Név.mássairól, es Ragasztébokról

szólvánn.

Ezen okoskodásomra egygy bizonyos,

így fe^ele ; «Hogy az a, és e. betû a' Nomi

nativas* végénn a'többi Ejtesckbeiiii (Ese!-

ckben) mcg'hoszszabbodik, p. o. fa, fá- é,

fának, fát, fák 'sat. annak tsak a szokás-

bann lehet okát keresni. Azértt az Лси-

sativüs-hnzz nem et, at, ot, járül, banem

tsak tsupánn t betü. A' magánn hangzót a'

t elejébe a' szokás az Eufonja-miatt yeti.

Be tegyük ftl, hogy <?í járól ehhezz fa,

rtfm kovekezik, — hogy itt azértt [egygy

boszszú á bettüt mondunk, és trunk, mivel

faatf faanaky /aa/l-bann a' két aa betüt
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egyçy hoszszú é-nak kell veanûnk ; mertt

a' Magyar mind a' két a, és e belüt ki«

szoktta mondani, p. o. viszsza-adás, Ье-

ereszte's. Tudom, bogy Szabó Dávid is a,'

Ki nye0fes bennaz eto-t olyly formánn «jt-

egeté, mint a' SzerzÔ; de valamint ezen

Grammatikábann, úgy a Ai nyertes-bemx-iu

nem látom . nyomaikat az el-hïtetô okok-

nak. A* puszta állítá» oem proba."

Felelet. Igaz hogy a' puszta állításnem

fráha \ hanem a' gyôzô okok, engem pedig

ezen gyôzô okok vûnek arra, hogy azt al-

Htsara, a' rait mondék; mertt a' Magyar

N/elvbenn d formálók igazán nevek% a' mint

ezt Révai utánn VígLászló ilyly felül írású

konyvébenn: Versegi Ferentznek meg-fogy

atkozott okoskodása à tiszta magyarságbann,

Pest 1806.*) a'iíi §.így bizooyítja:Bé-vét-

etett rend-szabás a* közönse'ges vélekedés

szerént, hogy semmi sem hajlíthatik név-

ke'penn, semmi semvehetimagáhozz.a'bir-

tokos név-mássát, a* mi nem n^e'v. Már pe

dig a' mil formálójink valamint hajlíttat-

nak név-ke'penn, úgy fel is vehetik a' bir-

tokos névmássát. — Azt kell tehât rólakt

mondanunk, hogy valósagos nev«k p. o.

vegyuk-fel ezt a' szót: Vas-kults. Ha ezt

így váitoztatom : Vas-kultse', vas-kaltsot,

*) Láthaid Kardos Adorjànnak ezen nevó

Könyvét-is : Versegi mptskolódásai. ¿8«

lap. Nálunk a* formálók mind betu-fogás-

úai (syllabicae>)
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vas-kúUsom 's a* t. пега a' vas szót, hanem

a' kúlts szót változtatom név kepenn, és

azt tészem birtokos áilapatba. Ha tehát

ezt a' szót, p. o. Varos azon képenn vához-

tatom : Városé, várostól, vái osom, nem. a'

Vár szót, hanem az os formálót változtaU

от néy керецп, ezen formálót tészem birT

tokos áilapatba. Innét az kavetkezik hogy

ha a' formálójink igaz nevek, tehát' igaz-

ánn értelmes jelentô. nevek; mertt névnek

lenni, és tuég is semmit nem jelenten.i kész

eilen mandas» -r- ha tudjuk, mi a' név» é$

melvlyek a' névnek tulajdonságai mindes

nvelvbenn. Lássd Víg Lászlót ugyan ott a*

\S%> §• T-. Ezen elé-adttam okoskodásbój

szera-látomástt következik, hogy Nyelpünki-

фепп cgygy formáló sem lehet* melyly tsu->

pánn tsak mással hangzóból állana i imrtt a'

fnrmálók nálunk mind értelmes szavak, a'

szavak pedí g tsupánn tsak egygy Mással-

bangzóból nem állhatnak minden magá-

bann hangzó nélkül; mertt a' Magábann

hangzó lelke a' ki-mondásnak, 's a' mással

hangzók, mint testek ugyan evvel jónek

zengó mozgásha^ Ezt a' kovetkezés.t helyr

benn hagyja a' régiség ; mertt mennél fel-

jebb való üdoknek maradványjaikat oí»

vasjuk, annál bovehbenn tapasztaljuk, —r-

h^gy ugyan azon szavakbann, roelylyek-

benn a' formáló ma tsak egygy mással

hangaó betû, hajdann- magábann hangzó

berünek társaságábann vala azc»n forma!«

xnással hangzó betü. Ilylyen a' tüzes vas-

sal élS Váradi ítéletnek JegyzÔ köny vébeja^
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tbbbnyire az Aecusqtiyus, vagy 4-dik Ejt-

e's : Tadeusot, Bultsuhot's л \. Ilylyen a' ré

gi halotlas Beszédbeon \rész-ety halál-at.~-

Sot ilylyen ugyan ezen régiségbenn a' multt

jidonek formálója : ad-ott-a, más ke'z írat-

okbann pedig a' látott-a, (Víg László ugy»

an ott 1,53. §.) Inne't roár az következik%

kogy en nyoraós okokra nézve állítám,

hngy az Accusativushozz, íí, oí, oí, oí, jár»

úl forirálónak, nem tsupánn tsak a' í betú,

's í^y a'magábann hangzót a'í' elejébe nem

egygyedûl az Eufonía ntiatt veti a' ezok-

ás. Mivel e'rtHroes szó a' Magyar fórma

lo, tebár a név' f jtegetése'benn az Ejte'sek'

formálóji is értelmes ?zóískák, í pedignem

értelmrs szótska, mivel mással hangzó ma-

gábann hangzó nélkúl. *) Azértt az e'n ítél-

eten» szerént az Ejtéseknek formálójik 6

a* vastag szók mellett. E ne'v-mássának

egygyes 2-,dik Ejtése £é, 3-dik Enek, 4-dik

Et, Tobbee elsoie Ek. A ne'v-mássának

egygyes a-dik Ejte'se Aéy 3-dik Апак, 4-dik >

At* Többes elsôje Ak, melyly Ok-ra is vál*

tozik. Ennél fogva ezen vastag szót* p. ov

fa így kellene ejtegetnem : /а-ае,/а-апак,

fa-eityfa-ак. Ezen vékory szót p. o. elmeh

így kelletne'k ejtegetnünk : Eime-eé, elme»

впек* elme-et, elme-ek, de mivel а' к et го»

*) Mit tesznek nálunk egygyenn-ként a*

formálók, p. o', ebb, leg, 's a' t. lássd a*

Szó-Kony vembenn.

 



vid a egygy gyöWr vagy szlrnmék szó-

baton úgy hangzik, mint egygy hoszszú áy

és ke't rövid <% mint egygy hoszszú <sv az-

értt ma így mondjak, és írjuk ezeket: fáé,

fának, fát, fák, elméé, elmének, elmét, el-

mék; valamint szintte az ige hajtogatás^.

bannis ez a hajtás írátoh (scripsistis il»

lud) ebbôl Ion : íra-atok. Lássd Révai ut-

ánn MiklósftJános ilyly nev&konyvét:—**!.

VersegiFerent-znek (¿sztasággal hérkedo tisz?

traten, mqgyarságít. Pest 1805. 45, 49* ¿oy

lap. Gánts azt mondani, hogy a1 magyar

ki-raondja a' két rövid egygymás naellett

lévô e, és e, belüt a/ gyôk-értés származék

szóbann, mertt p. o. nem moodja semki f

Baal, hanem Bál, nem eçdes, hanem édes.

Ya't. De az öszsze tett szókbann, ha az

élsô. szónak a' vége a, vagy ел és a' mel-

léje tsatoltt szónak elsô betúje is a, vagy,

<?, p, o. viszsza-adás, be-ereszte's,, azokat

ki-mondja, 's nem mondja semki viszszá^.

dás, bé-resztts, inkább néha az ilylyen ösz>

sze-tett szókbann, egygyik rövid a, vagy.

¿ el-enyészik, p, o. Hála-adás helyett, hálV

adás, gazda-aszszony helyet-t gazd'asz-

szony. így az egygyhe hasonlításbannhogy-

az aye végezetfl mással érthetókbenn az a,

9 meg-hoszszabbodik, p. o. bogy /глг/д szó~

ból lészen lustább nem lus.tabb,/bfeír szó-

ból feketéhb nem feketebb, ennek ez a»

ока ; mertt abb, ebb a' formáló, nem: pedig

teak ¿3, 's így jône öszsze lusta-abb, feke*

$e-ebby azértt a' két a het$t, és- két e bette-

•gygy hoszszúnak vévénn, lészen. lustább^
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fekeie'bb. — Tebát hogy az в, е végeretH

nevck' еjtegetésebenn meg-hoszszabbodnak

az ал е betük így : fa, fáé, fának, fát, fák,

elme, elme'e, elmének, ejmét, clrnék, an-

nak nem ti tsapa szokásbann kell keresni

az okát. Ugyao-it a' Magyar szokástátal-

jábann oktaiannak nem mondhatjuk, ok<-

taían lenoe pedig, ha a' meg-magyarázott

okaimra seramit ügyelvénn, p. 6. a*

Kuty<i szót a' hajlításbann meg~húzná, az

eb szót pfdig nem, 's így szólana : hutya%

kutyák, és nem eb ebéky annál inkább ezek-

et': кари, hamu, talu nem mondvánn a' töb-

besbeqn hoszszann: kapúk, hamúk, talók.

ezeket pedig koma, meg-hoszszabbít«

yáan a" többesbenn így: kapák 'sa't.

2 Л Ha a' Ne'v-szó vastág, akkor a* 3»

dik ejtés nak-k&l, ha pedig véko.ny, nek-luél

ve'geztetik. Hajdann pedig akárminemU

bango" vala, éles hangú «¿í-kel végezteték,

Diivel az él<*s ba,ng közös terme'szetû. In-

net a* 6.o o» esztend&s sir beszédbenn e-Ivas»

juk : pokolnék^ fctjúnék, és Bêla K. Level-

♦zôje'benn Oundunék, Çnsuçârek^ a't. a'

melylyeket roa így ejtünk: p.okolnak,fajá«i

nak, Ondnak, Osnádnak : (Lássd enn^k

bôvebb magyarázatját a' Szó- Коnyvera-

Ьева ne>í szórska alatt) Ma is ragaszte'kok-

kal mondjuk énne'kem, tene'ked 'sa't. — ■

(Lássd alább a' IL Tag. I. Fejezet »,

3.) Az <?pygye$ д.- dik Ejte'snek »z «ß,

rt, &t vég-szótskájábAl az а, e el-tnyeszik

f¿ nev «ó magábann hangzóval végzod^
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venn, p. о. fa, fát, boszszú, baszszdt, kez-

tyíí, keztyûr, 's a' t. ezek helyett : — faat,

boszszúat, keztyiïet. *)

Ha pedig massai hangzónn végzôdik a'

jie'v, régula szere'nt netn kellene az at, et-,

nek változást szenvednie, p. o. sás. sásat,

kész, készet, de meg is a' magyar a' meg*

rbvidíte'st kedvelvénn sokszor, kiváltt кеч

penn az r, s, sz frena vegzodö «zókbann, a'

inelyiyeket konynyúaí, eínélktíl-is Ri-mou*

cjani, el-hagyja az a, e betüt, p. o. hajdann

piondate'k : részet, mint készet; me'g ie ma

inondatik: részt^ így sast, kast, kest, em»

bert, vért'sa't. Nérnelylyek a'4-dik Ejtés.

benn azcí.fí elott azelsö Ejtésbéli húzás-.

okat el-vesztik, p. o. Agar agarat, Bagá»

bogarat, Dél delet, Dér deret, Derék derek-

at, Ele'g eleget, Egér- egeret, Ég eget, JSr

eret. Fél felet, Fedél fedelet, fonal fonalat,

jfcnék feneket, gyók-ér gyök-eret, hév hev-

et, hid hidat, /ég jeget, kéz kezet, kenyér

kenyeret, kbtél kotelet, kosár koearat, ko

követ, kanál, kanalat, kerék kereket, köze'p

közeper, lé levet, légy legyet, ló lovat, level,

levelet, madár madarat, mész meszet, то-

%sár mozsarat, nyúr nyarat, név nevet, nyít

líyilat. nyü nyüvet, nehéz nehezet, rúd ru«

dat, rév revet, réz rezet, szél szelet, szén

$zenet, szamár szamarat, téX tèlet, tô tövet,

tenyér tenyeret, tehén tehenef, tserép tse-

*) Lássd feljebb az i-so Jegyzést. De

Káldibann vagyon ez is: pohárt, kosárí,

madárt,
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tépet, isô tsövet, úr urat, тиегёЬ vrrèbet,

4v (pus) evet, $ (cingùlu») övet. — Add¿

hozzá ¿4-diknek a'pohár poharat, 55-dik

lúd ludat. - •'

Az m tnel vegzÔdf) származe'kok, p. o¿

izerelem, unaJom, óltaiom, élelem, hatal-

ôm, álom 's t. eff mivel hajdann így ejtcté*

nek : szerelra, unaliö, ólialm, védéltn, élelm,

hittalm, álm r.e'gulásann így ejtetnek : tier-

tlm-et, ut ulm-at 'sa't. Hibáznak tehát (a*

mint boltseno rnègjegyzi Révai *) a' kik

azt tanítják, hogy ezekbenn betü-ált-tétel

(Metathesis) vagyon¿ ■

4.) A' tobbesszárn i-sô Ejtésébenn, a.)

a' vastag harigíi szókbann, állhatatosann.

ok írassék, p¿ o. városok (arces) hasok

(ventres,) kafdok (gladii^) kai*ok (bra-

chia) álmok (somriia) halmok (colles),

hatalmok (potestates) 'sa't. hogy így aa

ak minderikor tsak a' ragás*ztékos nevek-

benn maradjon, p. o. városak (arx illo-

rum) hacak (venter eordm) kardjak (gla-

dius eorura) karak (brachiutri illorüra) álm-

ak (illorum somnium) 's a' t. hogy így a'

ragasztékatlan többes elsô Ejtés különhb-

öztesse'k meg a' több iiró, de egygy bir-

tokot jelentô ragasztékos Név szótóí. Ev-

vel ilyy helyesenn élnek az Erdélyiek **)

Ezt a' helyes szdkást erósísi a' régieknek

*) Révai Antiquit. §. 1 45.

**) Debr. Magy. Gram. 33. lap. Es me'g

az en Graraatikám V. Rés«2 I. Tag. i.§.

Jegy, \ .

t
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a- ragasztrfkos ígékkel eíFéle élésok is : —»

adájaky adnájak>akaráaky akarnáak 's t. effi

es a bizoriytalan iidejû reszesûlônek tz

szerént való ragasztékosítása a' re'gieknél

p. o. bízvájak^ mondvájak '$ t. eff. ***) a'

j

***) Némelylyek azt tanítják, hogy a,*

többes i«s6 Ejtés, az egygyes 4-dik Ej».

téstôl származik, a* t helyébe к betQt

tévénn, eren okból; mertt ezm tobbés

1-so Ejtésbenn épenn azok a' változás-

ok vagynak, melylyek az egygyes 4-

dik Ejtésbenn, p¿ o. álom, level, alma»

álraot, levelet» almát, álmok, levelek,

almák, mivel pedig а' к elótt nem all*

bat roással hangzó, azértt elejebe ma-

gábann hangzót tészünk, p. o. vásárt, vás-

árok. — De ezt en botorkázásnak tar*

torn, 's azt áüítora, — hogy helyesebb

egyenesenn az egygyes i-sö ejtéstol, aa

az a' gyôk-értôl formálni a' többes elsö

ejte'si: mertt a* formálásbann a' forma«

nak meg keilmaradnia, p. o. a* többes

2-dik, 3-dik, 4-dik ejtés a' többes elsobôl

formáltatik, és ez amazokbann meg-tuar-

ad így: urak-é) кгаЛ-пак, urak^oX. ; de az

egygyes 4-dik a' többes elsöbenn meg-

H«m marad. — 2-dik Пет elégséges ok,

hogy acón változások tôrténnek a' több

es elsôbenn a' melylyek az egygyes 4»

dikbenn, p. o. levél, ievelet, levelek, —

mertt ezen változás tôrténik a' Ragasz-

tékokkal-is, p. o. Level, levelem, level

ed, lévele 's a t. még sein raggatjuk ¿
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teint roajd alább meg-látjuk : mertt »zek»

behn azafi, vagy / ibas betúvel a'/'a^egygy

Ragassték eZekbenn a* ragasztékos név-

szókbann: várak (arx jllorum), kardjak

(gladius iliorum), 's a' t. ele' forduló ak,

jak Ragasztékkal. Ki-vétel. 1.) /, û, ü-vel

végzodô mással érthetôk rnidônn a' tob-

be* «liÔ Ejtésbenn nem akarjuk ezen, /,

ú, й-batût el«enyésztetni az ah elôtt, p. o.

ba ezekct: szomorú, sörd, Kassai 's t. eff.

netn akarjuk igy ejteni : sûrùk\ szomorûk%

JSassaik «ai végezeîet kívánnak ragaszt-

ekatlanúl is a' többes i-sÔ Ejtésbenn a*

kôzônsége«Nyelv-szokàs-ként: mertt nem

lenne helyes : szoinorúok, silrtiök, Kassai-

ok, hanern szomorúak, sürüek, Kassaiak,

vagy a' mint Szala Vármegyébenn szokás-

bano vagyon a' v betû' kôzbe-vetésével :

szomorúvak, s-ûrûvek'a a't. f) Inne't hibás»

* Ragasztékot a' 4-dik, hanem az í-sd £j-

téshezz.

f) a. Ki-vétel. À* rhelyly nevek az elôbbe-

Iii szám alatt az egygyès 4-dik Ejtésbenn

a' húzást el-vesztik, es vastag hangúak,

azok is, valamint az egygyes 4-dikbenn

ef, úgy a többesnek elsöjebenn ak vé*

gezetet kívánnak, p. o. Bogarak, fonal-

ak, hidak, kosarak, kanalak, lovak, ma-

darak, mozsarak, nyarak, nyilak, rudak,

szamarak, p,oharak, ludak, urak, nem

£edig ifreA/luddk, 's a' t. £s a' Ragaszt

ékkal cztk így шеапвк: Ürek, illoram
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*nn javallja Görts Ules Ür, más által m<»g~

tsalatvánn, Honni Törv. 1. К. E'ô-beszédje-

benn a' 27. laponn, hogy somniüm illorum

ígyírassék: álmok; souinia pedig Ragaszt-

ék nélkûl : áimak; Ellenkezôt kellett-^alna

javallania, *s ezen gántsot szélttére követi.

b.) A' vékony hangúakbanñ pedig ek tétes-

sék mindenkoronn : p. o.èunek, (peccata)

tôldek (vindia,) élelmek (victuaba) tiitek

(ignés) öföntek (gaudia) 's t. eff. *) hogy

igy az ök roindenkor a' ragasztékosbann

maradjon, p. o. bünök (peccatum eorum)

verök (sangvis eorum,) tüzök, (ignis eo

rum) örömök (gaudium eorum) ; merit nern

lehet igy különbböztetni örömjök^ várjok,

vérjok, mivel nem mondjuh .* vérjé, öröm-

je, várja 's a' t. Kováts Mihály Chémîa t*

Darab. 199. lap. A' melylyek az egygyes

4-dik Ejtésbenn a' húzást el-vesztík, ázoÜ

az egész többesbenn is el-vesztik.

3.) A' tulajdon, és atya-fiságot, hívá-

talt jelento nevek' többes számát két-kép-

enn cjtjük, tígy mint rend szerént, р. о*

Dominus, Ludok illorum anser, Bogarok

illorum insectum &c. hogy igy küiönbb*

ség légyen, a' Ragasztékos, es nem Rag*

asztékos név között»

*) Igy: Böltsek, völgyek, kövek, tövek,

tsövek, nyüvek, fülek, földek, tölgyek,

övek, ölek, hölgyek. A' szokás- ki-ves«i

ezeket: gedrök, ökrök, Törökök.

Hunyadiak,
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Hunyadiak, Kassaiak, Pestiek« Almásiak;

es éh végezettel-is olylyankor, midönn aç

effélé személyeknek, a' kikkél, vagy a'

kikrôl szólunk, társaságakat minden hozzá

tartozójával egygyüu oszszeséggel aharjuk

ki-jelentPîji, р. o. Hunyadiék, Almásiék,

szomszëd Uraimék's t. eff. (Ezt bbvebbene

meg-fejtem a' Szó-kényvem' második tso-

mójábann az E betûrol a' i»; Szám alatt

szólvánn)

6 ) Nálunk a'2-dik Ejtés, melyly bir-

ást jélent, mivelhogy a' 2-dik Ejtésoek é-je

ébból ó<? (illius, suus) vagyon ineg-rovidít-

ve, (a' mint meg-mondám leg-kozélebb

áz i-so szátn alatt,) magát-is különösenn

ejtegethetni, 's élünk vele oiylyan-kor,

midônn valamélyly bírás-alatt levó doltt-

got, vágy személyt már eiiilítettünk, 'â

most tsak álatta értünk, 's ekkor-a' hajlítás

ágy megyen, mint ô név mássáé, р. о;

Az Egygyesbenñ i

г. Èjt. János áz éo társára, Pái pedig ai

tiré,

3. Ejt. Többet içttarri az én- társamnakf

mint az Ürénaki vagy líraménak:

4. Ejt. Jobbanh szpretem az én társamat?

mint az Urét, vagy Uramét.

így toegyen a' tobbeebenn-is*.

2. Цгак-е.

3. Uraké-hak.

4. Úraké-t Révai Éfaé. Gr ara . pág.

514. *)
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7.) Hogy Szent-Páli Grammatikájá

pag. 3,5, es 46. —- Valakit tévelygésbe ne

vigyen, meg-kell jegyezni, hogy az említ-

*) Révai az említett helyenn botlék i.)Ezt$

Uré, és a'tobbesbenn : Uraké elsô Ejtés-

nek írvánn, holott ez 2-dik Ejtés. -— 2.)

hibázott azt írvánn, hogy Uré, UrakéE)t-

esnek 2-dik Ejtése lenne Ur¿é, Ufaméé^

Urakéé\ mertt Uréi Urámé, Uraké 2-dik

- Ejtés. Urénak, Uraniénak, Urakénak

3-dik Ejtés, Urét¿ürakét, Uramét, 4-dik

Ejtés, mint mondjuk ó név mássából :

(¡vé, ôvéneky ôvét% de valamint nem jó

lenne: ovéé, úgy nem jó Uréé, mertt

már ez kettós Genitivus lenne (Lássd fel-

jebb ezen Jegyzetek' i-so számját.) Az-

értt ha kérdjük: ki-é ez a'süveg? semkt

sem mondja: az Urééy vagy Uraméé,ha-

nem az Úré, Uramé, vagy Uraké, nints-

en-is semmi nyoma a' régiségbenn az

ilylyetén szó-hajlításnak : Uréé, Ur-

araéé, Urakéé, azértt ez újj költeme'ny.

Ezen okból gánts Révaibarín ové Geni-

tivusnak ezen hajlítása óvéét mint mag.

amé név mássa' 2-dik Ejtésének nintsert

ezen ejtése : magamée*

Ha a' ,második Ëjtéshezz Ragaszték

járúl, mint ehyé-hezz enyém, teé-hezz í<r-

éd, ôvé-hezz ovéje, Bakony körül (Lássd

alább a' II. Tagbann az I. Fejezetnek

jegyzéseit) már akkortt ezen ragaszték-

os 2-dik ejtésnek, vagy Genitivusnak

Vagyen Genitivussa, p. o. eny-é-mé, te



fett helyekenn ilylyen líajlítást tanítvánn :

Uréi, Uràkéi, emberé¿% emberekèiy konkoiy с

hint, a'mint jól észre veszi Rêvai £iab.

Gram: pag. 515. így Káldi hem mondja:

A' kik á' Knsztusei az Ö testbket meg-

feszílették, hahem Krisztuse Gal. V. 24.

8.) Minden ragasztëkoe név tsak úgy

íjtegetteiik, mint a' nem ragasztékos ; de

tsak az egygyes számbann, p. o. airaám

(pomum meum) álmáni-e' a!mám-nak, ai-

raám-at. De mar a' többesbenn dem alm'â-

mai, hánéni- almájaim¿ vagy meg-rovidíc-

vé: alrhájim\ á' mint ez meg-fóg magyar/ >

áztatni alább. így Is ten' nyila, Isten' nyi*

láé, Isten nyilának, ísteri' nyilát. be a

többes* i-sö ejtése riení Isteri nyilák, hanem

ísten' nyilai 's a Ï. hiint. nem enyémekj

banem enye'im, nem müe'nkék, hanem mü-

eiok.

Ü. F E I Î Z Ë T.

Я Massai érthètô névèK hajUtásáról lépés-

rek altal.

Á' Mással e'rthetô nëvëknek Íépes-áí-

tal váI0 hajlításak Egygybe-hasonlításnak

(comparatlo) raondatik. . Lépés-álíal pc-

é-d-é, <jv-é-je-é, inint magam maganie',

basa hasáé ; karod karodé 'sa'ti m«*rtt a'

végre járúló ragaszték által etvyé, iééy

Uve ragaáztékatlan Geniíivus, Norii háfi--

vussá válik. Lássd alább enjréni, leéd^ üvé

ne'v mássának hajtogatását.
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dig nem tsak a' mással érthetôk, melylyek

minemüséget jelentenek hajlittatnak,hanem

részfesûlok-is (Participia), melylyek a'

Mással erthetó üevekkel egygyet érnek.

Az egygybe hasonlítás Nyelvünkbeña

leg-könynyebb : mertt az i-so' le'péshezz a*

másodikbann tsak' abb, vagy ebb, obb v¿g.

ezet járúl azon tsínnal, mint az oh, ek, а*

Többes elsô EjtéséÛl szokött tétetni a'néV

szókhozz, péld. ok. gyars-abb, nagy-obb

rest-ebb, lomba, lomhább, szomorú, szom-

orúbb, vagy szomorúabb. Ha a' ne'v, g,

tí, í, sz, beîûvel ve'gzôdik, aZ а, e, betú а*

hb elôtt meg-röviditve el-maradhat: p. o.

Ùdôs, Üdosbb, vágy üdosebb, kÛlôn, küi-

önbb, különbböz, kegyetíenbbek, gaz-

dagbbak, tiszteletlenbbek. — Telrgdi Ш.

Rész. 34* lap. Káldi í.Cor. \i. így öregbb,

öregbbedik 's a* t. Noha a* régieknél eze'k

nagy divatbann vàlânak, ma mind-azoo-ál-

tal az ôrégbbedi'A, e's hülönbb szokonn-köl

âlig vagyon több ilylyen szokásbann, ha-

nem abb, ebb-bel moudatnak, p. o. gazdag-

abb, magossabb, kegyetlenebb, tsíntalañ-

abb. A' 3-dik lépésmeg-lészen a'2-dik ele-

jébe leg szótska te'tçtvénn, p. o. leg-rosz-

szabb (pessimus) Lássd az I. Fejezet Jegy-

zct az 1-sô számet feJjebb*
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Jegyzetek. i.) Nem tsak a' massai, ha,

nem a magábann érthetô né v-¡$ hajlíttathat-

ik lépések-által, midónn a' Magábann ért-

hetôvel Mással érthetô gyanánt élünk,p. 0.

kár kárabby ez helyett: károsabb. Ne üssd

feleségedet : mert még kutyábbsaz az rosz-

szabb, ördögebb ember, az aa ördöngbsbb.

Ez ugyan ló, de amazmég lovabb: ez sza-

már ember, de amaz szamarabb^ az az

nagyobb szamár, külonbb ló.

2.) Ä második^ és harmadik lèpéshezz^

ik adatvánn, p.¿o. jobbik, nagyooink, azon

ik az egygybe hasonlítottak kpzül egygy

meg-határozottat jelent.

3.) Valamint az i-so, úgy a' 2-dik, és

3-dik lépés-is Ejtések, és számok által haj-

líttatik, valahányszor tsak a' saját magá

bann érhetôjétôl meg-válva vagyon, vagy

annak utánna tétetik; mertt elejébe tétet-

vénn, változatlanúl marad, — p. o, jó em*

ber, jobb emberé, nem pedig jobbé em

beré. Ha pedig tsak magábann vagyon,!

vagy a' magábann érth^tó' utánn tétetik,ak-

kortt ejtegettetik, р. в. ez a'pénz a' gazda-

gé, ezt a' leg-gazdagabbnak viszik. Kent

eret jót ettem, de hast mszszat. Mi keny-

erünket minden napitadjd meg nékünk ma,

4.) KfHónós ezen hárora : Jobb, több,

szehb. Mind a'háromról a' következöket

jegyzem mfg. a) Jobb-r6\^ hogy regula

Szerént Jóbb lenne, mert я gyok-ér jó, de

mê'g stnts^n szokásbann jóbb, Налет jobb

rövid o betüvel. —r Mi ennek az oka? —.



£zt írja Kardos Adqrján Versegi Ferentz.

рек motskolódásai eilen való Könyvébenn

a' 147. laponn Réva» utánn, hogy a' v be-

tQ leheÚet /, és A társaival, és hpgy haj-

dann ezen v ki-mondatott ezekbenn az

ígékbenn : szqv, löv, növ, nyöv, hív, sív,

r^v,'rqv, és ezen nevekbenn is; lov, hovr

tov, íép, müv, njüy. Üdövel nyugovásrai

jött (a4 mint a' $ap-keleti Nyelv-tanítók

mondják) az az ki nem mondatott; de jel-

en lete jeleúl azelotte való magánn hang-

zót megrhtízi^a így \ szô, lô, nô,nyô, h£% sí,

rU ró, hót (ó, le\ mu, nyu. — Azonbann

inozgásba hozatott (isme'g *' Nap-keleti

fíyelv-tanítóknak szólásak s^erpnt) az az

ki-mondatott : ha azon szavak magánn,

hañgzónn kezdódó vég szótskákkal meg.

bövülttenek, 's mozdúlásával az elôtte

yaló magánn bangzót töhbire rövid hang-

gal hàgytta : szöv-ц löv-i, növ-ök, nyöv-

pk, rpv-ok, lpv-aro, hav-am,, tav-aro, lev

es « a' t, — Kardos Adorján el-felejtette

ide rekesztenU./o szót. Ezt is hajdann

így mondották-ki ; jav, 's me'g ma is meg-

vágyoak ezen származe'kjai; |avít, jav-

java, javaspl, javail, 's t. efF. Jav hely-

ett mondották tz\-\%:jov, azértt PárizFer-

en'zbenn meg-vagyon jovall, joyát akar-

pm. Az én ítéletera-ke'nt yov-ból XtWjovabb,

mint ma is mondjuk Zoi'-ból lov ahb,j'ovabb-

ból meg-röviriültt szó/obb. Több fletól ne'm-

elylyek azt tartják, bogy tô gyök-e'rbol

J8n, melyly már ki-avtíltt, él helvébe soh

щго jóye divatb.a. De en azt íte'iem, h,pgy
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%öbh meg-rövidültt szó ezen Öles helyett;

tömenytelenebb, vagy ez helyett tömenyebb4

tômény ezer meg vagyon Pápai Párizbann

is, 's tsak anynyit te'szen, mint sok ezer.

Szebb is meg-rqvidúltt szó ebbôl : szépebbs

mint е'р-ЪЫ lészen e'pebb, úgy szép-ЬЫ szép-

ebb, syncope által szépebbot lön szebb ер

tag' el-hagyatásával,

III. F E J E Z E T.

Л* Szám neveJï hajlításáról.

A' szám nevek, vagy számot jelenté

nevek a' mással érthetôk kôzé tartoznak,

és a' dojgok' számát jelentik, 's valamint a'

Mással érthetô nevek, úgy ezek-is a' máf

nevek' elejébe tétetnek, 's így tétetvénif,

valamint a' mással érthetô nevek, úgy ezek

is hajlíttatlanúl maradnak. Mikqronh pedig-

el-vàlasztatnak a' Magakbann érthetô nev-

ektól, vagy azok utánn tétetnek: úgy haj-

líítátnak Ejte'sek-által, mint a' Mással ért

hetô nevek hasonló állapatbann» (lássd a'i

leg-közele'bbi Ц. Fej. 3. Jegy.)

A' szám-nevek 4. félék ." Sarkalatosok,

(cardinalia) El-rendelok (ordinalia) El-

osztók, (Distributiva) Sokszorozók^ (Multi

plicativa).

1. §. S ark alato s ок.

A' szám-szók-kozott elsok a' sarkalat
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psok, mellyekkel a' számba veheto dolgot

általjábann jelentjük hány légyen, es ezen

kcrdésnek felelnek meg: hány ? (quot?)—-

p's ennek mennyi? (quantum? qqae quanti^

tas ?) néha ennek is a' szerkeztetesre néz-

ve: hányannl 4\n qua quotitate) e's ennek:

pienynyinn, menynyienn? (in qua quanti-

täte?)

Egygyesek (-monadici'J Tízeseh (decades).

Ke't, v. kettQ 2 Tizen-egygy 13,

Hárotn 3 Tizen-kettô \г

Ne'gy 4 Tizen-három 13

Öt ,5 Húsz 20

Hat i 6 Huszon-egygy 21

He't 7 Harmintz 30

Nyaltz 8 Harmintz-egygy 3^

ftilentz p Negyven 40

Qtven, így a' tpbbi-is

Százasok (centenarii) Ezresek (miHenariiy.

Száz too Ezer (tíz-száz) 1000

Száz-egygy. 101 Két ezer 2ooq

Száz-ketto 102 Három ezer 3000

Száz-húsz 120 Tíz ezer 10000

Két-száz 200 Száz ezer. 100000

Három-száz 300 Tízszer száz-ezer, v.

Hét-száz 700 ezerszer ezer, egygy

Kilentz-száz 90,0 szóval diákosann :

milUom 1 ,000.0О.Ц
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JegyzeteA.

i .) Rêvai Elab. Gram. pag. 267. gánts-

osann tanitja, hogy a'sarkalatos elsô szäm

szót tsak egygy gy-vel kellessék írni igy :

egy, nem pedig kettovel; egygy^ a' mint

ézt én a'származtatásból bôvenn meg-mút-

atám a' Szó-konyvemhenn a' 2-dik tsomó-

bann 'egygy szóról vítatvánn beszédemet ;

naertt semki nem roondja, sem nem mond

óla ezeket a' származékokot : egygy es^egy-

gyen-ként, tizen-egygyedih\ a' t. rövidedenn

igy : cgyes, egyenként, tizenegyedik. Nem

íehetne pedig a1 származékbann meg-kei-

tôztetni a' gy-U ha az a' gyok.e'rbenn egy-

gyes lenne, p. o. mivel ebbenn hegyy nem

kettös a' gys már ezen származékbann-is :

begyeSy nem mondatik : hegygyes. Azok-is

botlának a kik azt állítják, hogy egygy

gy-vel írjjuk magát ezen gyök-eret, így :

egy4 e's annak ne'melyly származékjait,

melylyek a' ki-mondásbann nem kettóz-

tetnek, p. o. égycdül) egyetembenn ; a'mely-

lyek pedig a' ki-mondásbann meg-kettôz-

tetnek, mint: egygyes^ egygyenn-Aént, tízen-

egygyedih 's a' t. — azokat ke't gy-vt\ ír)-

juk ; mertt nem lehet a' gyok-eV betúje't hol

meg-kettôztetni, hol egygyesenn írni, ha

a' gyök-er egy4 akkor mindrn származe'kja

eßy?yes &y~vel irasse'k ; ha pedig egygy

a' gyôk-ér, minden tôle származott szó

kettös gy-vel írassék, — annál fogva, ha

е£УКУ а' gyôk-ér, jobb egygyedül, egygyety

епЬепПу vagy inkább egygyedenbenn (mertt
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itt aVa'í-vel fel-tserélôdik) mertt egygy-

bôl jó egygyed, igygyedbôl egygyeden4

mint mind-ból minden, egygyedbôl jô egy»

gyedik-xSy mint minden-bôl mindenik, egy-

gyedikezen ki-mondásbann :tizen-egygyecí¿k

kôzônségesenn meg-kettôztetik, tehát ket-

toztessék-meg ezen szqbann is : egygyeten-

benn, egygyedenbenn, egygyedûl. Pápai Sám.

Magyar Lit. I. Kot. 28. lap. azt írja, hogy

ez a' pzótska : egygy, tsak ezekbenn rövid,

egyedill, egyetembenny egyéb^ egyenlS, egy-

enes, egyelit, egyenget. En pedig azt raond-

om, a' mit mondék, hogy mivel egyedül^

egyetenbenn, egygy-ЪЫ ered, ennek két gy-

yei kell intnia. Ezeket pedig; egyéb, egy-

enlô, egyélit, egyenes, egyenget gántsosann

számláíja egygy.iiek származékjaUkozé ;

Bgyan-is, hogy lenne egygy fajzotta szó :

egyéb evvel: egygy-, midô.rin egészenn kâb

önbböz egyéb-nek a' természete, az az ért-

elrae, az egygyé-tb)^ a'mi egyéb tolem, az

nem egygy yelem ; Egygy anynyi, mint u-

nus; egyéb pedig alius, az az más (a1 mint

helyesenn észre vette B. Szabó Dávid, Ki

nyertes kônyvébenn, az ,52. laponn.) NagyoÇ

botle'k hat a' Dehr. Gram-, a' 263-dik lap-

onn azt írvánn, hogy Egyéb szó, ebbbl^^

(unus) jô, es ezt: egyr sem magábann, sem

öszsze Jeve két gy-velirm пещ szükséges.

Egyenlô,' egyenes, egyélit, egyenget koránt

. sem egygy (unum) gyôk-értol származik,

a' mint ezt a' származtató Szórkonyvem-

benn jég, es egyenes szók alatt így mtitat-

om-meg : — Mivel a' mi víz-arányos, viz



mértekiï, az planus, horizontalis, az az

egyenes nem görbe gurba, és nem finta,

sjk. Mivei a' viz tsendes korábann szok-

ott a' hideg miá meg-fagyni, es jeggé vál-

ni, azértt a* mi jég arányos, je'g mertébú,

az is egyenes. Szeremtsenn a' köz-ne'p egy

enes helyett mondja .* Egenyes^ egenyes ped-

ig ebbôl lôn : iegenyes (planus, uti glacies)

jegenyes-b"Ôl-Àpokopéval lôn jegenye, —

mivel ezen fa a' nyárj fák között leg-egy,

enesbb, e's hasonlít egyenes szálasságára

a' fenyü fáhozz. Jegenyes-bà\ Aferesissel

lön egenyes, egenyes-bpi Metathesissel az y

a'^-mellé jovénn, lett egyenes. Noha egyenr

^j$zp-nak irsÔgyok-ere jégide 2-dik gyök»

•ere egyen, çs a' mellé j^rultt es tsak yégm

ezet. ' Ëgyen-bôl lészen egyenlih ige, mint

hason-bàï hasnnlik, egyenlih-ЬЫ erçd ezen

Részesiîlô egyenlôy mipt hasonlikból has-

pnlô, egyenlpbôl ered egyenlit^ mint egygy

egyenldit) végre egyen-bôl támad egyengeU

Egyelit; is egyenbôl iett, mintha lenne : egy»

entity meg-rpvidítve egyelít^ egyeledik^ -—.

mintegygy egyenledik (miscetur per se, et

per mixtionem fit ¿equabilis ei, coi misce-

tur.j Botlék bát Sándor Istyán spkféle'jé-

benn a' i2.D;ar. e8 lapjann aztírvánn,hogy

egyenlp, egyenes, egyenget ebbol aT német

gypk-érbol eben '. îequqs, planus, congruus

eredne. Yide ele j in léxico meo Nro. lé.

a.) Bot''k Re'yai Elab. Gram« p. 274. azt

tanitvánn, hogy ezekbenn : tizen-egygy,

huszon-egygy 's a' t: az ащ en utól-járó,

melyly egygyet e'r ezen Diák Praepositio
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pal: Supra, mintha lenne, tizen-egygy

(supra decern unum.) Hogy pedig'ebbenn

meg-tsalatkozék Révai, meg-mútatára a'

Szó-konyvembenn ; mertt a' Magyar utól-

járót, (postpositio) mefyly ez Diák prae-

positioval (supra,) egygyez, nem egygy,

de ke't n-nel kell írni, es hoszszú szó-tag,

p. o. szépenn êgyed (pulchre comede il-

lud) nem szépen székenn-áll. Már pedig

ezt tizen-egygy, huszon-egygy rövidedertri

ejti minder! Magyar 's nem hangzik olyly

hoszszann, mint ez a' szózat : székenn-áll,—r

Azértt itt az an, en olyly ve'gre tétel (pa-

ragogicum) mint ezekbenn : azon ember,

ezen aszszony, tsak anynyi, mint ha ott

sem lenne az on, en végezet. Ezt bizony-

ítjá az analogía, is; mertt hasonlóképenn

a' harmadik tizedbenn nem mondjuk : —;

harmintzon~egygy, sem harmintzonn-egygyr

hanem tsak : harmintz-egygy, melyly any-

nyit tészen, mint: triginta unum, így tehát

ez is tizen-egygy', huszon-egygy anynyi,

mint : Decern unum, yiginti unum a' negy-

ventól fog va egész kilen'tzvenedig azon, en

végezet-helyett van, ven tétetik így: negy-

ven, ötven, hatvan, hetven , nyoltzvan,

kilentzven. — De hajdann ezek-belyett :

negyven, otven 's à' t. vala negy-von, bt-von,

hat-von, het-von, nyoltz-von, kilentz-von, a'

hol von anynyit tett, mint: tractus, Nemet-

ül Zug; mertt a'Németekis hajdann szint*

"£У tzig-gtl, vagy is tzug-ga\ készíttették

rzeket : zwsn-zig, vièr-zig, fünf-zig 's V t.

Sándor sokfél. 8. Dar. p. 183. *)
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3.) A' számlálásbann a'nagyobb szátn-

©t elébe teszjük a' kissebbnek, p. o. harm-

intz-egygy, ellenbenn, mint a Nénaetek,

V kik ezt így mondják : ein und dreiszig.

4.) A' sárkalatos számokkal haiároz-»

ólag-is (adverbialiter) élünk ekképenn:

egygyedül, kettenn, hármann,i négyeniu

Egygyedul helyett rövidebbenn is mond-

juk : egygyül% ezen szólásbann : egygyùl

egygyig. Kétdl, vagy kettedül nem mond-

juk. Hármúl valaha mondaték, a' mint

bizonyítja a' leg-régiebb sír-beszéd, a' bol

így vagyon: — És kiáltsatok Urunkhozz

hármúl Kirieelejzon, az az három-szer.

2i §. Réndelo k.\

A' réndelo' szám-szók jelentik azoft

helyet, melylyet a' tárgy fog*cl a' tobb

tárgy' sorábanri. Ezen kérdésnck felelnek»

meg: hányadt hányadikt (quotiis ?) fíáñy*

ad kérdésre felél : egygyed, kettöd, Ьзгтл

ad, ïiegyed, ötöd, hatod, heted, nyoltfadj

kileritzed, tízed, húszad, harmintzâd/i à' h

század, ezred, p. o. a' káplár el-veszté ä*

tízede't, Gyrilai' Ezrede, Balog Úr szá¿ada*

fíányadik ke'rdésre pedig, ttllajdonképenfi

*) Végre a' von van-re változék, és verí-тЬ

а vastag, vagy vékony szóhozz képestt,

- mint р. o. nttp, nep-ri váltuzék ebbenn î

lid-пер¿
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felelne: — egygy-edik, mint szekásban»

vagyon ezekbenn : tizen-egygyediky husz-

on-egygyedik 's a' t. De ezekenn-kúl kóz-

önsegesenn mondjuk : elsä (primus.) Igy

lenne kettedik^ (secundus) mint mondjuk :

tizen-hettedik, huszon-kettedik 's a' t. de

egyéb-kor mondjuk: második (secundum.)

A' többi sarkalatosból lészen : harmad k¿

negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyoltz-

adik, kilentzedik, tízedik. 's a' ti

3. §. Êi-osziô k.

El-osztó szám szóknak azok móndate

feak, meiyíyek a' fel-számláltt dolgok*

egyenlô fel-osztását jelentik. Ezen fel-

osztó szám ézókat a' sarkalatosoknak, vagy

tsupádonoknak, vagy határozósoknak meg-

kettóztetésokkel (veí nudorum, vel adver-

bialium géminaiione) teszjük-ki, p. ó. Tíz

garast fûzetnek egygy-egygy náprá a' kö-

míveseknek : (denos grosses solvünt sin

gulis diebus murariis.) — Ncgy-négy inas

követi az Urakat: (¿¡úatérni ephebi comi-

tantur dominos.) Hat-hat. ló vagyon bé-

fogva a' hintóba (Seni equi sunt prsejuncti

carpento.) Kettenn-kettenn mehnek a' D¡-

ákok, hanem hármann a' vitézek (Bini eant

itudiosi, terni vero militas.) A* határoz-
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ósnak kcttôztetése el-marad ként saótska-

által, melyly anynyit te'izen, mint ezen

diák szótskák : instar-, secundum, j'uxtay p. o.

egygyenn-ként, kettenn-ként, kár/nann-kéntt

ötönn-ke'nt, hatonn-kénty hetenn-kdnt gyàra*

tának a' tilalmasba (singali bini, terni,

quiñi, seni, eepteni itarunt locum in veti-

tura.) Valamint nem mondjuk :. kettônn ez

helyett : ksttenns úgy nem helyes : kettonn-

ként, Ьапеш kettehn¿ként. *)

4. §. Sokszorozók,

Sokszorozó szám nevek azok, mely*

lyek a' dolgok' sokszoroztatását jelentikj

vagy 1.) a' dolognak több faját te'vénn-ki*

vagy 2.) azon egygy faját esmégeivénñ

(eadem specie repetita.)

Több fajtta dolgot jelento sokszoroi?.

ók a1 sarkalatosokból lésznek, hozz

adatvánn ezen név-szóiféle (speciei) p¡¡ ds ,

tgygy-féUt, három-féle^ a' melylyeket Diák*

ÚL közönse'gesena így teszünk-ki : simplex^

duplex, triplex; dé tulajdon ke'penn ez£

tenné: unius speciei, duarum specierqm<

trium specíerum; nem pediglen, unius ge°

*) Ide való ez efF¿l^ is р. o. némelylyetë

a lovakat hármával fogják, Öte'vel ad-

ják a' tojást 'ia't.
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neris, duorum generum ; mertt a' geñus

л<?/я-пек neveztetik Magyarúl. A' kérdés,

melylyrè ezek meg-felelnek, hasonló alk>

btásd: hányfélel (quotuplex) tulajdon kép-

enn, quot spccierutn'i

г.) Azon egygy fajat esmégló szára

szók lésznek, a' sarkalatoshozz szer név

járúlvánn, p. o. egygy-szer, két-«zer 's я и

A' sarkalatos számból : <м, osi r¿, os ve'g-

ezettel származnak ezek : egygyes, kettôs,

hármas, négyes, ötös, hatos^hetes, nyoltz-

as, kilentzes, tízes, százas, ezfes, 's а' и

melylyeket Diákúl így mondunk: simplex,

duplex, triplex, quadruplex, qüintuplex,

sextuplex, septuplex, octuplex, &c. decu-

plex* centuplex. Simplus, duplus, triplus,

's a1 t. tulajdon ke'penn pedig : unitatem

Habens, duitatem habrns, triadem habens

'ia'ti vagy: binarius, ternarius, quatema-

rius, quinarius, senarius, septenarius, dena

rius, centenarius, millenarius.

Ezeknek a' kérdôjok ez: hányas? quo

tuplex, quotuplus?

H. f A G.

A* Név'-mássai' hajlításáróí.

i. §• Név-niássának rhagyarázatja.

A' név-mássai, vagy a' mint Erdösi

(Silvester)
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^Silvester) nevezi, à' Névért való szók,hzv

izôk helyébe vétete» szók, a' beszédbeun

a' név szók' esmégeltetése'nek (repetido)

el-kerûlé»e-végett.

2. Ncv-mássának fa/ai,

A. Személyi Nev-másiai;

Több íéle Név-mássai vagynak.

Ezek-közott elsök áz ágy nevezett i«m-

¡#y/ 3íév-mássa¿ (pronomina personalia}

melylyek személyt jeletítehek.

Minden Beszédbeftn hárbiü személyt

kelletik meg-kttlönbböztetni : Elsô ú«aN

ély, а' ki szól, tnásódiky a1 ki hezz ¿z elsâ

szól, hOr/naàik% а' kiröi, vagy a' ki felôl ai

elsô szól. ElsÔ személyt jelrntô Név-roás-

s* : Ёщ тйк\ magam\ benn&nktty tnind-nyáj'

unk. — Másódtk Személyt jelent: í*, tiki

inagad^ benñeteket, rñihd-njrájatokat. Harm*

ádik személyt tészen : — Ö, 6щ 6k¡ magai

inind'Tiyajakx

Jegyzeti Válamint ô személyi Név*

mássa ; még-is az-Ó viszazáló-is : úgy m#*

ga-is személyi-is, viszszáló-is.

B« Mtitató N év'^májsái:

A' Nlátató név'-mássai (Pronominá

demonstrativ a) a' tárgyaknak az üdöre,
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Vâgy heíyre-nézve való távúl letelökei

jelentik. Nyelvünkbenn kit ilylyen Név-

roássa vagyon: az (is, Ule,) melyly a*

meszsze levo tárgyat, és ez, (hie, is te)

melyly a' közel le'vó tárgyat mútatja.

Jegyzei. Ézek¿ko¿ól az vezetoiil-is

(articulus) vagyort a' Magyar Nyelvbenn,

$.0. az-¿let (vita)í áz ember halando (ho

mo est mortalis.) EtôI alább bóvebbenn

szólok. Ezen l'agi II. Fej. Jegy. 2. szám.

D. Viszszáló Név'-niássai.

Viszszáló, vagy viszontáglo NeVmás-

sának (Pronomen reciprocum) neveztetik

a«, melyly á' dolgot, vagy szemelyt ógy

hozja riszszá, hogy awal azt-is, a'eai rola

mondatik, öszsze köti; Ilylyeri Nyelvünk

benn ezen szeme'lyi Név'-mássa: magam±

magad, maga, maguntí, magatoky magak% e's

o, az-Ó.

Jegyzet. Re'vai nèm beîyèsenri rievézí

magam Név'-mássát 0sz*riév-niassának

(compositum, Pronomen) \ mertt magam

mag-ból (medalla) Ölyly rágászte'kos ne'v,

mint р. o. lábam, várame nyakam, 's a' t.

tsak awal а kúlonbbséggH, hogy ezen

ragasztékos magábanrí érthetó név, NeV-

massa-béli hivatalt visel. *) Ha ezt : mag-

*) Erre nékem egygy valaki így felele :

füag-bél ragasztékes nem magamy hanem
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атч magad, maga bsz-szónak helyesenn

mondanok ; ezeket is, kezem, nyakam 's t.

eff. szóval minden ragasztékos не vet ösz-

szónak kellene mondani. ■.•

magom, mertt mag-nàk az Acusativus$4

magot) nem magat. Feleltt. A* szemes

szó visgáló a' név hajlításbann, szárm-

áztatásbánñi ragásztékosüásbanri hem

nézi A' név' Accusativússat, melyly úgy

ís a* gyok-érbol származék, hanem a*

gyök»eret tekiritélii és mind a' ragaszt-

ékokat, mind a' formáló vég-szótskákat

aíihozz raggatja: Ekkoronii azon ¿$

hév; mélylyrôl feljebb az í. Tagbáná

í. Fej. Jegyz: 3«dik száni alatt emlékez-

em a' ragasztékokkal el-veszti a' maga

húzását (Láss ezen nevekröl szó-ko-ny v-

embenn a' Njár szó álatt váló Jegyzéá-

embenn) aze'rtt p. o. nona agár, még is

ragasztékcsann ágáram, így az Acusati-

vusms agarat;, a' többes Ndmínativüs-is

Ágarák 's a' t. melyiynek nem az az

oka, hógy az Ápusativusbahn ël-vész a'

húzás, mertt hem az Acusativtíshozi

járdl a1 Ragasztek^ hasoniólag nem azertt

mondjuk : rñagom^ (senden menró) mertt

äz Acusativus mägo't, mivelhogy több

névrték az Ácusativiissá ¿f-tal megyèe

ki, 's még is ragasïte'kosann от?; p. a.

papirosat, papirosom, pirosat pirosom

t t. eff. vaUmint mag-hôl lett màgosi

magas, maguas, úgy mag-ЪоЛ, létt alagom

iem«ü шеыш, és magum ego ipse, kùl-
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E. Viszszá-hozó N év'-ta ássa i.

Viszszá-hozó Név-mássainak (Prono

mina relativa) azokat nevezjtik* a* mely-

lyek az elobbeni értelmes mohdásbana

hevezett szémélyre, vagy dologra az ütób-

bi egész értelmes mondást viszszá-hozják,

p. o. azon ember ez, a' kit már teg-nap

láték.

Három ilylyeii Nev-máesa vagyon á*

Magyarnak ; személybtli más lelkes éi

lelketien dolog-béli, melyly, é% meg-határ-

ozatlan doiogbéli, mi.

F. KérdÔ, es feleíS Ñe'v-mássai.

Sokszor óhajtja valaki, hogy azismér-

etlen személyt, aVagy dolgot adjuk mdt-

tára. Ezt pedig o nékje valamelyly szó-

val kelletik ki-jelénteni. — Az isméretlen

. személy ; vagy dolog' helyébe tett szót,

mélyly az azt meg-tudni való kívánságot

jelenti, Kérdó Név-mássának (Pronomen in»

terrógativam) mondjuk.

Nyelvünkbenn kérdo' Név'-maesa a'

szeroélyek-felól ki? (qui»). A' többi fô-

képpen határozatlan dolgok-felôl mi ? —

11,1 ¡ i

önbbsegnek ekáértt itt a' Ragasztek urti^

amatt »m.
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(quid). Felel&.Név-mássa pedíg (Pronomen

redditivum) ilyly, olyly.

Jegjrzés.

Rêvai E'ab. Gram. pag. 5.57, az «ddig

ele - számláltt Név-mássainn kivûl meg

ezeket-is : <r, jé, ék, ¡A Név-mássainak nevr

ezi. Hogy ez tsak koltemény, ki fpg siilni

a' következendokböl.

I. F В J E z E Tr

siemélyi Név-fnássainak hajlításakról%

és a RqgasztéfiokróL

A. Én, Te, Ó, Személyi Nev-m4ff

sainak hajlításak.

Jf-ször Ragas z téк at lanúl.

Лп, ir, Ô, Névmássának ragasztékat-

lanúl, és raagánosann tsak elsó Ejtése vagy

on szokásbann, mind az egygyes, mind V

többes s?ámban,n ekképenn :

Az Egygyesberm.

Én, (Ego). Te (tu). Ô (ille, illa.)

Többesbenn.

Mük (nos), Tik(vos). Ô.k(UU,iU«.)

Jegjrzetek.

1,) Én szónak z-dik rendes Ejtése lea.

»e én-é, 3-dik én-nek, 4-dik én-t. A' Többes-

Venn pedig en-ek (mint szén szenek). De

így nem jQve szokâsba. $n helyetf valaha



mondptták em, 4% em-hô\ lett a' mai ¿n \

roertt tudni kell, hogy az /л betút w-nef

gyakrann fel-tsereli a' Magyar, я mint erre

elég peída vagypn, p. o. a' régi mevet, med-

ycsymog-hbX Jett nevet, nedves, nyög» Ilyly-

ien makats (ceryicosns) e¿ helyett iiyakas,

Vagy nyakats, pernote, é% pénete, mammog,

Ç% pyammog, тек eg, és nyekeg, eme'szt, és]

fnyészt, fémlík, és fçnylik, 'sa't. Igy Ion,

я' régi ет-ЬЫ <гл, végre en. — M>'g фа-it

^ivatbann vagyon mind én% m\xi§ emx de

ezen külonbbséggel, hpgy en ragasztékat*

íánúl tart tisztet, "s annyit tészen, mint Di»

äküi: ego \ em ped;g ragasztékiil, és annyit

tè'çzen m,int meüs 's birtokot jelént a* ne'v*

szókbann, p. o. vér-em (tangvif щем)».4—

melyíy ä' yastag hangii szókkal am, vagy,

от-тя változik, р. o. talp-am (planta mea),

Ъаг-от (brachium meum). Ezen erolftett

r/w-bollÔn ä'többes ejsq Ejt^s : emek^enïjik^

mintszemek, szömök (ocuh), yégre miyei

az б, és ü-betút egygymással fel-szakttuk

tserélni, Ion emök-ЬЫ emük, és ez szokás-

bann valä 6oö esztendÔ elôtt, a' mint mú¿"

tatja a* leg-régiebb sír-beszéd, m,elylynek

kezdete: \átjátok felein\!. melylybenn elé-

fonjúl ez.en szó: -— ös-етцк (avu^ poster,

proto-parens nôjster, hempe Adamps). Ez*

en emük я vastag szókkal агпцк-хя szokott

yáltozni : példa erre flgyán a' 600 eszten-

dôs r^videbbik sir beszéd,melylynek kez-

dete1; szerelmes brátim ! A'hol eareket pj-

yasni : imádj-amuk ez szegény erober lel-

keértt (oremos pro anima pauperis hujus)
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pelóle : mük, тик, valamint Elôrol vétel

fsavarítás által (Aphaeresis) ezüst szóbóla'

Dunánn-tál Ion üst (argentum). Ezen тик

az említetc elso sir beszédbenn fel-talál-

tatik ezen szóbann • — vagyrmuk (sumus),

melyly helyett nía betü ált fétellel (meta

thesis) roondiuk: yagy-unk, ez helyett: —

vagy-umk. Mük raosr-is divatbann vagy-

pn Erdeíybepn, — meyiy helyett mik-et

mondunk Magyar országbann, vagy leg-rö-

videbben n mü, mi. Mük mai naponn en

vagy inkáhb em szíme'lyes ne'v-mássának

a' többes számbann elsó Ejtése emük-bely-

ett meg-rovidítve. Mu müfcbb] vagyon

meg rbvidítvc, mint tikrbbl ti (vos). Mü9

ti, mük, es tik-helyett annét származe'k', —

hogy a' szerkezteteebenn, a' mük, tik, 6k

szót meg»szoktfuk tsonkítani а' к betöt el-

metszvénn tôle, péld. okáértt: mü-emher-

ilnk (hopno npster) цет mük - emberünk,

ti - ember-etek , £homo yester) nem tik-

emberetek, Öi-emberök, (illörum homo) —

nem Ók emberök, vagy Ók emherek, nem

ók ökrök, hanem é-ókrqk (iljorum bos,)

mertt Ók ökrök anynyit tenne, mint: Uli

sunt bovcs. Válarointa' jó Magyar ezt akar-

vánn ki-fejezni sanctum sanctorum, nem

mondja: szentek szentek, hanem szenteft

siente, nem mondja ezt: vita sanctorum:

szentek életèk; hanem szentek' élete 's t. eff.

Valamint ezen roszsz szerkeztetésbôl: Ôk

ökrök (illorum bos) egygyik helyütta'vég-

sö к betüt ki-hagyja, 's mondja: о ökrökr



úgy. abben i« szentek szentek, szentek éfeteh^

fci-hagyja a' régsô* betût, a'mint errôl bó»

yebb szó lészen a' maga helyénn. MüszóT

nak 2-áik .Ejtése: дш-иеД: dç

ragasztek nélkül nintçen szokásbann. —

Végre /ийЛг-bôl meg-rövidjtve lett: ük, va-

lamint «í¿^¿--bÓi lett ekeg4 /nelsô betü el-

hagyatásával, Aferezis által, 's ewel-rag?

asztékúl élttenek, 's élünk ma is az ígékr

benn* p. o. ebbôl: пук-i (tondet illurn), így

moadjuk a1 többesbenn az elsô szeméjvt-

njíri-ük (tondemus illom nos) melylybenn

az i j vé változott, (mint Máriás (Maria*

nus) helyett lett: Márjás.) Ezen цк a'vas-

tag ígékbenn uJ-ra változik, т— miñimüjk

тик-га a' vastag nevekbenn, a' mim majd

«zt bövebbenn meg-halljuk az ígékrel

szólvánn. £m-helyctt valaha mondaték ez

is : eny lágyann, mint fémlik helyett mond-

jnk fénytik, torom (thurm) helyett mond-

atik : torony4 arara, íz/re>/»..helyetu arany

szirony. £ny-bôl eredtt a' a-dik Ejte's:

eny-é, melyly Ragaszték nélkül nintsrn

szokásbann. Ецу-ЫЛ lett, és eredtt eze«

Erdélyi szó is : enyettem.

e.) Második személyi Név-má$sa

Ennek a' 2-dik Ejtéselenne: tc-ér 3-dik Ur

nek. vagy régi módra te-nék (Lássad 4. R.

í. Tag. I, Fcj. 2. Jegy.) a' 4-dik tét. Ц

De ezek nintsenek magakbann ragaszte'k-

atlanúl szokásbann, tsak épenn te, és a.'

'*) Ez helyett : teet, mivel a- 4-dik Ejtév

jegye ety at y de az ce egygy <аууг\ i {.



tôbbés fZàmhanntik. Régulásann и szónak

'£<г£ leníie a' tóbbes eisoje, mint o-nek ¿i i

de a' közpnse'ges Nyelv szokás (melyly-

Uek mint a' Nyelvekenn kényjénn * uralk-

odónak, 's qrszáglónak lebet a' szó gyök-

er betújét-is meg-változtatni íHarmadik

Réiz I. Szabás) a' tek-tt tik-re változtatá;

de még-is raind a' kettóvel él ezm kÛU

pnbbségge), mint az em név' mássát ¿л-rff

változtatvápn. — Valamint én sz.ót meg*

hagytta ragasztékatlanül, e/n-et pedig rag-

asztékosann ; úgy tik-et ragasztékatlanül,

(ek-et pedig vagy inkább etek-et ragaszt-

ékúl, 's фа anynyit tészen, mint diákúl:

rester p. o. gzem-te¿, vagy szrro-etek (ocflr

lus vester.) Etfk a' vastag szókbapn atok,

es otok^ra változik. Honnét lett etekT edek-

bôl, mertt te helyett hajdann vala : — ed,

melyly Metathe ¿r-által Л szóra változék,

ve'gre cfc-szóból lett re mjvel a' rfbetüt fel-

szoktta tserélni a' Magyar а' г betúvel, p. q.

törzsöl, dörzsöl, dobni, tobni, dénfereg,

ténferrg, dqbozzok, tobozzok, dobzódik,

tobzódik, dorlik, torlik, szidkozódik, és

szitkozódik 's t. eff. Már ma ed tsak rag-

asztékúl vagyon, 's anynyit tészen, mint

Diákúl tuus, р. o. kez-ed (manus tpa). Ezea

ed, ad, od-r& vál'qzik a' vastag szókka},

p. o. vár-ad (anc tua> láb-od (pes tuus).

■Étf-Név-mássának 2-dik Ejtése vala; cdé^

£rdik ednek, 4-dik edet, mint kez-«/¿, kez-т

ednek, kez-edet* a" többea' elsôje pedig :

e.dek% vagy edök, mint emnek стек, vagy

ещёк, végre e/7«<A. Utóljára eûfe^hôl letçî
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etek a' d beti í-re változvánn. Etek vas»

tagonn otok ¿ ragasztékatlan ígékbenn a

többes szám' 2-dik személyjét tészi.

<$.) Harmadik személyi NeV-mássa Ô.

Ennek ragasztékatlan г-dik ' Ejtése : &v-é4

a' hola' y betû inas betû, ez helyett : Ôj*é%

■yagy inas betÖ nélkül oé\ miqt fo föe,

3-dik V 6-nek (mint- fô fônek,) 4-ik pi, mint

tô föt. Ové V inas betúycl ma-is meg-

yagyoh. Ônek nintsen. szokásbann. — Ot

divatbann vagyon. A' tobbés elsô Ejtés :

pk, 's régulás, mint fó* fok. JVTikprtt rag-

asztéknl yagyon ' # szó, akkortt e Jészen

beiöle, 's änynyit tészen, mint $uus. p. o.

Kép-e, imago sua. Ennek 2-dik Ejtése eê%

¿-dik enek, 4-dik et, a' többes1 elsöje: еЛ,

's ezek tésztk a' név ejtegetésbenn az ejt-

ések yégeit, roelylyek a' vasîag szókkal :

a,aé, anak, at, ak, ok-ra változnak-el, a' mint

emh'iém a' 4. Rész. I. Tag. I. Fej. 1. Jegy-

zetébenn»

4.) ôn-te szokásbann, vagyon ez hely

ett : Ô, melylybenn az fi olylyan mint ezr

ekbenn : azon, ezen, mindert *s t. eff. az on, en

vegezet, áw-nek tobb Ejtése nintsen diyat-

bann. ÔnyhtXypw mondofták valaha : èn%

's ezen en szónak többes elsô Ejtése enek

(mint: czen,czenek}. En szokásbann vagy

on az íge'kbenn a' meg-hagyo módnak

egygyes 3-dik személyjébenn, p. p. menj-

en (pergito ille) plvass-оя (legito ille). —

Enek divatbann vagyon a' többes harm-

jadik személybenn, mind a' jelentÔ, mind a'

|neg-hagyo, mind pedig a' kôtô módbann.
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s о. ertrenek Qi\\el\igun\,), mentt-enek (ive»

re) mennének (irent, ez helyett : /nenne»

enekj men'y-enek (eant). En on-ra, enek on-

ok-ra. yáltpzik a' vastàg ígckbenn. Sánd.

let. sokfél. 8. Dar. 18,5, ! 86, 187. lap. é*

10. Darab. 87. lap. Rêvai Elab. Gram. pag.

557- ft 554? ' "

11'tZor, Baeasztekosanno

£n, te, Ó, név-mássainak említett rag»

asztékatlan Ejtéseihezz, úgy-roint ezek»

hezz: enyé, énnek, éng, (ifaf-helyett) jnüt

niüe'y münek, teé, tenek, vagy tenék, tég (tét-

helyett) tie\ tinek, vagy tínék, oyé, dnek, vagy

ônék, ôt. — Különös Ragasztékok (suffixa

prono jr inalia) szokttanak járúlni, t. i.

1.) Egygy bírót *s egygy bírtt dolgot

jelentok ; Em-ed^e (ее, eje.).

a.) ^obb bírót jeíentók ; de egygy bír-

tokot i ttnk-tek-ek, a'vagy ünk, etekt eek*

yagy ejek.

3.) Tö'bb bírtokot (plures res posseso

tas) jelentô : /.

, Az az :

a.) Mind a'bíró, mindV bírtt dolog

egygy lévénn: Em-ed~e.

b>) Д' Mró több ; de a' bírtt dolog egygj*

leve'nn : ünk, tekt ek (vagy ëk).



Cual

d.) A* bírtt dolog tQbb, a' bíró egygy

lévénn : lm-id-i.

e.) Mind a* biro, mind а' bírtt dolog

több lévénn : ink, itek, ik,

Lássuk ezeket példábann.

a.) Ä bíró, V hirtt dolog egygy levéftn.

Mjtés.

i. Enyé-m, Teé-d *) Oyé4 (dye>,

(meus (ton») 6vé*}e) (sans)

3. Énnek-em, Tenek-ed, v. Ónek-е, ônék-

V. énnék-em tenék-ed je, (vulgo Ô-

neki, Ônékie)

(mihi) (tibi) (Uli)

¿. Eng-em Tég-td, Ot' (loco Ótet)

(me) (te) (illum)

Mivel a' 2-dik Ejtés b.írást jelent, azt es-

még ejtegethetjük. Azértt enyém, teédy

bvéfe igy hajlik : (IV.Rész. I. Tag.I. Fej,

Jegyz. ó.Szám, Tsillag jegy alatt.

\.Enyémy T^d^ Ové.

(meas) (tnus) (suus)

*.Enyéra-é, Teéd-ér Óvéje-é. **)

< (raei) (tui) (sai)

3. Enyém-nek, Teéd-nek, 0vé-nek.

(meo, mese) (tao, tu») («uo, su»)

*) Szabó Dáv? К i nyertes 29. lap.

**) í^em jó Óv4é Révaibann.
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4. Enyém-ét* Teéd-et* Ùiré'-U

(шеиш, (tuum* (suum¿

mearn) taam) suam)

Ъ.) Л bírá egygyt de a blrit dolog tö&B

lévénn.

i.Enye*.im, Teé-ld, (Mj-i, (ovéei,

(mei, mee, (tai) Óvéjfti)

mea) (sui, suse, sua)

a.Enyéim-e*, Teéid-é¿ 0véji-é,

(meorum, (tuorani, (sdórum

mearum) tuárum) suarum) *

3.Епу&Ш-Ьек, Tee'id-nek* 0véji-nek.

(meis) (tuis) (sais)

4. Enyéim-et, Tee'id-et* övej it¿

(meos, meas, (tuos, tuas, (suos, sitan

mea) toa) sua)

б.) Jf bíró több', de a bírtt dolog egygf

léve'rín.

s. Müé-nk, Tíé-tek, ÖW-ek(Öveo!i

(nost<r,% (veetër, à, Ôvéjek)ôvéKi

um) um) (illorüm)

$i Münek-flnk,Tiüek-tek, v. Ónek-ek (Ô-

(nobis) Tinëk-iek uék jéfc, Ônêb

(vobís) iek) (Ulis)

4¿Munk-et< Titek-et, Ôket (loco

(oes) (vos) éeket (illas)
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Mivel a' t-dikEjtest, az bírást jelentvenn;

ejtegetni szoktták; azértt valamint fel-

jebb Enyém, Tee'd, Qvéjê èjtëgettettk, —

Bgy Muenk, Tiç'tek? 0vék-ii¿!

Müénhs .„ fièteky . Öv/k.

i. Müéok-é, Tie'tek e'i Ôvé'k é, *

(noetri, se.) (vestri) .. (sui, suae)

$. MtiénR-nek,Tietek-nek¿ Ové'k-nek;

(nostro; (vestrd; (sao, vel -

nostras) ' vestraï) ч su») \"

4.Müénk-et, Tiétek-et, Övek-et.

(nostrum; (vestrum; (suura, vel

nostram) vestram) suam)

ç,) A% bíróy 's birth dolog több (even.

J.Müé-ink* Tié-itek;- Öve>ik$

(nostri, ас, á;) (vestri, ae, á.)(suí, suae, sua:)

a. Müéink-ё, ^Tiéitek-é, Ovéjik-**,

(nostroriioif (vestrorutti, (suorunj;

nostrarum) vestrarum) suarum)

g.Müéink-nek TiéiteR-nek, Ôvéjik-nek.

(nostri») (vestris) , (suis)

д. Müéink-et; Tieitek-et* 0véjik--ét¿

(nóstros, as, a)(vcstros, a$, a) (subs, as; suà.j

Jegyzetek. .■

i.) M.TÜ a) a tûkorél Îé-fëstett kéfí-

DÔl, es példából látñi való, hogy én szó

a-dik Ejtésbenfl meg-lágyúlvánn* lett
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'ény-é, és ragasztékkal ény-êmy ahoi eni

Ragasztéknak e betüje el-cnyészék azelôt-

te lé\*6 é miatt, (miht/e/-bÔl leszen fel-e,

ámbar más értelembenn, felé szóhozz

pedig így járúl a' Ragászték; feíéi-m, felé-

-d, felé-je, úgy enyé-ttii teé-d, ové-je, röv-

idebbenn ovée, leg rövidebbenn ové.)

Miképenñ lett én4 vagy inkább em-hôl *пу%

meg-mondottam feljcbb. b) A' 4-dik Ejt-

ésbenn, a* 4-dik Ejte'snek í-jet g-re változ-

tatjuk, 's ez helyett: én-tem mondjuk : en

gem. Ez anne't lett, mivel a'^ betüvel

gyakrann fel-tserélí a' i bítüt a' Magyar,

a mint ezt sok példával magyarázom a'

Szó-konyvembehn g betüröl szólvánn, így

p.o. a' régi kéz íratokbann, és könyvek-

benn ólvasjuk eieii szókat: sog, ez helyett

iÔt, onnàg\ ez helyett: onnat, inneg-tova

ez helyett,' innet tova, tehág^ ez helyett:

tehát, má is mondják peszmeg ez helyett;

peszmet, az az szemet, gyûszô, ëz helyett i

tüszo 's t. eff. Sokann ézen szót: éngenif

így is ejtik : èùgemei% valamint ezt î iegèd;

így is ejtik: tégedet, пет kûlôhbbèhri ezt¿

oí az Etiraológy iátlanok így mondják ¿

dtet ; èzi is, némelylyek így mondják : S4

ezieti azt pèdig: aztat-пак ; de így Ret«

töztetni a' 4-dik Èjtésnek vég tagját szák¿

asztott oly ly képtelenség, mtntha p. o; é¿

helyett; gazt, ezt : gaztat, ez helyett fót i

/óíeí, ez helyett : vé^í : vé'getet moridanóká

d); En szóhdzs vWUtól-járó járúlvánn nerü

szénved változást a' maga v betüjébennj

p.o. én velem, mikor pedig egyéb nevak
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hei ecehkeztetik öszsze, inelylyek mással

bangzó betûkkel végzôdnek, p. 6. szén,

vén, kin, eb 's a' t. vel% val-uak л v-je a

íiév utólsó betújévé válik, p. o. szénnel,

vénnel, kirinal, ebbel; nem pedig szénvel,

vénvel. így beszéllettenek a' régiek, a'-

mint a' régi írások bizonyitják, így «zól-

anak ma is i* Palótzok, és Székelyek. De

mivel a' kozonséges Nyelv szokást a' tad-

ós Magyarok' égygyet értese tészi. mivei

már egygyet értôleg a' tudós Magyar írók

így irnaк : sténnei^ vénnel\ bottai 's a' t. már

a' kôzônséges Nyelv-szokás-ellen vétènef

a'ki â'ftia régi módi, és Székelyes^ Pal-

ótzos módit: szénvel, botvál s a' t. kezdené-

el. e) Enyé^bôl ered ènyé-im. Ezt gántsos¿

ann irja Rêvai, ée Mo nár Albert içy:

enyeim ; mertt a' 2<-dik Ejtésnek é-]éi nëmt

lebet meg-röviditeni, valamint Пет jó '

lenne: ehyemA teed, öiiee, ezék hfelyett:

'eny-é-m, te-é-d öve-e, vagy meg-röviditve

ôvé', dgy Oem jó enyeim, tieid, övei (az is

bozzá járúlvánn, hogy övei anynyit tészen,

taint cinguli ejus); — Révai, és Molnár,

gondoiom, abbann tsalatkdzának meg, —¿

hogy a' ragasztékos név szókbann így

SzólUnk р. o. hiveim, köveirn, nem pedig

hívéim, kovéim; dé enneh más az ока,

mertt az egygyesbentí sem moridjuk .* köv*

¡ém, hivém ; már pédig en, és te Ñév-más-

sát így mbndjuk ragasztékkal : enyérñ, te-

éd. — Azértt helyesbbenö tanítja ezeket

Tsétsi, in Observ. Gram. §. 3. Rëg. VIL

pag. le. így írni, és mondan i : tnyéim's a' t.

Mnycini
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Enyéim-he\yeu Erdôsi János Gramatikájá-

bann, es a' mai köz emberek czeo roszsz

szóval éîriek: enyémek% vagy niég roszsz-

abbiil, enjrîniek% olelyly szikasztott olyly

képtelen,- rtiiotha, p.o. ez helyett: ment-

éim mondanók : mentémtk. *) f.) Mü-é-ak,

es mü-é-ink mike'penn származék én- vagy

inkább c-vrt-bol, már meg-uioodám, t. i.

hogy ew-ból Ion emtik, abból rövidebbenn

müiy mükból leg-rövidebbrnn mü. Мл

szónak 2. Ejt. mü-é, ebbôl szármjzik míié-

mük (mint o 's mük vagy muh) régi szokás-

ként, müémük-hói mai szokás-ként Meta-

thesis-áhai 1-tt müé-nk, ■— mintha lenné

müéümki, dé az ümk-elolt levó é miatt el-

enyészik az ü, 's lészen niücmk, ezt ma így

ejtjük: müénk^ mivel az m betii a' k, g, c-

èlôtt a' ki-mondásbann úgv hangziK, mint

я, a'mint tneg-tfitszik a' követk^zö szj\-

ból: senki, károkodik, L zink < (Lizi ч i-

chia,) — terents, szeren % ont, ónt< há if«

szánt, reng, ront^ záhkoi Vt. effi ezek

helyett : sem-ki (mertt sen semrniszó) kar-

omkodik, — Lizimka, teremts, szerem's*

(mertt ebbôl rovidülr-raeg szerelmes, am-

bili* scilicet locus) omtx mertt omlik, ömt \

mertt ömük, hâmt\ mertt bámoz, háml k,

számt; mertt számlik, az az hámliki a'

fold színe) rerng\ mertt remeg[, romt ; rtiertt

romlik, tá&ikol; mertt ez Toltt izóbóllett!

*) így Erdélybenn haeonlóke'penn roszsz¿

úl mondják / miénksk^ ez helyett: müe:

lük.

lo
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zamek (zár), miñtha lenne : zamekol, az

az zárol.

Münket származott лпы-bÔl, bozzá ad-

atvánn ünk Ragaszték, melyly mük-boi lett,

melyly valaha valu: mü-mük^ ebból leu

mü-ümk, egygyik ы-nek a másik meliettc

levo el-eny szésével mümk, mümk-böl vég-

re 16;i múnk. Ezt tsak a' 4-dik Ejtésnek et

végezetéel használbatni, valammt titek-\%

haszonialan, baeí végezetnem jo hozzája.

Olyly roszsz szó tehát münk ez helyett :

mük (nos), mint roszsz lenne : titek^ ez

helyett: tik (Vos). Következe's-ke'penn

mivel mük (muk) Ne'v-roássa betú ált-téve

többes ragásztékúl vagyon a' Nevekbenn,

Ne'v-mássaibann, Igékbenn, Részesúlok-

benn, é% Utól-járókbann : tefmészet-szer»

éat áz ilyiyen többes számú ragasztékos

szókat, p. o. osünk, Ôseink, raüénk, mag-

unk, mindnyájunk, es ezen ragasztékatlan

ígéket : vagyunk, nyírünk, így illenék ír-

11tin к : Ôsumk) Ôseimk^ müérnk^ magumk^

mindnyájumk^ vagyumk, nyírümks ha úgy

tetszenék a' közönse'ges Nyelv-szokásnak,

az az a' tudós Magyaroknak. En magam

ezen tíjjdonos írást bé nem hozhatom,

héonn *) ajánlom és javaslom Nemzetero-

*) Ezen szót a' 600 esztendós kéz-írat-

bann, melylynek kezdete: Látjátokfel-

eim: így olvasni : hcon, Ezt Révai így

olvasja: hean. De helytelenúl; meHt tz

innétered: hi, vagy hiü% hé, vagy héú,

▼acuui, vauus, purus. EbkÔi jo hiánas,
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nek, mi vel az Etímológyi'a-izerént vagyon;

llyjyen aproléko* ujításokbann, mi-nem-

Üket egygy-néhány szóbann az Erimoló-

gyia utánn be' hozék, mint: valtt, valna^

számty hámt, semki, azonbann^ különbbenn^

's a' t. s emm i tudós Magyar meg-nem bot«

ránkozhatik; mertt már ezeket elóttem-is

a tudósbbak helylyeJ, helylyel így írdog-

áhták, mint en. Ä óoo eszt. Sir beszed-

benn is így vagyon : uromk.

2.) Te szórol ai) Te a¿ egygyes szárn-

bann, es abbol izármazó ragaszte'kbs áll-

apatjábann, minemú : teéd (tuus) teveled,

teéid 's a* tí meg-tartjá az e betôjét ; de a'

többesbenn, mivel tik-re változtaiá ezt a'

kozonséges Nyelv-izokás, á' többesi rag-

asztékokkal í/-nek kell írni, p. o; ti-é-tek

(vester,) tinéktek titôietek-, tittket\ ti-em-

beretek 'sa't. Pereszlényi (parte II. Cap.

1. §. 2. pag. 44.) azt írja: hogy tiéid ?z

helyett vagyon : lîédek; de bibáz, haneiri

jól moridotta vaina, hogy tiétek ez helyett

vagyon: tiédek; mertt ed-bô\ lett edekb

edek-bà\ pedig etek RagasztA; ve'gre etek-

hàltek, a mint már ezt meg-magyarázttam,

és más t/étek, más tiéitek^ a'miht a' peída

mútatja. Vide Révai. Gram. pag. 186. —

b) Te szóból ered a 4-dik Ejtésbehn :

vagy he'ános, he'onti, vagy hévonn hat-

ározólag, 's héontu vagy v inas bctúvel

ñévonn- anynyit tészenn, mint vacue, pn-

re, pute, tantum, solummodo. Errbl lábS

iöbbet a' Szó-kony vembenn.

vi *
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léged úgy, mint en-bôl éngem. Lássd fel¿

jebbaz î-sô Jegyzetet. Azérttolyly roszsz:

tégedety mint éngemet'. tiédyez helyett : teéd

hozonséges hiba. Hatiédjó lenne, az egész

Egygyesbenn jó lenne : tineked, tiged, ti

veled.

3.) 0-rol a) <$-nek a' z-dik Ejiése 6vé

.t-agaszték né/lkûl, a1 'hol a' v inas betü. —

Ehhezz e Ragasztéknak kellene még jár-

úlnia, valamint enyé,ésteé 2»dik Ejtéshezz

járdl az i-so, es 2-dik személy-béli Rag-

aszte'k i cm, és ed. Már ma a' szokás röv-

idségnek okáértt a' Ragasztékot el-hagyja,

de leg-alább az el-hagyott Ragasztékot

Aposztrofussal k jU ki-jelent ni ígv öve\

ez helyett: ôvée. Ezt a Rábtz-», e's Bakony

körül így mondják-ki: övefe4 és helyesénn,

à' hol / inas betüje a' Ragasztéknak, mint

thheton magjcty és magva a' y, és finas betô".

b.) A' 3-dik Ejtésbenn helyesebb ônekè^

vagy Ônékje^ mint Ôneki, vagy ônékie ; —

mertt a' Nevekbenn, Név-mássaibann, RésZ-

esûlokbenn, és Utól-járókbanri ftem illik à'

3-dik személybéli & Ragasztékot /-re vált-

oztatni, p. o. hem jó mondaui emberi ez

helyett : embere (homo suus,) nem jó ez

helyett: Ut6je% mondani ülÓjt\ nem jó ez

helyett tôlem^ tôled, tÔle4 mellettem^ rhell-

etted^ mellette* mondani : tôlem, töled, ШЦ

mellettem, mellefted, melletti^ 's a' t. tígy

nem jó ez helyett: énnékem, tenéked,

Ónékje, vagy Ôneke, mondani :Ónéki; mertt

tsak egygyedùl az IgéK hajtogatásábann

engedtte-mtg a këzônséges Nyelv-sZokás az
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e Ragasztékot i-vé változtatni, — pé*ld. ob,

Szereti (аоШ ilium), nem szerete ; mivel

szerete anynyit tészen, mint amavit ali-

quem, 's így zavar esnék a' ragasztékos é»

nem ragasztékos Ige között. Ez helyett:

Ônékje, mondják ezt is : Ônëkie ; de ez olyly

képtelen, mint péld. ok. ez helyett: kékje,

mondani : kçkies ez helyetí: fékje, mond*

am : fckie, — ez helyett: Rétje, mondani:

JRe'tie ь a t.

d.) A' 4-d к Ejte'sbenn ote lenne rég-

ulásann; de a' kozonséges Nyelv-szokás

el-hagyja Лрокорё-ъ\\ъ\ я Ragasztékot.

Sokann roszsztíl mondják ; óíeí, Öt-helyett.

Ez olyly képtelen, m nt ez helyett: szó\

mondani: szótat, ez helyett: tût, raond»

ani : tutet, ez helyett : fot, mondani : fotet

'« t. eff. ^— Az én íteletem-ként ôtet anne't

származék ; tnertt a' bíró több; de a' bírtt

dolog egygy lévénn, a' 4-dik Ejtéet így

mondjuk : oket; de az Analógyia szerént

valamint münket, titeket azon állapatbann

ragasztékosann mondjuk, úgy kellene a'

3-dik személy bélit is; ôket pedig nem

ragasztékos, hanem ôjeket, vagy inas bei ii

ne'lkûl Ôeket. Ez szóbann oket az Ó bet-

Övel öszsze olvadtt az e ragaszték, 's lett

Sketez helyett : Ôeket. Mivel tobbrol mond

ják oket, aze'rtt egygyrol mondják ôtet. —■

e.) Ôué i helyeft Komjáti evvel is él: on*

one/, vagy meg-rröviditve önönix így olv*

asjuk Sz. Pál a' Kor. írtt 2. Lev. magy-

arázatjáhann : Tsak az önöninek hasznokra

(tantum ad suoru а utilitatem : Ö-bol ered



én, â'mint mir mondám, valamiht az-ból

azon,- ez-bôl ezen 's t. eff. Önöne anynyit

tészen, mint öve\ önönei pedig, mint iSvéfiy

önöneie, mint övejic, önöneinek, mint öv-

éjinek, önöneit, mint ôyéjit 's a' t.

4.) A' Neyekhezz, RészesÜlókhezz,

Utól-járókhozz, sot ezen Név-raássaihozz-

is : magam, magad, maga 's a' t. Mind-njäj-

,unk, mind-nyájatoky mind-nyájak, Ugyan ez-

én Ragasztékok jártílnak, úgyrmint : a.) az

egygyes ezámbann: -— Em-ed-e, vâgy öm-

öd-e, р. o. vérem, ve'red, ve're, kürtöm, kürt-

öd, kürtje, szöröm, szöröd, szôre. A'3-dik

szeme'lyhezz gyakrann / inas betä járál, p.

o. melle'.ni, mellé7d, mellé-je, felém, feléd,

feléje,' re'tem, re'ted, re'tje 's t. eff. Néhol a'

kôz-nép яг\е Ragasztékot tzigányosann r-

re váitpztatják, p.o. az 6 veri, az еЧвГ fst\

buzi% kési's t.eff. ezek he'yett: vére, íze,

bflze, ke'se. — Hogy ez.gän'i le'gyen, már

meg-mondottam az imént, a' 3«dik Jegy-

zetbenn. A' vastag hangú szavakbann a'

Ragasz ékok : am-ad*a,vagy om-od-a, vagy

inas be Qvel: am-ad-ja, om-od-jety p. o. vár-

am, vái--ad, vár a, út-am, út-ad, tít-a, vagy

títja, kiít-am, kútad, kútja,' láb-om, láb-od,

lába, mag-am, mag-ad, mag-a, karóm, kar-

od, karoci, karja, károm, károd, kárja,vagy

kára, alá*m, alá-d, alá-ja 's t. eff. — Ha a*

szó д, vagy e berflvel ve'gzôdik, akkortt

am, em, ad, ed-nek a' magábann bangzdia

el-enyeszik, és a' néV végsÔ a, es e betöje
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meg-húzatik, p. о. кара, kapá-m^ kapá-d,

kapá-ja^ elme% elme'-m, elméd, elmé-je. *)—:

A' régiek aza, e betûnn végzôdo szókhozz

a' 3 dik személybéli Ragaeztékot kotvénn,

hol elejébe tették a*/ vagy v inas betüt,

hol pedig el-hagytták, és ezen ina» betû-

nek el-hagyatása azt szültte, hogy ei-vég-

re az а, e Ragaszték öszsze olvadtt az el-

ôtte levo szónak a, és e betiïjével, р. о.

így lett ebbôl: övc'e^ öve, így lett ezekbôl

az íge'k bôl : tilotáa, mondáa л melylyek-

et a' 600 esztendós sir beszédbenn olvas-

hatni) mai naponn tilttá^ monda. Mások,

és helyesbbenn az inas betíi-által életbenn

meg-tartották az <?, és a Ragasztékot a' szó

mellett, így a' Rábtza, és Bakony roelléki-

*k az ovéje szóbann, így a' 600 esztendo*

$ír beszed ezekbenn : teremtéve, halláva*

vetevé 6t ez munhás világ óe¿és a't. vagy j

ieas beiûvel Telegdibenn, Pá¿mányb ¡nn,

's több régibenn: adnája, vernéje \ t. eff.

Az ígékhezz is az egygyes számbann ezen

Raçasztékok jônek ezen külonhbséggel,

hogy a" 3»dik személybéli e el-vájtozik /-va

p. o. ver-ern,ver-ed, ver /, a'mint említe'm a*

leg-közelbbi 3 dik szám alattlévô jegyzet»

benn. b.) A- többes számbann a' Nevek-

hezz, RészesftlÔkhezz, Utól-járókhozz, sot-

*) Mertt ezek helyett mondjuk így ez-

eket : кара am, кара-ad, кара-aja, elrae-

eje ; mertt ke't rövid a, vagy két rövid

e, egygy hoszszút tészen. Az ilylyek-

benn kettôztetjiik az a, <?Ragusztékot,
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?zen síemélyi nev-mássaihozz is ; magvnk,

és mindnyájünk, ezen Ragasztekok járúlnak:

ünk, etch, ôk, vagy ejök — р. o. ember-ünk,

ember etek ember- oft. A' vastag hangú^k-

Ьпгг: unk, atok ah, ajak, p. о. Ur-unk, ur-

atok, urak. f) A' több bírtt dolog jelentés-

ére az /' betü úgy járúl a' Ragasztekok' el-

ejébp, mnt я Név-más$aib¿nn mrg jnagy-

arázám, p. o. embereim, eiubereid, embe-

rei, embereink, embereitek, embereik, ur-

a>m, uraid, urai, uraink, uraitok, uraik.—r

Jlz tge'kbenn a tbbbes számbann ezek a*

R<¡ga»ztékok ." üb etek,ek,(uk,atok,aky

p o. ebbôl: szeretî(amat illud) lészen töh-

b<"s : szereti-к, szereti-tek, szercti*ük. Az

«lötte való /' miatt el-enyészik etek, és e7¿-

nek e bettíje, a1 szereti-iik-benn pedig az i

iriár /-vé változik, és lészen szeretjük. így

tartja (servat hoc). Ebbôl lészen : tartjá-k,

tartjá-tok, tartj-uk, niintha lenne: tartja-

ak, tartja-atok, tartja-uk. A' tartja-икЪлпп

az uk elótt az a el-enyészik, a' tartja-atok,

és tartja-акЪапп a' két a egygy hoszszú-

f) Mentê-пк (hajdann) mente-emük (az az

mentémilk, ma mentémk, mente'nk) men-

te-etek (az az mentéteK) шеше-ejek (az

az mentéjeк).

*) Mertt тик. тик hajdanábann, mamár

metathesissel ümk,umk, vagy ezek hely-

etf : ünk, unk a' ragaszíékatlan ígéknek

a' tobbes számbann való végezetok, p. o.

,hajdinn vela: vAgymuk, imádja/nt/^, пщ

pedig vagyunkr \mkA\unk 's t. eff.
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vá válik, a* mint már meg-mondaték. Igy

eszi (comedit illud) ebbôl lészen : pszik(co-

jnedurit illud), eszitek (comeditis illud) eszi.

üá, ebbôl eszjíik (coraedimus illud). ErrÓl

bôvebbenn alább.

B. Magam, magad, /naga Ne'v-mássának

hajlításáról lássd a III. Fejezetet.

D. Tsonka személyes Névmássának hajliU

¿sa.

Tsonka személyes Ne'v-mássa nálunk

ebbôl a' tzótskából : benn, ünk Ragasztékf

к'al lett. Benn i-ször annyit tészen, mint:

intimum, medium, medulla, az az belsó re'sz,

vagy bél, inne't vette eredetét ezen szó is :

bendo, melly a' szacvas marha' bélét teszi

(Rumen). 2-szor Benn, hajdann bénn Utól-

járó,'s anynyit te'szen, mint ezeñ Diák ргге-

positio in, р. o. ember-benn (in boraine),

bajdann emberbe'nn, aze'rtt a' 600 esztend-

6s sir besze'dbenn ezeket olyasjuk : mil-

osztbénn,paraditsumbénn, jóbénn, melylyek-

et Re'vai helytelenûl olvas.ptt így: miloszt-

beiii), paraditsornbenn, jóbenn a' Magyar

Nyelvnek terroe'szete eilen, — melyly a'

gybk-e'r szóbann, e's származékokbann

meg nem szenvedheti a' vastag hangot

egygyütt a' vékonynyal, (az а, о, u, mag-

ábann hangzót, e, ç, ü magábann hangzó?
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val). Már ma benn helyett lôn bann, Ьеппг

mint a' régi nék helyett, пак, пек végezet

a' 3-dik Ejtésbenn. 3*szor benn Határqzó,

's anynyit tészen, mint, intus. Az elsô e'rt-

elembenn vett benn Név-szóból Ragaszt-

ékkal ezen személyi Név-mássa lett: benn-

em, benned, benne, bennünk, bennetek, bennök,

mint mag'ból lett magam, magad^ maga,

magunk, mngatok, magak. Ha valahaszok-

ásbann vala-e, úgy mind a' három szem-

^lybenn, és úgy <■ jtegették-e min ! en Ejt-

-éssel, mint ezeket : magam, magad, /naga,

magunk, magatok, magak, az" nem bizony-

os. Az bizonyos, hogy már ma tsonka, és

tsak a' többes 4»dik Ejtésbenn az i-sô, és

2-dik tzemélybenn vagyon divatbann, p. o.

bennünket (nos), benneteket (vos) igen

gyérenn a' 3»dik személybenn bennbket,

úgymond Révai. Botlik Tsétsi (in obs.

Gram, de recta loquendi ratione Reg. S. p.

12.) azt írvánn, bogy bennünket, benneteket

nem igen helyes szolás lenne. Igen-is nem

Ienne helyes, ha nem lenne Név-m¿ssa,

valamint ezen szólás-is : magunk lovunk

ñera lenne jó, ha ezen szó magunk, nem

lenne Ne'v-mássa ; mertt akkortt olyly^n

képtelen lenne ezen szólás : magunk lovr

unk, mint р. o. várasunk lovunk, ez helyett
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várasunk" lova. — Igy bennünket, ha пещ

vennôk szewéíyes Név-tnássátíl, olyly

ke'ptelen lenne, mint р. o. mondani : kin-

nünket, fiinnünket, lennünket ezekböl szárm-

aztatvánti : kinn, fenn^ lenn.

E. Mind-nyájunk, mind-nyájatok, mind-nyáj-

aky személyi Név-mássának hajlításáról.

Mind-nyájunk szeroélyí Név-mássának

származását lássd származtató Szó-konyv-

embenn ezen szó alatt: Aíind, 's tulajdon

ke'penn annyit tégzen, mint; omnis gres

noster, vagy omnes nos. Nyelv-tanítójink

ezen személyi Név-mássáról hallgatnak;

de ez valóságos Név-mássa ; mertt így

szólunk : Mmd-nyájunknak meg kell jelen-

•nünk a Krisztus ítélo széke-elbtt. Káldi

a' Kor. 2. Lev. 5. Re'sz, 10. vers. Melyly.

mondás tulajdon kép'enn anynyit te'szen:

toti gregi nostro manifestandum est, co

ram tribunali Christi, az az, omnibus4 no

bis manifestandum est. Ha ezen $z6 : mind*

nyájunk) nem lenne személyes Név-mássa,

akkor nem lenne helves «zen szólás: —

mindnyájunknak meg kell'Jelennünk ; de kell-

ene mondanunk : mindnyájunknak meg kell

jelennie4 a' nrîgt mondjuk rminden juh-nyáj-

unknak a juh kasárbann meg kell j*Jennie,
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nem pèdig jélennünk. %-dik peída, melyly

bizonyítja, hogy mindnyájatok személyes

Nev-mássa ; merttígy szólunk : Bizonyság-

om az Isten, mint kívánjalak mindnyájatok-

at. Káldi Filippiekhezz írtt Lev. I. Rész.

%. vers. Ha ezen szó mindnyájatok tsak

fcozonséges ragasztékos Név-szó lenne,

kellett vaina mondant: —• mint kívánjam.

mindnyájatokat, nem pedig mint kívánjal

ak mindnyájatokat, valamint p. o. ígyszólr

nnk bizonyságoro vagyon, mint kívánjam-

minden juh nyájatokat, mind tsordátokar,

mind gulyátokat 's t. eíf. Ilylyen ez 3-dik

peída : mindnyájunkat hí Isten.

Ezen Ne'v-mássát : mindnyájunk, mind

nyájatok, mindnyájak, rîgy hajlítjuk, mint

ezen Ne'v-mássát : magunk4 magatok, mag-?

çk, melylyrôl alább y III. Fejezetbenn.

II. F E J E Z E T.

Â mútató Név-mássának hajlításáról.

Mútató Név-mássa : az, és ez. Ezen

mdtató Név-mássának hajirtásábann az

kúlonos, és meg-jegyzésre me'ltó, hogy a'

3-dik egygyes Ejtésbenn, és ezen U'ól-jár-

ókkal: atol, etôl, aról, er$l, aval, evel,avá,

eve', abann, ебепп, ara, err, nat, net, anál,

enél, ayyi, ahozz, ehezz, a' maga z betújét
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ezen szótskák'elsó mással hangzójává vált-

oztatja a' mai közönse'ges Nyelv szokás

szerent, így nem radndjuk: aznak, eznek,

aztól, azról, azval, ezvel, azvá, ezvé'sa't.

hanem аппак, ennek, attóí, ettôl, arról, er-

rÔL, avvai, evvël, avvá, evvé, abbann, ebbénm,

аггсц erre, annét, ennét (az az inne't) an-

«ál, ennél, ennélkúl, anynyi, ahhozz, eh-

hezz ; (a' mintezt bôvenn meg-bizonyítáin

származtató Szó-konyvembenn az izó

alatt.) Tsak ezen noútató név-mássának :

az, ez az a tulajdonsága, hogy a' maga z

bétüjét aV hozzá járúló Utól-járónak elsô

mással hangzójává váitoztassa, a' mint lát-

ók az eminent példákból ; de a' többi nér-

szók hozzájak járulvánn, az Utól-járók-

gyokér-béli betüjöket el nem változtatják*

p. o. gaz név szó nem olylyan Ne'v-mássa^

mint az, azértt gazhozz járúlvánn eiea

Utól-járó: val, vá, nem mondjuk gavvai¡

gavvá, mint mondjuk : avval, avvá, Karieifí

a' Palótz mondja : gazval, a' tudósok ped*-

ig : gáztal. Ezen külöabbse'get nem ért*

Venn sokann meg-tsalatkoznak, és ráond-

ják 's írják: azzal, azzá, így tsalaikozék-

meg Pázmány Pe'ter is^így Révai is Elab.

Gram. pag. 41,5-. azt gondolvánn, hogy bá

jól vagyba mondva gazzal, -*• tebát joi
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vagyon azzalÁt. Teh-át i .) roszszúl mond-

ják azzal, ezzel, azzá,ezzé. Ezenn könynyil

segíteni; mertt úgy is szokásbann vagyon

ez is: avval,.evvel, avvá, evfé, ez közön-

séges a' Hegy-aljánn. 2-szor helytelenúl

írják ezeket ne'melylyek így : шпаку епекч

a'bélj e'béli, ahozz,ehezz, dtól,etol, aval,

tvel, dbann, ebenn 's t. eff. Lássd Sz. Páli

Gram. pag. lo. Meg kell jegyezni, hogy

a' niidonn ¿z, vagy meg-rovidítve a Arti

culas, és ezen Articulushozz járúl vala-

melyly név szó (de ñera Utól-járó) melyly

mással hangzónn kezdôdik, à jól járúl el-

ejébe, p. o. dmint, a'vagy, dmidônn, ami-

kor, a' melyly^ ami, a'ki; de ha az mút-

ató név-mássa ; hozzá értvénn ez név-más-

sát is, meg kell tartan! a' feljebb mondott

re'gulát az utól-járókkal,így írvánn : аЬЬащ

avval 's t. eff. A' ne'v szók eiôtt jobb ki-

irni az ez, p. os azféle, ezféle, azképenn,

ezképenn, az naponn, ez naponn, ez föld-

bnn, ez helyeti 'sa' t. vagy kényes Eufó-

niával, a' mint írja Páriz Ferentz is : ajfélc,

abbéli, ebbéli, efféle, akképenn, еклерепп 's a' t.

Tehát nein jó így írni; ammint Versegivel

Tiszt. Magy¿ 29. lap. ammidônn, avvagy,

ammelyly 's a' t. mertt ezeket sem így пел

mondjak, sem ezekbenn mütató név.mássa
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nintsen, hanem articulus. Ugyan is ha jó

lenne: amiui, avvagy, ahhogy, ammelyly,

ammidonn 's t.eíF. akkoronn jó lenne ez

is: Affo (Caput) akkô (lapis,) akkutya

(canis) 'st. eff. ezek helyett: a ko nehéz,

a kutja harap, a fo elso mindenbenn,

mivel ugy articalus ezekbenn af\ ak, ez

helyett: ал, tadni WYiV.ajff'Ô ez helyett azfo,

akkö ez helyett: azko, mint Articulus

amazokbann: arnmi, avvagy, ahhogy, am

midonn 's a* t. 18x6.bann az ¿o szám alatt

»' hazai dolgok között a' Magyar Kurir

így ir: A' Magyaroknál azeb es a' kutya

egygy dolgot tészen, azért ebbéli kívánság

anyoyit tészen, mint kutyabéli kívánság.

Jnnét azt állítja, hogy jobb irás módja ez :*

E béli kívánság, mint Ebbéli. — De erre

könynyü a' felelet. i-ször Más ebbéli^ máá

tb béli, vagy eb-béli. Ebbéli anynyit iéizVfl

mint ez-béli a' régieknél, Eb-béli pëâi|

anynyi, mint kutya-béli. Mikoronn így ir»

ok : Ebbéli kívínság, Eb ezen mutató név-

noáesából lészen: Ez ; de el-változik a'hoz-

önse'ges nyelv tzokás-ként ; valamint Ez¿

bôl lészen : Ennek', Ebbe, Ebbôl, Ettol, Er

re4 Err61, Efféle, EfftlÔl, ЕШрепщ EnnéL

's a' t.'s ekkoronn öszsze írjük Így : Ebbéli'j

mivelbogy Мл szó e|-remliK az esssze-tst-
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èlbenn, nem pedig így : Eb-béli% mint ném ír-

jukjá-mbor, hanemjámbor, nohajó emberbol

leu osz-szó. 2-ször Minden nyelvbenn ele'g

ézó vagyon, melyly több értelmü, es tsa*.

a' beszéd tartalmából érti az értelmes e -

ber annak jelentése't. 3-or E"béli ném helv-

es^eiint nem lenne helyes E be, ez helyeit

Ebbe; Eriek, ez helyett : Eñnek ; E bol, ez

helyett: Ebbôïs a' t. mertt ezen utól-járó Be

ébbôl rovidûltt meg Bele\ vagy Bele\ az-

értt a' XII. Századbéli Sír-beszédbenn ol-

Vasjuk : Ez munias világ-belé (in hunc la-

boriosum mundüm);

Az vagy A ha Articulus, herd ejteg t-

tetik,.a' mint jól észre veézi Erdosi, ha*

hem Az, Ez mutató név-mássa, így hajlik:

Az Egygycsbenn

1. Ejt. Az. Ez.

2. — Azé Ezé.

Q. — Ánnak Ennek.

4. — Ait. E¿t. (Helytelen Ázt-

at, Eztet 1 . Fej. 1 . Jegy¿)

Tobbesbenn

1. — Ázók. Ezek;

s; — Azoké. Ezeke'.

g; — Azokcak. Eaekneh;

4. — Azokat. Ezeket;



i i6i )

Jegyzetek.

i.) Ezen Név-mássaihozz :az, ez ím ez-

fen végezetet: oh es en szokttuk ragasztani*

's mondáni : aton, ezen, p. o, azon ember:

(Шё homo) ezen konyv, (hic liber)., mind

azon-által ez h.elyett ' mindazáltal, e's tsak

briynyit ér mindazonáltal, mint mindazáltal,

tsak ariynyit ér azon, mint as, tsak aay-

hyit ér ezerc, mint ez. Rêvai Elab. Gram,

pag, 417. azt írja, hogy, azon, ez~:n Prono

men compositum, öszsze kötott név-mássa ;

de hibál ; rriertt ezen végezetke: on, en пет

része a' beszédnek, haaem tsak paragoge

itt en ñero anynyit tészen, mint' on (ill e*)

p. o. mihd szenl, e's minden szect napja

(Festum omnium sanctorum) egygye

inégyèn, minden szerit nem àzt te'szi: mind'

bn szent. Màr pedig akkortt kell vafámit

kötött szöriak mohdani, mikortt két, vagy

tobb rc'szét a' Beszëdnek egygyüvé kötjük^

p. o. két rievet, vagy egygy nevet, e's hoz-

zá egygy ige'f, mint : alma-fa, fen-kô, ken-

kö, gyújtovány-fu 's t eff; ф

4.) Ezen Mútató Ne'v-roássá¿ à'z, vägjf

a nálunk egygyszer'srtíind Artikulus, p. ó;

az Ur anynyit tészén, mint a' Gorôgnél

hos Kyrios, a' Némétnél der Herr, melylyet

a' Diák, és Toltt, he'kjek Artikulussak

nem lévénn, tsak így éjt: Dominus, Pán,

ArtiAulus-aélkûl. Nausen elég ökünk, úgy

mond Rêvai Ebb; Gram. pag. 407; hogy

az Artikulussal a' Beszé8rt4-k réízélt száp-

erítsukj niivel Nyelvünkbeori, ez tsaH
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Mútató Név-mássa; de még-is az egyenes

mútatónál gyengébbenn mútatvánn a' dol-

ogra ; mertt többet tészen : ez az ember,

(hic homo) mint az ember (homo.) Mint-

hogy a mü Artikulusunk, úgy mond Pápai

Sámuel Magy. Lit. 63. §. egygyszer'smind

mútató Név-mássa-is, 's azonbann mük az

Artikulusnak sem a' Nem-béli kûlbnbbsèg

jelentésére, sem az Ejtegetés' meg-készül-

e'sére semmi olylyan hasznát nem veszjük,

mint veszik, p. o. a1 Németek, es Görögök ;

a' mi különös tiiztje pedig annak Nyelv-

ünkbenn vagyon, azt a' Név-mássai-koz-

ött is meg-magyarázhatni: ez okáértt jobb-

nak gondoljuk, ha ezen Artikulus a' Besz-

éd-részeinek osztályjakból ki-maradvánn,

annak tulajdonságát a* Név-mássai között

magyarázjuk. Ennél fogva, mivel a' mü

Artikulus-unk egygy-szer'smind Név-más-

sa, azt a' Oebretzeni Gramatikával hely-

esenn nevezjük : Meg-kulbnbbbzteto Név-

mássának, diákúl pedig, Pronomen árticú-

lare.

De ¿z a' kérdés támad i valljon mind

a' két mútató Név-mássa: t/z-is, ez-is Ar-

tikulus-e ? És nintsen-e még több fe'le Ar

tikulus ? Ezen kerdésekre hem egygyez-

61eg felelnek Nyelv-stanítójink ; -— né-

melylyek azt állítják, hogy cz-\% Artikulus.

De mivel nagyonn különbböznek egygy-

mástól az ilylyen mondások, p. o. az em

ber halando (homo est mortalis) és ez em

ier halando" (iste homo est mortalis,) látni

való, hogy ez valóságos mútató Név-más*



sa, es nem olylyan, mint az ezen szólás*

bann: az ember halando. Némelylyek a'

NWmet-ként ezen szót : egygy, haíározatlan

Artikulusnak tartják ; de botlanak; mertt

akkor' a' Diáknál, az aliquis, quidam, ar

ticulas indeterminatus lenne, mivelsokszor

ezen szó: egjgjr,Uak anynyit jelent, mint :

ñémelyly, val&kiy p. o; hasonló Mcnyny-or*

szág egygy Királyi emberhezz 's a' t. En

azt itelem Erdósivel, hogy NyelvÜnkbénn

tsák egygy az Artikulus, articulare prono*

men, a meg-kulönbbzteto Ne'v-mássa, tudnU

illik: az, vagy meg-roviditve a\ (p. d. az

ember, à ló, ez az ember, ez à là) melyly

hajlítatlanúl rñarád, p. o; eié a" loé, ehnek

az embernek, èzé az emberé, azt az erab-

éirt; Ámaz/az, ez, я melyly éjtegetteti,rj

Mútató he'v-màèsa, az, a pedig ezekbenn

a' példàkbahn; melyly hem hajlittatik,

meg-különbböztetö Nev-mássa. Meítónak

állítom Silvester, vägy Szihynye'r Váraljaí

Mrdôsi Jónos leg rég bb Magyar Gram«

matikusunknak íte'létét ele^ádríom; -— à* ki

ilylyeh nevû Kônyvébenn : Grammatica

Hungàro Làtinà, in usum puetorum recens

scripta, Joanne Silvestró Pannonio Aufhö

re Neanesi. Àhhà Í530: die 14. Junii,—-

(meiylyet Révái Miklós sohá sem îàtà,

ä' mint maga Grámatikájábahn meg-vallja,

'« inelylyet Káziatzi Ferentz Ur üjjolag

ki-ada a' Magyar Régiségèki es Rtfkáság-

ok között az I; Kötetbenn Pestenn 180g.)

ж 43. laponn így ir. „Philippus Melaricfiton

Praeseptor ñostér scribens in Grámmáticá
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sud Graeca, de Graeci serments Articulis

primum Priscinianum, sequutus latinam

lingvam articulum habere ncgat, Granima-

iicoSçue latinos nominu/n casibus hic, haec,

hoc, docendi gratia addidisse, non quod ser-

то latinas hos nosset artículos." — „De-

inde Germanicam Lingvam, seque ас Grse-

cam Articulara habere. - - Habet et sermo

Hungaricus, perinde, acGraecus: Articu-

lus est in nostro sermone partícula ai om

nium generara, ас numeçorura, quae infle<-

cti nescit, nam quee inflectitur, pronomen

est; minima quidam illa, sed quaemagnam

Örationi addat tum majestatem, — tum

spíendorem, si quis illa recte utatur." —

£s a' 6o-dik laponn, a'mit elöbb a' Diák

nyelvrôl ira: bogy nintsen a' Diák nyelv-

nek artikulusa, es hogy a' Diák Nyélv-

taní ók a' hic, haec* hoc mútató név-máe-

sait a' Diák Név' Ejtéseihezz adtták, bóv-

ebbenn így magyarázja. „Cum eiiim dt-

cimus : Hic Magister, hujus magistri' &c.

pronomina haec ad generum* et casuum

doctrinara faciendam, Grammatici addi-

dere Latini, non ut essent articuH. Jure

igitur hsec Donatus Pronomina vocat ar

ticularte." —- Ha Erdôsi-ke'nt tsak ezen

szótska: az artikulus, te-hát botlik Re'vai

Antiqu. 119. mind a' ke't mútató ne'v-

mássát Artikuiumak ír.vánn. Valójábantt

is más: az ember meg-hall homo morie-

tur. Tollttu VTslovek umre; esmég más:

ez ember, vagy azon ember, vagy az az

ember meg-hal, homo, hic, vel ille morif-

tur, Tolttúl: Tentó tslovek umre. M;«-*>¡
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különbböz az vagy a meg-röviditve Arti-

kulus leveno. Az mdtató név-mássától, a4

zavarnak el-raellôzése végett midónn a'

besze'dbenn at vagy a Artikulus, marad-

jon változatlanúl, midônn pedig miitato

név-mássa, toldjjuk meg on paragoge'val,

's mondjjuk : azon éjjel hala-meg : ilia noçte

mortuus eh, nem az éjjel, így azon éj igen

hoszszú : illa nox est valde longa, nem az

éj ; mertt ezen szólásraz éj igen hoszszú

Détzemberbenn, Artikulussal vagyqn, 's

anynyi mint: Nox in Decembri est nimis

longa. Azon éjjel helyett roondhatni így

is: awal az éjjel, vagy abbann az e'jbenn,

a' hol az elsó az mint Mútató név-mássa

változást szenvede, de a' m^sodik az mint

ártikulus változatlanúl marada.

III. F E J E z E T. ! '

Л viszontagló Név-mássánah hajlításáróL

Viszontagló- Név-mássa nálunk: mag-

am, magad, maga, magunh, magatok, mag-

ak, melyly egygyszer'smind személyi Név-

mássa-is. Ez mag ne'v-szóból származik

(a' mint meg-vagyon mútatva a' Szárm-

aztato Szo-könyvembenn mag szó alatt)

hozzá járulvánn a' Ragasztékok. Ennek a'

hajfításábann nintsen semmi külonosség,

a' mint a' példa mútatja: .

(Lissd az I-so Tá blát.)



IV. F Ê J E Z E T.

A' Viszszá-hozó Név-mássainah hajlításak*

' Д. Egygyesek* (Simplicia)

Három efféle Nev-mássa vagyoa nál-

flnlt, 's mindeniket rtndesenn ejtegetjtik^

^gymint: kiy melyly^mi.

i. Ki, Melyly, Mû

t. Kié, Melyiyé,

3, Kinek, Melylynek, Minek.

А- Щ Melylyet,
Wh

Többes szám.

i. Kik, Melylyek, Mik.

*. Kik¿, Melylyek*^ Mik¿.

3. Kiknek, Melylyeknek, Miknek^

4. Kiket, Melylyeket^ Miket.

6. Kötöttek (composita)

Ezen említett Név-mássait öszsze-is

szokttuk kötni, i-ször A' személyes Visz-

ízá-hozó Ai-t öszsze kötjük kettôztetés

által ezkepenn: ki-ki (quisquís, queque)

p. o. ki-ki tndja, hpgy meg-halandó. És

mind a' kettöt hajlítjuk Ejtesek, és számok.

által, p.o. kie-kié, kinek-kinek, kit-kit;

kinek-kinek adjd-meg az ové't (cuique

щит reddito.) — 2-szor Mind a' Цгозд
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Viszszá-hozót öszsze köthetjük ez követ«

kezô szótskákkal : akar4 vala, .né, р. о.

akar-ki, akarmelyly (quisquís, quilibet,

quicunque) akar-mi (quidcunque) vala-ki\

vala-melyly, vala-mi (&liqu\s, aliquid) né-ki,

né-melyly, né-mi (quidam, quispiam, ali-

quis, nonnullus, non nemo, etiam alias,

prœsertim néki.) Néki a' személyrôl mond-

atik, valamint ki; de már ki-kopott, ha-

nem hajdann divatja valtt, igy p. o. Nékik

azt mondják-vala : ez à Krisztus, némelyly»

ek kcdiglcn azt mondják vala : GalileábólJÓ-

el a Krisztus. (аЩ dicebant : — Hic est

Christas, quidam autem dicebant ; nunquid

a Galilea venit Christus? Silvester. Joan.

VII. 41.) Né-mi szót ezen szóval: nemû

(generis) öszsze szokttuk kötni, — p. o.

nemi-nemü képenn (aliquo mode.) Ném

elyly szót mind a' dologról, mind a szem

élyrôl mondjuk. Akar-melyly, valamelyly,

némelyly szót erösebb mútatás-végett ik-

végezettel meg.szokttuk toldani, p. o.

akarmelylyik, némelylyik, valamelylyik.

Kötött viszszá-hozó még sem-ki (nul-

lus, nec ullus) ezen tagadó szótskával :

sem4 és ki-ve\, (sem honne't eredtt, lássad

a' Szô-kônyvembenn.) Ide járúi : minden»

k¿, tulajdon képenn ; omnis quis, ez helyn



tt%t qnisque. Már e2en kötött Vtszszá-

hozókat : akar-ki4 vala-ki, né-ki^né-mi, akar-

melyly4 vala-melyly^ né-melyly^ aka.r-mely.ly~

'iky vajLa-melylyiky né-mejylyik, sem-ki, min-

den-ki, Ejtések, es Számok-által tsak az

utólsó részekbenn hajlítjuk, p. p. akarkié»

akarkinek 's a' t.

*

V. F E J E Z E T.

Â kérdo^ e's felelo Név-mássának hajlítás*

áról.\

1 . §. Kérdak.

• A. Egygyesek (Simplicia.)

Ke't egygyes kérdônk vagyon, egygyik

?zemély felôl: kit (quis?) a' másik dolog

felói : mi? (quid?) Ki személyi Viszszái-

hozó is ; úgy hasonló képenn mi, viszszár

hozó-is, ke'rdô-is. Mind a' Kettoról a' fel-

jebb levo Fejezetbenn vala szó. Mind a*

kettonek hajl;tását ott) ugyan említém.

B. Kötöttek, vagy ö s ?sz e- te t te к.

(composita)

Mind a' két egygyes ke'rdot, hogy.

hathatósbb le'gyen a' ke'rdés, gyakottta

ezen szóval tsoda kötjük öszsze, p. o. mi-;'

tsoda, ki-tsoda.

Mi szót pszsze szokttuk kötai ezck--
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kel-ís: tlyly, vagy ilylyen, enynyi (enynyi

eznyi-ЪЫ lett. Lássd feljebb a' II. Fejez-

etet a' mútató Ne'v-rnássáról, ilylyen szó-

bann pfdig az en végezet paragoge, mint

ebbenn: azon, ez helyett: az) p.o. milyly-

en, ez helyett : mi ilylyen, az egygyik ¿

el-enyészik a' másik miá. Menynyi, ez

helyett : mi enynyi.

Jegyzet. Nyi hajdann nyé vala (quan-

titat, magnitude).) Révai botlik azt tanít-

vánn: hogy menynyi, mi, és ñyé, vagy nyi-

bol szerkezteték-oszsze megrkettoztetvénn

az ny; mertt ha ptt semmi közbenn nein

forog, a' mi, és nyi-nn kivúi: nintsen ok

a' meg-kettoztete'sre. Azértt helyesebbnek

találom azt állítani, hogy mi, és nyi-kózoXX

áll ez. iíz-ból jy/'-vel le'szen enynyi, és ' el-

ejébe te'tetvénn mi, menynyi, (ez helyet^

mi ez nyi) mertt a' mi-bpl az i el-enyészik

a' következö e-miátt.

2. §. Felelôk.

■ A. Egygyesek.

Ezen kérdôre: m/lylyen? Két egygyés

felelô vagyon: iiyly, es olyly, vagy ilylyen,

e's olylyan. Ilyly közelebbet, olyly prdig

távolabbat jelent. Ezen közelse'g, e's táv-

olsag' ke'pzetét egygyedül vastag, és vék-

pny magakbann hangzó betukkel támaszt



ja Nyelvünk. Mind a' két felelónek ez az

értelme : talis, hujusmodi, illiusmodi. Ilyly*

olyly szót határozó gyanánt-is veszjük, é»

anyny it jelent, mint : quamy p. o. ilyly szép,

olyly ékes (tara pulehrum, tam elegans).

Olylyan, ilylyen helyett mondjuk ezt-is:

üylyetén, olylyatáriy vagy olylyatén-is. —-

Végre Szala Vármegyébenn, olyly szóból

mondják ezt: olylyiJt, ez helyett: némely-

lyik. * '7 „ . <

B. Köttöttek.

i). Ilyly, olyly szót öszsze kötjük ezen

mútató határozó val: imé\ (ecce) melyly-

nek utóbbi magábann hangzója a' követ-

kezô-miatt el-enyészik, es az elsô a' ne-

velkedés (incrementum) miau meg-rovidúl,

's mondjuk : im-ilylyen, am-olylyan.

2.) Ezen kötött kérdore: menynyil

«smég két kötött felelô vagyon: enynyi

közelebbre, anynyi távolabbra felelô, 's

anynyit tészen, mint ; tam magnus, tantus4

tot, (enynyi ez-nyi helyett, anynyi az-nyi

Jielyett jött szokásba.)
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HI, Wag.

Az Ig efe hajlításáról. •

Elô i s mere tek.

1. §. ^íz Igének fajairôl.

A. íge magyarázatja.

Az Ige az állaí állapatját jelentÔ szàt

(vox statu m, seu habitudinem substantias

significaos.) Vagy világosbbann az Ige

a' Beszédnek az a' re'sz», melyly lételt,

Vagy tsekkedetet, vagy szenvede'st, vagy

valamelyly állapatot jelent; még pedig

tígy, hogy ezékr módját, üdejét, számját,

személyjeit-is meg-határozja, p. o. vagyon

lételt jelent, ir, olvas tselekedetet, veretik

szenvedést, hízik^ oszúl pedig állapatot jel-

entenek. Az ige a' Ne'v-szóval egygyütt

ítéletünket ki-jelenti, es értelmes. mondást

tészen 5 p. o. az ember gondol, a' ló szal-

ad, a' bal úsz, a* kígyó tsúiz, a' madár

repúl, a' bék* mász.

B. A. z íge' elsórendúfajai.

Jelente's béli erejére-nézve némelyly Ige

a' tselekedetet más tárgyra-is által hatva

adja elé, mint р. o. vág, üt, es az ilylyen

ígét ÁltaUhatónak (Transítivum) mondjuk,

Némelylyik pedig úgy adja-elé a*teelek<?
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edetet, hogy az más kulsó tárgyra által

nem het, banem magábann megyen vég-

hezz, p.o. áll, Ш, esik, fázik. 'st. efF. As

ilylyen iget tehát, Altal-hatatlannak ' (\n~

transitivum) nevezjük. Az által-ható ige

mindenkortt valóságos roívelés béli ért-

ftlmet foglal magábann, azértt azt kôz-

onségesenn Mívelé, vagy Tselekvd (Acti-

vum) ígének szokttuk-is nevezni, 's köz-

önseges tulajdonsága az, hogy a' gyök-ere

rend, szerént ¿A nélkiïl szokott állani. —

Minthogy pedig a' más tárgyra által-ható

tselekedetet azon tárgy mindenkor mint-

egygy szenvedni gondoltatik ; azértt mind-

en tselekvó ígéból bizonyos el-változtatás-

sal szenvedo ígét-is (passivum) tsinálhatni,

p. o. vágatik, üttetik. Az által-hatatlan ige

pedig inkább tsak bizonyos állapatot, '*

ne'mi nemâ sz«vedést, mint mívelést jel-

entve'nn, abból soha más különös szenvedo

íge't nem is tsinálhatni, 's azértt is azt a\

Diákok Neutrum-пвк híják; miik pedig

Kozépígének mondhatjuk. Ezen kózép-

ígéket, ha /Л-ке{ végzôdnek, ikes Kôzép-

ígéknek, kälönbbenn pedig iketlenkôzép-ig-

êknek nevezem. *) Mind a' tselekvó, mind

*), Márton Jósef Szó-kónyvébenn atnaz-

okat szenvedô kozép-ígékoek nevezi,
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a' kozep-ígék, vägy ragasztékosok, Vágy

rágasztékatlanok.

D. Az ígének másodRéndü faja!.

1 . ) Egygy-szerii ígek (simjplicia) mely-

lyeknek ègygy a' gyök-erök, р. o. ir, álí,

varr, fon 's t. eff.

2.) Kotótt-fgék] (composite) yagy ösz-

ígék, öszsze-kaptsoltt ígék, melylyek több

gyok-érból foglaltatnak egygybe. llylyen-

fck a' H'aió-ígék (Potenlialiá) p. o. írhat:

(scribere potest) mertt mind /г, mind hat

kulönös gyök-er ige. SzentPáli Grammàt.

pag. 82* A' Hato íge'khezz tartoznak az

Ohajtó-ígék is (Desiderativa) merit ezek a'

Ható-ígének a' kotô módbann, multt üde-

je'böl lésznek az /¿es köze'p ígékból, p¿ o¡

al/iatik-ból alhatnám, (dormiturio) alhat-

nál (dormitaris), alhatnék (dormittirit) al-

hatnánk (dormiturimus), alhatnátok (dor°

\ *
, г i I

emezeket pedig tselekvd kozép ígékñek ;

de helytelenúl ; mertt szokszor az /¿-es

végezetü köze'p-ige tselekvô jeíentésii,

mint p.o. eszik, iszik, e's az iketlen koz

ép ige szokszor semmit sera mível, p. o*

áU, üb Révai Antiqu. §.117. az.iker-

leneket nevezi: neutra Simplicia, azi

ikeeeket pedig neutra passivae format.
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mituritis), alhatnánák (dörmituriunt.) így

ehetném, ehetik-ЪЫ, ihatnám ihatik-hó\

házasodhatnám, házasodhatih-ból. Azeffé-

le óhajtó ígéket tsak a jelen való, ésmúltt

üdobenn használhátdi éz szerént, alhatnám,

alhatnál 's a t. г-szor alhatnám valá, alhat-

nál vala 's a' t. 3-szor alhatnám valtt, al

hatnál valtt. 'sa't. SzentPáli Gram, pag;

98. *) A'kötött ígékhez tartoznak azok is,

*) Ezen óhajtó ígék i.) A* Hegyaljánd

égygyedúl tsak a' jelen való üdobenn

vagynak szokásbann, p. o. Én ehetném,

te ehetnél, Ô ehetnék, mük ehetnénk, tik

ëhetnéteki ôk ehetiiének, 's így se rami

kûlonossége nintsen a' többi tehetó ígék-

tôl az hajlításbann, ëpenri az érteletn-

benn ; mertt midönn Tehetó ige ehetik^ ak-

korohn ehetném anynyit te'Szeñ mint : —

possem comedere, ehetnél possei come- '

dere, ehetnék posset comedere аПquid.

Ehetnénk possemus comedere, ehetné-

tek, possetis comederé, ehetnének, pos-

sent comedere aliquid. Midönn pedig

óhajtólag élünk ezeri tehetóvel ehetném^

anynyi mint : esurip, ehetnél, ¿suris, ehet

nék, esurit 's a* t. Es sem múltt, sem jö-

vendô üdóbennavvalnem élnek a'tudós-

ók, sem a' régiségbenn nëm élttenek, p:

ó. Esuriit, vel esurivit, nem móndották

à' tégiek : ehetnék vala, vagy ehetnék

уаЛ.Щ sem nem móndották éhetnékje
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midônn kéí egygy, vagy, majd egygy ér-

telmâ szót öszsze foglalunk, р. o. lót-fut

(ez helyett: lóg-fut, merit л kifut, lódúl)

valtt, hanem meg-éhezék, vagy meg-;

éhezett, p. o. Káldi Mát. 4. R. nem mond-

jaUrunkról: — midönn bojtöltt vaina

negyven nap, és negyven éjjel, azutánn

ehetnék vala, vagy ehetnékje vala, h~-

nem azutánn meg-éhezék : postea esuriit.

lnnét azt hozom ki, hogy 2-szor az Er-

délyiek a' múlttüdobean élvénn az óhajtó

ígékkelez képenn : ehetném vala, vagy

valtt, ehetnél vala, vagy ehetnél valtt¿

ehetnék vala, vagy ehetnék valtt, ehet-

ne'nk vala, vagy valtt, ehetnétek vala,

vagy valttj ehetnének vala vagy valtt,

hibáznak, mertt a' Magyarok az i-so

múltt íge'khezz minemü : adék, menék,

valék és adhaték, meheték, és az ikes-

ekbôl : én alhatám, én ehetém, ihatám

V t. eíF. és a' foglaló módbéli elsö МЫ*

akhozz: p. o. ádnék, mennék, v¿ihéfc$

adhatnék, mehetnék, a' milylyen ez is i

alhatnám, ehetném 's t. eff. nem szoktták

tennia' vala, vagy valtt segéd íge't, p. bj

hibás és gántsos lennc: valék vala, adék

vala, adhaték valá, tehát az analógyiá

szerént hibás ez is : ehetném vala 's t. eff*

's ha jó ehetném vala a' mülttbann, jó

lénne a' jövendö üdóbenn is ehetnémlésü

en (esuriam). Ezt pedig az Erdélyiek se tri

mondják, hanem meg-étfezcm, ¡vagy
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téb-lábi tipog-tapog 's t. eíF. Ide tartoznak

az Elól'járókkal (Praep'ositio) öszsze-köt-

ött ígék-is, p. o. meg-öl, el-áll, fel-kel, le-

esik's t. eff.

3.) Kezdö igék (lochoativa, a' melyly-

<ek az ígék-áltál jegyeztétett állapatriak

kdzdetet, folytatását es változását jelentik,

p, o. vénula (senescit) Ôszûl, (canescit) él-

emedik, futaraodik, iraraodik, indúl, for-

ddl, zsendûl, fejéredik, veresedik 's t¿ eff.

Debr. Gram. 166. lap.

4;) Gyakorló ígék (Freqaentativa)

melylyeknek az általak jelentett állapat-

jakhozz gyakorlás járúl, p. o. eszeget, éd-

degelik, esdegelik, iddogaük, firdoga!, ol-

döz, jáfszodozik, ugrándozik, folyós, futos,

jFutkos, rántzigál, ingadoz, kötöz, oídoz,

téreng, búsong» hajlong, kéreget (rogitat)

izokdétsél (saltitat) fel-fel áll, le-le-esik;

meg-fogok éhezni. 3-szor Épenn roszsZ

szólás ragasztékosann mondani Ehetnék-

je vagyoti) a' mint szólanak Gyöngyös

kôriil, és errôl emlékezik Víg László

okoskodása í*est igo6. a' 168. §-bann;

mertt ehctnékje vagypn, vagy vala, vagy

lészen, olyly képtelen, mint : oda menné-

kem vagyon, mennéked vagyony mennékjé

ÁUton*
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Álttóibáll, mondttonn mond, kérttenn kér«

Kövesdi Gram. Cassovise 1766. pag. 39.

5.) Kitsinyítd ígék (Diminutiva)

melylyek az állapatot meg-kitsinyítve ad-

ják-elé, p. o.kapartsál, vájitskál, rágtsál*

2.) Ilylyen érteimûek azok is, melylyek

utánn kitsinyítés végett ezenszó : szabású

szokott tétetni, p. o. bánom-szabású (sub-

pœnitet me) érzem- szabású (subsentio) szé-

gyenlem-szabású (suppudet me) 3.) Zóld-

ellik, fejérlik.'s t. eff. 4.) érint, óblint, ráz-

int, tapint. Debr. Gram. 167. lap.

È6.) Mívelteto ígék (Factitiva, alias

mandativa) azok, melylyek más altalve'g*

hezz vitt tsekkedetet te'sznek. Mivel p*d-

ig ez nem megyen minden-ha meg-hagy-

ás által véghezz, aze'rtt netn helyes azokat

Meg-hagyóknak (Mandati va) nevezni^

p. o. ha így szólok ezt az írást majd meg-

nézetem à Fo-lspánynyal. Itt nintsen meg*

hagyás, hanem isak mással való nn'veltít-

és. De ha így szólok : à' Bíró meg-vereti

a tolvajt, akkorronn itt meg-hagyást jelé it

ezen ige: veret; mertt a' Bíró hagyja, —

hogy veressék-meg a' tolvaj. A' Diáknak

nintsen ilylyen féle ígéje, azértt a' mívi.

eltete'st több ¿gével teszi-ki; de a'ki Diak-

ból Magyarra fordít, annak már magyar

14
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èsann kell ki-tennie a' míveltetést. Azértt

az en ítélctem-ként hibál Káldiy Lukáts

\%. Rész. így írvánn: Jézus magáhozz

hagyá hozatni a vak koldust. Ezt míigy-

arosbbann tette valna-ki ez képenn : mag

áhozz hozatá a vak koldúst. Ez efféle ígék

iQindenkorona tisztá tselekvók, még az

ikes köze'p igébôl is tselekvôt te'sznek, így

p. o. ebbôl: alszik, lészen altat, tselekedik-

bôl tselekedtet. Lássd alább az JL Fejezet-

benn B. Jegyzet az i-so szám alâtt*

7.) Viszontagló ígéky (Reciproca, ,Re-

flexa) melylyek màgakbann, magak által

ve'ghezz menÔ, 's mírít-egygy magakra visz-

szá ható, viszszá fordúló tselekedetet, vagy

szenvede'$t jelentenek, aze'rtt viszszá hatóy

vagy magakra ható ígéknck-is nevezik

némelylyekj p. o. ereszkedik, (az az maga

magát ereszti) — ütközik valakivel, az az

magát öszsze üti» nyujtódzik, az az nyújt-

ja magát, törädik, az az töri magát, tolód-

ik a' ne'p a' Templomból, az az lolja mag

át ki fele', máske'penn to/akodik, tolóskod-

¿A, ilyly'en szabódik, vagy szabadkozik,

munkálódik, vagy munkálkodik. Vergód-

ik (conQigitur) Sz. Páli Gram. pag. 144.

8.) Nyelvünkbenn két ige a' gyök-er-

rfnezz gyen, gyen végezetet vészen, úgy
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mint: vagyon^ es megytn. Héî ige pedig

szon^ szen végezetet kíván gyök-ere mel

lé, úgymint: — iszon, eszen, leszenbteszent

veszen, /üszen, viszen. Ezen 9 ígének ezek

a' gyök-erei: i>¿^ /л <?,/,<?, /e, £<?, p<?, Лг, v£9 -r-

ezeket emlékezetnek okáe'rtt ezen egygy

hoszszii szóba foglalom ; vameie-Ltevehivi.

Ezen ígék réguláilanoknak neveztetnek;

inivel kevessé a' többi ígék* hajtogatásátóí

különbböznek. Sz. Páli Gram. pag. \¿j.—

Ezekrol alább több szó lészen а' Ц. Fej-

ezetbenrí.

2. §. -¿Ts Igékhezz való járúlatokról.

Ne'gy járül az Igékhezz: a' Személyek',

Számoky Üdok, és Módok.

Á. Személyek.

Három a' személy. A' Magyar NyelvI

benn viszszájára mennek a' személyek a'

harmadiktól az másodikra, annét azelsôre;

nem úgy, mint р. o. a' Diák, Goröes és

Német Nyelvbenn, hanem mint a' Zsidó

Nyelvbenn, mertt a' Magyar Nyelvbenn

a' to személy a' harmadik személy, mi^

à* Zsidóbann, azon külonbbséggel, Ь^ёУ

á' Zsidóbann a'múltt üdei harmadik rzem-

ely ; nálunk pedig a' jelenvaló üde/ harm

adik személy az egygy.es számbaon a'jcl

1% *
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eiitô módbann a' tö személy* р. o. ért (ifi-

telligit,) mond (dicit.) Azértt ilyly renddel

következnek a' személyek : ért, érteszsz,

értek, értenek, értetek, értünk, mond, mond-

aszsz, mondok, mondanak, mondatok, mond-

uni. Ezen okból a'származtató Szó-konyv-

embenn-is az ígéket ezen ragasztékatlan

3-dik személynél fogva számlálom elé,

nem úgy, mint Páris Pápai, vagy egye'b

szó-konyV írónk, a'kik vagy az elsó szem-

élyenn, vagy a' határozatlan módonn hord-

ják ele' az ígéket, p. o. adok, vagy adom,

vagy adni ; ez pedig szakasztott olylyan

gánts, mintha e'n a' Szó-konyvbenn a' név

szókata' 2-dik, з-dik, vagy 4-dik Ejte'senn

kezdene'm ele'-számlálni, p. o. úre', úrnak,'

urat, nem pedig az i-s6 Ejte'senn Úr ; mertt

valamint a' Ne'v szókbann az i-so Ejtés

(Nominativus) a' gyok-ér, to Ejte's, tígy

az Ige'kbenn a' 3-dik személy a' gyok-ér,

e's to személy, valamint Z7r-ból származik :

úré, úrnak, \ urat, úgy ad-ból származik :

adok, adom, adni.

A' melyly ígének nintsen a' gyök-e'r

s^me'lyenn-kúl több személyje, azt szem-

élytilennek (impersonale) szokttuk mond

än«, p o. fáj, törtenik, hajnallik, nintsen,

tsteledik, derûl, leí engem valami. Révai
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Elab. Gram. pag. 975. Szent Pâli Gram,

matikájának 162. lapjánn igen fêles szem-

élytelen iget költ. Ellenbenn a' Debretze-

ni Grammatika a' 120. laponn gántsosann

azt tanítja, hogy egygy személytelen ige

sintsen nálunk,

В. Számojk.

Szárn kettó vagyon az ígékbenn, val-

amint a' Ne'v-szokbann, úgymint: egygy es,

és többes. \

D. Üdók.

Altaljábann három üdo vagyon: fei

en való, múltt, e's jövendä üdo. Ezekhezz

számláljuk az alig múltt, vagy félbenn

múltt, a' múlttabb, a' leg-múltabb, vagy

re'gmúltt, és a! ke'tes múltt üdót (prseterb

tum dubium.) \

E. Módok. -r

Az ígékbenn a Mód (vagy magyar-

osbbann szer) az, melyly által az ígékkel

jelentetett állapatot teszjük-ki. Négy a

mód : Jelentô, (Indicativus,) Meg-hagyó *)

(Imperativus,) Kbto (subjunctivus,conjun-

ctivus, evvel egygy, a' mit óhajtónak, pp~

*) Tolttosann : Parantsoló mód,



( 182 )

tativus-nak mondanak a'Diák Nyelvbenn.)

Végre a' Hatârozatlan mod (Infinitivus.)

A' Kôtô módot a' Debr. Gram. Foglaló

Módnak nevezi ; de raivel foglalni anyny-

it-is tészen, mint occuparc, talám helyesbb;

kötö mod.

I, F E J E Z E T.

Á' rendes bajtogatású Í g é к" h¡a jj-,

lításáról.

l. §. Hajtogatás magyarázatja.

Az íge'knek módók, üdók, és mind

a' két számbéli szeme'lyek által yaló haj-

lításakat Hajtogatásnak (conjugatio) híjuk.

Rendes (regularis) hajtogatás ; melyly

az Analógyia-bb\i vagy a' basonlók' has-

onló okából vontt^ és a1 Nyelv-szokás által

meg-erosíttetett rend szabások, és törv-

ényék szerént megyen véghezz. A' melyly

pedig ezektöl el-hájlik, el-üt, és el-fajúl,

azt ' rendetlennek (irregularis, anómala

conjugatio) mondják. A' Hajtogatás pedig

a' végezeteknek (terminationes) a' to-szem-

élyhezz való tobb-féle járúlásak által lész-

en-meg.

2. §. Hány a .Hajtogatás a Magyar,

Nyelvbenn ? .

A' Magyar Nyelvbenn, valamenyny^
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fselekvô ige vagyon, azt mindazon egygy

féle ke'penn hajtogatjuk, vagy tselekedôleg

(active), vagy szenvedoleg (passive). A'

közep ígék-is ezen rend-szabást követik,

mertt ezek vagy ikesek, vagy iketlenek, az

iketleneket tselekedôleg, az ikeseket pedig

szenvedoleg hajtogatjuk. Ha tehát más

Nyelvbenn, nevezetesenn, es jelesenn a'

Diákbann a' tselekVô, e's szenvedô formá-

nak változását tsak egygy hajtogatásnak

tartják, ahhozz ke'pestt a' Magyar Nyelv

benn egygyne'l több Hajtogatást nem tart-

hatni. Pápai Sám. Magy. Lit. 73. §. Debr.

Magy. Gram. 82. lap.

Hogy nálunk ragaszte'kos Hajtogatás-is

vagyon, ezen változás sem szaporítja a'

Hajtogatás' számát; mertt ha a'Nevekbenn

több Ejtegetést (Declinatio) nem tészen

a' ragasztékos ne'V, sem több Egygybe has-

onlítást (Comparatio) a' ragasztékos Más-

sal érthetô név' léptetése ; mie'rtt szapor-

ítaná a' Hajtogatást a' ragasztékos ige?

Hiszem ugyan azon egygy iget hajtogatjuk

háromfe'le ke'penn itselekvoleg, szenvedoleg^

e's ragasztékosann^ p. o. nyír, nyíratik,

vagy nyíretik, —¡ es nyírja, vagy nyíri,

nyírszsz, nyíratol, vagy nyíretel, nyírod,

vagy nyíred, nyírok, vagy nyírek, nyír
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atom, vagy nyíretem, nyírom, vagy nyír-

em 's a' t. valamint a' név-szókbann ugyan

azon egygy név-szó, p. o. f/\ ejtegettetik

vastag, es vékony hangga!, ragasztékat-

lanúl, es ragasztékosann : íjé, íjnak, vagy

íjnek, íjat, V3gy íjet, íjome, vagy íjeme,

's a't.

3. §. A1 Hajtogatásnak rend-szere.

Közönseges arany szabás.

Minden ígét, melylynek a' töve, 's

gyök-rre ik ve'gezettel nintsen meg-told-

va, tselekvôleg ; — melylynek pedig г'Л-kel

vagyon meg-szaporítva, azt szenvedoleg

kell hajtogatni, melyly ¿/í>nek a' A-ja a* 3-

d¡k személyekbenn, ki-vévénn a' múlttabb

üdot, meg-szokott maradni, valamint a' 2-

dik Szeme'lybenn az /, az i-sobenn az m.

Minden egye'b féle ígét, ki-vévénn tsak a'

szenvedôt, ragasztékosann hajtogathatni.

Tehát a' tselekvö, és mind az ikesy mind

az iketlen kozép-íge fel-veheti a' Ragaszt-

ékokat; de a' szenvedô meg nem szenve-

di, így p. o. mûlik ikes kozép-íge, még is

a' leg-régiebb 600 esztendós Sir-beszéd-

benn ragasztékosann hajlik ezképenn : Isa

es nöm egygy ember múlhaíja ez vermbt. —;

Epen így él ezen ígével a' Sz. Irásnakleg*
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régiebb Fordítója is mondvánn : — Ez két

napokat jeles inneplés nélkùl" el-múlni. Duos

hos dies absque solemnitate transigere, Co*

dex MS. Transi. Bibl. Esther 9: 27. llyly-

en esiki me'g is ragasztékosann mondotta

Telegdi III. Re'sz 509. lap. a hó meg-estte

vala a hegyet. Alegycn iketlen kozép-íge,

és ma nem szokttunk vele ragasztékosann

élni, 's még-is a leg-re'giebb Biblia' ford*

ításábann ragasztékosann fordúl ele Ма-

kabe'usok' 2. Könyv. 6. Re'sz. 27, vers. Ez

életet erôsenn által-megyem. Fortiter hanc

vitam transibo. Ilylyen ùl (sedet) 's még

is mondjuk ragasztékosann: jól meg-ùli a

lovât; ilylyen áll (stat), 's még is mondr

juk : Alija à verést, vakarást, âllja a gyom

à szôlôt. Ilylyen él (vivit), 's még isRag-

asztékkal mondjuk: most éü világát, a'faj-

talan más' feleségét éli .'s tí eff.

Ezen kozoneéges Szabást elöre ereszt-

vénn, a' rendes Hajtogatásnak mindentsín-

ját bínját egygy tâkôr példábann adórn

ele', meg-gondolvánn ama' régi Diák köz-

mondást : Qui per exempla docet, bis docet.

Es ha ezen egygy példát valaki jól meg-

tanúlandja, meg-tanúltta a' Magyar Ige-

hajtogatást, melylybenn leg-többet meg-

botlanak, még a' kik magakat jó, és tan*
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últt Magyaroknak tartják-is. Példáúl le'gy-

en czen Ige: Nv(r (radit). (Lássd a'll-dik

es 111-dik Tábíát.)

Jegyzetek,

i.) A' Módokbann mindenik üdonek

egygyes 3-dik SzemélyjébÔl, tígymint leg-

közelebb való gyok-érból származnak

mind az egygyes, mind a'többes Személy-

jei azon udônek, p. o. ebbôl : Nyíry szárm-

azik nyírszsz, nyírok, nyírunk, nyírtok, nyír-

пак. — Ebbôl : Nyíra^ származik nyírál,

nyírék 's a't. minjha lenne: nyíra-ál; de

nyíra szónak el-enyészik az utólsó a betú-

je a' kôvetkezô á miau, így ny(rék-\% ered

nyíra, és nylre 3-dik személybôl, mintha

lenne nyíra-ck, vagy nyíre-ék,\\1 is hason-

ló képenn el-enyészik a' 3-dik személynek

utólsó magábann hangzó betúje. így Ion

nyíránk, ez helyett : nyira^unk, a' hol unk-

nak az и betüje el-enyészik; mertt lenne

nyíra-amuk, melylyet így kejlene ejteni :

nyírámuk, m, r. nyírámk, miyel a' két ro-

vid a egygy hoszszu <í-val ér fel, végre

Ion nyíránk. — Nyírátok ebbôl lôn: nyíra-

atok; mivel aa egygyet ér evvel ; á. Nyír-

ának ebbôl lett: nyíra-anak hasonló ok-

ból. *) Ebbôl: nyírtty származék nyírttál,

nyírttam, nyírttanak, nyírttatok, nyírttunk.

Ebbôl : nyírand, lészen nyírandaszsz, nyír-

*) A' mint majd alább meg-mondom az;

\5 dik Jegyzetbenn. ,
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andok'sa't. Szóljunk sorra az iidôkrol:

a.) A''jelenvaló üdonek 2-dik személyje köz-

önsegesenn aszsz, eszsz ve'gezetet kíván,

p. o. áll, állaszsz, sert, serteszsz. Ha ped-

ig a' gyok-ér egygy Mással-hangzó betü-

vel végzódjk, melylyet konnyú ki-mond-

ani tsak szsz toldalékkal; akkor el-marad $

az elôtte levo a, e, pe'ld. ok. nyírszsz, nem

nyíraszsz, félszsz, nem fe'leszsz, — írszsz,

nem íraszsz, vélszsz, nem véleszsz. Vala-

mint a' Név-szókbann a' 4-dik Ejtésnek

at, et ve'gezete'bol a' t elôtt le'vô a, e el-

marad ez ilylyekbenn : ve'r-t, zsír-t, rész-t,

's nem mondjuk ve'ret, zsírat, részet, úgy

nem mondjuk : — nyíraszsz, nyíreszsz, ez

helyett : nyírszsz. Mind Rêvai, mind a'kik

egygyes jz-szel írják ezen második szem-

élyt, bqtlanak; mertt maga a' ki-mondás

kettózteti ezt, a'mint meg^tetszik ez ilyly-

en szókból : — mit mondaszsz ezekrôl, ha

viszszá térendeszsz oda 's t. eff. Azutánn

ezen másod szeme'lyek-is : hiszsz (credis),

viszsz (portas), te'szst (ponis), vészsz (e-

mis), lészsz (fis) jól íratnának így: hiszy

visz, te'sz, vész, lész ; —■ mertt eaeknek a*

gyök-erok : hi, vi, te, ve, le, (a'mint már em-

lítém), a'mint nytr gyök-ere nyírszsz-rxtW.

De semmi tudós Magyar nem írja amaz-

okat a1 2-dik szeme'Iyeket egygy jz-szel,

tehát nyír-b'ol származó 2-dik szeme'lytsem

kell írni egygy sz-szel. Aze'rtt már a' leg-

elsô Grammatikusunk is Erdósi, Magyar

Grammatikájábann, Kazintzi Ür' ki-adása-

ke'nt, a* 104. laponn így ir: hallaszsz, пещ
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hallasz. Szabó Dávid is ugyan ezt vítatja

Ki nyertes neviî Konyvébenn a' 68, és 69.

laporm. A' jelenvaló iidônek elsô szem-

élyje meg lészen a' gyok-érhezz, ha vas-

tag hangú, ok, ha vékony, ek járúlvánn, p.

o. nyír-ok, nyír-ek. Mind a.jelenvaló, mind:

a többi üdoK többes számáról alább lészen a

szó az 5-dik Jegyzetbenn.

b.) Az .Alig-múltt üdorol, nintsen

semmi említeni való. d.) A' mit én Múltt-

iidö-пек mondok, azt némelylyek Granb

matikusaink-közül Alig-múlttnak (impera

fectum) nevezik, mint a' Debr, Gram, De

helyesebbenn nevezi ezt Révai. Múlttnak

(praeteritum perfectum) ; mertt a' mit a' Di-

ák Praeteritum perfectum - mal tészen-ki,

azt a' mü ôseink ezen múltt üdejü ígével

tették-ki, p. o. ezt: dixit, így tettékki, mon

da', ezt: factum est, Ion, ezt: credidit,hun

'is a\t. Ezen múltt üdö a' régieknél nagy div-

atbann vala; ma pedig tsak a'tudós Magy-

arok szólanak rajtta, a' köz ne'p többnyire

a' múlttabbbal él, p. o. aiX mondotta, hogy

ott jártt, és semmire sem találtt. Hogy te-:

hát a' koz-oéptol különbböztesse magát a'

beszédbenn a tudós : illik, hogy inkább

múltt üdejü ígékkel beszélljen, és írjon.—

Ezen miíltt üdonek az egygyesbenn ezek

a' végezetei : e, él,, ék, és a, ál, ék. e.) A'

Praeteritum perfectutnot én múlttabb-nak

Hevezem ; mertt Grammatikusaink múllt-

abbaknak tartják az eíFéle ígéket: látott,

adott, mentt, lett, 's a' t. ezeknél : láta, ada,

mène, Ion vagy leve, úgy hogy ezeketada,



( 189 ) *

láta 'sa' t. Sz. Pâli Gram. pag. 103. prae-

teritum proxime perféctum-таак nevezi, *'

Debr. Gram. Alig mûittnak a' 77. laponn;

ezeket pedig: látott, adott, 's a' t. Sz. Pâli

preeteritum absolute períectumnak írja, a'

Debr. Grara. pedig Egészenn mûittnak.—

Ezen múlttabb ûdôt kettôs £-vel kell írni

mindenkoronn, p. о. adott, esett, ütött, 's a' t.

ha mindjártt nem hangzik is a' ki-mondás-

bann mind a* két t, & mint nem hangzik

midonn a" gyök-e'r mással hangzó betuna

végzodik p. o. nyír, nyirtt, nem nyírt, ir,

/ríí, nemírt, félféltt, nem félt ; mertt félt

anynyittészen mint: metuít alicui de re qua-

piam. Kel keltt (surrexit), mertt kelt (exci

tât, vagy fingit), telik teltt (inpletum est),

mertt telt (Jnplet) e'r ertt, (attigit) mertt ért:

(intelligit) 's a' t. A' múltt üdejú Részesúlo

fgygy ezen üdonek egygyes számú 3-dik

szeuiélyjével, e's a' múltt üdejü Re'szesûlÔt

közönse'gesenrt a' tudósok kétí-velirják,ha

mindjártt a'gyok-ér mással hangzónü vég

zodik- is¡, p. o. haltt ember, vertt te), értt

gyümolts 's t. eff. На я múltt idejü Re'sz

esülÓt mindenkoronn két í-vel írjuk, úgy

kell írni a' múlttabb, üdejü ígéket is, р. о*

nyírtt(rasit)"nera nyírt. A*3-dik személy-»

bol ered a' 2-dik ál, vagy él adatvánn hozz-

ája, és az i-so am, vagy em járúlvánn a*

- 3-dikhozz, p. o. nyírtt-ál, nyírtt-él, nyírtt-

am, nyírtt-em, vett, vette'l, vettern, tett, tett-

él, tettem, hallntt, hallottál, hallottam 's t.

eff. Ha a' gyok-ér két mással hangzóval

végzSdik, mint tart, féltt áld, akkortt a'
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¿núlttabbnak 3-dik szeme'lyje mindenkor

oíí, ett, végezetü, p. o. áld-ott^ tartott, félt-

ett, melyly o, vagy e a' íí-elott meg-шаг-

ad a' 2-dik es i-so személybenn is. — Ha

pedig a' gyok^ér tsak egygy mással hang-

zónn ve'gzódik, p. o. ad, üt, vet, silt, vét,

lát, 's t. eff. már akkororin, noha a' 3-dik

szeme'ly mindég oíí, <?¿í, ó'íí, р. o. adott,

iitött, vétett; de á' 2-dikj e's l*sÖ személy

benn az o,í,Ó, betûtnem mindenkof mond-

jük így, noha hajdann a' 600 esztendos kéz

írásbann olvasjuk: adottanék'x paraditsom-

ot hazává (dedít ei Paradisum in patríam)

de ráár ma tsak így mondjuk : adtta nékí

Paraditsomot^ így noha a' Hegy-aljánri

xnondják közöhsegesenn ütötte, vetette,

sütötte; de Erdélybenn, es Eger korüluttte;

vettte, süttte, már bé vettte а föidje't búzá-

val, ez helyett: bé vetette, *) Inne't ezt^a'

kérdést támasztom : ha jobbann vagyon e

mondva ütötte'l* ütöttem, vetettem, sütött-

el's t. efF. mint vettte'l (sevisti), ütttel (pèr-

cussisti) süttte'l kenyeret (coxisti panem)

's t. eff? En a' mai kozonséges Nyelv* szok-

ás szere'nt azt móndom : hogy jobb ütttél,

vetttély sùtttél, adttàl; mertt a' közönse'ges

Nyelv-szokás-ke'nt valahányszor a' határ-

ozatlan módbann a' ni elóttáz a, e el-mar-

ad, ázon a e el-marad a' mdlttabb ûdô' 2-

dik, es i-so személyje'benn is, így песо

Si-i 1 ; .

*) Káldiis így szól: KUvetette'tek nyelv-

eteket. Isaiás ¿y. R. 4. v. Es Tèlegdi 3.'

Re'sz 26. lap.
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mondjuk ; üteni^ adani, siiteni\ hatani, vet'

ел/, hanem ütni, adni, sütni, hatni, vetni,

tehát, ne mondjuk: ütö^te'l sütottél, adott-

ál, hatottál, írhatottál, vetettél ; — hanem

sütttél, üttte'l, adttál, írhatttál 's a t. Lássd

alább a' Határozatlán módról a' 4. Jegy-

zetet. f.) A' mi Praeteritum plusquam per-

fectum, azt a' múlttabbhozz képestt Leg-

múlttabbnak mondhatni, és tsak vala, vagy

valtt segéd ígével több a' múlttabbnál. —

Ezt mások Rég múlttnak is nevezik. g.)

A' jövendö üdöt közönse'gesenn tsak a' jel-

envalóval teszjük-ki, valamint a' Zsidók

a' jövendöt múltt üdovel szoktták jelent-

eni. Hogy bizonyosabbann észre vehessé

valaki, ha a' jelenvalóval jövendö helyett

élünk-e, èieje'be teszjük a' jövendö üdot

jelento szókat : majd, hol-nap^ azutánn s t.

eff. p.ö. harmad пар feUtámad (Tertia die

resurget Luc. 18.) Másodszor ezen ségéd

4e : f°g-> fogszsz, fogok, fognak, fogtok%

fogunktL határozatlán módhozz tëtetvéhri

a' jövendö üdót jelenti, p. ó¿ írni fog (scri*

bet). Az Erdélyi Nyelv mivelö Társaság!

azt tanítja, hogy effe'le ejtés: írni-fog biz-

onytalan jövendöt jelent ; de botlik; rriertí

akar azt mondjam : p. o. hol-nap Budára

mégyek, akár hol-náp Budára fogok ihen-

ni, niind a' kettôvel tsak egygyet moridok,

mind a' kettót egygyre érti a' Magyarj'

amazt nem tartja ennél bizonyosabbnak.

Lássd a' Debr. Gram, a' 81. laponn a Jegy-

¿ést.

2.) A' Meg-hagyó Módnak a' j betá
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jegy betiije, melyly közönsegesenn at

egygyes 2-dik személyt tészi a' gyok-ér-

hezz, járúlvánn, p. o. nyir-j, élj, menj, f'enj,

kenj, vonj 's a't. Ezen /' eloször s-re vált

ozik, midonn a' gyok-ér i-vel végzôdik;

de nem jzí-vel, p. o. Ai'nt-bÔl hints, vét-bol

véts, íá/í-ból tálts, erf-bôl érts, ej't-ЪЫ ejts,

visit-ból visits, hasít-bói hasíts, ezek hely-

ett: hintj, vétj; sot ha a' gyok-ér rôvid,

az az vagy nem húzásos, vagy nem kettôs

massai hangzóval, de még is í-vel vég

zôdik, akkor.onn a' gyok-ér' í-je is s-r%

változik, p. o. Mí«bol lészen üss, jj¿í-ból

süss, Aaí«ból hass, adat-ból adass, nyírhat-

ból nyírhass,- veuboi vess, ^oí-bol kóss.

Ide járúl /á£-is, melylybol lészen lass\ noha

ez húzásos. Másodszorb ha a' gyok-er szt*

vel végzôdik, a' j sz-re változik, p. o.

veszt'bol lészen veszsz, szalaszt-ból szal-

aszsz. Harmadszor, ha a' gyok-ér szem-

ély z-vel, í-, vagy jz-szel végzôdik, z-

vé lészen, p. o. irgaUnaz-ЪбХ lészen írgalm-

azz, kegyelmez'bb\< kegyelmezz, vés-bb\

véss, vész'bbX veszsz.*) A'harmadik szem-

élyt en személyes Név-mássa tészi, melyly

ол-bôl lett, azertt az Ó-s, û-s ígékbenn on

meg-is msrad, peld. ok. öröl orölj-öw, füjt

füjts-0/2, ol ölj-ön, szür szörj-ол 's t. eíF. De

a' vastag ígékbenn ол-ra változik, p. о. ad

*) Tehát mint y«z-bôl, úgy veszt-b6\%

lészen veszsz, p. o. valamit el ne veszsz

vagy külonbbség okáértt: veszeszsz,

veszítbol vesztts*

• 3. A'
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adjon (4. Reiz. II. Tag. I. Fejezet i«ször

Ragaszte'katlanál 4-dík Jegyzet.)

3.) A' KötÖ Módnak a) Jelenvalója

egygyez a' Meg-hagyó módria], epenn

hogy az i-sö személybínn a' meg-hagvé

mód' másodrKjáhozz ek végezet jo a' vek-

ony ígékbenn, ak pedig a' vastagokbann»

p. o. nyírj-ак, nyírj-ek. Ezen ek egygye*

a* Jelentô mód' jelenvaló elsö szemé'yjé-

nek (гЛ-jéveI, az ak pedig azon vastaghan

gú o¿<jával, p. o. amott nyír-hó{ lészen

nyír-o*, ny/r-bôl nyír-e¿; itt pedig nyí. j-

ar¿, nyírj-e>í. — b.) Alig múltt itt nintsen.

d.) A' múltt üdó úgy származik, mint a*

Jelentô' múlttja, teak épenn egygy л járúl

a jelentö' múittját tevo végezetek' elejébe,

p. o. nyíf-тш, nyír-ла/, nyir-nék. Ebbol ki

tetszik, hogy a' Debr. Gram. Szent Pâli,

es az ezekkel tartó Grammatikusaink bot-

lanak, a' Köto mód' ilylyen hajláeát, p. о.

nyírna, nyírnál, nyírnék, a'kôtô mód' Alig

xnúlttjának (prœteritum imperfectum) tart-

vánn. e.) Kót6 múlttabbja égygyfz a' jel-

entoével, hozzá járulvánn : Légyen. Ezen

KötÖ módi múittabhhozz tartozik a' Kétes

múlttabb üdó (Präteritum dubium) mrtyly

Erdélybenn «zokásbann vagyon. Errál

hallgat Révai. De Szent Páli„ Gramm itik-

ájábann még a' példákba is be teszi. Mind

a' kettQ az en ítéletem 1 zere'nt gánti. Gánts

•16ször hallgatni arról, a'mi egygy Gr-

szágbann divatbann vagyon. ' Gánts más-

odszor kozonséges példába termi, a' mi

лет kezönsegei sem az irásbann, scm a'

1«
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beszédbenn. Az olylyant helyesebb tsak

jegyzetbe tenni. Errôl azt irja Szent Pâli

Gram, a 87, e's 88. laponn, hogy ezen két-

es mültt üdónek tsak a' Köto módbann

vagyon helye, e's ezen sege'd içével : Le'sz-

en saokott öszsze köttetni, es tsak a1 2-dik,

es 3-dik szeme'lybenn élhetni vele, р. о.

ha eddig el-készíteBte lesz ez fnunkát4 ez

helyett: hatalám el-ke'szítette éz munkát:

Ha már a Levelet meg-írtta lesz ez. hely

ett : ha talám máf a' Levelet meg-írtta.

(fors opus perfecefit, fors literas perscri-

pserit.) -— Ezen ke'tes mältt üdöt másutt

Erde'lybenn tsak a' 3-dik Szeme'lybeun.

mondják a' határozatlan méddal, és ezea

segéd ígével i fogott^ p. o* Azt mondják^

hogy elfogoti menrtiy úgy gondoloni^ hogy

ott fogott lennii, az az, úgy gondolom, —

de bizony osann rtem tudom, hogy ott vala.

Göngyösi János Versei 300. lap. Lássd a'

Debre'z. Gram, fct. lap¿ f.) A' Kötö Mod

leg-múittabbjá egygye¿ а Jelentó leg-

mólítabbjával j egygyedül vaina segéd ige

járúl hozzája. g.) A' Koto mod' jovèrîdôje

and, end ve'gezettel megyen-ki a' 3-dik

egygyes Szeme'lybenn, a' 2-dikbánn pedig

andaszszy endeszszy az i*sobenn andok, end-

ek. A' Debr. Gram, és Szent Pâli a' KötÖ

mod' jövendoje't húzásos ánd, end végez-

ettel te'szi-ki. De én Révaival, e's Sándor

Istvánnal.tsak htízástalan and, end ve'gez

ettel from ; mertt egygy az, hogy evvel

többnyire íry élnek a' tudós Magyarok, más

az, hogy ezen jó e'le'st az Etimológyia-i»
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ferósíti, merit a' jövendö" üdejö R&zesÜlÖt '

ezen Köto mod' jovendójének 3-dik szem- .

élyjébôl származnak, azokhozz ó vagy ó

járúlvánn, р. o. nyírand-hól Jészen nyfr-

andó^ nyírendbol njírendo% valamint szinttr

a' jelenvaló üdei Részesiîlô a'JelentÖ Mod'

jelenvaló üdeje'nék egygyes з-dik szem*

élyjétÔl ered, ó vagy ó ragadvánn hozzája,

p.o. ad, adó* nyír* nyíró, vagy nyifö. Már

pedig a' jövendö üdejü RészesÚIoket sem-

ki, még a' leg-roszsZabb Magyar sem ve'g-

ezi húzásós ándó, ¿Wó-vel, p.o. semki sem

inondja: jove'ndo^ álláadó* halando* bots-

ánándó, tiszteléndó, forgándó ember, köv-

ttkeze'ndô ke'penm 's t'eff. Tehát mind a'

Debr. Gram* mind Szent Páli gántsosanii

tfe'szi-ki ezen üdöt ánd, ënd végezettel ez

képenn : Fogánds ke'rénd, hallând, látánd»

lejénd 's t. eff. Ègygy valaki tudós Magy-

àrjaink' közül ezen okoskodásornra azt

vete, högy miértt tnöndjuk tehát: Starán-

dok,, ñem Szarandoki De en fteki azt fel-

elém, bogy sZarándok (peregrinas) nem

ige* tehát nem ide való, erre el-hallgatott*

4..) A' Határozútlan Módról. a.) A*

gyok-érhezz ni szotskát ragasztunk, 's áz-

onnal meg-vagyon a' határozatián mód,

p¿ ó. nyír-ni, hat-iii, szerez-ni, ad-ni, érez-

ni 's tj eíF. Ha a' gyök-e'r két mással hang-

¿óvai végzôdik, р. o. tárt, félt, áld, telt,

kelt, vagy pedig ¿-vel, melyly elott húz

ásós ¿, vagy / vagyor* p. o. tanít* vét, sár*

gít, savanyít 's t¿ eff. akkoronn a' ni elejé*

be konynyebb ki-mondás ve'gett a' vástag
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hangú ígékbenn o, a* véknyakbann е jár-

ú\, p» o» tart-ani, félt-eni, áld-ani 's a' t. —

Ъ.) A' határozatlan módnak sem semély-

jei* seúi üdejei, sem számjai nintsenek.

Botlanak tehát a kik múltt üdót kolte-

tiek a' határozatlan módbann így szóivánn

p. o. hallottam oda menttneh lenni (ivisse)

ez heiyett : hallottam, hogy oda mentt.

így AUvári Mano Diák Grammatikájábann

JDoceor ígének hajtogatásábann ele fordal

ezen gáats ez képenn : doctam esse, tanít-

tatottnak lenni. Molnár Albert а maga

Grammatikájábann, fmelyly az Erdôsié

utánn második régi Magyar Grammati-

kánk) jövehdo üdó béli határozatlan mód-

ot-is köhött, р. o. látandani, látbatandani.

Alvári Manó* Diák Grammatikájábann*is

«/no, legete audio íge'nek hajtogatásábann

•le fordúl : szeretendeni^ olvasandanif hall»

andani. De ezek' pe'ldáját sera Pereizlényi,

sem Re'vai, sem más tudósbb Grammatikus

лет kôveté; de még is eat fel-kapá a*

Debretzeni Graromatika a' 110* laponn.

Lássd Rêvai Elab. Gram. pag< 790, és 791.

d.) A' mû Grammatikusaink : Jîévai\ Szent

Pali; a" Debretz. Gram* a' határozatlan

módba keverik a' Részesiilôket. De ez

gánts ; mertt mivel a1 Részestîlôk a' Besz-

édnek 4-dik Részét teszik .* azokról пет

az ígérol való tanításbann, hяпет a' köv-

etkezendô IV. Tagbann illik ezóllani. A*

Debretzeni Grammatika, és Szent Pâli

még Viselôket (Gerundia) és Hanyatlókat-

is (supina) kôltének a' Magyar Nyebr
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Ьепн, melylyeket a' határozatlan modba

kavarának, a' mint láthatni a' Debretz.

Gram, a' log, és 109. laponn, Szent Pâli

Gram, a' 106. laponn. De na^yonn ve'te-

nek ; mertt a* Magyar Nyelvbenn nintsen

sem Gerundium, sein Supinum, hanem a*

Diák' Gcrundiumát, щ% Supinumát vagy hat

ározatlan móddal teszjük?ki, p. o. ninteen

üdom tanúlni (non habeo tempus discen-

di), vagy név seóval, p. o. nintsen üdóm

a* tanúlásra, vagy Részesiîlôvel, р. o. állva

eszik, vagy állólag (standó ccmedit), üive

' vagy ülölog (sedendo seribit.) A' Diák

Supinumot szintt' úgy ne'vSzóval adjuk ele',

p. o. rút a' kbmondásra ne'zve (turpe du

otu) viszszá jött a'« Vadászatból (rediit;

venatu) fel-kele a' fekvésbôl (surrexit cu

bito) olvasással toll; az üdöt (leçtu tap*

pul consumit.)

¿,) A' Módok\ és üdbK többes számai-,

rol általjábann. a.) A' JelentÔ Módbann a*

S^dik Személynek. végezete eneky melyly

a* vastag hangú íge'kbenn anak-ra változik.

Ar\ak, enek, nak% nek-.re változik, valami-

kor, a' határozatlan módnak nem am\ eni^

hanem tsak ni a' végezete, p. o. ve'tenek,

tartanak, tanítanak, nyírnek, látnak 's t. efF.

Lássd a' leg-közelebbi 4-dik Jegyzetet.

Ezen enek, anak, vagy nek-> ve'gezet

mindenütt naegrinarad minden üdonek

3-dik Személyjébenn, p, o, nyír-лг*, nyir«*-

пекь nyírné-n<f¿, nyírend-<?ne¿. Ebbêl köv-

etkezik, hogy botlék Révai% e's hibáz a*

koznép Magyar Országbann többnyire a'
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élyje'benn ezen Caracteristicá-ból enek^

ernähr vagy пак, nek el hagyvánn, es így

szólvánn : nyírttak, njírttek, oda menttek

(ivere) írttak (scripsere) állottak (stetere)

ezek heiyett : nyírttanak, menttenek, írtt*

anak, állottanak 'st. eff. E?t helyesbbenn

tanítja az Erdélyi Nyelv roíveló Társaság

így írni : nyírttanak,,nyírttenck, így beszélí

többnyire Erdély. *) Kár ezen személyt

restse'gbol így meg*tsoqkítani, p, p. mentt»

ek, mondottak'y mertt így pszize keverjük

ezen szeme'lyt a' múltt iidejû HeszesûlÔ--

иек többes szá'mú, elso Ejtéséyel, -wr p, o,

menttek anynyit' te'szen, mint eliberati* az

az mentt emberek, a'kik а' bajból kUmer

nekede'nek, menttenek pedig anynyi, mint

iverunt. Ettpl esmég ktjJönbbpz: mente-

пек, (mentt, az az menít-bó]"), melyly any

nyit te'szen, mint propugnante defenduritt

tuentur, excusant. Ha a'többi udôhenn пещ

mondjakp. o. tartak4 ez heiyett tartanak,

nem mondjnk tartdky èz heiyett tartának,

Dem mondjuk tartandak «z heiyett tart-

andanak, miértt njondjuk tartottak$ ez,

*) így élttenek evyel а' re'giek-i*, р. о,

Telegdi 3. Rësz: 39, lap. kerèskedtte-

nek, teremtettenek, munkálkpdttanak,

ki-mdlttanak (defuncti sunO mertt ki-

multtdk: defuncti. De azt mondhatni,

hogy ki-múlttak, e heiyett ki-multtanak

tsak meg-rövidites, mint á' Diákbanu

nmqrunt rövidite's V heiyett: amayerunt^
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helyett,tartottanak ? A' 2-dik végezet etek,

ptok, mikor a' 3-dik спек, anak ; ha pedig a'

3-dik nek, nak, akkoronn a' 2-dik ttk, tok.

Az 1-sÔ ünk, unk, Hajdann vala eloször

emüky amuk, azutánn rövidebbenn : тик,

тик, már ma metathezis által lenne с mk%

umk, de a' ki-mondás azt ünk, ипк-га vált-

oztatá (Lássd a' 4. Rész II. Tag I. Fejez.

En, te, ó, névrmássának hajlításáról rag-

asztékatlanúl.) Ez szerénlnyír-ünk cz heíy-

ett vagyon nyír-mük, melyly betü szerent

.anynyi bibásann Diákúl szólvánn: radit

nos, nvír-tek (jadit vos,") nyírnek {radit

Uli), (поз, vos, í Iii in nominativo pluraü)

mint a' Nérqetbenn gehen wir Cdamus) ad-

unk, betú szere'nt anynyi, mint: adni mük,

lobet ihr (laudatis) dítsértek, tulajdon kép-

enn anynyi, mint roszszúl szólvánn magy-

arúl ditsér tik, laudat vos (vos in Numeri

pluralis nominativo casu) loben sie (lau-

dant) dítsérnek, de szóról szóra fordítva

dítsérni ok, vagy Ônek,

6.) Л' rágasztékatlan tselekvô ige

bajtogat4sáiho2;z tartozik Nyelvünknek ezen

különössege-is, bogy mUkoronn az elsÔ

egygyes személy a' második egygyes, és

többes személyre alkalmaztatja tseleked-

ete't, vagya' 2-dik szeme'ly az elsô egygy-

esre, a'vagy többesre, vagy a' harmadik

szeme'ly az elsô, e's második egygyesre

és többesre: akkoronn minde'g tselekvôleg

bajtogatjuk az ígét ragasztékatlamil, ha

tgyéb aránytt ikes köze'p ige lenne is, és pe-

djg az elsô személy bena а' г^;а5г1е'каЦащ
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ve'gezeiekhezz в/, г/, szenvedô vé*gezet jd,

mivelaz î-sô szeraély nek a' másodikra hat-

vánn tselekedete, a' a-dik szeœély szenved-

Ôleg vagyon, p. o. Én téged küld-e/-r¿»

félt-í/-í/fr, romt.al-ak,bän\-al-ak. Te engem

kûld-eszsz, félt-eizsz, romt-aszsz, bánt-

aszsz. Ô Engem, vagy téged küld, feit,

rr-mt, bánt. Егеп eleh, alak\ öszsze-kötött

ve'gezet: 0/, d a'ezenvedô ige' jelenîômôd*

jelenvalójának 2-dik személyjrft t¿ezi, —

melyly al, el rendszerént a' szenvedö íg¿k-

benn 0/, <r/-lel megyen-ki, a' mint alább

meg-fogom mondani; ak4 ek pedig a' tsel»

ekvô ragasztékatlan ígéaek a' JelentÔ mód*

bann, jelen-való üdóbenn az i-sÔ »zem-

•lynek ve'gezete ; mtrtf ha mondom, p, o.

en teged báatalak, akkoronn a' 2-dik czera-

¿lyszenved. Nehaezen alak, elek t«ak lak%

lei-rs változik, t. i. ha a' határozatlan mód-

bann ani, eni járúl a' gyok-érhezz, akkor

onn ide alak, elek járúl, ha p- dig Tji-vel hé-

éri a' gyök-ет a' határozatlanbann, itt is

bé éri lak% lek végezettel, p. o, nyír, nyír»

ai, tehát nyírlak, nyírlek, nem nyíralak%

iem nyírelek (Lássd feljebb a'4-dik Jegy-

zetet) é% ez így megyen minden módbann,

és üdóbenn, íjry: nyírálak, vagy nyírélek

(ez helyett n yira- ala k, nyíre-elek) rasi

te, velvos. Nyírttalak, vagy nyírttelek (ra-

ei te, vel vos.) A' Meg.fiagyóbann nintsen

helye; mertt magamnak nem illik meg-

hagyñom valaroit. A' Kató-módbemn: bogy

nyírjalak, vagy nyírjelek (ut radam te, vel

▼o»), Nyírnálak vagy nyírnelck (ez haly»
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ett nyima-alak, vagy nyirne-elek) ut rade»

rem te, vtl vo». Ha nyirandalak, vagy

nyírendelek (si ratero te, vel voi.) Jühatár*

ozatlan módbann niotsen helye ; -г- mivel

nint><n személye ezen módnak. Ha az ige

ikes Köze'p ige, beiöle tselekvö iget alkot-

unk ik végezetét cl-hagyvánn, vagy en4 on-»

ra váJtoztalvánn, llylyen eszik, iszik% ha

az i-so személynek eveseivása a' második

egygyee, vagy többes személyt érdeklt,

akkoronn eszik^ iszik-hé\ eszen, iszon ígét

alkotunk, eszen ¿szon-пак torvényes 2»dik

személyje észsz iszsz^ az elsöje cszek* iszok%

ha tehát azt akarom ki-fejezni: Ego te

comedo, nem tnondom ; én téged eszek, en

téged borodból ki-iszok: banem az ck, ok

elejébe a' tzenvedö «/, el végeffetet tévénti

a' meg-rnondott rend-szabás ként inonda

от ; én téged míj-m-M, e'n téged bor*

odból ki-isz-1-ак. Te engem mtg-eszss^

iszsZy -Ô engem meg-eszen% kí-ision *) Igy

megyen r. -lekvoleg a' többi Üdöbenn, éi

modokbann: En téged meg-evélek, vagy

Ôlekt Te engem meg-evél, vagy 61Í& engem

meg-eve vagy 6n. Azértt a* Biblia' régi for-

dításábann ezen ígék : Zelus Domus tuas

comedit me4 igy vagynak fordítva : л* te

házadnah buzgóságos "szeretete 6n meg en»

gem **) Én téged ki.iválak, te engem hi*

*) Parasztosann: esz, fsz, mondatik, mint

lesz, tesz, hisz, visz 'sa' t.

**) Peiti Újj Testamentoma 1^36. Jo.

an. я.
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ivály 6 engem M- iva. Én téged meg-ette*

lek. Te engem meg-ettél. O engem meg-ett.

К Meg-hagyóbann : — te engem meg-égy

(nem pedig meg-egyél) Ö te'ged egyen-meg

(ñera pedig egyék-meg). Te engem így-ki

(nem igyál ki); —• ô te'ged igyon ki (nem

igyék-ki) A' köto módbann: Ha e'n téged

meg-ennélehihi-innálaky Te engem meg-enne'l,

ki-innály o engem meg-enney ki-inna (nem

roeg-enne'k, kMnnék) Hi éq téged meg-ej-'

endelek, ki-iandalak, te engem megejend-

eszsz, ki-iandasz,sz,, o engem meg-ejend, ki-

iand. Igy megyen, e's így hajlik ezen állap-

¿tbann ez is: hugyikx yagy hugyozik, pö-

kik, melylyekböl ezen tselekvo ígék lesz-

jiekrhúgy, hqgyq?, pqk, a' második szem-

elybenn búgyszsz, vagy hu,gyaszsz, hugy-

í>zszsz, .pqkszsz, az 1-sqbenn,' hngylak,

hugyozlak, pöklek. Innét így szóllítjuk a*

gyerKészt (tolttúl pesztonka) — Vígyázz

mertt q\Gyermek majd äszsz& hifgyozy tud-

pi illik téged, ha tégsd a' gyepmek ösz*

eza-hugyo.zna 'sa't, Hallvánn valakinek

Jtáromkodását, látvánn pajkoskodását, így

fenyegetjiik : majd meg-káromkodlaky majd

meg-pajkoskodlak, az az, majd adok nek-

fd káromkodni, pajkoskodni, a' károm-

kodásértt, pajkoskodásértt majd adok nék-

ed, majd meg agya bugyállak 'sa't* A'

Debretzeni Grammatika, a' 66, és 67. §. a

87. laponn az ígénekefféle hajlítását Tson~>

fia formánai nevezi, és a' 84. laponn ezt

jnásodik forraának hija. De haszontalan-

íáf»^s hiába- valóság ezt formának mond*
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an?, -н mertt a' Magyar Nyelvbenn tsafc

egygy a' forma, a' tseiékvô es sz,envedÔ for

mât egygjnek vévénn, Lássd a Debr. Gram.

a'84-laponn. Az efFele igékpedjga' tselek«

vô formára tartöznak/ merÇt a' ye'gezetök

$k, eszsz, ah, aszsz 'sa' t. egygyedúl hogy

az еЛ, «Л elejébe; al, е/ ve'gezet jo, p. p.

Én téged vagy titeket tarUal-аЛ. Te en

gem vagy raiiuket tartaszsz, Ô engem,

vagy miinket yagyte'ged, vagy titeket tart.

'sat. Azértt ezen tsonka fpjrma eilen mêle

tánn ki-kel Rêvai Elabpr. Grampiat. pag»

963. annál is inkább, hogy me'g azt is hoz-

zája te'szi a' 66. §rbann a' Debr. Gramma-

tika hogy mikpr я második személynek

reánk tartozó tselekedeteirôl erole'kezünk,

igazság szere'at így kelleqe szólanunk, p,

0. Te szeretel engem, de ezt a' frogas el*

romtotta; haneru egyg.vnéhány ígével tsak:

идуап igy ё1цпк, mint te viszel çngem 's а' К.

nem mondjuk : te viszeszsz engem."4 Ed

dig a Debr. Grammatika; de rytiil h'báz;

mertt egygy jó Magyar soba sem szólott,

must sem szól sem így." Te szerctej en

gem, sem így: Te viszel engem, h aгоm így

szól : Te szeretsz engem, Te viszsz engem.

Te a' fpldre \t-tíszsz engem. — Az egés«

tiszteletes re'giségbenn egygy péídát sem

lelünk árra, hpgy az íketlen iget valaki

a' JelentQ mód jelen való i\à'o 3-dik szem-

élyjébenn el, ol ve'gezettel írtta vaina, r—;

Ma is Erd^lybenn, e's a' Dunánn tul is így

bfsze'üenek : tc'szsz, léj¿sz, ve'szsz, nem

tfs*el, leszel, vészd, Ygygyedül a' tud«
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atlan közee*g a' Tisza mellékeinn betaall

igy : tészel, vészel, lészel, hiszel, viszel,

húzol, hagyol, mit adol, engem szeretel,

mit mondol, 's t. eff. annál inkább soha sem-

ki az igaz Magyarok közöl о/, el végezet-

tel nem ejtette a' második személynek az

l-söhözz tartozó tselekedetét, el anynyira,

bogy ha mindjártt а'з-dik személynek tsel-

ekedete szenveddleg ik ve'gezettei megyen»

is ki, mint eszik) iszik, 'tat. de ha ezeket

a' tselekedeteket a1 a-dik személy viszi

véghezz, es az l-sd személyre vagy szem-

e'lyehre alkalmaztatja, akkoronn az els6

személy, es személyek tselekvôleg szól-

anak ezen igékbôl az ik végezetet el-hagy*

vánn, és ezen igéket az t\i hozott tselek-

vÔ ige formája szerént hajlítvánn ekkép-

enn : Te engem meg-észsz* nem eszel, te

engem minden boromból ki-¿szsz, nem isz-

olr Te engem pöksz, пега pöк öl 'sa' t. V

mint már roeg-raondottam. Emlékezetnek

okáértt íássiik ez hajlásnak rövid képét:

. ]tn téged, vagy Te engem, vagy ö engem, vagy

titeket. • münkep münket, Tége4

vagy titektt,

Nyírlak vagy Nyírszsz Nyír, meg-

nyírlek t nyír.

Húgylak, Hágyaszsz, Hógy, hugy.

hugyozlak, húgyozszsz, oz, meg.

hugyoz.

Pöklck Pokszsz Pök, meg-

pök , meç-

k#p.
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Eszlek Észsz etzen, me{<

eszen.

Iszlak Iszsz Iszon, ki-

» iszon.

Észsz, észen, iszsz, iszon tígy megyen,

ínint lészsz lészen, téstsz tészen, viszsz, visz-

€n,hiszszhiszen, valatnint lészsz tészsz.lész-

en tészen ígéknek elsÔ személyjok lészek^

tészek, ugy észsz, \sz$Z, észen, iizon ígék-

nek-is az i-sô személyjok estek,iszok; de

így soba sinteenek szokásbann ; hanem tsak

így eszlek, iszlak, a' mint már mondottam,

azértt szenvedhetetlen szólás Borsod, Pest

és Heves Vármegyébenn, bort ifzok, bust

eszek 's t. elf. raertt hds bor neos sztmély,

Y valamikoronn az ikes közep ige* tselek-

edetét nem alkalmiztatjuk személyre, &\*

korono azt szenvedô forma szeréíit hajtog-

atjuk, a' mint mutatja a' iV-dik és V-dik

Tábla.

Jegyzetelt.

1.) A' ttelekvô Igéhôi szenvedô dgy

lészen, ha elôbb a' tselekyôbôi tniveltetôt

alkotunk, azutánn abhozz járúlnak a' meg-

mondott végezetek ; ik-ol-oms ék-ál-om 's a' t.

Elôbb tehát meg kell határozni, hogyan kell

tniveltetô igéket alkotni? Némelyly íge'-

bezz tsak at a' vastag hangúakbann vagy

et *) a' vékony hangúakbann adatvána, —

*) Révai-ként £t meg-fordítva te Tesz-

en igének a' gyök- ere vide supra III.

Tag. l. §. D.
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ieszen niiveltetÖ, р. o. ad-ból adat, nyír-

bol nyírat, nyír böl nyíret, néz- bol nézet,

/г-ból írat», vet'bo\ veret,/o£-ból fogat 'st.

eíF. Más ígekból úgy lészen» ha tat, vagy tei

járúl a' gyöke'rhezz, p¿ o. i//-bolültet, vZ-ból

vítat, hiszenbólhiteí, viszcribôl vitet,er-bÔl

értetí él-hb\ é\te\i fui'hól futtat,/u¿*ból jut-

tat 's U eff. Nehány ige mind az at, et, mind

a' tat tet ve'gezetet fel-vesii, p¿ о. i/ол von-

at fogat, vontat pedig szekerer4 szó szöv-

et, vagy szôtet, igy szötet ele'-fordúl Kál-

dinál Szí Jin. Ëv. 19. R. 23. ver**/}/ fújat,

es fújtat* jár járat, ésjártat (a' lövat jártat-

ják, az emberrel a' várast megjáratják) hány

hányat és hánytat* (a' roszsz embereket a'

házból ki-hányatják, a' gyomorbóí pedig

a'roszsiat ki-hánytatják) tor, töfet es tör-

tfet (a' vígyázatlan Kotsis öszsze töreti a'

Kotsii a' lovakkal, a' ki magyartíí kezd ta-

DÚlni, az még a' magyar szót tsak törteti)

nyom, nyomat e's nyömtat (a' gomolyából

a' savót künyomatja a' bátsnéval a' bâts

(batso) de a' Könyvet nyomtarják a' Sa|tó-

val.) 'st. eff. Ez a' ke'rdés támad tehátrrtíi

féle íge'khezz kell dt, ei, mi félékhezz

tat, tei ve'gezetet adni, hrtgy miveltetókké'

váljanak? Ezt rheg ñera határozhatni, há-

nem tsâk a' szokást kell tekéntenu Melyly

íge'k szoktanak különösehri ai, eí-tel, —

toelylyek tat, iei-tel miveltetókke' lenni*

toeg-mútatja a1 származtató Szó-Konyvem.

Égygynehány ige a tat, tei-helyett hat, ket

Végezetet is ve'szen fei, p. o. r/rikat, sí sík-

ftt, nyí nyíkat ez helyett : ritat (flere facit)
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sitat (ejnláre fach) nyí-ХдХ (vagire facit)

merit a' Tbetú fel-szokott tserélôdni а' К

betûvel, a' mint a' Szo-Könyvembenn sok

példával bizonyítom. Az bizonyos, hogy

a' gyok-ér ke't mással hangzónn végzôd-

vénn, mindég tsak áty cttészi a' miveltetot,

p. o. tart-át, ért*et, kell-ett* árt-at, márt-at,

mond-at, ha egyéb afánytt származékja-

is a' gyök-eY szeme'ly az ígének, melyly-

bôl miveltetôt akarunk formálni , mint:

oszt-at, bömt-at, számt-at, hámt-at, ömt-et

's t. eff. Ezt elóre eresztvénn, szóljunk a

szenvedô Jelentô modnäk üdejeirol rövided-

enn: (a' Többes számról nem szólok, mertt

azt tsak ügy kell magyarázn^ a' mint a*

tselekvô formábartn meg-magyarázttam.)

A' szenvedô ige' 3-dik személyje minden

icódbann, és üdöben к betûvel végzôdik, ki-

véve'nn egygyedül a' múlttabb üdöt. A' 2-ik

szeme'ly / betûvel* azi-sô pedigjH betûvel,

a' mint láthatni a' példából. a.) A' JeíehiS

mód" jelenvató üdejébenn a' 3-dik szeíne'ly

¿k-\e[ végzôdik, mint pi o. nyífat-rá, nyír-

et-/& Ëzen ik jegye a' szenvedô íge'nek4

valaoiiht à' t)iákbann az urve'gezet; mértt

a' mint a' Diákbann ebbôl az activúrh-ból i

amat„ dobet, legit, audit, passivùm le'szen Uf

hozzá adatásával.' amaUut, docei-ür, ¿egit»

ur, audit-ur, úgy a' Magyarbann a' tselek

vô miveltetô : nyírat, nyireUhezz ik adat*

vánn, szenvedô le'szen belôle. Êzen ¿kmal

naponn a' többi üdöbenn el változik ék-rc}

mertt az i betii az <?-vel fei szokött tsere'l-

Sdni (a'mint ezt sok pe'ldával meg-mutat
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Im a' származtató Szó-konyvembenn) el-

anynyira, hogy az ik tsak a' jelentô' jel-

envalójabann, és- a koto mód' jö vendój

benn marad-roeg ezekbenn: ■— nyíra-íi'/í,

nyíre-f/Vi, nyíratan-aW, nyíreten d/A% a'

többi üdóbenn pedig ék-re váitozik, a'mint

majd meg-látjuk. *) A'2-dik sxemélybenn

a' végezet vattag hangonn 0/, vékonyonn

г/, р. о. nyírat-о/, nyíret-<r/. Az í-sóbenn

vastag haogonn о/я, vékonyonn tm.. p. o.

»yírat-o/w, nyíret-г/я. , Ezen emy от nem

Ragasztc'k (suffixum) p. o. ezen szólás:

nyíratam Péter által (rador a' Petro) húl-

önbbözz ettÔl : én nyíratom Pétert (fació

radi Petrura) am-az szenvedô, em-rz ped

ig ragasztékos miveltetö ige. Kâlônbbség-

лек okáértt, ha az uralkodó Nyelv szok-

ásnak úgy tetszenék, az egygyik lehetne

vastag hangonn om% a'z-dik am, р. o. adat

an) (dor) adatom (curo hoc dari,) vékony-

. onn egygyik an, a* másik öm, p. o. én ver-

«töm Pétertôl (percutior a' Petro) veretem

Pétert, (curo percuti Petrum.) De ennél-

kfil-is meg-érti az értelroet Magyar a1

beszéd' folyamatjából az ilylyen magány-

osann meg лет ktílonbboztethetó ígéket,

ha szenvedôleg, vagy tselekedóleg kell-

etik-e érteni, valamint szinite a' ragaszt-

ékatlan igének elsô sz<« mélyjét a' múlttabb

fldobenn a' Jelentô Módbann úgy ejtjük

4 1

*) Azértt Révaibann Еку ¿f, ik% formáló

mind egygy szótska, 's aaynyit tészen,

. »int: Ule.

sxóval,
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szóval, mint a' ragaszte'kosuak, р. o. nyírtt-

om egygy valakit, és nyírttem azt a biz-

onyost. Az elsöbenn azem nem Ragaszték,

a* 2-dikbann p«dig Ragaszték. De meg-is

jó lenne az idegenekre nézve leg-alább az

írásbann ezeket valami jellel meg-kâ.lonbb-

öztetni, valammt én Diaeresissel kÜlonLib-

öztetem-meg (Lássd alább a' Ragaszte'koí

jgének tûkor ke'pét, e's példájái) b.) Az

Alig-múlttról nintsen semnji meg-j«gyzeni

való. — Hanem a' múltt üdót ól meg kell

jegyezni , hogy a' raiveltetô' múlftjábozz

a' з-dik szeraélybenn ik helyett ék járúl,

p. o. nyíraték, nyíreték, mintha lenne vnyír-

ata-ék, nyírete-e'k; de az ék elött az a, e

el-eny¿szik, valamint a' jelenvalóbann is

a' többes elsojebenn az uk elött nyírja ígé

nek a betâje el-enyészik, 's nem raondjuk

nyírjauk, hanem nyírj-uk (radimus illad).

Ezen ék helyett hajdann.vala éik, péld. ok.

nyírat-éik, nyíret-e'ik, a' mint alább meg-

mondom, a' Roto módról szólvánn.

2.) A' Meg-hagyó Módról. A' mível-

tetó' meg-hagyójának »gygyes 2-d'tk szem-

élyjéhezz : nylmss, nyírtss a' szenvedó-

benn a' 5-dik személybenn ék járúl, aze'rtt

lészen : nyírafsék, nyíressék. Az i-sobena

am, em járúl, р. о. nyírass-a/я, nyíress-evw.

Ezen am, em e'penn az, melyly a' J&lenio

mód' jelenvalójábann vagyon.

3.) A' Köto Módról. a.) A' Jelenv»'o

úgy megyeh, mint a' Meg-hagyó Mód. —

b.) A' múltt üdóról meg-keíl jegyezni,

hogy ez a miveltetô Köto módi múltt üd-

U
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ëjenek egygyes 3-dik szeme'lyje'bôl for-

toáltalik ék járúlvánn hozzája» p. o. nyír-

atna, nyíretne ígéhezz ék jovénn, lenne;

nyíratna-ék, nyíretne-ék\ de el-enye'szve'nn

ék clott az a, <?, lészen : nyír.atnék, nyíret-

nék. Hajdann az ¿A-helyctt mondották:

éjek, mint, р. o. adatnéjek, dítsértetnéjek.

Igy Telegdibenn olvasni : melylynek gyök-

erébôl származnéjek a szép virág, az az a

Messiás, (az az származnék, ez helyett

származna-é)ek, a'hol é/ek-elóit el-enyészik

a' végsb a betú: Telegdi 3. Bész ¿¿. lap:

De cujus radice oriretur hid pulcher flos,

jdest Messias.) MidÔnn Szùz Mária Ersé-

bettôl dítsértetnéjek, áldottnak, es bódognak

neveztetnéjek. Ugyan ott a' 449. laponn, ez

helyett: származnék* dítse'rtetnék. — SÔt

régebbenn éik mondaték, *Z helyett éjek,

mertt a1 leg-re'giebb sír-besze'dbenn olvas-

juk a' régi írás-módja ként. „ís mend pa-

radisumben uolov gimilcütül munda neci

elnie. Heon tilutoa wt igg fá gimilcetül.

Ge muhdoá neki meret nü eneyc ysa ki

napun eradul ozgimilstwl halalneé halala-

al holz.4' Az az a' mai irás' módja ként:

Is mend paraditsumbe'nn való gyümöltstöl

monda ne'ki elnie. Héonn tilotáa ot igygy

fa gyümoltsétól. Ge (de) mondáa ne'ki

merett (meértt, miéitt) nom ennéik, isa ki

riapórin eendöl az gyümöltstöl« halálnék

haláláal (halálával) halszsz. Itt ennnéik

ez helyett vagyon : ennék (comederet.)—

Es a' Krisztus kin.szenvede'se'röl való regi

h¿2-írásbann exeket találjuk. Hogy e'ret-



íünk meg-Óletnéiky hogy az emberi nemzit

az Ô Fiának halalával meg-váltatnéik. Ma

montfjuk : meg-ôletnék, váltatnék. Revai

Antiquit. §. 87. Jobb lenne nia is az én

ítéletem-ként leg-alább így írni ezeker^

p. o. adatnek, ez helyett : adatnéik, vagy

ez helyett: adatnéjek, melyly Apostrofas

ëz szót adatñek (daretur) küionbboztetné

ézeri miveltetôtôl í adatnék, valamint : cu-

rarem dafi áliquid$ melyly udai mívéltetó-

bol eredó kotô mód béli múltt üdönek

fegygyea i-sÖ szeiriélyjéi*) A' a¿dik szem-

■ ' • Vi I T,

*) Mertt ha hieg-vi'sgáijük a* szenvedôV

ígé* képe't* több féie hajlásbann egygy

*z a' tselekvö ígének hajlásávaí, p. o¿

Wyírat, nyíre't tselekvÔ ígének àjelentô

módbann a' múlttja így vagyon: njír-

' aiék, ñjíretek: curari aliquid, ti. aliquem

radi. Szertvedoleg pedigí ñjíf-aiék, nyír-

tté'k ariynyi, 'mint, rasüs fuit, így a kotô

biódbánñ: Ñyírathék^ nyíretnék tselek-

vôleg апупу'ц mint: curarenl aliqüeni

radi, szenvedóleg pedig: nyírathék,

rtyíretnék i ráderetur. — Á' meg-hágyó

hiódbann nyíressék tselekVôIég ragaszt-

ékosann anynyit teszen, mint: curent

ipsutii râdi, sZerivédôleg pedig nyíres

sék } radatur. Mind ez<rn zür zavar él*

ènyésznék, ha a* régi nyejv^szokás ként

Szenvedôlég így szólanánk: nyíratéik4

nyiretëik, nyíratrtéik, nyíretncik, íiyír-

êsséik. Vágy ha leg-alább ezen szen-

Vedôket így írnók; nyíraté% nyírete'k,

14 *
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elybenfl áll, éll járúl a' miveltetô' 3*dik

szemé'yje'hezz, úgy mint nyíratna ígehezz

ál adatvánn el-enyészik az utólsó ay 's

marad nyíratnál, így lészen nyíretne ígé-

vel-is, 's toarad nyíretnéL Az i-sÔ szem-

élybenn ám, — ém jô a' miveltetô' ß-dik

szeme'lyjéhezz, es hasonló képenn el-eny-

észvénn a* miveltetô' utólsó magábann

hangzója, lészen : nyíratnám, nyíretném.

d.) A' jövendö üdóbenn a' míveltetonek

nyíratné'k, nyíretné'k, nyíresse"k. 's a' t.

Taláin az ilylyen irás helyett: adatné'k,

nyíreté'k, nyíretné'k, nyíressé'k a' szen-

vedôbenn jó lenne ez is : — nyíretnéjk,'

nyíresséjk, nyíretéjk, mivel az / betûvel

fel-szokttuk tsere'lni a'y'-t p. o. márjás ez

helyett: máriás, ez helyett hüit, gyüit,

döit 's t. eff. roondjuk hüjt, gyüjt, döjt,

's így is mondjuk : gyút, bût, dût. Vagy

ve'gre nviressék a' szenvedöbenn így is-

írathatnék : nyíresjék, mint esik íge'ból

a' roiveltetôt így írjuk : ejt ez helyett:

esít. (Errôl bôvebbenn láthatni a' szó

könyvembenn esik ige alatt) 's így^/r-

essék mint szenvedô, kölönbbözne ama'

Ragaszte'kos njíressék-Xb\, melyly any-

nyittészen mint: curent radiipsum. Qui

bene distingvit bene docet. A' nyelvbenn

a' zúr zavart a' menynyire tsak lehet-

séges kerülni kell, e's tâvoztatni, a'Jki

ilylyete'n különbböztete'seket nem tész-

en, az nem tôkè'letesbbiti a'nyelvet, sem

as Irás' módját.
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köt6 módbéli jôvendôjéhezz а'з-dik szem« .

élybenn ik járúl, p. o. nyíratand-M, nyír-

etend-¿í, a'2-dikbann: о/, с/, az í-sóbenn;

в/я, emy a'mint a' Jelentö Mód' jclenva-

lójábann.

4.) A' Határozatlan Módról, A' mív*

cltetô gyök-er szemëlyjéhezz, azaz a'Jel>

ènto Mód' jelenvaló 3-dik személyjéhezz

ni járúl, p. o. tiyífat-niy nyíret-ni.

5.) íNémelylyeh, mint a' Debretzeni

Grammatika, es Pápai Sámuel a' Debr.

Gram, által reá szedetvénn, azt tanítják,

hogy a' szenvedô iget helyes ódikj és Ôdik

végezettel ki-tenni. Meg-engedik, hogy a'

meg-magyarázott mód, a' míveltetohozz

ik járúlvánn szenvedô iget te'szen ; de azt

mondják, hogy 2-szor egygyet er evvel,

ha a' tselekvohözz ôdik, Ôdik végezet járúl,

annál' inkább, ha a' míveltetohozz ódik,

Ôdik járúland, p. o. a' rét le-kaszalódik, á'

könyv íródik, a' rét le-kaszáltatódik, a'

könyv nyomtatódik 's t. eff. Debr. Gram,

az 87. §. Pápai Sámuel Magy. Lit. 71. §.

211, 241. lap. De ezek felettébb botlanak ;

Miertt az ôdik, Ôdik végezet az ígékbol

viszontagló íge'ket, nem szenvedoket tsi-

nál, e's az ilylyen igék azt jelentik, hogy

a' tselekedetet magaktól, és magakbann

.viszik véghezz, p. o. lágy télbenn a' marha

rétes helyekenn könynyenn k\-telelddiky

az az magát ki-teleli, magától el-él a' rét*

benn, n**m szükséges ólbann más embep-

ek áltí.l szénával tápláltatnia. A' nép a*

Templomból tolódik, az az tolja raagát, a'
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vagy tolakodik. Sze'lbenn a' fánn az airea,

öszsze verôdik, az az magát öszsze veri,

egygy-máshozz veri. Néki jó alkalcnatos-

ság adódifi^ az az adja magat, (se bona

offert occasio). A' guba bqjtorványnyal

meg-szedódik, az az meg szedi magát. —

Meg-alázódiky az az maga magát, vagy Ôrç

magát meg-alázja. Krjsztus M«nybe fel-

emelodötti az az magát febemeltte, yagy

fel-emeJkedett, Jól fargolódík, az az.jól

forgatja magát. Meg-tsalódik néba a' ker-

eskedo, az az megrlsalatkozik. Az üdnep

el-végzodjk (per se terminatur) 's a' t. —

Ezeket a' Diák .nem tudja máske'penn ki-

tenni, haqem tsak szenvedq ígevel, p. o,

ezt : Krisztus Menybe emel6dott4 vagy em.

elkedett,így tés 2 i к i a' Diák : in, cœlum ele-

vatus est. Innét, gqndolom, tsalatkoze'kr

meg a* Debietzeni Grammatiha, es utánna

PápaiSámue!, azt tanítvánn hogy a' Magy

ar szenvedô íge't àdik, ôd$ ve'gezettel )6\

fel-válthatni, — De meg nem gondpltták

ezek, hogy a' passiyum mas áltaj véghezz

vitt tselekedetet szekott jelenteni, aze'rtt

minde'g tsak míveltetóbol fqrmáltatik, nem,

egyenesenn mivelëjbÔl. Aze'rtt p. o. old-ik%

hall-ik%tör-ik% szeg-ik, érzik 's t. eff. ámbár

¿k-kel mennekrki, és ezeket a' Diák szen-

vedôleg így fordftja : solvitur, auditur, —■

frangitur, sentitur, ezek me'gsem szenvedä;

íge'k a' Magyarnál, mertt az ik elott : old, t

kail, tör, szeg, érez nem roíveltetok; ba-

nem ezekbol míveltetók így lésznek : old-

hallat, tóret, szeget, éreztet. Ve'gre eza
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ekbôl szenvedôk így lésznek : oldatik, hall,

atik, töretik, szegetik, éreztetik; mertt old-

ik, hallik 's a't. tsak ikes kozép ígék, es

enynyit tesznek: per se solvitur, auditur

&c. Ezek ezen Jieciprocum-okkal, vagy

viszontaglókkal egygyek: oldódik, hall-

ódik, törödik, szegôdik, e'rezódik, vagy

érzôdik, melylyekbol meg-rövidülve le'sz-

nek : oldik, hallik, törik, szegik, e'rzik, a'

mint ezt helyesenn észre ve'vé Révai;

mertt ha azt mondorn : a' tehén кó tele el-

oldik, nem açt te'szi, hogy azt el*oldotta

valaki, hanem, hogy magától torténe'k el-

oldása, el-oldódott. Innét világps, hogy

hclytelenûl mondják a' tudatlanok, — ha

mondják: d rét le-kaszálódik, q szôlo meg-

szedôdik: — mertt a' re't magát nem kasz-

álja, sem a' szölo magát meg nem szedi.

Roszszúl mondják : ez d könyv Debretz-

enbenn íródott ; mertt a' konyv magát nem

írja. Me'g gazabbúl szólanak, a'kik a'mív-

eltetpbol koholnak ódik, ódik ve'gezetü íg-

éket, p. o. ez q konyv Debretzenbenn nyom-

tatódott, — (mint a' Qebretzenj. Füvész

könyv' homlokánn olvashatnr) vagy : d

rét le-kaszáltqtódik, d könyv írqtódik. Soha

az ege'sz tisçteletes Magyar re'giségbenn

az ilylyen fertelmes szólásnak nyoma

nintsen. És az ilylyen szólás maga mag-

ával ellenkezô értelmû; mertt at, et, tat,

tet ve'gezet más által ve'ghezz vitt tselek-

edetet te'szen; Jdik, Ódik pedig nem más,

hanera tsak maga által ve'ghezz mentt tsel-

ekedetet jelent, (a'mint már meg vágyoa
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niondva) p. o. ez szólás: ez a könyv Deb*

tetzenbenn íratódatt, ilylyen értelmfl ; eat

а könyvet más írtta, maga írtta magát.

Ez a' szólás : a ret kaszáltatódik, iíyly

képtelen értelmü: ezt a rétet más kaszálja,

magát kaszálja; merft ezen ige: kaszál*

tatódik, ezen részébenn: kaszálm:, mível-

letö ige, ez részébenn p^dig: kaszál-ódik,

viszontagló. *) Tehát egygyedül ezvagy-

on igazánn szenvedoleg mondva: a' rét

kaszáltatik, a' könyv ira ti к, a' szolo кар*

áltatik, szedetik 's r. eff. Víg Lászió о коз-

kodása Pest 1806. 276. %yy. laponn.

6.) Az ikes kbzép ígérdl. Valamint az

ilfetlen kozép ígéket a' tselekvô forma

ezerént hajtogatjuk, úgy az ikes kozép tg«

e'ket, minemü: válik, bánik, búvik, ériky

iviky htziky i/nádkoziky hánjédik 's t. eff. a'

szenvedó forma szerént szoktták я Magy-

arok hajh'tani, valamint szintte a' Diákok

az úgy nevezett Deponen? Diák ígéket,

BiinemÚ : precor^ polliceor, utor^ blandior

a' Diák szenvedó forma szerént hajtogat*

ják, ezt: precor dgy, valamint amor ; polli

ceor', mint doceor ; utor, mint legor ; blandior*,

mint audior ígét hajtogatvánn. Tudni illik

az ikes kôzép ígéból elószor iketlent tsináU

Dak, és azt a' tselekvô forma szerént hajtják

minden módbann,üdóbenn és személybenn,

*) Ilylyen gánts Márton Német Gramat.

3. kiadásBéts 1810. 96, és 97. laponn:

vitetödik. Ilylyen Szabó Dávid" ki-nyert-

esébenn a 80, laponn :-adatódik, értetôdik*
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és azutánn teszik hozzá a' ízenvedÓ|íge*

meg fejtett végezeteit: ik-ol-om^ ik-el-em^

é.*-á¿-om, ék-él-em s a' t. Például légyen

(confiait.) Ebbôl ilyly iketlen í^ét tsinál-

unk ; ¿z, és ez olyíy formánn m arad a'

hajtogatásbann gy«k-cr személynek, mint

a' szenvedô példábann vala nyívat mitf-

eltetó a' gyôk-ér személy. i>K-hozz 10-

vénn a JelentÔ módbann, a' jelenvaló tidó-

Ъепп ik-ol-om, lészen : bíziky bízol, bízom.

A' múltt üdóbenn bíz-hozz járúl: ek-ál-ám

's lészen: bízék, bízál, bízám. — A' Meg*

nagyó módbann: ¿/z-nak az iketlen meg-

hagyója bízz, hozzá jovénn a' szenvedâ

végezet ál% ék, lészen: bízzál te bízzék o.

A' Köto módbann bíz íge'nek a' múlttj*

lenne : bízna, ehhezz járúl ; éK á/, ám^ lész

en : 6 bíznék, te bíznál^ en bíznám (mint ha

lenne: bízna-ék, bizna-ál, bízna-ám, a' bol

bízna szónak utólsó a betúje el-enyészik

az ék-ál-ám magakbann bangzók miatt)

's a' t. — Evvel így éle mindenkoronn a'

Magyar Nemzet. Lássd Rêvait.

7.) Kurdaló bé-fejezcse a rr^asztékat-

lan hajtogatásnak. A' raga=ztékatlan ige

h.ijtogatásnak mind tselekvó, naind szen

vedô formáját jól gondnlóra kell venni,

é* & tselekvot a' szenvedovel öszsze nem

kell zagyválni, minden iketlen iget a' tsel-

ekvo, — minden ikest a' szervedö fc>rmá«

hozz kpll szabni, és jól eszünkbe tartant

ezen arany rend szabást: bogy a szenvedd

formábann a 3-dik szemcly m/'ndrg k-va l,

ki-vévcnn egygyediil a múlttabb ¿¿dot, a %-dik
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szemêly mindég l-lel,az i-so mindég m betii-

vél végzôdik. Ezekbôl már a' következ-

endô gántsokról kiki bôlts itpletet tehet.

Tehát a.) roszszúl szol Eger körül a' koz

ne'p mondvánn : bort iszok, kenyeret eszek,

tsudálkozok rajtta, én a' feleségemtôl et»

válok, énbízok Istenbenn 's a' t. Ez olyly-

an, mint ha a' roszsz Diák mondaná tsel-

ekvôleg (active) : ego preeo, polliceo, uto,

blandió, ezek helyett ; preçor, polliceor,

utor, blandior. b.) Mivel a' 2-dik szem

êly a' szenvedobenn mindenkoronn / bet-

îïnn ve'gzôdik, kôvetkezik, hogy azok-ii

rutúl botlanak, a1 kik / nélkûl ve'gzik az

ikes köze'p ígék' egygyes 2-dik szemely-

jeit, р. o. hol laksz, le ne ess, bízz Isten

benn, imádkozz, aludj, kanyarodj, ne har-

agudj, el-válsz tôle, el ne válj tôle 's a* t.

Ez olylyann szenvedhetetlen gánts, mint-

ha valaki mondaná: kenyeret égy, bort

így, ez helyett egyél, > igyál ; mertt, tsak

azértt mondjuk: egyél, igyâl, l betâvel,

mivel /А-kel mondjuk a1 3-dik szerae'ly-

benn : kenyeret eszik, bort iszik, netu

pedig kenyeret esz, yagy eszen, bort isz,

vagy iszon. Tehát mivel ezeket-is: esik,

imádkozik, kanyarodik, haragudik, vàlik, îk-

k-el mondjuk, nem pedig ik ne'lkül így : es,

imádkoz, alud, kanyarod, haragud, vál

's a' t. kôvetkezik, hogy ezeket-is a' 2-dik

személybenn / betúvel kell ve'gezni ek-

képenn : ess-él, iraádkozz-ál, válol, váljál

's a't. azt mondani: ess, imádkozz, válj

's a' t. tselekvôleg a1 Magyarbann szak-
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asztott olylyan gánts mint a' Diákbana a*

Deponenseket {active) tselekvoleg így

mo'ndani a' Meg-hagyóbann : preca, pollice^

ute, blandí, mint mondatik.: ama, doce, lege,

audi, ezek helyett : precare, pollicere, utere%

blandiré, valamint itte'g a' re szenvedÔ

végczetet peni lehet el-hagyni, úgy nem

lebet a' Magyar ikes igékbenn-is a' szen-

vedô' ál, él ve'gezete't el-harapni. Ez szer*

e'nt fereszlenyirbGW (fgyéb aránytt a' ré-

giek között leg r jobb Grammatikusbann)

ладу híbák ezen ejtések? múlszsz, yálszszy

botlaszsz, fényteszsz, a'mint Re'vai Elab.

Gram. pag. 10.31. helycsenn észre veezi.

Igy szenvedhetetlen gánts az újjabb Gram-

atikák közzqd a' Debretjçenibenn a' llir

laponn.' tsalódj, záratass, a' szenvedo for-

mábann, e's a' \ \jf lapoqq : yerôdj, véttess.

M,ivel a' szenyedô. formábann a' 3-dik

személy roind Д-val ve'gzódik, melyly k,

ik-ból le'szen, kbye'vénn a' roúlttabb üdot,

inne't ki-tptszik", melyly roszszúl szólanak,

a' kik az ikes kozép ígéket így hajtják:

imádkozhat, Ó tsalódna, tsodálkozna, jól

tselekedne velem, aze'rtt 6' meg.haragudna,

méltóztasson ide jôni, nékem most jól esne

egygy pohár bor. 'sa' t. Ezen rut bibától

nem üres a' Debr. Gram, a' 116. laponn

így írvánn : tsalódna, záratfatna, e's a' 118.

laponn veródne, vettetne. Ezen otsmány

hibát Sz. Páli Grammatikája-is el-követi

a' 164, és 169. laponn így írvánn : tetszend%

torte'nend ez helyett ; tetszendik, törte'nend»

ik, vettetnék, veródnék, tsalodnek, zárat?
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nék, ó imádkozne'k, o tsalódnék, 6 jól

tselekednék, ó meg-haragudnék, me'ltoz-

tassék ide jôni, nékem jól esnék egygy

(pohár bor 's a' t. Ez olyly gyalázatos hiba,

mint a' Diáknál a' Deponens, vagy inkább

neutro passivum ígét (active) tselekvôleg

így hajlítani : precat, preceret, pollicet,

polliceret, utit, uteret, blandit, blandiret, —

ezek helyett: precatur, precaretur, polli-

cetur, pollieeretur, utitur, uteretur, blandi-

tur, blandiretur; mertt az ik, és az abból

származott ék tsak az a' Magyar ígébenn,

& mi az иг а Diákbann, a'mint már meg-

mondám.

e.) Mivel a' szenvedô ige a' roíveltet-

ôbôl lészen, és a' mívelteto a' tselekedô-

bol, hozzája tsak at, et, vagy tat, tet jár-

úlvánn, innét következik, hogy azok is

tsúnyávúl boilanak a' kik az at, et, tat%

tet, végezetet meg-kettóztetik a' szenvede

ígékbena, p/<o. Káldi Sz. Luk. a' 2. Rész.

ai. versbenn gántsosann irá hivattatek',—>

(vocatom est) ez helyett : hívaték ; vala-

mint hívattat helytelen szólás ez helyett:

hívat, tígy hívattatik is, ez helyett: hív

atik, mivel a' szenvedô a' míveltetobol,

tsak ik járúlvánn hozzája, lészén-meg. ■—

Ezen gántstól ném tiezta az Erdélyi Nyelv'

mívelo Társaság munkájának I. Darabja,

nem menu a' Debretzeni Társaság' Gram-

atikája, e's a' Sz. Pálié is. f.) EllenkezÓ

vétkeket követnek-el azok a' Grammatikát-

lanok, a' kik a' tsejekvô vagy iketlen rag-

aeztékatlan kozép igék' elsó személyjét m
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betûvelj a' 2,-dikot ДЫ, a' з-dikot h- val

végzik, p. o. örvendem rajta, en most hi-

bázom, te ott legyél, nyújtsál segedelmet,

a' mint ama' köz Enekbenn vagyon, —

mely.lynek kezdete : Im artzunkra borál-

unk 's a'l. adjál neki kenyeret, ö hazudik,

hibázik, pípázik,folyik, mászik, úszik, fül-

ik, gyâliks t. eff. ezek helyett: örvend-

ek rajta, én most hibázok, te ott légy, ah

nyú)ts s*gedelmet, adj neki kenyeret, б

hazud, hibáz, pipáz, foly, mász, úsz, ful,

gyül. Ezen gántsokat te gántsos Magyar!

tsak az öseinktol tanúltt minden napi Uri*

imádságból, Angyali Üdvözletböl, Apostoli

Hit-valtósból, Istennek 10 tôrvényébol is

e'szre vehetne'd ; mertt a' mu Atyánkbann

rem naondod ; — Szeriteltessen a te nevedy

hanem szënteltesse'k, miértt mondod .hát;

méltóztasson ide jôni : — лет mondod a'

mü Atyánkbann : legjék a te akaratod^

hat mie'rtt mondod : Jhagyd legye'k. Nenl

mondod az Angyali Üdvözletbenn : Üdvöz

legyél Mana, hanem. Üdvöz le'gy, mie'rtt

mondod hat: a' házbann legyél, írjál, ad*

jal. Nem mondod az Apostoli Hit-vallás-

bann, az az a' Hiszek egygy Istenbenn : —>■

ki-fogantata szint LétektÔl, születe Sziiz Má-

riától, kínzata, meg-feszíttete, hanem fogan«

taték, születe'k, kínzate'k, meg-feszítteték»

mie'rtt mondod hát, Ô e'rkeze, imádkoza,

tsudálkozna, haragudna, esne 'sa't¡ Neta

mondod a' lo torvénybenn : ne oljély ne

orozzál, hamis tanú bízonjrságot ne szólját,

hanem ne ölj, ne orozz, hamis tauú bizony
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ságot ne szólj, miértt tnondod hát: írjál,

xnoudjál, adjál, nyújtsál scgedelmet : ñera

mondod a* lo tôrvénybenn : ne paráznál-

kodj\ hanem ne paráználkodjál, *) miértt

mondod tehát: imádkozz, alud), feküd),

kanyarodj, nyugodj 'st. eff¿ (Lássd a' VI-

dik és VII-dik Táblát.)

Jegyzetek.

Á. ÀzEgygyes Számróí.

i.) A1 Jelentô Módról. Az ígékbenii

¿zok à' Ragasztékok, melylyek a' név

szókbann, (Lássd azokat a' IV. Rész. IL

Tagjábann í. Fejezetjéberin) úgymint em,

ed, e (ее, vagy' eje) a' vékony, és am, ad, а,

vagy от, od, a¡ — vagy ad, aja a' vaetag

hangúakbann. De némelyly üdöbenn a'

vékony e Ragaszték г-ге változik. Azértt

nylr így veszi-f>l a' Rag.isztékokat vastag

hangonn a' з-dik személybenn: hyír-ja, a'

hol a' / betá ¡ñas betú. A' 2-dik személy

benn: nyírod. Az i-so személybenn: njrír1-

em. (valamint szintte zsír, név s¿ó : zsírjd,

zsírod, zsírom.) Vékony harígonn* pedig i

nyír-i, nyír-ed, nyír»em, nena nyíre, melyly¿

nek ez az oka, hogy nyíre ragasztékatlan

múltt üdejilU nogy azértt öszsze ne zavar-

odjékawal} a' kozonséges Ñyelv szokás

az ígek' e Ragas ztékját i-re változtatá,

valamint a' nevekbenrt-is a* köz nép sok-

a_ . —a

*) Ambá* magyarosbbanri mondanád: —

ne fajtalankodjál.
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szor az e Ragasztékot /'-re változtatja, mint

p. o. az ô véri\ az ételnek sera Шу sem

tiizi nintsèn, ezek helyett: az Ó vére, az

ételnek sera íze, sem búze nintsen, e's vala-

minta' közönse'ges nyelv szokás á' te név-

mássának e betüje't /-re változtatja a'többes

számbann, úgy az Igékbenn-is a' Jelentô

mód' jelenvalójábann, e's a' Koto mód' jö-

vendojebenii az e Ragasztékot /-re változ

tatja. Ambár az e Ragaszték ¿¡ivé, váltózik

ez két üdóbenn \ de egyébtítt az e Rag

aszték változatlamil marad, p. o. nyíré, (ez

helyett ñyírée, hajdañn nyíréje) nyírtt-es —-

nytrj-e nyír-né (ez helyett: nyírne-e, haj

dann nyírnéjé) hvírhi-e. Sót most sokhely-

enn, mint р. o. Gömör Vármegyébenn*

még a' JelehtÔ Mód' jelénvaló üdejébehn-

is a' köz nép /-ve' ném változtatja, hanem

valamint a'vastag hangá ígékbenn fa Rag

asztékot mondunk közönsegesenn, úgy a'

vékony hangá ígékbenri je Ragasztékkal

él, p. ö; szerétje, nyírje (araat Шит,- radit

ipsum) riera pedig szereti, nyíri. De mivela'

közönse'ges nyelv szokás a'yV-helyett /-ttart

azértt ennek kell meg-maradnia, míg vala-

ha esmég a' közönse'ges nyelv szokás a'y'¿

Ragasztékot az igékbenn bé nem vejendi;

Ha a' közönseges Nyelv szokásnak tetsze-

nék, ezt bé is íehetrie venni \ mertt r¿gu-

lásabb leniíe, mint р. o. szereti ; mivel

tzeretje olylyan, mint a' Nevekbenn : —«

életje (frumentüra ejus) szeietfe (segrnen-

tum ejus), szüretje (vindemia ejus) gyur1*

etje (involucrum ejus,) és élesztjs ez heiy-*
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itt ¿leszti) olylyan, mint kensztje (erux

ejus) 4 t. eff. Néhol a' köz nep a* vastag

hangú igéknek-is / Ragasztékot ad, p. о.

adi,kapiy mondi 's t. eff. ezek helyett: adja,

kapja, raondja. Ez ugyan a' magyar hang-

gal nem cllenkrzik, mertt az / közös ter-

me'szetö, (I. Rész L Szakasz, r. §.) De

mivel ittez az i Ragaszték, 's e Ragaszték

helyett áll, valaraint a' nevekbenn ke'pte-

lenlenne mondani, p. o. gondi, ez helyett:

gond/a, ûgy keptelen mondi, tz helyett:

mondja. Helyteienai írja Tsëtsi in observ.

Gramm, de vocibus Compositis ; Regula II.

,,Non potest defendí szereti, si rideatur

mondi &c. nec mondja, si contemnatur

szeretje; quia fa, vel je pariter ibi mutatur

in i% ut in his" hogy nem щеп-thetni ezen

szó ejtést: szereti, ha ki-nevetjük ezen

ejtést: mondi: ezt sem ve'deltnezhetjük :

mondja, ha ezt: szeretje meg-vetjük; mertt

ja, Je ü3sonló képenn változik г re amaz-

ekbann : mondi, szereti, mint ezekbenn:

mondja, szeretje. De hibáz Tsétsi, mertt

meg kell vetni ezeket: szeretje, mondi,

a' mint már okát adttam ; de azértt még

sem következik, hogy ha mondi nem jó,

szereti sem jó / mertt mondi-hann ja váit-

oztatik f-véy szereti-henn pedijr je változ-

tatik i-vé \ de soba a' Magyar Nyelvbeen

ja, i-vé nem szokott vâlîozni, — hanem je

szokott. Igy a/ Nevekbenn sok. helyütt

inondják : torony tettjibenn, ez helyett:

teteje'benn, elejibe, ez helyett;. eleje'be. Itt

az 4 változik /-vé; de soha semki sem

mondja
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jabann, ¡gombibann ez helyett: gombjábann

st.eff. TVhál nein mondhatni .' mondi^ árü"

bar lehetne mondani: szeretje, ha a' köz-

bnséges nyelv szokásnak ügy tetszenék.

Hi a' ragasztekatlan vastag ige : s, sz, vagy

z bétÚVel végzôdik, mint ás, mász, bûzy

többnyire a' könynyebb ki-raondás végett,

л ja Ragasztekot el változtaiják sa, sza,

za-ra, р. ássa, mászsza, húzra *) ez

helyett : ásfa, mászja, húzja\ de kár ; mertt

a' Ragaszték' inas betiljét, melyy /raind-

enkoronn az ígébenn, a' mai közörse'gee

fíyelv szokás kérit, nem lehet el-váifz-

tatni ; annál inkább el-nem változbatJk, ha

az. j, sz4 z végezetü ragasztékatlan ige

ve'kony hangtí, p. o. nyes, ves«<-n, fedez,

mertt ezekböl ragisziiHuis így le'szen :

nj'esi, veszi, fedezi. b.) A múitt üdóbenn

az egygyes személy«"k a* ragasztékatian

mnlttjának 3-dik ezemélyjéiol származnak,

p. o. ehh^zz* nyíra, a' 3-dik személybenn

a Ragaszték jaral, 's Jészen : nyíra-a; de

mivel \ két röt'id a fgyjjy hoszszúvalír-

fel, mondjuk, es írjuk : nyírá. Hajdann

mondotrák : nyfráa m«»g-ke}tÖztetve te'vénn

hozzájá az a Rafcisztékot, mintha lett

vaina : nyíra-aa, a'hol a' . kôzépsô két a

egygy ho*zszü ó-t te'szen, az utólsó a roeg-

mar3dvánn a' m.Tga valóságábann, lÖn :

nyíráa. Ebbôl a' ragaszfékatianból/ nyíre,

hasonió ke'penn leszen ma nyírc\ hajdann

*) Lássd I. Resz. I. Szakasz. 2. §. Jegy.



(«б)

nyirée. Ilylyen а' 600 esztendôs Sir besz-

rfdbenn ez a' szóiás : Tilatáa Ôt igygy fa

gyümöltse'tol — mondáa neki merett nom en-

néiAy az az tiltá ôt egygy fa gvüniöltse'töl,

mondá neki meértt nem ennék. Mondáa,

tiltáa, nyíráa, iiyíre'e ragasztékos ígekhezz

hasonlók mai naponn ez efféle mondásaink :

tudnia, halnia^ slomorüak, Jiáe\ kutyáúl^

melyiyekbenn a' magábann bangzó a'

magábartn hangzó elôtt el nem eoyésztet-

ik, ilylyen . a1 600 esztendôs Sir beszéd-

benn ezen szó hazáá ezen szerkezetbenn :

adotta vala néki PeradisUmot hazáás ■— ez

helyett ; adtta vala néki ParaditsomOt haz-

ává (dederat ipsi Paradisum in patriam*

vel pro patria) a' hol ezen Ü«ói-járóbó|í

avá (evé) a* v\ belli úgy el-hagyatik* mint

ezekbenn: tilatáa, mondáa a' v inas betü;

mertt az ilylyen ige ejtéseket, a' Ragaszt-

ékhozz állított v inas betükkel-is olvasjuk

ezen sir besze'dbenn, p. o. tefemtéve Ádám*

ot% Adám hall iva- haltát^ vetevé ôt et тип-

ká$ világ belé, ti helyett i tereratéje, hallá-

)a, vetéje ez raunkás világbe', (a' mai be'

tsak meg-rövidültt szó ebbôl í belé) mertt

ké«i0bb az ilylyen ige'k' / inas betüvel jö-

venek ezokásba« azertt Telegdinek, Páz-

. mánnak az effélékkel rakvák kooyveik,

p. ri. Telegdibenn a' 3. Részbenn, 343.

laponn : adnájai a 22. laponn ; mondhatná-

Ja% kôvctnêje^ a' 24* laponn: vetnéje 'sat.

De már ezf к ki-avúlvánn, nem lehet vel-

ek élni; mivel a' mai kozonséges Nyeiv

tzokás ezeket tsak így t'jti : nyírá, nyíre,
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éi a' köt6 módbann: nyírná, nyirne"stöbb

effe'Je. Azértt Rêvai botlik a' koztfnségee

formába, es példába (paradigma) ; ezea,

*s efféle ragasztékoe ígéket így tévénn-i

adàjas adnája 's a' t. mertt már ez az ejtés

meg-szûnek kôzônséges lenni, valamint

ez is adáa, adná.i, és adáva, adoáva, azértt

ezt tsak jegyzésbena illik ele hoznia a*

Gramraatikusnak. Mtvel a' IVÍagyar szer-

el i a* rovidítést, aze'rtt ezen boszizïbb

ejte'sek htlyett: nyíráa, nyírée, nyíráva*

nyíre've¡ nyírá/a, nyíréje ezt a' rövidebbet

hozá bé a' közönse'ges Nyelv szokás: —*

nyiráy nyíre, melyly hoszszú à bann, és

« benü az a és e Ragaszték foglalratik, ét

bszsze olvad a* ragaszték Ulan nytra^ rtytr*

ve'gsô ay e betújével, valamint ez belyett:

a' Rábtza, és Bakony melle'ki szó helyett:

över, vagy ôvéjey már egyébütt <W mond*

atih, i(oha adája,vetej?, adnája, vetnéfe olyly

régulés ragasztékos szó, mint ezen név*

szók: tsirája, katonája, fôzône'jr 's a* t. Ez

le'gyen elég a' múltt üdo' 3-dik személy-

jérôl. A'a-dik személy raeg készûl a' 3-dik

ragaszte'katlanhozz ad% л/, az i»sô pedig

й«, em járúlvánn, ekke'penn : nyfrád, nyir-

¿d, nyírám, nyírém, mintba Jenne nyfra-ad,

nyíre-ed, nyíra-am, nyíre-em, — d*) A*

múlttabb üdö a' ragasztékatlan' múlttjának

3-dik személyjébfll léezen, hozzája jöve'nn

rend szerént az a-ad-am, és e-*d-em Rag*

aszte'kok» p. o. nyírtt-há\. lészen nyírtta,

nyírttad, nyírttam, nyírtte, nyírtted, nyírtt*

«m. Ha a' ragasztékatlan 3-dik személy
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Venn à' it elôtt mással hangzó iragyon,

p. o. üt-ötty az az szerént marad-el a' R äg-

asztékokkal, valamint a' a-dik, es i-so

ragasztékatlan személybenn, p. o. üttte,

tinted, üittetn, ez helyett: iitötte, ütötted,

utütte/n, vettte, vettted, vetttem, vet ígé-

bol, ez helyett: vetette, vetettedy vctettem>

a mint szoktták mondani a' Hegy aljánn,

bogy különbbözzön f ttol : vette, vetted, vett

ern, melyly veszen (emit, accipit) ígébol

veszi eredete't, így hagyott-bó\ lész^n: —

bagytta, hagyttad, hagyttam 'sa't.

2.) A' Meg-hagyó MódróL A' Rag

asztékatlan Meg-hagyó 2 dik tz*mélyhezz

a' Ragasztékot d $-d¿k személybenn j inas

betúvel ragasztjuk, p. o. ezen ragaszte'kat-

lanból : nyír% lészen nyírj-ja, nytrj-je\ mi-

vel nyírjaazt tészi : radits aze'rtt különbb-

se'gnek okáérft a' meg-hagyóbann a' Rag-

asztékot / inas betüvel kell tenni hozzája

izy nyírjja (radat ipsum)így adjja detillud,

ment adjî (da* ».'lad) huzzja (trahat illad),

ment húz а (: ahit iííud4, <í¿$/úr(bénedicat

illi,) áldja (b<nedicit illí) 'sa't. Mertt ha

a' Jv-lf-nto Mód' jflenvaló üdejébenn a'

vastag hangú ígékbenn az a Ragasz'.ék-

hozz aze'rtt járúl a' / inajs betfl, hogy a'

ragasztékatlan mdltt üdejétói különbböz

zön, p. o. nem mondat'k ad-hó\ ragaszt-

e'kosann ada, hanem ad/a, mivelbogy ada

3-dik ragasztékatlan múltt szeroély, — 's

anynyit jelenf : dédit aliquid, hát roie'rtt ne

lebe tne a' Mrg-hagvó Módbann-is a' vas

tag hangúakhozz a' Ragasztékot különbb
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szeroélybenn a Ragasztékatlan ige'.meg-

hagyójáuak 2-dik szemdyjéhezz j nélkill

járúl ad, ed Ragaszték, p. o. nyírjad, nyir-

jed;mertt Ut nintsen sziikség az inas betû

vel kûlôobbséget tenni. (Lássd aiább ez-

en Jegyzetbenn B. 111. e.) szám betût).

3.) A' KbtÔ ModrôL A' Kbtô modi

mil It t ûdô a' ragasztékatlan mdhtnak 3-dik

személyjébôl ered rendesenn, hozzája jö-

vénn a' Ragasztékok, p. o. nyima, nyirne

ígékhezz úgy jó" a' Ragaszték, mint fVljebb

a' Jeleiitó Módbann a' nyíra, nyíre ígék

hezz, p. o. nyírná, njírné (ez helyett ; -—

nyirna-a, nyirne-e, hajdann nyírnáa, , nyír-

née, vagy nyírnáva, nyíméve,\ а%у nyírnájay

nyírnéjeS) A' jövendo ûdôbenn a' ragasziek»

atlan jovendôjének з-dik szemelyjehtzx

rendesenn jardinak a* Ka^asztéko t, p. o.

nyírand-уд. nyn-and-ot/, nyírand-o/я, nyir»

end-/, nyíreqd^ed, nyirendem.

4-) A' Határozatlan Modról. A' rag

asztékatlan hárározójáhozz a' 3-dik szem-

élybéli Ragaszték ay e rendesenn járúl,

p. o. nyírni-a, nyírni-e, A' 2-dik személy-

benn ad, ed Ragaszték miatt a' határoz

atlan ige ni végezetébói az V el-enyeszik,

's lészen : nyírn-ad, nyírn-en\n?¡x\\ nyirnud,

nyirnied. — Az elsô személybéli am, em

hasonló képenn járúl hozzája, 's .Mszcn :

nyírn~am, nyírn-em, nem pfdit* nvírniam,

nyírniem. Észre kell venni, hogy Erdély-

benn ezen módbann a' Ragaszték ugyan

tun, ad; de Magyar Országhann arn, od,

i



р. е. Erd^îybenn ¿rnam% /rnad, írnatoky /г-

niak (Sz. Pâli Grammatika pag. 17a )

Magyar Országbann pedig írnoro, irnod,

írootok, irniok (i)ebretzfoi Graro. p, 107.)

5.) A' Kozép (gék-,'is fel-vehetik a'rag-

asztékokat, ts^k a' s/tnvedo ige nem, mi-

vsl minden ragasztékos ige tselekvô, ugy,

hogy még a' szenvedô, vagy inkább ike$

kozép ige-is fel-akarvánn venin a' Rag-

asztékot, annak tselekvové kelletik vál-

nia, p. o. aluszik-bnl elobb lessen alusz,

aluva9 alunna 's a' t, azutánn járiílhatnik

hozzája a' Ragasztékok ez képenn; az éjt

által alusi-ja, aluvá* alunná 's a' t. Igy tsel-

•kedîkbôlelôbb lészen tselebvô, vagy miv-

e\Ô ige : tsclcked, ebbol tselekede% tseleked/\

iselekedne *s a' t. ebböl ragasztékos; tsel-

ckedi* tsele'kedé, tselckedje* tselekedaé,

R. fi Tables .Számrál. Meg-mandot-

taro (a' ildik Rész, II, Tag, I, Fejezetbenn

(Vn, te, ô hajlításáról %-szor Hagasztékosann

a \-dik Jegyzetèenè,) alatt) hogy az igék-

benn a' í0bb>.-s¡ számbann ezen Ragaszt-

¿kok ; mm ük, eteky ek járúlnak a' vékony

hangonn; vastag hangonn pedig: uty atok^

«k. Ezt most bôvebbenn НеЦ meg»n»agy-»

arázni, rWdjük

I,) A' 3-dik SzcmdyrôU a ) Minden

fidôbenn az egygyes Ragasztékos 3»dfk

ftzemélyhezz iárúlnak az emlftett tôbbee

Ra^asztékok *) p, o, nyirja, él njrirî igé»

*) Valamint a nevekbenn a' 3»dik egygy-

9% Ragaszték meg-marad a' többes szám
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Ъ01 többes személy le'szen як, eh rag-:

asztékkal ; nyírjá-k* nyíri-k, mint ha lenne

nyírja-ak, a'hol a' kettös aa egygy a-ttéez-

en, /у/rz-bÔl nem le'szen nyíriek, hanem

rövidebbenn nyírih* De meg-vallçm : rend?-

esebb lenne nyiriek^nyiri-bbl, mint a' határ-

ozatlan módbatm nyírni-ЪЫ lészen nyírni-

ek% nem nyírnik. b.) A' múltt üdóbcnn az

egygyes 3-dik személy vala: nyírá, nyíré,

ezekbôl többes g-d»k szeméiy lészen: ' ~-

ny/rák, nyírék, ez helyett: nyíráak, nyíre-

bann, p. o. pap-ból le'szen egygyes rag-

aszte'kos papjq. — EbbÖl többes számú

ragasztékos így lészen : pap/aAm papj'a-

íd, papja-/, papja-Z/i^, papja-/£o/í, papja- -

ik. Igy ose, êseim, Ôseid, Ôséi, 6seink%

ëseitek, Ôscik. — Nem jó lenne pedig :

papitn, papid, papi, papitok, papink,

papik, valamint nem jó; napim, napid,

napi, napink, napitok, napik, ez hely

ett; napjaim, napjaid, napjai, napjaink,

napjaitok, napjaik. Ha hoszszá a' szó

meg-rövi^iihetni a* régiek-kent iroigy:

almáji, Tanítvanyji, Fanfrvânyjitpk, ez

helyett ;almájai,tanítványjai, tanítvány-

jaitok. 'Az ilyîyen rôviditésbenn a'/inai

betúie a'Ragasztéknak el ne hagyiseék,

melyly inas betû (a' Raga^szték' hely-

tartója) /nélkûl így Uni : tanitvqnyi, nem

helyes; mivel ez ànynyit tészen, mint:

discipularis, nem helyes emberi ez hely

ett: «mberei, mertt emberi humanas,

p. e. emberi okossâg.
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ek, vagy nyírájak, nyíréjek a' r¿gi sz6)ks

kent, valarnint szintte ezen ragasztékatlan

névból : aLmciy rígasztékos lészen : alrnája%

mlmájak eb.iÔl: elmcl elméjc, elméjek. Ezekt

*' hajdaniak: nyíráak, nyíréek, nyírájaky

nyíréjek, ama' nyíraa, nyíre'e, nyírája,

n^íréje 3-dik egygyesbôl lónek, melyly

már ki-méne a' módiból. Ezeket én így

írom. Apostrofussall nyírak, nyírek a' zûr

zavar el-keriilc'se végett: m rtt sok vastag

hangú ilylyen ige öszsze keverednék a'

név szókkal, egygyedül az írásbann az

Apostrofus, vagy kt-hagyó-jel kälönbböz-

tetheti-meg azokat a' név szóktól, — és

egygyszer 's mind az ak, ek Ragas ztékoak

а' к elott d, e ki-hagyását-is jelenti, mivel

nyírák, nyírek ez helyett állanak : nyíraak,

nyíréek. így p. o. bírak (posséderont il-

lud) bírák, (judices,) кара к (arripuerunt

iliud) kapák ('ligones, seu pastina) hálak

p. o. el-hálá'k л Menyaszszonyokat (sprm-

»ге matrimonian) consumavere) hálák (gra-

tiae, gratiarü'n actio,) tudak (sciverunt H-

lud,) tudak (sciolus), fonak (nevere iliud)

fonák par* inversa 's a* t. A* vékony hangd

eff.de ígék ö«zsze kev?redne'nek a' rag

asztékatlan miíit'nak elso szfmc'lyjével a¿

egygyes szá'nbann, p. o. nyírek (raseruut

illuro) nyírek (rasi aliqueni,) vetek (jece-

runt illum,) veték (j^ci aliquem) '.s a' t. ~—

A.) A' múlttabb üdbbenn az égypyís 3-dik

«zemeMy vala : nyírtta, nyírtte, inne't rend-

esenn \éizf\\ 3-dik többes,a>f, ek járúlvánn

hozzája, p. o. nyírttákf nyírttek, miotha
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lenne: nyírtta-ak, nyirtte-ek, a'hol aa á«t,

ее é t tészeil. — •) A' Meg-hagyóbann a*

3-dik egygyee ragasztékos vala : nyírjjar

nyírjjt. Eb bol lészen nyírjják, nyírjjék, val-

amiiit elobb nyírtta% nylrtte ígébol lôn :

nyírtták, nyírtték. f.) A' Koto mó<T múltt-

jának egygyes 3-dik szeméiyje vala: nyir-

ná, nyirné. £bbÔl hasonló képpnn leszen

többes 3-dik, mint a Jelentô mód' niùltt-

jából, rtyirnak^ nyirné'k, hajdann nyírná-ak,

nyímé-ek, vagy nyírnájak, nyírnéjek. így

olvasjuk Telegdibenn 3. Rész. 27. lap.

^Sokkal kulönbbcnn tôrténik à dolog unnaly

a mint Ôk vejnejek'* (multo aliter evenit

res, quam i 1 1 i existimar^nt). Es ugyan ott

a' 27. laponn. Zsidók ingyen sem akar-

nájaky hàgy ô rajttok országolna.^ (Judsei

пес vellenf, ut saper ilios regnaret.) Es

a' 351. laponn. ^Hogj- a kik Judeúba.iK

valnának^ a hegyrkre Jhtnànak, mihelyenn

látnájak el-közelgetni , a vagy el-kezdetni

Zsidó Országnak veszedelmét." g.) A' /¿i»

vendonek egygyes 3-dik szeméiyje vala:

nyirandja^ nyirendt. EbbÔl lészen ; nyirand-

jáki nyircndik úgy, valamint a' Jelen való*

bann nyirja^ és nyi'ri-bñ\ lészen : nyírják,

nyírik. h.) A' határozatlan módbann 3-dik.

egygyesvala: nyirniay nyirnie.' EbbÔl lész

en 3-dik többes : nyirniak^ nyirntek4 ebbôl :

nyírnia, nyírn'e a* végsô a, e el-enyéízvénn,

a' kovetkezó magábann hangzó betü miá

(vocaüs ante vocalem elidifur.)

II.) Ä %-dik Személyr&l. Az elé hoz-

•U 3-dik egygyes személyhezz atok% ctefc
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járril, p. o. ebbôl : nyirjay lészea nyirjátok4

ez helyett: nyirja-atok, ebbôl; nyirá^ less

en nyírátok (ebbôl a' hajdaniból: nyiráa

lön nyíráátok, ebbôl a' re'gibôl nyiráfa%

Ion nyírájátok, mint ebbôl: nyírja a' jelen

való iidôbenn létzen többes : nyirjátok —

(mint egygy nyírja-atok, úgy nyíráa-atok,

és nyírája-atok) niivel minden koronn a'

3-dik egygyes szeme'lybpl le'sznek a' tbbbes

személyek a'mirit roár meg-moqdára. %s

ezen re'gi módi 2-dik többes szeme'ly hely-

esebb a' mai módi : nyírátok, nyírétekrnéli

inertt nyírátok, nyfrétek a' ragasztekatlan

formábann-ií hasonló képenn vagyon, és

fgy nyirátok, nyirctek azi is teszi: rasistis

Шит, azt is rasistis aliquem incertum, in*

dctermingtum ; de nyiráátoky nyiréétek^ vagy

hoszszabbann / inas betûvel nyirájátok%

nyire/éték egygyedfll azt teszi : rasistis il

ium determinare. így kell ezólani a' KbtÔ

Mód' mnlttjáról-is, t, i, nyirnatok^ nyirné'

tek-rt\f Aze'rtt én nem írom ki-hagyó jel

nélkijl nyírátok, nyíre'tek, nyírnátok, nyír-

nétek, hanem nyírá'tok, nyíré'tek nyírná

tok, nyírné'tek. A' Meg-hagyó 3-dik egygy-

es ragasztékosból : nyir/fa, nyirjje, le'szen :

ny(rjjátok) nyirj'j'étei. A' ffatározatlan mód-

bann: atok, etek jó л ragasztekatlan hat-

ározatlaphozz, és a' ni végezetbôl az i el-

enyészik,

III.) Az %-sÔ Személyrâl, Az l»s6 szem-

élyekris a' többes számbann az egygye»

3>dik sxemélybol erednek, azokhozz ük

járálvánn a' vékony hangúakbann ; uk ped
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jg л vastagbsnn. a.) A' Jelentô moa* jelcn

valójának 1-JÖ személyjéroL flyirja ige bol

Jébzen: nyirjuk4 mintha lenne; nyirja*uk\

de и tnagábann hangzó elött a magábann

hangzó el-enye'szik. Ezen uk, ük mrg*<ov-

jdüitt muks müi-bÖl ( тик, mjik pedig a-

/пикч етйк~Ъо\, mint feljebb meg-magyar-

ázttam, A' ragasztékatlan többes' elsñjé-

benn hajdann vala; aniuk, emük, mintoW-

asni a' 600 esztendós rovidebbik iír b*sz-

édbenn: lmadj~amuk ez szegény ember leí»

kéértt, az az imádjqmk (oremus), Muky

mük-\% szpkásbann vala régenn, így a' 600

esztendós hoszszasbb sir beszédbenn ele

fordúl; vagymuk, ez helyett: vagyumk ; de

a' ragaszte'kosbann mind.amuk, emuk% mind

muks /пик megrróvidúl üky uk-ray azcrtt a'

600 esztendós hoszszabb sir beezédbemi

olvasni : „vimagguc uromç istçn kegilmet,

vimagguc szent aehsçin mariât, es bqvdug

michael archangelt, es mend angelcut, hug

vimaggonoc erette" az az a' mai johb

irás' módja^ke'nt : .—- imádjuk Urunk Jeten,

K«gy*lméN imádjuk Szent Aixezony Má-

riát, és boldog Mihály Arkangyalt, e'«

mind Angyalokat, hogy imádjanak érette,

az az imàdkozzanak Jstennek azon meg-

halttnak lelke'értt. Azë'rtt roviditették p«»d-

Jg muk„ mük-öt a' ragaszte'kosbann uk, iik*

re, hogy különbbözzön a' ragisztékatlan-

tol, p, o. hajdann nyirmuk* nyirmük vala

ragasztékatlanúl, ez nyirunfaii nytrunk*v*

ráltozék, ha tehát nylrja ígéhezz unky —

ryiri-hezz ünk járúloa юа-is, akkorona
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nyirj-unk) nytrj-ünk lenne, az pedig igy

vagyón a'ragasztékatlan Megy-hagyónak-

is a' többesebenn ; de nyirjuk, és nyirjük

semhol niotsen a' ragasztékatlan forcnà-

bann. Ha vékony hangá az ige, mint? iest

nyes, vés 's t. efF. ezeknek з-dik ragaszték-

os személyjok /-vel menvénn-ki, р. ö. lesi,

nyesi, vési;így nyíri, a' többes jszám elsô

•zemélyjébenn az / betû j-vé változik, mi-

vel egyéb koronn-is az / /.vé el-szokott

változni, mint, p. o. márjás, еж helyett:

Máriás (Marianas) azértt ñera mondjuk

nyíriük, nyesiük, Irsruk, vés'ük, visziük,

esziuk, hisziük 's t, eff, hanem nyírjük,

nyesjük, lesjük, vésjük, yiszjük, eszjük,

hisZjuk. Ebból nyilvánn való, hogy hely-

esenn írjuk /-vel (nem úgyelvénn a* ki-

mondásra) az effeíéket : adjuk, mondjuk,

értjük, ej'jük 'sa't. Oliera helyesenn írják :

adgyuks mondgyuk) érttyük% ejttyük, nyessük%

teszsíük *s t. efF. mertt ezen 3-dik ragaszt-

ékos személyból: adja, roondja, érti, ejti,

nyesi, teszi, erednek. Tsak az Etimolo-

gyiátlan к írják ezt más képenn.

b.) Á1jelentÔ% és Köto mócf mûltt üde-

jének 1-sS személyjérdl. M i vel hajdann az

egygyes 3-dik személy, V3la : nylráa, nyír-

náa% és nyirája^ nyírnájay a' mint raeg-mút-

a'ám, és mivel az egész ragasztékoe hajt-

ogatásbann a' 3-dik egygyes személy meg-

marad a' többes számbann, tsak ezek a'

Név-mássai járúlvánn hozzáfa a' 3-dik

személybenñ: ak, ek, a' 2-dikbann aiok%

«tek, az i-sobenn ; uk, ükt azértt a' többes
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1-sÔ szemé'lyje lenne : nyiráa-uk nytrája-ик ;

de az uh elôtt'lévô a el-eriyészik, 's uurad

nyíráuk, és nyírájuk (mint a' Jeleniö' jelen

valójábann nyirja. ígéból lészen : nyírjuk)

és vékony hangonn nyiréùk, — nyiréjïik

(nyírnéük, nyírntjiik, nyírnáuk, nyirnájuk%

a' kôtô módbann.) Ezen nyirá/uk, és nyír-

^ sal. szokásbann vala xMoinár Albert

üdejébenn, a'ki írvánn a' leg fobb jóról, a'

303. laponn így szól. ,Mogy ha renddcly

és példákkal elé akarnájuk számlálni" '% a' t.

Lássd Révai Elab. Gram, a' 7,59. laponn.

Ezen nyírájuk, nyíréjük, nyírnájuk, nyír-

néjük n3gyonn regulas; mertt valamint a*

Meg-hag_yó módbann ebból az egygyes

3»dik szemelyd ragasztékosból : nyírjjay

lészen nyírjjuk, tígy az egygyes 3-dik nyir-

ája személyból lészen: nyiráfuk, és ebból:

nyíréje, lészen nyiréjük. *) Már ma nyir-

áuk-bó], nyiréiïk-bôlj nyirnáuk-ból, r.yir-

néük-\io\ lón nyirók^ nyirok) nyírnók^ nyir-

nok; mivel a' Magyarnak szokása az au-t

¿-nak, az eü-t ó-nek mondani (III. Rész

3-dik Szabás a' 13-dik szám alatt.) Teleg-

di Miklós' idétte, (valamint ma nyírnáuk;

helyett nyirnók-o\, nyirnéük helyett» nyir-

nôk-?t mondunk, úgy nyimájuk^ és nyir-

ncj'ük helyett:) — nyirnójok% és nyirnöjök

mondaték, a' mint olvasjuk Telegdi III.

*) Gánts Kardos Adorjánhann: Versegí

motskolódásai 80. bpoftn : engedne-üky

tí helyett: engednéilk ; mertt eDgedné»

ttk hajdann ebból lón : engedne'e-ük.
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Res« 4¿r. lapjánn : tniértt ne áldanó/ok, é*

ne ntagaxztalnójok azt> kit ai Angyal átd»

ottnak rn mda. Es alabb az ¿zb. iaponn:

hogy a Szûznek (t. i Máriának) innepcb

hàtra vétnôjak 's a' t. Tehát már ma sem

nyíráuk, nyírnáuk, nyíréük, nyírnéük, eem

nyírójok, nyírnójok, nyirpjök, nyírnójok

nintsen kôzonséges Nyelv szokásbami, ha-

nem tsak nyirók% nyírnók% és nyírdk% nyír-

nÓk4 és evvel40bbnyire így ele a* tisztel-

etes regiség, ma-is így vagyon szokásbann

•gész Erdély Országbann, es így v3gyon

a' kôzonséges Nyelv szokásbann, melyly

áü (a'mint már ñera egygyszer mondám

a' Magyar tudósok, és tudós Magyarok*

egygyet értésébenft ; — mertt a' Magyar

Nyelv-tanítók, és Magyar Nyelv-tudésók

köz akarattal Rrdôsi elsô Grammatikus-

unktól fogva, mólsó Jlévaiiglan a' rag-

asztékos ígébenn dk, o¿-, nôky пбк végezet-

tel élnek, úgy él avval ama' Magyar- Tzi-

tzeró Pázmány Pétcr^ úgy Káldi György%

és minden hires, nevezetes Magyar író,

a' mint azokból «zámtalan pé'dái hoz-elé

Bévai Elab. Gram. 7,59* laptól fogva a'

766-ikig. A' kik pedig az auktoritást be

nem veszik, azoknak Révai ezen belyes

élést meg-bizonyítja a' 76z. Iaponn Eti-

mológyiai bizonyírással-is ; mertt az egész

ragasztékos formábann (tekints a* ragaszt

ékos ige tükór képére) semhol nk véçez-

et elé nem Forddl, így nem mondjuk a*

»dhtabb üdrtben ; azt meg-értettünk. azt a'

kvat vettüak, az Jitent áldottunk, hanem
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értettük, vettük, áldottuk , noha a' mtílttabb-

nak egygyes l-sô ragasztékossa nem kûl-

ónbbbz a' ragasztékatlantó!, p. o. nyirttam,

nylrttem azt, vagy valamit% de a' többes

elsôje kUlönbböz. Tehát a múltt üdöbenn

tern lehet nk végezetet tenni a' többes

száraba, 's nem inondhatni: màr ezt a ju

hot meg-nyíránk, ha ezt a juhet meg-nyir-

nánk ; merit nyífánk, és nyírnánk ragaszt-

ékatlan, — (tekints a' ragasztékatlan ige*

tükör képére,) különbböznie kell pedig

a' ragâsztékos formának a' ragasztékatlan-

tól. Azértt így szólaai : mük ezt à juhot

meg+ñYÍtánk, vagy meg-nylfénk^ vagy meg'

nyírnánk^ vagy meg-nyirnénk^ szakasztott

olyly képtelen szólás, mint ez lenne : mük

ezt a juhot meg-nytrunk, meg-nyírünk, (ra-

dimUs,) ez helyett i meg-nyírjuk, meg-nyír-

jük ; mértt valamint nyírunk, nyírünk rag

asztékatlan, úgy nyíránk, nyírnánk, nyír-

énk, nyírnénk ragasztékatlan, és a' rag«

asztékos ígébenn a' többes elsô személy

mindég ükt икч a' râgasztékatlanbann ped

ig ünky unk végezetû Debr. Gram. 87» lap. -

Ambár a' Nyelv tudósok, és egész Erdély

ók, 6k, nók¡ nok végezetteí él a' ragaszt-

ékos ige' ezen üdejébenn ; de még is Magy

ar- Országbann ma evvel nem élnek, ba

nem tsak így szólanak : ezt à juhot meg-

nyíránk, vagy ha ezt a' juhot meg-nyirnánk%

ha azt tudnánk 's t. eff. Errôl így ir Pápai

Samuel Magyar Literatúrájabann a1 mdt-

ató formáról okoskodvánn. „A'mdltt üdó-

век ezen többes elfft személyjet: adink%
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kérénk *s t. eff. a' régi íróknál többnyire

így taláijuk : adók, kerôk, a mint az £r-

cUSlyiek ma-is mondják, szint' úgy az 6-

hajto módbann-i». (érti a' köto roódoú ad-

nók, kérnôk 's t. eff. sot ezt a' régi íróknál

így-is ólvasjuk radnójok, ke'rnöjök, 'st. eff.

De az efféléket a' Magyar Országi közön-

ségesébb Nyelv szokás már úgy el-avít-

otta, hogy mindenütt tsak úgy halljuk ez-

eket a' mútatóformábannos^ mint az egym

enesbenn (egyenes forraának nevezi a' rag-

asztékatlant, mútatónak a1 ragasztékost *)

adánk, adnánk 's t. eff. Azértt ha bár amav-

val tetszik-is némelylyeknek éini, a' régi-

ek', 's a' moitani Erdélyiek* szokása szer-

¿nt; de emezt, mint a' Magyar Országi

*) Az en ítéletem ke'nt a' ragaszte'kos for

mât nem helyesénn nevezi Pápai Samu

el mútató formának magyarúl, sem azt

Révai determinata formának Diákúl ; —■

mertt nem mindenütt élünk ragasztékos

ígevel, a' hol az ige tselekedetét meg-

határozjuk (determináljnk) és'reá mút-

atunk, p. o. hol kell jobhan raútatni, és

megbhatározm a' tselekeriefpt, m'nt így

szólvánn: — Te engem nyírxr, Ô engem,

vagy te'ged ny¿r%ezú%y determináltts mint

mi kor mondorn: En ôt nyírom, 's meg is

amaz ragasztékatlan ígével fejeztrtik ki,

emez pedig ragasztékossal. — Jobb te-

hát a' mútató formât a' Débre'z. G*-am-

matikával a' 88. laponn ragasztékosnak

híni Diákúl : forma Suffixata.

Nyelv
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Nyclv szokásnak közönse'gesenn nralkodó

szó-ejrését stm mondhatjuk épenn hibának,

üain\ hogy ha hiba vaina em-er, azt egygy-

edül a' kózonse'ges Nyelv szokás, es n m

más mondhatná hibának."

En épenn a' kozónséges Ñyelvszokás-

sal mondom ezt hibáriak; mertt a közön*

séges Kyelv tzpkást a' tudóe Magyarok**

és a' Magyar Nyelvröl okoskodva tanítók

egygyet érte'së te'ezi. Már pedig az elsó"

tudós magyar Grammatikusunktól ErdÔsfc

toi kezdveaz utólsó Révaiig kiki a' ragaszu

ékos formábann a' Jelentô mödnak ezen

liiúlttjábartn o-f, a kötött, vagy foglaló

Mod' múlttjábann p*dig, inëlyly ëvvel

egygy Fajttá^ nók, пдк VégeZetet tétet a'

többes' eisô szeinélybe. — Ennél fogva a'

Magyar Országi ebbéü szokást hibának

tnondja a' Debrëtzéni Grammatika is a'

p-z-dik laponn aztírvánn: „Nein tagadhat-

iii, hogy ámbár hozzá szókttünk az effélék-

bezz: olvasánk a' könyvet 's t. eíF. de éz

szintt olyiyan hibás mintha így szólanánk :

clvastunk a' könyvet." De valaki túdakol-

hatná: vallion bogy jöhetett bá Magyar

OrsZágba ezen majdnem közöns gee hiba?

Erre en azt felelern ; bogy majd nem köz-

bnee'ges hiba ez is így szólani : — magam

háza, mágafri lova, magam siájd váltása^

meg is Magyar Országbann ezen hiba eí-

hatiíftíazék ; de Erdélybenh nerh tígy hogy

Erde'lybenn olyly rút azt roondani tn'ágam

lova, mint en lova. Ha ez a' hiba országol

lehet, mtértt nem amaz is? Ha kozonség



( *4* )

esse' lehetett az effete roizsz szó : pálinkcti

petsenye, mészáros, (lanío) 'it. eff. miértt

пет ez illyen-is: olvasánk a копуvet? —

Ezen hibának bé tsúszása, az en ítéletem-

ként, így is torténheték : mivel-hogy mind

a' ke't számbann az ígék olyly formánn

veszik-fel a' Ragasztékokat, valamint a*

Név-szók$ üdó jártával inkább zavartat-

vánn Magyar Országbann a' Magyar Nyelv,

mint sem Erdélybenn, valamint p. o. ezen

nevet alma így ejtjük ragasztékosann : al

mánk, almátok, almájak (pomum nostrum,

veetrum, suura v. illorüni) úgy hasonló-

ke'penn ragasztékos ígének tetuvék (appa-

ruit) ez ilylyen íge-is olvasánk ezen szólás-

bann : — olvasánk, olvaiátok, olvasájak ez

kbnyvct (mêrtt a' régi módi szere'nt mond-

aték: olvasájak, mai módi ként meg-rovid-

ítve olvasák, a' mint, feljebb meg-vagyon

mondva.) Annál is inkább olvasánk rag-

asztékosnak tetszheték, miveí ezen mond-

ásbann : olvasánl ez könyvet, olvasám ige

valóságos ragaszte'kos jó ige, innét jónak

tetszheték ilylyen többes ragasztékost for-

málni : olvasámk ez könyvet, melyly a* ki-

mondásbaná így zeng: olvasánk ez könyvet,

valamint ebbôl: almám (pomum meum

unum, unius possesions) jó ilylyen hajlít-

ást tenni: almámk (ez régi helyett: alma-

тик (nostrum pomum, plüríum posseeso-

rum ana res possessa) melyly a' besze'd-

benn így hang2ik.* almánk. De észre kel-

lene venni, hogy almámk vagy almánk nem

hasonló ehhezz : olvasámk, a'vagy olvasánk,
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mertt olvasánk többes számbann vagyoü,

almánk pedig egygyes számú dolog. Ntk-

em sem azeffe'le ige hajiítás : nyirók, nyif"

Ók, sem nyirnók, nyirnok a' ragasztekos

formábann пеш leg-jobbann tetszik; jobb-

ann tetszenck, ha a' régi mód szerént len-

ne : Tiyiráúk, nyiréük, nyirnáuk, nyirncüky

vagy inasbetÛvel nyifajuk^nyitrejiik^nyirna^

juk\ nyirnéjük%~ mivel ez régulás, ez pedig:

nyirók% nyirok) nyírnók, ny/rnok, Palótzos ;

mertt a' Palótzok az a betüt o-ra, az в betot

0-re szoktták változtatni, p. o. ók az almát

ómánaky a' szalmát ¿zasná-nak, a'baltát ¿d»

íá-nak, a' viselttet visott*nek mondják, ex

helyett: el-megyek^ így szólanak : Ômegyek4

Apát falvát, Apát fóvának híják, azt akar-

vánn mondani a' Palótz: jó regvelt kíván-

ok, így szól : jó regvót kívánók, ha azt

akarja mondani: alszom, így szól: óstom

Yt. efF. Nékem hasonlÓDak látszik ezt:

nyiráuk így mondani : nyirók, ezt nyiréük

így mondani ;• nyiróki ezt pedig nyirnáuk,

így ejteni : nyirnók^ ezt : nyirnéuk, ekkép-

enii tenni-ki : nyimôk, mertt valamint az

almábann az a betút ó-vá változtatja a' Pal

ótz, az / betüt eUhagyvánn, tígy el eró

tagokbann az e betút д-vé változt.itja, —

mellette az / betút restségbôl el hágyvánn

a' két mással hangzó betûk kôzôl, р. о. а'

köz nép így szól: bót, bóísd, tódtíl, Hód-

világ, pótoí, kdte'sa't. ezek helyett : bolf,

bolted, tolddl, Holdvilág, poltol, kults. Az

utánn mivel az ege'sz formábann a' többes

1-sÔ szeme'ly ukyük ve'gezetú, az Jnalögyiß

l6 *
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hívánja, hogy a' múltt üdÓé¿i* ük, ик légy*

en, ne pedig ók, oh. Annak okáértt, ha a

kôzônséges Nyelv szokáenak úgy tetszen-

ék, én tanáts lennék benne, hogy se a'

Magyar Országi ragasztékatlan, se az Er-

délyi Palótzos, és az Analógyiával-is el-

lenkezo ige ejtést meg±er6síteni ne mélt-

óztatnék, hanem a' régi régulás, és rendes :

nyiráuk, nyiréük, nyirnáuk, nyirnéük, vagy

nyirájuk, nyiréjüki, nyirnájuk, nyirnéjúk for

ma ejte'st új) életre hozni ; annál-is inkább,

mivel nyirók, nyirok, e's több efféle ejtés

zavarodást okoz; mertt ezek a1 Részesfll-

öknek tobbes számú elso ejtéseik, 's any*

nyit tésznek, mint: radentes. De roíglen

a' kôzônséges Nyelv szokás ezt be' nem

vejendi, az ók, 6k, nók¡ nók mellett tartoz-

unk maradni, mertt a' kôzônséges Nyelv

szokás fÓ-bíró a' Beszédbenn, és Analogía

cedit usui* — Ez légyen elég a' Jeiento,

és Kôtô Mód' múlt üdejének tobbes elsô

•zemélyjérôl.

d) A jeiento múlttabV • tobbes elsô

szerñélyjc az egygyes 3-dikból readetenn

ered, U i. nyirtta ígéból lészen nyirttuk^

nyírtte ígébol nyirtt-ük, ez heJyett nyirtta-

uk, nyírtte-ük, hol itt a' nyirtta, és nyirtte

végsô a, e betûje ebenyészik а következS

uk, ük" magábann hangzója miatt.

еЛ A' Meg-hagyó Módbann à tobbes

1-só személy szintt' úgy az egygye»' 3-dik

személyjétól származik, p. o. nyirj-já.

EbbÓl lészen ик, hozzája jorénn: nyirjj-uk

ez belyett : ñyirjja^uk, a'hol az a betû el
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enyészik, már a'több izronbann meg-roond-

pit okból. Ezt még eddig uem írtták a' tud-

ósok két y-vel tudtorara ; de én kiilönbbseg

pkáértt kezdem így írni ; mertt nyirj rag-

asztékatlanból szarma'zik: nyirjja (radit il*

Iura) a' ragasztékos raeg-hagyó' szeniélyje.

Valaraint a' JelentÔ Mód' jelenvalójábann j

inas betiivel járúl az a ragaszték a' ragasz-

tekatlan gy&kérhezz, úgy a' Meg-hagyó

^Jódbann-is illik, bogy inassával iójon, ne

pedig j nélkûl inastalanúl ; annál inkább,

hogy ha / inas, és hajdú nélkûl jöne cié,

nem lenne raeg-hagyó hatalma, ereje, és

tehetsege, hanem tsak jelento ereje, p. o,

nyirja tsak anynyit tenne : radit Шит; de

nyirjja anynyit te'szen : radat Шитл nyirják

radunt illum, nyirjjàk radant illum, nyirj-

átoki raditis Ulum, nyirjjátok: radite illum,

nyirjuk, radimus illum, nyirjjuk; radamuc

ijlum. f.) A' Kotô Módrál. Ezen módnak.

múlttiáról már szólék feljebb. Ezen mód'

jóvendojérol tsak azt kell tartani, a* mit a'

JelentÔ Mód1 jelenvalófáról, az az hásonl^

képenn le'szen a' többes i-so személyje,

p. o. az egygyes 3-dtk személy vala : —

nyirandja, nyirendi. Ebbôl többes lészen ;

nyirandj-uk% nyirendj-ük^ mintha lenne : nyir-

andja ukn, nyir¿ndi-úky amott az uk elôtt az

a betü el-enyé«zik? itt az ük eleu az i betü

/ bettîvé változik.

g.) A' Határozatlan Módbann a' többe*

elsÖ személy haçonlô képenn az egygyes

3-dik szeméiybôl származik unk, ünk vég-

ezettel, p. o. ebbôl nyirniay nyimic lészen ?
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nyirn-unk^ nyi'rn-ünA, mintha lenne nyirni»

unk, nyirniünk, az unk^ irnk elott az / el-

enye"szve'nn, mint a' név szókbann-is ncm

mondjuk, р. o. Kassainnk, hanem Kassa-

ink, nem Révaiunk, hanem Révaink (no-

ster Kassai,4noster Rêvai.)

II. F К J E z к T.

A rendetlen hajtogatású ígéH hajlításáróU

Meg-mondám (a' IV. Résznek III,

Tagjábann az i. §. benn D. betû' 8-dik

tzám alatt) hogy vagynak olylyan ígék-is,

roelylyeket ezen közöns^'ges rend szabás»

ok szerént nem hajtogatunk, '« ezeket a*

Debretz, Gram ra a ti kával a' 121, lap on n,

rendetlen hajtogatású ígéknek nevezem. —

Ezek vagy 1.) ragaszte'katlan tselekviS

formájúak, vagy z,) ragaszte'katlan szen-

vedó' formájúak, vagy 3.) ragasztékosok,

Szóljunk rendre mindenikrôl.

At A ragasztekatlan, tselekpo formájú

rendetlen igékrÔU

Ragaszte'katlan tselekvô formájú rend4

etlen kilentz j'génk vagyon, melylyeknek

gyök-erökhözz vestag hangonn ízo/i;vék-

ony hangonn pedig szen szokott toldatni ;

$ôt kettönek közülök gyon, — gyen járnl

gyök-erökhözz a' szony szcn helyett. E*
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pedig ezen 9 ige: vagyon, megyen, iszon,

eszen, ¿eszen, teszen, vesztn, hiszen, viszen,

melylyeknek gyök-ereik : va, те, г\ e, le,

te, ve, hi, vi. Ezen íge'ket eml^kezetnek

okáértt ez versbe foglalám :

£nnie,'meg-v/nni, /<rnni, es te, ve, mégy,

va, i, Ain ni.

Ezekhezz, de tsak a' Jelentô mód' fei

envalójábann, járúl vonszon. Es ide tartoz

nak a' magábann hangzó betûnn végzódó

ígék-is, rainemil : hí, nyí, rí, sí, szí, vi, ró,

p, (cavet)fú, fô, jó, 16, no, nyô, szó, melyly-

eket ez versbe foglalhatni :

Jíí, nyí, si, szí, vi, ró, ó, fá, fô, meg-jôve

■ lo, nS.

Jfyô, szô. Mertt ezekí-is a' Jelentô méd'

jelenvaló egygyes 3-dik személyjébenn,

és ezen módnak múlttjábann kevés rend-

ctlense'get tapasztalnak, a' mint 9 peída

meg-mútatja : i-ször a' gyçn, gyen végez-

etü : vagyon, megyen, 2»szor a' többi szon,

szen végezetü, 3-szor a' naagábann hangzó

ve'gezetûekrrôl szóljqnk.

(Lássd az ide tartozó VIH-dik, IX-dik,

X-dik, és XI-dik Táblát.)
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P. A ragaszte'katlan szenvcdo formájú,

vagy szike¿ rcndetlcn Igékrôl.

Egen szikes rendetleq ígck két félék;

mertt vagy i.) a'gyôkre'rigéhezz,kôzetlen,

es minden egye'b hetû közbe. vétese ne'lkül

jarúl a' szik, р. o, /áf-hozz látszik, tet-htzs

Ittszihy isniér-htzz îsmçrszik. Vagy a*

gyôkrérhczz jz¿4 a' vastag hangúakbana,

p, и, a' vékony hangúakbanp щ vagy

közbe vetése'vej jarúl, ilylyen p. o. nyug-¡

o-szik, al-urszik, harag-u-$zikt tet-u-szik,

fek-ü-szik, eizik. Az 1-sÔ fele'kbenn szik

végezetnek sz betjïje minden mqdbann,

udôbenn, számbann és személybenn raeg-

marad, ki-vévénn a'meg-hagyó módot; de

a* a-dik félékbenn nem, a1 mint láthatni

a' XII- dik, XIU-dik, és XlV-dik ТОДвд

levó peldákbóU,

Jegyzet. Ezek helyett; aluszik,fektiszik,

nyugoszik, haraguszik, tetüszik, mondjuk

li) ezeket-is : alszik, fekszik, nyugszik, hart

agszik, tetszik, de akkoronn így bajólnak;

alvék, fekvéky nyugvék^ haragvék ; tetszik»

bol pedig le'izen ; tetszék, ném tetvék, a*

mint feljebb meg vagyqn mondva Sz. Pâli

Gram. pag. 102. £t) Ezek helyett: alusztk,

vagy alszik, nyugoszik, v. nyugszik, har

aguszik, vagy haragszik '« a't. mondjuk ez^

fk,et is : aiudik, feküdiky nyygodik, Лиг/х$цф
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fk 's я' t. De ezek raár пеш rendetlen, ha?

pera rendes hajiogatásüak, azértt ezek így

ha] dina к : alud-к, aluda aludám, aludttr

aludttáL aludttam, aludjál. aludjck* aludnek,

aíudnul^aludnam, aludandikyaludandaL alud',

ando/n, aludni. 3.) Ezek: aluvék, fekftvék,

nyugovtk, háraguvek, teJüvek, vajuvék

'sa't. i»ár ma keves divatbann vagynak,

's kár, hogy kUindúlnak a' módiból, ¿

régiekrél gyakorlatnsah, így p. o. István -

él-aluvék az úrbann. Káldi Apostolok' tsel-

ekedetei* köoyvebenn VII. 60. Haraguvék*

Ráldi Sz. Máté XXU. 7. *) vajuvék. Tel,

eçdi. III. Rész. s6,5. lap. Tetttvck. ErdÔsi

Újj Tesiamentomáoaan, Sz. János I. Lev,

iy. 9. Ebben tetüvék-meg Istennek mü hoz-;

zánk való szerelme (In hoc apparuit chan

tas Dei in nobis.) т- Ës Romjáitibann az

Ajánlásbann (Dedicatio.) Énnékem пет

tetöve'k, hogy jól magyaráztták vaina (mihi

non. videbatur Hungarice bene redditum,

esse.) Tetöve'nek helyett á' régiek mond^

ották meg-rövidi'tve : tetôneky a mint példa

vagyon ama' régi tréfás dalbann; Az tet-%

embenn el-fel tetonek (in apparitione appa-

ruerunt,) yalamint fekünének helyettmond-

ották : fekônek, vagy fekûnek. Rêvai Elab.

Gram, pag. 4.) Ezek : alunnékx alunni

'sa't. ezek helyett monda'nak : alusznék,

aluszni, valamint feljebb a' îzoh, szen vég-

ezetû rendetlen igékbôl: — Usz.cn, teszen

г 1 ; 1 m, '. i ■

*) Es a' 600 esztendôs sir beszéd. Harag-

uvék Isten.
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Va't-bôl mondjuk: lei.ne, tenne, lennél,

tennél, lennék, tennék, lenni, tenni, ezek

helyett: lesznék, tesznék, teszni, leszni

's a't. a' mint-már meg-magyarázám. j.)

Hasonlóképenn hajtogattatnak a' kaszik^

keszik végezetû ígék-is, mint gyan-akszi'k,

vazekszik, t%e\eksziky 's a't. De ezekhely-

ett: gyanakodik, veszekcdik, tselekedik rend

es hajtogatású, Ezen végsô három íge'benn

kodik, kedik formáló helyett: kaszi'k4 kesz

ik vagyon; àeaky ek fonákiíl fordítva р. о,

U*\keszik helyttt,

; з P, A' rpgasztékps ftndeflen Jgékràl.

Д' megfCQagyarázott mind tselekvô,

mind szcnyedÇ formájú rendetlen ígék

fel-vehetik a' Ragasztékot 1.) щ gyon^gyen

végezetûek : vagyont es megyen már nem

veszik ma fel a' Ragasztékot, 's nem mond

juk : vagyja, vagyody yagyom, sem megyiy

megytd, megyem, de hajdann megyem mond-

aték, mertt a' régi Bibliai fordításbann

olvasjuk ; JEz Rietet erosenn által megyem

(fortiter hanç vitara transibo, vod. MS.

Transi, Bibl. 2, Machab. VI. %ji 2.) Д*

szoTii szen végezetû ígék ragasztékosok

Jehetnek, leszen ígénn kivûl, igy? iszja,

Tonszja, *) eszi, teszi, veszi, hiszi, viszi.

*) Vonszâk Ahmet Kënyvébenn, 88, 89.

iap, a' j'ót meg-vonszja pag. 126.
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3,) A' magábatin hangzónn v¿gzÓdok-i$

feUveszik a Ragasztékot, j'Ô igétôl meg-

válva, ez ke'penn : hija, nyíja, síja, szíja,

víja, rója, ója, fúja, fövi ("ki-fövi magát)

növi, lövi, nyövi, szövi, 4.) A' szik vég-

ezetûek közül; Látszik% tetszik^ ismérszik^

elégsziki örrgs-zik, hidegszik, melegszik,fek-

etszik, betegs-zik, gyanakszik^ haragszik^

tetiiszik, pçtyhïiszik) vérhüszik nem szokott

r#gasztékps lenni ; de ezek ; aluszjk» fek-

szik, nyugoszik, vajuszik, eskttszik, alku-

$zik, eszik, iszik, veszekszik, tselekszik,

feLvehetik a' Ragasztékot ez kepenn; ki

dluszja magát, a' verést meg-fekszi, ki-

nyugoszja magát, kirvajnszja magát, el-

eskiiszi mondását, meg-alkuszja a' marhát,

eszi a' kenyeret, iszja a' bort, kUveszekazi

magát, meg-tselekszi a' mit ígértt, Mind

ezeket rpvidçégnek okáe'rt{ egygy példába>

fözve adorn ele,

a.) J e I e p t Ô MM,

1.) Jelenvalé iidÔ,

Е§У8Уе*<

g Szem. Eszi, teszi, veszi, hiszî, viszi,

fekszi, eskiiszi, veszekszi, tselekszi.

Iszja, aluszja, nyugoszja, vajuszja,

alkuszja, (melylyek a'ki-mondásbann

így hangzanak : iszsza, aluszsza 's a't.)
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t. Stem. Eszed, teszed, vetzed, hiszed,

viszed, fekszed, esküszöd, veszek-

szed, tselekszed. lszod, aluszod,

nyugszod, vajuszod, alkuszod.

y.Szem. Eszem, teszem, veszem, hitzem,

yiszcm, fekszem, esktiszöra, ve'szek-

szem, ttclekszem. — Iszom, aluszam,

nyugszom, vajuszom, alkuszom.

Többbe*.

3. Szem. Eszik, teszik. hzják, aluszják '$ a* t,

s. Szem. Eszïtek 's a' t,

l* Szem. Eszjük, iszjuk, ez helyett: eszi-r

ttk '« a' t.

a.) Alig múltt iicfô.

Eizi vaja 's a' t.

3.) Múltt üdtí,

¿.Szem. Evé, tévé, vévé, hivé, vivé, ftk*

vé, esküvé, veszekvé, tsetekvé. Ivá,

alqvá, nyugová, vajuvá, alkuvá.

t.Szem. Évéd, vagy êd, tcyéd vagy t$d,

vévéd vagy vôd, hivéd vagy hüd, vi-

véd, vagy vûd, fekvék 's a' t.

X. Szem. Évém vagy от, tévém vagy tóm,

vévém v. vom, hivém vagy hiur\% vir

vim, y. vim, fekyém, 's a' t,
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Többes.

3. Szerhi Évé'k, tévé'k, vévé'k, hivë'k, vi-

ve'k, fekvé'k, esküvé'k, veszekvek,

tselekvé'k. Ivá'k, aluva к, nyugová'k,

vajuvá'k, alkuvá'k.

«. Szem. Evétek vagy dtöky tevétek vagy

totök 's a' t.

г, Szem, Évôk, tévôk, Vévôk, hivôk, vi-

vôk, fekvök, esküvok, vcszekvök,

tselekvók. Ivók, aluvók, nyugyók*

vajuvók, alkuvok.

4.) Múlttabb üdöi

¿.Szem. Ette, tette'sa't.

i. Szem. Etted 's a't.

1 . Szem. Ettëra, i ttäm 's a' U

Többes.

¿.Szem. Ették, itták 's a' t<

i,. Szem. Ettétek, ittátok ea't.

i» Szem. Ettük, ittuk 's a' t

¿.) Leg-múlttább iidó.

Ette vala 's a't.

6.) JövendÖ üdó.

Elöször egygy a' jelen valóvaL

Más*od»zor: Enni fogja 's a't.
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Ь.) Meg-hagyó Mód.

3. Szem. Egye, tegye, vegye, higye, vigyr,

fekügye, eskügye, Veszekegye, tselek-

ЧУе> jgya* alugya> nyugogy3» vaju-

gya, alkugya (mertt feküdjje, esküdj-

je, veszekedjje, tselekedjje, aludjji,

nyugodjja, vajudjja, alkudjja, ezen

rendes hajtogatásúakból : fekudik 's a' t.

szártuazik).

i. Szem. Egyed, tegyed, meg-rövidulve

egyd, tegyd, vigyd (nem jó edd's a' t.)

Vegyed, hígyed, vígyed, fekügyed,

eskügyed, veezekegyed, tselekegyed,

igyad, ílugyad, nyugogyad, vajugyad,

alkugyad, (mertt feküdjed, esküdjed,

's a t. feküdik 's a' t. rendesböl ered.)

1. Szem» Nintsen.

Tôbbes.

3. Szem. Egyék'sa't.

a. Szem. Egyétek 's a' t.

l.Siem. Együk 's a' t.

d.) К Ö t Ô M ó d.

1.) Jelenvaló üdo.

Mint a' meg-hagyó, egygyedûl az 1.»$

személy. Egyem 'ta* t.

s.) Ali'g mùltt nintten.
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$.) Múltt üdó.

¿.Szem. Enné, teriné, venné, hinné, vinné,

fekünné, eskünné, veszekenné, tsel-

ekenné, inná, alunná, nyugonná, vaj-

unná, alkunná/

2. Szem. Ennéd, tennéd 's a' t. . „

1 . Szem. Enném s a* t.

Többes*

3. Szem. Enné'k 's a' t.

2. Szem. Ennétek Va't.

l.Szem. Ennok'sa't.

4.) Múlttabb üdó.

Ette légyen 's a' t.

j.) Leg-múlttabb üdo,

Ette vaina 's a' t. 4

6.) Jôvendè üdó.

3. Szem. Ejendí, tejéndi* vejendi, hiendí,

vtendi, feküvendi, esküvendi, veszek-

end¿, tselekendi *) Iandja, aluvandja,

nyugovandja, vajuv*ndja, alkuvandja.

i. Szem. Ejended 'sat.

l.Szem. Ejendem 'sa't.

*) Mertt veszekedendi, tselekedendî,

veszekedendik, 's tselekedikbôl való.
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Többesi

3. Szem. Éjendik *• a' t.

t. Szem, Ejénditek 's a4 fi

l.Szem. Ejendjük 's a' t.

'«.) Határozatíari M ó di

Egygyes.

3. Stem. Enriie, teñni?, verinie« hihnié*

vinnie, fekünnie, eskünnié, véëZeken-

nie, tselekennie, innia, (nem jó iny-

nya) alunnia, nyugonnia, vajurinia«

alkunnia.

l. Szem. Enned, irinäd 's a' t¿

i. Szem. Ennem, innatn 's а' и

Tobbesi

$.Szem. Enniekvagy ehniök, inniak, alüfi*

niak 's a't. vagy inniok» alùnniok.

t. Szem. Ennetek, innatok 'sa't. vagy in*

notok.

i* Szem. Ennünk, innünk'sa4t¿

Jegyzetekt '

1.) A* ínagábatin hangzónri végzôd-

6k : hija, ója, fövi s' à' t. úgy mennek, mint í

nyirjcij nyíri rendes ragasztékos ige.

г.) Látók^miképenn veszik fet a'ré'gî-

ckne'l a'múltt üdöbehn â' meg rövidite'st a'

ítzeh 's üszik végezetâ rendetlen ige'k* а'

hová tartozik eszik ige is, p. о. IÔn, löl,16k»

lônekj, lôtôk* lÔnk) tôri, tel, tôk, tônek, tô-

tök,
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tôk, tori, Ón, 61, ôm, Ônek4 ôtokj Ônk, tôd<

tôm^ Ôm, Ôd, hura, hûd, vâm, viid. Ezek.

már ma a' beszédbenn al¡g f'ordulnak ele;

de яг Ôseinknél nagy di vatbaon valának, é%

sokkal diszescbbek, rame ezek: leve, teve,

veve, eve, « vétek, levétek, veve'tek, tevern*

vevém, 'sa' t. mertt a' sok e betû gyenge'-

je Nyelvunknek, a' hol lehetséges tehát¿

és a' kôzonséges Nyelv szokás engt di,

pusztítsuk* Ó-vml ts.ereivénn fVl. Aanàl fog.

va ajánioui Nemzetemnek ezen avulni kez-

dÔ rövid múltt Idobe'li os, us, hajlitásokar.

Egygy két példát me'lró erre ele hpzrii a'

re'gi írásokból: Erdós; ú;j Testara. Újj Szi-

get 154b Luk. 2¿ R. így ir : Ftam miérít

tôl ez képenn mü velûnk. Pesti Gábor Újj-

Testamentom 1536 Ján. 2.R. A te házad-

nak bazgóságos szeretete on meg engem, ez

helyett: eve-vae% engera. Erdósi Ap. T*el;

I9. R. Ônk és ivánk 6 véle, ez helyett : evénk,

ivánk. Káldi Ján. 4* R. Jdùn Ó, és az o

egész ñáza,az a¿ hive. Káfdi, Rírák 12¿ Ri

3. v. Lelkemet kezeimbe torn, ez helyett :

teve'm 'sa t. Ha tôl jó ez helye tt : tevéí,

tehát jó o/-is ez helyett: evél, vid ez hely

ett : vive'J, huí, ez helyett: hivel, lól, ez

helyett: levé]. Ha jó tôm ez helyett: te-

vém, jó ez i* vôm ez helyett : vevém, vüm\

ez h»lvett: vive'ni, Мл/?, ez he yett hivéni¿

6m ez helyett: evétm Ha Ônk jó ez h ly-

ett: evénk e«zikbol^ tehát jó ez is: I6nk\

tônk, vÓnk,vunÁ, hünk ezek helyett : leve'nk,

teve'nk, vevenk, vivénk, hivénM^ jot tse¿-

ekdnk ez helyett: iseiekevénk Va't.

: 17
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IV. Tag.

Â IîészesùlÔk hajlításáróí.

A' Részesûlok (Participia) igékbôl szárm*

azott ne'v-szók, reszént másokkal érthetd,

részént roagakbann értheto nevek. Aze'rtt

neveztetnek pedig Reszesúloknek, mivel

hogy ezek úgy szólvánn kdrtç szók, mind

nev, mind ígé nemúek. Név-szók, mivel

valamint egyéb neveket, úgy ejtegetjük.

azokat-is, es közölök a'mással érthetô ért-

elmúket léptethetjük-is mint р. o. állandó,

állandóbb, leg-áílandóbb, veszendô, vesz-

endôbb, leg-veszendôbb. Igé nemäek-is;

mivel, mini az ígeknek* üdejik-is vagy-

«nak. Üdejekre nézve 4-félék: l-szor jelen

való, lí-szor múlttv 3-szor jovendô, 4-szer

bizonytalan üdejtíek, szóljunk sorváett

raindenik féle'rôl. Végre a* határozó Rész-

esûlôkrôl-is.

Km Ä jeieñvaló üdcjil Részesülék' hajlítása.

A* jelenvaló iidejû RészesÛlô a'gyök-

ér ige'tôl ered, a' vastag hangú ígéhezz o,

a* vékony hangúbozz 6 jirúlvánn, p. o.

uyír-ó, nyír-éí szeretô* adó 's a't. A' rend-

etlen ígék kozôl vagjonból lészen : való%

megyenbôl menof vonszonból vonó, iezik,

és iszonból U¿W, eszen, es eszikbôl évSf
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ieszenból levó, teszénbôl tévô, veszenbôl

vévô, hiszenbol hivo, viszenbôi vivo, (szent

szen ve'gezet eUmaradvánn, a' gyok-ér*

utólsó magábann hangzója, es az ó, ó jelen

való üdejü Re'szesÜiÓ' jegy betúje kózé w

inas bctüt te'Vénd.) Ëpenn így lésznek a'

többi ir.agábahn hangzónn végzodo ígék-

böl-is, mint jó /'ovó, szô szov6,ró roí -ó 'sat.

így lészeií a' szikes rendetlenekboi-is, szik

el-inaradvánn, p* o. alvo, vagy aluvó, fch-

vo va'gy feküvó, haraguvó, alkuvó 's a't. De

a' róelyly izikesek а múltt üdöbenn az st*

ét el netii vetik* mint teisíik^ iátszik, azok

ézen Reszesülobenn-is nieg-tartják azt,

mint : látszó^ tetszÓi Ezek kózol némelyly-

iket ineg-szoktiuk rovidíteniv valamint

ineg-róvidítjük a' multt üdöbenn, pt ó. mi-

vél teüzen iget a' roiilttbann ez helyett teve

így meg-rovidítjük i toó, ézen Részesúló-

beän-i$ ez hoszszabbát.'ítfyó, így meg-röv«

idítjük: io, melyly áhyhyit tészén* mint

radix, mivel ez miridénnek a' tevojé, ha

лет jó a' tove a' fának< az már tehetet-

íefl fá, nërti életrë való. A' Hegy-aíjánn a*

keraentzenek sárból alko'ött ajtaját, es

zárját */¿-í¿-nek nevezik, melyly ánynyit

te'szeñ mint : elô-tevô, íme ! a' tevöbol meg-

rqvidítve 1ÖQ : tót Hasonló kepenn lett ve»

1? *
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mint lyáayomat el-vevÔ, vo-legény anynyi*

mint feles¿get vevô lege'ny. Igy lôn slMvo

bôl M, mivel hive igy szokott meg-rövid*

Ülni Мл, 's hû anynyit jelent, mint fidens,

fidelis, credens. Mivel a' feleségûl vevô,

i rövidedenn pónek mondatik, á' feleségûl

mend is roeg-röviditve яопек hívatik,

melyly vagy ebbôl: Menô rövidültt-meg

ElÓrdl vétel tsávarítás áltál, (Áphaeresis)

vagy mivel megyen íge'nek a'gyök-ere nié,

mint veszennek ve, valamint veszcnbol lett

vô, dgy megyenbôl mo, tidovel az m, n-re

váfttízhaték, mivel hogy áz m az rc-nel fel

szokott tserélôdni, p. o. mevet a* régiekriél,

ma nevet, medves Eger köriil, a' mi egyéb*

titt nedves, ilylyen nádra, melylyet hely-

esebbenn mondánánk mádráriah, mivel

matrix Diáfc szóból Ion, iíylyen makats%

ez helyett nyakas, mekeg, nyekeg, mam-

mog, nyammog, padmaly, padnal, pemete,

pénete, M'Mós, Niklós (Nicolaus), tarom,

Ъогопу, szirom, szirony, származik, ez hely

ett szárnyazik, emeszt, ez helyett : enyészt,

fémlik, e's fénylik, ürany ez helyett: aram,

mivel аигит-ЬЫ lett 's a' t. Ezen Rrfszesùl-"

Ôketi valamint más neveket, dgy hajtog-

atjük.
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В. Mi'iltt üdei Ré$zesùlôJi hajlítása.

Ezek rem különbböznek a' ragaszte'k*

atlan Jelentô mod' mülttabb' egygyes 3»dik*

személyjetôl, p. Q&áUott\ pállott, meg-esett

személy, mtg-rögzött szokás 's a' t. Hogy

különbbözzenek a' roiilttabb iîdô be'li haj-

lítástól, azokat szokszor ott, ett, ött-tel

végezjük, midônn egyéb aránytt a' tt elott

az'o, î, vagy ö betût el-hagynók, p. o.hal-

©ífakat temetni ez helyett: ñalttakat, nyir-

ott hajd, ez helyett*; rvylrtt hajd, érett gyü-

mölts, ez hely¿tt: ërtt,fonott ha], ez hely

ett»: fontt, olfttt éfnber, ez helyett: bltt

ember 'st. eff. *) Szi'ntt azon szerént ejt-

egetjük ezeket, mint egyéb neveket. Le'p4

tethetjük-is^ p.o. niúlttabb, éreUebb, nyönw

orúlttabb Va' t, • >'« *4 * \

■ D. Jövendo üdejii Részesïilôk' hajlítása* ,

A' jövendo üdobeli Részesúlo a' Köta

mód' jovendójének egygyes 3>dik szeni-

élyje'ból ered d, vagy o jöve'nn ahhozz a'

vastag, vagy ve'kony hanghozz képestt,

p. o. jövendo, kelendô, esendö, törte'nendo,

következendo, forgandó, állandó, múlandó,

*) llylyen: írott kép, rovott fa, hívott

ember, szövött vászon, szûrott tej, hány«*

ett, egygy szülött fió.
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elegendô (elégszikból, elegedendô ele'g*

fdtkbol 's a' t. Ezek-isúgy hajlíttatnak ejt-

e'sek szerént, mint a'név szók, Sok közul-

ök léptelhetô-is, p,o. àliandobb, romlan-

dóbb, illendóbb, kelendöbb, yeszendôbb.

Effele Reszesölcik nem azt jelentik, a' mi

mostani iidöhenn megyen véghezz; hanem

a' mi jpvend6benot p p, halando, a' mi meg-

fog haloi, jövendq, a' mi el-fog jÔni, koy-

etkezendo, a' tni fog7köyetkezni, állandó

gyümpltí, a' meJyly el-fog állani 's a' t, тг*

Ezeket a' Diák rus, ra, гул-mal teszï-ki

így: moriturus, yentufus, secuturus a't,

Inne't kóvetkfzik, hogy ezen szó is: tisz-

telendo enynyit tészen : honorqturus, a' ki

tisztelni fog, mertt a dus, da, dum yégez*

p lû Diák jö vendo üdejü Részesûlôk szen-

yedö ígékból származnak, honoratur-ból

honorandus, tígy tiszteltetik-ho\ lenne tul-

ajdon képenn tiszteltetendo (h/norandus),

mint hallando auditurbs, hallatandó audi-

endus, adandó daturus, adatando danduç

'sa't. de ez nem Magyaros. *)

Nem ilylyen; kárhozandó, üdvözül-

endô 's t. eff. mertt kárhozik, üdyöz^i

Rem szenvedö ige.
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E, Bizony-talan üdobéli Részesùlok* hajlítása,

Azok a' Re'szesÚlok bizonytalan tldô

béliek, melylyekrôl nem bizonyos, ha még

most a' jelen yaló üdobenn folynak-e ? ha

félig, vagy ege'szenn, ha az imént, vagy

régenn eUraúlttanak e? p. o. ha azt mond

ón) : rakva, én magából ezen szóból nem

értem, most] гака ti к е, vagy mir félig meg-

rakatik vala, vagy meg-rakaték, vagy

meg-rakatott vala e? ha tsak azutánn bo-

vebbenn meg nem magyarázandom. Igy

ha mondera : pkádpa haUt-meg (vagy ik-

lôdve) nem tudom, ha epenn azon jelen

való üdobenn, mikor ckádik, vagy mikor

alig múltt-el okádása, vagy mikor egészenn

el-múlék pkádása, iklpdése, adtta e ki a*

lelke't. Az effc'le részesúlot Révai hely-

esenn nevezi Participium aoristufnrnaky én

pedig Magyarúl nevezem bizonytalan üde-

jûnek. Eí.en Részesülok nálunk az ígének

tíi személyje'tol származnak, va, vagy ve

járúlvánn hozzája a/hang minémûségéhezz

képestt, p. o. nyírva, nyírve, rakva, futva,

félve'sa't. A' rendetlen ígék \>6zb\vagyon-

ból nem lészen efféle Re'szesfllo. De megy-

, fn-bol menve, eszikból évc% iszikból t'va,

jóbol /öve, óbol ova, teszenbol téve, alusz-

ikból aluva^ fekszikbôlfekvc 's a' t. tudai
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illik ez rendetlenekbôl hogyan lészen )elr

pnvaló üdejü Részr&ûiô., meg-mondám

feljfbb.. A' je'eqvaíó üdejílnek o, és о bely<?

ébe </, vagy e betú jôvéqn, lészen tyzony-

taian üd jû Részesulô.

Jegyzetrk.

1.) Ezen Részesi'lloket màr ma nem

hajliîjuk, — ki-vévinn ezen egygyedlea

egygyett : rakva, melylynek a' többes számr

bann ezen i-sp ejlésével : rçkvàk, még ma

is élünk ; de ezeket hajdann ejtések, e's

számok szercnt hajlíto.iták öseinfc, e's a'

Ragasztékohat-is' fel-vették, a' mint ezt

szepenn meg-n-otatja Rêvai Elab. Gram,

pag. 709. a' régi írásokból, es ennek tsal-

batatian bizonysága rakvar melyly mfti

papiglan-is a' îobbes számbann az elsó"

Ej»e4b<»nn sznkásbann vagyon. JPázmány-

bann, Telcgdibcnn, Pétsibenn^ olvasjuk a'

3-dik, és 4-dik ejtésbenn-is : rakvának,

rakvát. Igv olvasjuk Pázmánybann : Hívr

scggal rakvának, erzene mittelen javát ez

földnek Kempis Tamás 1. Konyv. 1 ¿. Rész,

(vanitofe refertum sentiret omne bonum

hujus terrx.) A' 4-dik ejtésbenn ele fordúl

Telegdibenn : Az én Postillámat, úgy ,mint

semrnit, és, minden tévelygéxekkel rakvát^

neveti. Ц. Rész. Elo-Beszéd, (Postillara

meam, taroquam nihilum, et omnibus er-

roribus refertum* ridet.) És Pétsinél: Ki

rettetve'nn Adám Faraditsomból ez állapatra

melylyet mindnyâjçnn számtalqtn nyoworü»



$ággal ra/ívát, ny'dvành látunk ¿o. IcvéY hát-

ulsó lapjánn (ejtçtus Adanius e Paradiaq

in hunc statpm, quera cuncti innum^r^bili

ferumna refertum esse clare vfriemus.)

Többes számbann plvasjuk ugyan Pétsinél }

jiz Urnak irgalmasságával* rakvák a v/zek

(Misericordia ßornini repletee sunt aquas.)

ея Lépesn^l: Az úttzák rakvékvaláoak sok~

ciságos tsodáló néppel. Menny Ország 91,

jap. (Plateas confería? erant frequentissir

Pío pppulo admirante.) De a' tpbbes szám

bann n)ás példák is ele fordálnak a' regir

ebbeknél, fóke'prnn a' régi Bibliai fordítr

ásbann, így : (Jronn nyugosznak vala mond-

vák Bibliai fordítasnak kéz íratjábann

tylikeás 3: n. (super Dominum requie-

soebant dicentes.)

... 2.) A' re'gieknél az efiféle Re'szesÜlÓ

a' Ragaszt¿kokaLis fV!-vette, mertt ezen

óságos említett kéz-íratbann effe'le Re'sz-

esülöröl ragaszte'kos példák at-is olvashatni,

melylyboi meg.tetszik, világosann, hogy

ez a' mil óseinknél valóságos Re'sz*sál6>

nek tartaték. Etoször olvaejuk az egygyes

«zánibann az els6 személybéli r,agaezték-

kal: — En lelkemet^és testemct adom mü,

Atyájinknak törvcnyjeikc'rt ijnádvám Urat

2. Makab. 7 : 37. (animara, et corpus гавивд

trado pro patriis legibus adorans Domi

num, invocans Deutn.) Ermen magammrg-

hagyatvám látám ez nagy látatot. Daniel

10. 8 r^'g° relictos solus vidi visionem

grandem banc.) Második, és Karroádik

egygyes számií Ragasztckkal pé^dát nena.
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leltt Rêvai; de az Analógyía által okosann

ki-hozhàtni, hogy ha az elsovel, tehát a'

2-dik, és 3-dik személybéli Ragasztékkal-

is élttenek ez Részesúlobenn az eldôdiek

ez képenn : imádvám^ imádvád, imádvája.

Másodszor a' többes szànibann, valaroint

az ígék, és nevek, szintt' úgy ezen fele íge¡

fele név-szókAs ezen kortç, és 0szrVér szók-

is vették-fel a' Ragasztékokat, az az emük¡

etek,eek4 vagy ejek a'vékony hangqakbann,

és amuk> atok, aak4 vâgy ajak aT vastag

hangùakbann ragasztatvánn a' va ve-hezz,

p. o. élve^ élve-emiik, élveretek, élve?ejek,

rakva-amuk, rakva-atok, rakva-ajak, —«•■

melylyek, raivel aa аЛ, eç éTt tészen, igy

íratának: élvémük^ élve'tek, éjvçiçk, rakvá-

muk, rakvátok, rakvájak, élvéipiük^ és гак-

vámuk-hó] üdóvel mük\ muk4 ümkx итк-гл^

végre ünky unkra változránn, Ion élvénky

rakvánk. Az i-so személybenn így talál-

juk az említett Bibliábanq ; Hogy élvénk

ditsérjúk te nevedet. Esçter 13: 17, (ut vi-

ventes nos laudemus nomen tuum,) A 2-dik

személybenn : Esme'g meg-fordúlvátok ttz-

szer inkább meg-keresitek oí, Baruk, 4: 28.

(Iterum çonvertentes vos, decie$ tantum

requiretis cum.) Ä 3-dik személybenn:

Te szotgájid utánn futnak valq bízvájak

szekereikbenn Jqdit o : \ 6. (Post servos tuos

currebant confidentes Uli in quadrigis suis)

Ezen e'lve'nk, fordúlvátok, bízvájak olylyan

ragasztékosok, mint ez: almánky almátok^

almájak. Mivel már ezeket a' kozonséges

elv szokás ki-avította, nem lehet ma
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velek élni, egygyedûl tsak raiváfakA, —

melylyet m.ég ma-is tûr a' Nyelv szokás.

Ezt léptetni így." rakvább mint nyilvábbünn

olvashatni Telegdibenn a' 3. Részb. 427,

laponn, ¿ ♦

Fp'Határozó Részesùlàkrol.

A* Határozó RészesúlÓ (particípinm,

adverbiale) az elobb említett bizonytalan

üdt jflból származik, hozzája jovénn anny

enn ytól járó ; valamint színtte egye'b mag-

akbann e'rthetö nevekból-'s Határozó lész

en, ezen ann, enn útól járóval, p. o. vala

mint ebbjil : %yávar lészen határozó gyávánnr

íjgy ebbôl : nyírva% lészen nyírvánn, így

járva járvánn, álva, állvánn, tartva, tart*

vánn? értve e'rtve'r.n (tpintha lçnne : nyír-

vârann, tartvarann, értve,enn ; de aa á-t

téve'nn, lészen. nyírvánn, ее egygy hoszszií

í-vel érvénnrfel, lészen értyénn.) IJylyen

/ «en-bolle'yénn, nyiUk-h6\ nyílvánn, ó-ból

óvánr, bízjkrból bízvánn, foly-ból Муч

vánn 's t. efF,

Jegyzet, Ilylyen Határozókkal-is él-

ünk: folyvástt, fogvástt, bízvástt, nyargal-

Vástt, ValaM azt gondolhatná. hogy ezek,

ezen bizonytalan üdejú re'szesûlokbël : —r

folyvay fogvct, bízva^ nyargalva lettenek.

De a' ki így gondolkoznék, az meg-rtsal^

atkoznék j mertt noha anynyit tészen foly*
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vástt, mint folyva, fogvástt, mint fogva,

bízvástt, mint bízva, nyargalvástt, mint

nyargalva ; mind azon által ezek irem a1

bizpnytalaii ûdejû részesûiôknek fajzatja-

jk, hanem foljás^ fogás, bitóts^ njargalás

név-szókból szárinazttanak, atL utól járó

hozzájak járúlvánn, es JSpente^issel a' v

betü oda fe'rkesvénn, mint р. o. férkezik

ezekhezz a' i>, hitves, sériés, ezek hely-

ett; hites, sérés, vagy serülés. Láss az atts

ett utól járóról a' VI. Tagbann. Mertt a'

bizonytalan üdejü rëszeeâlÔkboL as, es vég-

ezettel ne'v szókat nem származtatunk, p. о.

qdva, tudva, mondva, 's a' t. re'szeçûlôkbôl

nem mondhatni : advás4 tudvás, mbndvásy

hanem adá,s, tudás, mondás. Következoleg

«zeket sem mondhatni: folyvás, futvás,

nyargalvás, bízvás. Nem ezekból Ion hát

att utól járóval : folyvástt, futvástt, nyai>

galvástt, bízvástt, hanem ereket ezek hely-,

ett mondjuk : folyáett, futástt, bizástt, nyar-

gaiástt, a' mint hogy mai naponn is Pe-

sony Vár-raegye'benn nem mondják nyar

galvástt, hanem nyargalástt megyen a' ló.

Ezek е'репи olyjyanak, mint örömes-bbS.

Öömestt, óvásból óvástt, këpesbôl képestt,

nyugvásbói nyugvástt, lépésbôl lépe'slt

's t. eff. *) *

i ■ m

Ar többi jelen való, múltt és jövendo

üdtfbéli Részesülokbol-is lehet Hafározó

Részesiilô. p. o. Sírónn áll a szája, várt-

tonn vár, mdlttonn rodlik, nptrönn no,

ke'rtteon kér. Ájlandóann. — Nem tsak
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A' határozó reszesûlôket nem szok'ttuk

hajlítani, valamint a' többi Határozókat

seen hajlítjuk. Annak okáértt ez a'Jbesz-

édnek kovetkezô hajlíthatatlan részeiré

leg-alkalmatosbb által-út.

V. T A

Ä Beszéct hajltthatatlan részeirol, küU

önösenn

A' HatároZókról.

A' Határozó szók (úgy mond helyes-

ènri a' Debretz. Gram. 134. lap ) olyylan

szók, a' mèlylyek sem dolgot, será tsel-

ekedetetnem jelfentenek, hanera ezek'

helyét, üdéjét, modjat, és kornyülállásait

adják-elé, és azokat íheg-határozják. En-

nél fogva a' Határozók három felé oszla*

bak : Hdy, Üdó, és Mód Határozókra. —»

Ezen Határozó mellék száVak Valamint a*

ann, enn ntól járóvál, hañeftí u¿, ût, és

lag, Arg-gel-is. p< o. Látóúl, látogatóúl,

múlólag, futólag, szenvedoleg, tselek*

vóleg, állandóúl, maradandóúl. Meni- _

tenn megyen helyett mondjuk ezt is :

mentéstt megyen. Eszre kell venni, hogy

metitéstt ez helyett vagyon : rheñvéstt^

mertt а' у betú rninden mással hangzóyal

fel-tserélôdhetîk, a' mint meg vagyod

mútatva a' származtató Szó-kanyvém-«

benn.
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oapkcleti nyelvekbenn,úgy a' müénkbenn-

h többnyire utól járókkal le'sznek. (Kardos

Adorján. o8< lap*)

Á. H e ly - h a t á r o z ó k.

A' hely-határozók három féiék: 1.)

&e'mely)yek helyre úienést, 2-szor mások

helybenn nyagvást, 3-szor égyebek hely-

bÔl jövest jelentenek. Eloszöfy helyre me

nést jelentenek: hevá? Ide* oda, odább,

vagy ódébb, tova, tovább^ vagy iovébb

(a' mint Gömöf Vár^megyében ejti a' kbz

вер) meszsze^ mészszebbf ki, 's bé, fei, 's

alá, le-fele'* bele* Másodszbf^ héíybenn

nyagvást jeient hol, horin, hünh? ltt, ott,

minden^hol^ alút, mitidentittvholött« egjgy-

tttt-iSf inásutt-is, benn, fenn, felÖl, lenn,

távol, közel, *) elúl, utól< hatúl, túí, n¿-

hol, néhutt, helûli kível* kürtn (kinn).

jffarmac/szori helybôl jövest jeient : höfirtari,

vagy hortnat, vagy honnét? Iniiéf, ônnét

(innet, onriat) valahonriat, váíahonne'í,

mindert ünnen, mindert ünne't* onnat feljúl*

•*) Áz Erdéíyikbz «ne'p a' kbzonséges

nyelv szokás eilen vétsëgesenn mondja

meg huzott e'-vel: kôzéL Ëz olyly ke'p-

telen, mint képtelen lennä mondani

kivel, ez helyett Aivel (foris*)
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vagy onnét felülröl, \ távolról, háttílró!,

Idol) belólem, belôled, bclôle. 's a' t. köz-

eh ól, meszszünnen, meszszünnét, meszszé-

rôl (kózségesenn meszsziról) túlnét, ira-»

innéf, amonnét (iminnen atnonnan) aló!,

aíólam, alólad, alóla '9 a' t. felôl, felölem,

felôled, felôle 's a* t. p, о. a kertek felôl

jött-ki a' faluból. (Láss a' Szó-kónyvem-

benn ed, es ho szóról* és alább a* VI. Tag*

bann Igy es JVa£*ról.)

% Üdo-határozóki

Áz üdó vagy jelenvaló, vagy rntílít^

vagy jóvendó, vagy bizonytalan; az üdó

határozó-is négy féle, vagy jelenvaló üdó

határozó, vagy múltt üdó határozó, vagy

jövcridö üdó határozó, vagy bizonytalan

üdó határozó. Ezek közol eloször jelen-

való üdó határozó itfosi« möstan* ma¿ —

Másodstot múltt üdei határozó: hajdann,

valaha, tege, vagy tegiiap, régenri, tavaly4

Harmadszor, jóveüdó üdó béli határozó:

majd, majdég, hol^nap, hol-иар utánn, —

(Láss a' Szó-konyvembenn ha Üdó határ

ozó szóról.^) Negyedszer bizonytalan üdo

határozó : néha, valaha, hamar.
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Ь. Mód-határo¿ók.

A' raód határozók, hogyann légyen a'

dolog, határozják-meg. Ëzek vagy név-

fcéliek, vagy ige béliek. — EIôszôr rte'v-

béliek: a.) a' пеЧ'-szókhozz a' vastag,

vagy vékony hanghozz képestt ni/, vagy

ici utól járó ragasztatvánn, péld. ok. kutyA-

úl, tsúnyádi ebül, restftl, keresztúl, Ma-

gyarúl, Németál "s több effele. — b.) annb

enn utól járó járúlvánn bozzájak p. ö. biz-

onyosann, *) szépenn, tsínjánn, igazánn,

tsúnyánn, magyaránn (ez hslyett tsunya-

ann, tsinja-ann, magyara-ann») d.) Att, ett

Dtóljáró hátúl jovénn (m^lyiy ann^ e.nn utól-

járóval egygy, mint р. o. mind egygy

mondani Pétsenn, vagy Pétsett, Kolos-vár-

onn, vagy Kolos-váratt, mivel az n betúi

A i-vel f'el-szokott tsere'lodni, a' mtntmeg-

mútatám a' Szó-konyvembenn и-rol a' 14.

szám alatt, a' honne't az értelraes e'szre ve-

hetné, hogy mivel senkt nein írja egygy

t-vel így : Kolosvárt, Györöt, Pétset, Clau-

¿iopoli, Jaurini, Quinqué Ecclesüs, hanem

Kolos-váratt. Györött, Pe'tsetr, tehát szintt'

úgy nein keüene írni Kolos-váron, Gyôr-

—■

*') B>zony: (veré) Apokopés szó ebbôl:

bizonyosann<

ben,
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ben, Petsfffl, egygy л-neJ, hancm Kolos-

váronn, Györbenn, Pétsenn, Pesienn, Bu-

dánn, Patakonn 's t. eff. p. o. egenyestt

(egenyesenn, egyenesenn) képestt, mind-

járástt, óvástt, lépéstt, nyargalástt, egygy-

iránytt. Másodszor íge-béliek, az ígéknek

részesúlójikhezz lag, 'leg, vagy lan, len utól

járó menvénn, p. o. futólag, miílólag, újj-

olagj (ez helyett újjúlólag meg-rövidül-

vénn) szenvedóleg, tselekedôleg, bántólag,

oltalmazólag, tsúfolódólag, 's t. eíF. vagy

újjjalan, futólan (ruivcl a' g az л-nel fel-

szokott tserélfldni. Lássd Szó-kónyvemet

a' g betúroi a'8-dik szára alatt, és Sz. Páli

Gram, a' 181. laponn.)

Jegyzet. 1) Ámbar fcözönsegesenn a'

Határozók hajlíthatatlanok ; de még ís az

úl, ut, апп, onn, enn végezetúeket léptet-

hetni, p. o. kutyáúl, kutyábbúl, ékesenn,

ékesebbenn. így oda odább, tova tovább,

meszsze meszszcbb, f«*lj, feljrbb, belj bel-

jebb, külj küljebb, leljebb, regenn régebb-

enn. Ma, hol-nap szót ejtegetjük-is, p. o.

Ha mát Isten m*g-adtta, hr>l napot nem íg-

értte. л.) Az ál} iil végezeti'i mód határoz-

ókról ,meg-kell jegy^zni, hogy ha a' név

izó, ée úl, ill végezet köze még as, es vég

ezet, és att, ett utóljáró fbvend, — 's így

asttúl, esttill öszsze kotött vegezet jövend

a' név szóhozz, ezen asttúl, esttûl aoynyit

18
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fog-tenrti, mint a' Diáknál : una cum, p. o.

felese'gestti'il jöve hozzám, az az feleségé-

vel egygyütt, mindeneettûl (funditus) fen-

ekesttúl. Ebbol észre veheti az értelmes

ember, hogy gántsosaBn írják ezeket így

mindcnestöl, feleségestol 's t. eff. mertt

felese'gestôl anynyit teszen, mint ab uxó-

rato, felese'gesttül pedig: una cum uxore.

És meg ezt tudtomra égygy sem vévé

észre.

VI. T A G,

Ai Elol-utóUjárókról.

кг Élol-utól-járók a' beszédnek oïyly

re'szei, a'vagy olylyan szók, a' melylyek

itva dolgot, sem tselekedetet nem jelent-

enek, hanem a' dolognak, e's tselekedetnèk

több féle módját teszik-ki. Èz az oka, (a'

mint helyesenn jelenti a' Debretz. Gram.

гг$. lap.) hogy ne'melyly ugyan azbn szók

Határozók-\%, El6Uutál-jár6k-\%¡, mint p. of.

Ьепп, egygyszer Határozó, 's anynyit tész-

en, mint Diákül : intus, másszor utóljáró, 'i

anynyit tészen, mint Diákúl ¿n, szónak

okáértt: a' földbenn: in tetra (Ilyfyen a'

Diákbann-is ezen szótska: prope, melyly

egygyszer Határozó, 's anynyit tészen*

bogy közel; másczor Elól-járó, p. ó.,prope

me, prope urbem, az az közel hozzám,

köael a' várashozz.) Jsvvel ft' kälönbb
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séggel mindazon által, hogy a Határozók

nem tsak érthetok magakbann-is ; hanem

magakbann-is, vagy más szóktól meg-kúl-

önbböztetve állanak ; áz £lo-utól-járók

pedig mind a1 nevekkel, mind az ígékkel

vagy öszsze télèthetnek; es azokkal egygy

szóvá válhatnak ; vagy ha Öszsze nem tét-

etnek-is, azokat ejtésokre nézve vezérlik.

Más nyeívekbenn az Elol-utól-járók igen

gyérenn tétetnek a' nevek utánñ, így me-

bum, meinetwegen 'sa' t. hanem rend-szer-

ént¿ es íeg-tobbnyire elejökbe, és azertt

híják azokat a' Diákok: Praepositioknak ;

sl Magyarbanh pedig, hol elöl, hol utól,

melylyre nézve helyesenn nevezhetni az

okat ЕШ-utól-jároknak ; ámbár vagynak

ólylyanok; a' melylyek soba sem elöl;

hanem mindenkoronñ utól jártílnak a'nev-

ekhezz, a' milylyen : á, é, vá, véy апщ епЩ

ащ ett 's a t.

A. Àz EM-járókróL

Elól-járók azok a' szótskák, melylyek

a'név-szókkal nem szokttanak öszsze szer-

keztetni, hanem tsak az ígékkel, és hol

élôre, hol hátra tétetnék, р. o. ¿¿-megyelt¿

inenj kí : /<?/-vészen, végy-fel : /¿tészeni

tégy-Ie. £¿.vé$zenj végy-el, meg-vér), ver
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jén-meg* v¿szsza-ady adj viszsza, öszsze-

hord, hordd öszsze : jzfityW-szakgat, szak-

gassd-széljcl. ~->—т-^/

ß. Utói-járókról

Utól-járók azok a' szótskák, melyly-

ek a' név-szókkal szokttanak öszsze szer»

keztetni, azok utánn tétetni, es a' nevek-

kel, 's név-mássai val úgy öszsze forranak,

öszsze ragadnak, bogy azokkal egygy szót

tésznek. —■■ Azértt azokat a' nevektôl, és

név-mássakól kötö jegygyel nena különbb-

öztetjük, p. o. nem írjuk: ember-tôl, em-

ber-értt, hanem embertôl, eroberértt. De

vagynak olylyan utól-járók is* a raelyly-

eket meg-különbböztetve írunk a' nevek

utánn. Azértt ehhezz képestt Helfélék a-r

utól-jái'ók: válhatók, és válhatatlanok. —

• Elöször válhatók : által, aránytt, vagy ír-

ánytt, alá, alatt, alól, elé, elôl, elôtt, eilen,

feie, felett, felôl, gyanánt, helyett, hegy-

eJt, kôzé, között, közöh, korúl, kivül, (meg-

rovidítve kuU) mellé, mellett, mellói, —■

megé, megelt, megôl, miatt, nélkül, oltta,

t (helyesbbenn altta, mertt ez vagyon ígé-

nek ragasztckos részffsüloje Aferesissel

meg-rovidítve, ez helyett: valtta, p. o. az

oltta, az az attól valtta, attól az ûdôtôl



( 277 )

fogva, bogy az valtt, vagy vala ; de mi-

vel valtt helyett közönse'gesenn mondják

voltt, azértt mondják р. o. esztendÔ-oltta,

de sohá sera jó olta, a' mint raár a' mond-

ottakbol ki-tetszik) szcrént, vagy szerint,

tul, utánn. (Sz. Pâli Gram. p. 191. Debr.

Gram. 128. lap.) £zek közöl sok nevek-

hol lészen, válhatatlan utóljárókkal. —

JMásodszor, vçilhatatlanok.

1.) A, e, vagy á, é, p. o. haza (domum

in pâtriam) ide, (hue) oda, (illuc) hova,

vagy bová, bele, vagy belé, meszsze, soká

(más képenn sokáig) elegé, (más képenn)

ele'gig, kevessé (más képenn) kevessig,

oroké (más képenn örök éltig, az az

örök életig,) Kolos«várá, Pétsé, Gyôré

megyen, Celé, mellé, megé, alá, tova, más-

uva, vagy más hová, mindenttvé, egygy-

üvé.

Jegyzet. Ezekból ki-tetszik hogy

gántsosann írják : örökke', eléggé p.p. roind

ôrôkké élni fog, roár eléggé szólék effelol,

hanem így kellene írni oroké, elégé;

mertt a' gyök-e'r örök, nem örökk, elég,

ñera elégg. Olyly gántsós ôrôkké, eléggé,

mintgántsos lenne Pétstsé, Gyorré, raeggé,

fellé, ezek helyett ; Pétsé, Gyôré, megé,

felé. Más elégé, más' eléggé, elégé anynyi,

mint sufficienter, eléggé pedig az-válik, a'

mi elöbb nem vala eiég, mint széppé val.
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ik, a* mi elpbb nem szép, 's ezen szóbann

eléggé, széppé vé utóí-járó vagypn, mint

ba lenné : elégvé, szépvé, de vé utól-járó-

nak a' V betüje a' gyök-e'rnek utólsó betü-

evé válik, (a' mint majd alább meg-mond-

om, vá, ve, val, vel utól'járókról szólvánn.)

Innéi mivel kevessé szóbann kevess a'gyök-

ér, nem pedig keves, aze'rtt kevessé várak-

ozzál (parum exspecta) jól yagyón írva;

mértt kiss, küsji) ki(s, keves« (melylyet

egygy j-sel írunk, hà az ss elôtt váló e

betút élesenn ejtjük, 's mondjuk keve's,

mertt akkoronn a' hoszszú é el-harap.ja a'

kettÖsw-nek egygyikét) mind ugyan egygy

gyök-e'r, a' mint bôyebbenn még-fejtem a'

Szó-konyvembenn. Kissi, kiiss-bol ered,

kissebb, küssebb. Kits magábann nintsen

divatbsnn, 's kiss-bol Ion az ss fel-tserél-

ódvénn íjt-vel, ebbôl származék kitsénj',

vagy kitsiny, ény ve'gezettel, kitsbôl lori

» kets is, bettï tserével, kets-b'QÏ ered ketsély,

a' mint ezt ejti a* köz nép Szerentsenn,

melyly egygyet te'szen kitsénj szóval kets-

etyseg anynyit téve'nn : mint kitsinyég,

ketséJy viz anynyi, mint kitsiny, és пеш

mély viz. Esme'g kets el-változik kess-rc-ïs,

vagy kes-re, mivel az s а'лу-vel fel-szokott

tserélôdni, innét ered keskeny, mertt a' mi

keskeny, az ketsély, és kitse'ny, a' kes

keny viz nem nagy viz. Ketsély-hç>\ b,etâ

ait téteilel lôn tsekély. Végre kess-bol lôn

kevess, raipt tôs répa helyett mondják tö-

ves répa, vagy roe'g igy is : tövis répa, hÔs

helyett heves, hites helyett hitves 's t. eff.
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kevess-ЪЬХ é utól-járóval Iészen kevesse\

mint sok soká, a' mint ezt helyesenn irja

Pápai Páriz Ferçntz. — HelytelenÛl írja

ugyan ez a' magyar Diák Szó-konyve'benn

az 1767- diki ki-adás ként ezt örökke\ e's a'

Debr. Grammatika-is, utánna, mint bogar

utánn indúlvánn, a' 135. laponn.

2.) Ba, be, bann, benn, ból, bol. Haj-

dann helé а ba, be helyett, e's benn л mai

bann, benn helyett, a' mint meg-tetszik a'

600 esztendós sir beszédbôl, a' hol olvas-

hatpi : Ez, munkás v¿lág-bele\ es Paradits-

итЬепщ ez helyett munkás világba, Para-

ditsómbann. Bé tehát meg-röyidültt szó

ebból bele', be pedig ebból ; bele, a' hol az

<?, é az i-so szám alatt való utól-járóból

való. 2?a, be helyre menést, e's bann, benn

helybenn nyugvást te'szen (V. Tag. A.)

ból, ból helybql menést jelent, melyly bel-

<?7-ból vagyon meg-rpvidítve, belól pedig-

bel szóból, es 01 utól-járóból Ion, láss o7,

o/-ról alább,

3. ) Ann, enn. i.) Helybenn nyugvást

jelent, p.'o. bídonn, Pestenn. 9.) Határozó

re'szesûlôket tsináj* р. o. nyírvánn, nyír-

vénn. 3.) Mód határozókat alkot, p. o.

szépenn, nyalkánn.

4.) Ánt, ént, int, ünt. Anynyit teezen,

mint az elóbbeni апщ enn, e's mód határ»
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ozókat tsinál, p. o. Alkalmasént, anynyit

tészen, mint aikalmasann, hasrnánt, mint

hasonn, képesént, mint képesenn, képént,

roelylybol meg-rovidúle ként* anynyi, mint

képenn. Ilylyenek: szerént vagy szerint,

vérént, vagy vérint, mcgént, vagy meg-

int, gyanánt, vagy gyalánt, v^gy gyaránt,

roásánt, imént, részint, aa az resz szerint,

mint, ez helyett; mi-int, rézsünt.

,5.) Atty ett annynyit tészen, mint

ann, enn, p. o. Pétsett, anynyi, mint Péts-

«nn, Kelos-váratt anynyi, mint Kolos-vár-

onn, egyenestt, mint egyrnesenn, Ung-

vártt, mint Ung-váronn, ón-kénytt, mint

on-kényénn, roaga kedvénn. Uylyen: mi-

végett? örömestt, lépéstt megyen, nyar-

galástt jár, folyvástt, futvástt gyarat. Hely

ett, mellett, felett, alatt, megett, érett, vagy

meg-rovidítve értty (propter) itt, ott, mik-

ortr, elôtt, ne'hutt, emütt, amott, egyéb-

iránytt, vagy aránytt,

Jegyzet. Innét ki-tetszik, hogy ma

közönse'g^senn gántsosann írják : egyéb

aránt, egyéb iránt, még gántsosabbann

eránt, a' Magyar Nyelvnek természete

elkn, melylybenn öszsze nem fér egygy

származéh szóbann a'vékony hang a' vas-

taggal. Altalánn fogva erány olyly kép-

teien szóy mint emherság lenne. Iránt-'\%



( *8i )

e* helyett : iránytt, olyly ke'ptelen jfrás,

mint ke'ptelen írni : báránt ez helyett : bâr-"

ány t, Lyánt ez helyett : lyányt 's t. efF. —~

Jránjt sem lehet jó ntóUjáróúl; tnertt

iránjt anynyi, mint metam, lineam, iráry

név szónak 4-dik eg.ygys ejtèse. Eránt

olyly ke'ptelen, mint ïenne szeránt, ez

he'yett : szerent. Értt, vagy érett, ár név».

szóból (valor, pretium) lett, melyly vék-

ony hangonn ér név szó, és ige : valet. *)

6,) Atlan, etlen, vagy betíS-41t,tétellel :

talan, telen. Itt lan, len olylyan végezet,

^nlnt ig utól jápó mellett. Valamint egygy

iglan,iglen evvel /g\úgy egygy af,<?r,vagy

fonákúl ta, te, ez helyett : atlan, etlen, ta-

Jan, telen; de avval a' külonbbséggel, hogy

at, et, és ta, fe, tan, len nélkÜl szokásbann

nintsen, mint vagyon ig, lan, len- nélkül.

£zen atlan, etlen, talan, telen, пет tsak név-

szókhozz, hanem ígékhezz is szokott jár-

tílni, és tagadást jelent, p. o. tudatlan, a'

ki nem tud, értetien ember, a' ki nem ért,

készúletlen ember, a' ki nints el-ke'szülve,

egygyesúletlen Görög, a' ki a Római A-

nvaszentegygyházzal nem egygyesú!, esz-

telen, az az ész nélkül való, kinek esze

nintsen, kénytelen valamit tenni, a' kinek.

*) Aze'rtt p. o. egygy forintértt, vagy

egygy forint ára való, mJnd egygy,
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kénye, kcdve, akaratja nintscn valamit

tenqi.

Jegyzet. Innét meg-tandlhatni, hogy

gántsosann írják kéntelen, kíntelen (coa-

ç\w%) ; mertt kíntelen anynyi, mint kin ne'l-

kül való, nem kínos. Kintelen való anynyi

mint non dolorosus, kénytelen pedig : non

spontaneus, non ultroneus, non voluntaria

us. — Ha a, vagy e magábann hangzóval

végzódik a' ne'v-szó, melylyhezz atlan^ ei

len járúl, akkoronn a' két aa egygy «-vá,

a' ke't ее egygy e-vé változik, p. o. kutyát-

Jan, ez helyett: kutja-atlan, tsirke'tlen, ez

helyett: tsirke-etlen (III. Re'sz. III. Szabás.

i¿.Szám alatt). Ezen szóbann: egygyetlen

az etlen nem utól-járó ; mertt akkor egy-

gyetlen anynyit tenne, mint egygy nélkül

való, mint hegyetlen kés aqnyi, mint hegy

ne'lkül való, nem hegyes ke's; hanem egy^

gyetlen ez helyett vagyon : egygyed-len,

a' hol len szótska olylyan vég-szótska, —

mint р. o. pediglen szóbann len, addiglan

szóbann lan. Tehát nagyot botlék a' Debr.

Cram, a' 137. laponn azt tanítvánn, hogy

lan, len anynyit tészen, mint nélkül* követ-

keze's ke'penn addiglan annyi, mint: nem

addig.

7.) ffozz, hezz, hózzy p. o. ebhezz, kn-

tyáhozz hasonló. Öszsze köttetik az

szám alatt említett á, в utól-járóval is, p.

o. hoz^á, mint niellé. , ,
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Jegyzet. Ebbôl észre veheti az erteIT

mes ember, hogy gántsosann írják egygy

z-vel tbhez, tüzhöz, a'hhoz 's a' t. ez hely-

ett : ebhezz, tüzhözz, ahhozz; roertt ha

ä<?z, jól lenne j'rva, akkoronn jól írnák

pzt is: ó Лога megyek, e'n hozám jöve, —•

mint jól írjuk : o belé megyek, e'n belém

jöve, mivel a' gyöke'r bel, nem bell. Ezt

már re'genn bqltsenn észre ve've' Tse'tsi in-

observ. Orthogr. de vocibus comp. Reg.3.

Hozz utól-járónak, melyjy a' vékony szók

mellett hezz-re yáltozik, a' gyök-ere Ло,—

raelyly helyet teszen ; de magábann szok-

àsbann nintsen, hanem tsak a' származék-

jai vagynak diyatbann. Ho_ gyok-eVbol er-

ed er, vagy á utól-járóyal : hová, ann utól-

járóval how, att utól-járóval hott, hutt,—

melyly nè' szótskával yagyon szokásbann,

mint né-hott, vagy ne'-hiñt, az az, ne'-honn

yagy néhol'sa' t. Innét hozz utól-járó any-

nyit tészen, mint Diá'kúl: ad locum, mivel

ho a' gyok-ér, azértt így is szqí a' köz ne'p

a' Hegy-aljánn : kutyáho, lptr, ez helyett:

kntyáhozz. Erde'lybenn így is szólanak :

hezzá, hezzám, hezzája 's a' t. ez helyett:

hozzá, hozzám, hozzája 's a' t. Valaki azt

gondolhatná, hogy hezzá gántsos, a' Nyelv'

terme'szete eilen való szó a' royid hang a'

hoszsztíval öezsze jöve'nn. De az e'n ítélet-

em szere'nt, ha gántsos hezzás gántsos reá

is, ds ha jó reá, jó hezzá i§. — Re-á szót

gántsosnak íte'li Pápai Sámuei a' Magyar

Literatürájábann ; d • en azt mondom, hogy

nem gántsos; mertt az oszsze kqtqtt szók»
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bann lehet egygyik vékony, es a' másik

vastag, mint p. o. kô-fal, minden-ható 's t.

eíF. így re-á ke't utól-járóból való osz-szó,

aze'rtt jó, így hezz-á is olylyan, 's azértt

szintt' olylyan jó. Ha valaki azt vetné : ha

ó hezz-á, jó lenne hozz-é is, akkor azt fe-

elném: jó lenne, ha a* közönse'ges nyelv,

szokás eilen nem lenne. Hezz-á, re-á nin-

Isen az eilen, azértt jó. Az a, e végezetii

szónak a, e betúje raeg-húzatik a' 2-dik, es

7-dtk féle utól-járók elott.

8.) Ig anynyit tészen, mint Diákúl us

que, p. o. Pestig, Budáig, Lotséig, eszten»

deig, idáig, eddig, addig, mcddig, míg (ez

helyett mi-ig). Hozzá járiilhat a' parago-

gicum : lan, len is, р. o. halttadiglan, halt-

táiglan, addiglan 's at,

Jegyzet. Valamint ha üdót tészen, ka

helyet j«lent, úgy ed, id vékony hangonn,

,ésJ ad, od vastag hangot szintt-tígy helyet

jeçyez. Innét lészen a utól-járóval oda

(¡Huc), ¿de (hue) cd, arflegnnkább a'hely-

ség"k' neveihezz ragasztatik, melylybôl az

e, ffel-marad, 's Amarad, ha a' Helység'

gyök-ere s, r, vagy magábann hangzóval

ve'gzódik, p. o. Kövesd anynyi, mint Rov

es hely. Almád mint Almás hely, Várad

mint Váris h«ly. Tard mint Tar, Kopasz,

kr pár holy, Kóród, kór-ós hely, Kosd, kos-

os hЧу 's t. eff. Néha ad, ed bettî ált-tétel-

lel da} de szóra változik, p. o. Kiss-Várda,
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id szóból betâ tserével Ion ig, mivel a' d

g-vel fei szokott tsere'lÖdni,iriint meg-mdt-

atám a' Szó-konyvembenn. Azértt ig szó

is helyt tészen, innét igtat (kozségesenn

iktat) anynyit tészen, mint heJyhet, hely-

heztet valakit a' tisztségbe, a' jószágba,

annak okáértt ig anynyit tészen, mint us

que ad locum, p. o. Harangodig.* usque ad

locum Harangod dictum, igtat pedig (in

stallât, statuit.) *)

*) Midonn or, vagy e végezetü ne'v szó-

hozz járúWg- utól-járó, p. о. Kassa, Lete,

akkoronn az a, és e meg-húzódik így :

Kassá'g, Lete'ig. Valljon mi ennek az

oka, hiszem ha a' tobbséget jelento i

jártíl a' név szóhozz, az i elôtt a' név

szónak ve'gso a, e betûje meg nem húz-

ódik, p. o. emberei, várai ; hísonlólag,

ha az a, e végezetû magábann érthetô

névbol mással érthetót tsinálunk i vég-

ezettel, az a, e nem nyer húzáát, p. o.

Kassa Kassai, nem Kassái, hát miértt

Kassáig? Az én ítélem ként ennek" ez

az oka, mertt ig.ed hbl lôn, a' mintmeg-

mondám, ed ,elott pedig az a, e végez-

etÜ név-ezóbann az a, e meg-húzódik,

mint meg-húzódik az ad elôtt-is mivel

két era, ее jône öszsze, melyly egygy

hoszszú ó, e-vel ér-fel. А' nál, nél utóí—

járó elôtt-is az л, e meg-húzatik, р. о.

Tisza Tiszánál, Tzéke, Tzékénél 's a' t.
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14.) Ra, re. Egygyez ba, ¿<rutól-járó-

val, p. o. mondják Harkályba megyek, és

Harkályra megyek, Harkályból jövök, és

Harkályról jövök, Kassára, Budára, Pestre

гándala.

Jegyzet. Valamint bomlik, és romlik

egygyre megyen, úgy ra, ról, re rol, ésba,

ból, be bôl, kiváltt képenn a' helységek'

neveire alkalmaztatvánn. Egyébkor ez a'

kûlonbbseg közöttök, hogy ba, ¿eanynyit

tészen, mint intro, ra, re pedig super, р. о.

házra menni anynyi, mint a' ház' tetejére

menni, házba menni pedig a* háznak belsô

réezei-be menni. Re utól-járó !.) á utól-

járóval öszsze kóttetik gyakortta, p. o. rc-á¡

reám, re-ád, re-ája, vagy meg-röviditve

rá, rám, rád, rája 'sa't. 2.) o7, 61 utól-járó-

val, p. o. ról, ról, e's ekkor re utól-járónak

magábann hangzója a' kovetkezó miattel-

enyészik. 3.) Innét lett rajttaro, rajttad,

rajtta, rajttunk, rajttatok, rajttak, p.o. rajc-

tam Isten könyörütj. Rajtta, rajttam 'sa't.

látni való, hogy ra, re utól-járóból szárm-

azik ; de miképenn ? Reá helyclt mondják

*zt is : reja Epenre«issel, közbe jarúlvánn

az inas betÖ y, rejá-hozz att utól-járó jovénn

lett metatesissel rejan, meg-röviditve ped

ig rajtt4 mint érett utól-járóból meg-rövidül

eríf, rajtthozz járúlvánn a' Ragasztékok,

le'szen: rajtta, rajttad, rajttam 's a' t. ^zéxxX

mind eddig rajta egygy í-vel írva gántsos

vala. На в, e betûvel végzôdik re, re elôtt

a' név
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a' név szó, az a, e húzást veszen-fel, vala*

mint a' 12, ij, 16, 17, 18, 19, és 20. szán»,

aialt levo utól-járó elöit-is.

1,5.) Tól, til anynyit tészen, mint at*

t)iák л, vel ab, 1?, vel rx. Ez ösztze kötött

utól-járó о/, ôl utól-járóval, a' mint mcg-

mondám.

Jegyzet. Meg-mondám feljebb atlan,

etten utól-járóról, hogy aonák a' gyök-ere

at, et, a' mellette levo lan, ¿en pedig para

goge. Az én ítéletem-ként 61, óY-lel oszsze

kotött utól-járó atol, etôl, azertt ha a, vagy

e magábana hangzónn végzôdik a' név,

p. o. kutja, eke így szólunk : kutyától,

ekétol, mintha lenne kutya-ató!, eke-etôl; '

de а гад, egygy hoszszú á, ее egyg'y hosz-

szú é betût tészen. Vagy pedig mivel atlan,

és etlen helyett mondjuk ezt is roeg-fordít-

va : talan, telen, ha ta, te gyok-érhfzz jár-

úl ól, Ól utól-járó, leszen belóle tól, tôt, ta%

te gyok-érnek ve'gsó magábann hangzója

a* kóvetkezó' miatt el-enyészvénn. Oka

ezen véleményeranek, mivel mind atlan,

etlen, talan, telen, mind tól, tôl utól-járó

meg-fo*ztást jelent, p. o. eszetlen, e's eszé-

tól el-bultsúzott ember mind egygy.

16.) Nak, «í^.hajdann nék. Harmadik

ejtésnek a' jegye a' nevek' ejtegetésébenn.

Errôl már vala szó. Ezt az utól - járók.

këzé számlálja a' Pebr. Grammatika.
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17.) V, й. р. о. Nagy szemû, nagy

orrú. Lássd a' Szo-könyvbenn a' magy-

arázatot.

18.) Úl% ul. Mód határozókat te'szea

(Lássd feljebb az V. Tagot a' D. alatt.)

19. ) Vá, ve, p. o. fáVá, sóvá, kove

Hegen (in lignum, salem, lapidem con-

vertitur.) Ha az, ez mútató név' mássá-

val jô oszsze : öz, e's ez szónak a* z-)e v-vé

válik, p. o. avvá, evvé, nem azvá, ezve.

Ha pedig 2-szor ne'vszóval jo oszsze ; a'

vás v¿-nek v-betüje a' névnek utólsó mással

hangzójává válik, p/o« gazgazzá, tej tejjí,

nem gazvá, tejvé, вею gavvá, fevvé.

20.) Val, vel. AnyDyit teszen, mint

Diákúl cum, p. ö.' kivel, kutyávah Errôl is

azt a* változást meg kell tartani, melylyet

vá, vé-tb\ monde'k, p. o. avval, evvel, Gaz-

zal, tejjel. Gántsos Erdélybenn: botval%

tejvel, aval, evcL .

VII. Tag.

Az Egygybt'foglalókról*

A' melyly hajlühatatlän szótskákkal

szavainkat, és ertelmes mondásainkat

öszsze fogtaljuk, — aVagy egygy mástól

különn választjuk, (mivel czen kfllönn

választás által is az egygyUve" tartozókat
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öszsze foglaljukj egygybe foglalóknak,

vaSy e&yg^üvé foglalóknak nevezjük

(eonjunctio.) Innét kéufélék ezen foglal*

•k< vagy öszsze kötok, (copulativa^ vagy*

pedig külonn-választók (disjunctive.)

A. Öszsze-kötäk.

Öszsze-kötök i .)ч ezek : ¿y, «, 'í . £9

anyoyi, mint Diákúl: et; is, mint etiaot

^melyly ésbôl lett betû tserével) raeg«

rovidúkt <?í-bol, melyly sebesenn ejtetik>

mint а' Zsidó nyelvbenn a' schva, p. o.

egygyszerssmind. lde tartozik ez is : még

(adhuc) raelylyet öszsze-kötünk néha és-

szóval, es akkoronn el-veszti a húzását,

így : es-még (et iterüm.) Hogy (quod) p. o.

azt roomija, hogy. 2.) Ide tartoznak, a.)

a' következtetok (conclusivae, illativ«, ra-

tiocinativae) ügy mint tehát (Telegdibeno,

es egyéb régieknél tahát, meg-rovidítve

hát). Annak okáe'rtt, az okáe'rtt, minek

okáe'rtt, aze'rtt» annál fogva. b.) Ok adók,

(causales) ugy mint: mertt (melyly mi, ée

értt utóUjáróból lett, melylyrôl láss att, ett

utól-járó alatt» miértt-ЪЫ rövidftle-meg,

azértt egygy vele miértt hogy, mivel hogy)

mivel. d.) Világosítók, (¡Ilustrativa;) úgy

mint, tudni illik, szónak okáértt (verb!

19 *
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causa, Németesenn példânak okáértt. —•

e.) Fel-tévok (cobditionales) ha, ha ugyan,

hanem ha. f.) Meg-éngedok (concessi v*)

no-ha, jól-lehet, bátor (meg-rovidítve bár,

és ám szóval öszsze-kötve ára-bátor, ám-

bár) rioha, és ámbár helyett Erdélybenn

mondják, és a' régieknél-is saokásbann vala

maga, p. o. útnak indúht; maga beteges.

De roár maga foglaló szó a' szokásból ki-

indúltt ; 'de nem is kár; mivel zavarodást

okóz, maga ínév-mássával öszsze kevered«

vénn. g.) Kérdezôk: bát? e? a' szók' vég-

énn, p. o. úgy e? (ita ne?) valljon?

B. Külonn-választók.

Kúlonn-választók i.) vagy-vagy, vV

artikulussal a'vagy-a'vagy, (aut, aut) 2.)

akar-akar (sive-sive) #.) sem-sem. Tag-

adást jelentünk vele, p. о. en sera roegyek,

te sem mégy, (nec ego eo, nec tu ibi»)

4.) se-se. Tiltást tészen, p. o. te se men},

6 se menjen. ¿.) Ide tartozik de, pedig,

(penig, kedig, kediglen a' régi írásokbann.)

Holott, hanem, mind az által, V3gy mind

azon által. 's a' t. x'

Jegyz. Akar kúlonn-választóról roeg-

jegyzésre méltó, hegy akar ígének (vult)

*' gyök-ere, itt kÚÍ6nn*választó foglaló
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jiak tîszte't viseli. Valamint vall ige'bôl \Ьц

ezen kérdezô öszsze-köto : vali/on? úgy

akar ígével egygy ezen külonn-választó :

pkar-akar, valamint a' D ákbann-is f/zxr,

si velis-ЪЫ rôvidûlermfg. — Azérttezen

szólás : akar maraaj\ akar menj, anynyit

te'szen ; ha akarod maradj, ha akarod menj.

Innét már észre yehetni, hogy mind à'

Debretzeni Grammatikábann, mind Káldi-

bann akár-akár^ akár hogy, gântsos ejte's;

mertt nem helyes akarok helyett akárok.

TLz olyly gántsos mint ád^ széd, meg-vér,

rryér. 's t. eíF. mertt nem mondják : ádok,

szédek, vérek, nyérék. Se/n, ez helyett áll ;

nem-is; se pedig ez helyett: ne ¿í, azértt

a? hol ne mondjuk, Ott mondhatju.k sey a'

hol л ш, Ott sem. Í • .

VIII. Tag.

jf Közbe-vetokrÖl.

À' Közbe-vetÖ szótskák olyly hajlit»

Jiatatlan re'szök a' beszédnek, melyíy in-

dülatjainkat, kívánságainkat, tsudálkozás-

unkat, es egyéb gerjedelmeinket nyilat*

koztatja-ki a' b.°sze'd közbenn. Ezek utánn

a' fel-kiáltás' jelét szokttuk tenni. Tulaj-

donságaikra ne'zve több félék a', közbe

vetók.

- Л.) Örömet j'elentôkj mint: ha-ha-ha!

hipp-hopp ! dínom-dánom ! p. o. harmad пар-

ig dínom-dánom, halttig való szánora bán»
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om. Mondjâk a' szeTentsétlen nftsze'sräl,

az az házasságról. Ая ujongatóoak öröra

izava ; ijja!

2.) Bánatot tészen; jaj ! ó! óh! vaj /

(ebbôl lôn vaj-ha! vaj-mi ! melyly egygy»

ez ezen íge'vel : fáj nékem) ah!

3.) Tsudáíkozó hOzbe-vetÔ ; ejnye ! jéh !

bm ! * :

Je'gyzet. Ezen utólsó tsudálkozó szót

szájqnk be zárva,tsak az orrunbonn szoku

tuk ki-.e reszteri', «s dunynyogva к hang

önn meg-húzni, melylyet igazánn ki sem

írbatni, valarr.int kí . nem írbatni az eger

szót, midónn a' matskát hívánn így s?ól-

unk: tzitz! az utánn öszsze húzvánn ka*

rikába ajakainkat fiityôlôbg az egjeV tzitz*

cgését követjük aj^kainkkal,

4.) Siirgetô%r é$ blztatofcx ПО ! ПО sza !

no tsak! utztzu!

.5.) Irtódzóhx pihí pihaj ehe! ú!

6,) Mútatók ; lám ! la ! (Jám lássam-

Ъ61, la lássa ígéból vagyon megrröviditve,

mint ne\ nezzedbôl, hé hallod é szólásból)

ne ! a ! (meg-rövidöltt ebbôl la ! p, o, heg*

edúlñek a ! (en ! fidibm canunt.)

Jegyzet, Jfe mótató szótska visz$zájára

egygyez ezen Diák Interjectióval: en ! ne

Síóval mondják ezeket-is: ne teil e« meg-.
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rôvtdâltt ebból : ne nektek (en! vobis) ne

szel ez helyett ne tsakî ne teh-sze (az az

ne nektek) netek-sze szolásból Metathesis

sel mondják a' Hegyaljánn : nesztek.

7.) Hallgattatók. Tsitt! patt! ha-ha!

vagy hallga !

8. ) fiívánók : oh ! ah ! bár-tsak ! vaj-ha !

e'j-ha! héj-ha !

9.) Gúnyolók; bezzeg! hogy már^!

tity-tOty.J -fr. . ' ' ; - ,

10. ) Kételkedojt : talara, talán^ (meg-

rovidítve tám, tán, meg-kettoztetve tal-

án-tán) igyold, együld, igyók ! p. o. mond

ják a' Hegyraljánn ; A' yerniek-kozé ne

menj; njertt igyók a' verembr esel.

11.) J/ivást, yagy szólitást tévok: az

embert így szólítjuk* a' másodík személy-

benn : hé! (heus) he' ebból yagyoo raeg-

rovidítve: haljod é? Az oktalan áilatok

közol, így szólítjuk, magunkhozz hívánn,

tsalvánn :

at) A lovât: mqtfi,1 JLrde'lybenn ; de

Magyar Qrszágbann ne! ne!

b.) Borjút: prütsi! Erde'lybenn ; de

Magyar Országbann : botzi! vagy bötzi!

a' mint mondják Pozsony Var-megye'benn.

d.) Disznót: hotskó ! tsikus! |

e.) Matskát: tzitz! •
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f.) Luctat. Posony Vár-megyebénn a*

paraszt aszszonyok így híják ; bi ! bi ! bi-

buskám! Borsodbann : 6k! ök! ökötskem !

A' Hegy-aljánn : zsu ! zsu ! zsuzsukára!

(bibus, ez helyett vagyon libus, liba.)

g.) Puljfiát : puly ! puly !

h. ) Pulyka fiat: pi ! pi ! • •■

i.) Tsikór: tzirus ! tzirus!

h.y Katsát: tass! tass!

1.) Tyúkot : tyu ! tyu ! vagy pite ! pite !

m.) Tydk fiat, vagy tsirke't: tzibe!

tzibe!

n.) Ldd fiat, vagy Iibát : pati ! pati !

12.) El-hajtásty El-ùzést tévôk:

a.) Az ebet ezen szóval hajtjuk : ki!

A' Hegy-aljánn ezt is mondják tsiba!

Jegyzet. Tsiba ne'kem Tolttos szónak

látszik ; merit a' Toltt ípy mondja eztñibaj."

n>«rj el, menj ki. A' b betö a' Лг-vel néha

fe'-tsfre!6dik, p.o huroky e's tsürök a'köt-

élenn. Innét hibajból könynyenn lôn tsi

ba/, meg.i ovidítve tsiba. De elôttem az

ebet akar Tolttdl, akar NémetÜl szólítani

веш ve'tek.

Ъ) Borfût: Ptrüts-el ! Az ólba így hajt-

já!i: Baka be!

d) Disznót: Huj-ki! höts-ki ! knss !

e) Lovat: tzo! hi! hot!
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f) Ludat: vezs! huts Í реме!

g) Matskàt; katz! piszsz !

h) Katsát! tassiel !

i) • Tjúkot: Hess !

h) Ökröt: Haj ! tôledre hajtják tsâ szó-

val, hozzádra pedig ptrük szóval. Hátra

hajtják höh szóval ; végre meg-állítják Ы

szóval.

ÖTÖDIK RÉSZ,

S Z Ó . H E L Y H E Z T E T É S.

Valamint az elôbbi 4-dik Részt, tígy ezf»

is a' Beszéd' nyoltz részére nezve nyojts

tagra osztom-fel; de eloször szólok

Ä SzóJí el- heljheztetésêrôl általjábann,

Helyesenn irja Pápai Sámuel (Magy.

Lit. 76. §.) hogy ha bár a' szók magak-

bann különn-különn véve meg-határozotf,

's világos jelentésúek is; de ha nintsenek

egygy roással öszsze függóleg elrhelyhez-

tetve, hanem minden rend-szer nélkül tô-

vel h-gygyel vagynak öszsze hányva ; —

tígy nem válik belolök e'rtelmes mondás,

p.e. ha ezen Diák szerkeztetést (Constm,
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ctio), és mondást : Voluit ad literas meas

pecuniam pater diUctus meus per Postam

mittere mihi,\\y\y diákos renddel tennôk-

ki magyarúl: akart levelemrc pénzt atyâm

kedves a¿ en postánn küldeni nékem; ennek

a' szerkeztetésnek sem füle, — sem farka

лет lenne. Mertt eszre kell venni, hogy

a' régibb nyelvekbenn, valamint a' Görög-

benn, és Diákbann а szókat akár hogy do

re, vagy hátra, öszsze viszsza helyheztet-

ni lehet, annélkul, hogy a rendnek ilylyen

változtatása érthetetlense'get pkoana a' bc-

szédbenn, — a'vagy a' nyely' terme'szetét

meg-se'rtené, p. o. a' D.iákbanh; Hominis

voluntas, vel voluntas hominis est mutabilis,

Magnat eruditionis vir, vel vir magnat cru*

ditioniss vel vir erud tiqnis magnat . Qualem

librum legisti ncri? vel heri legisti, vel qua*

lern heri librum legisti? 's t, Ezek mind

egygyre tnennek, 's az ilylyetéq váltpztat-

ás olyly igen uralkodik a' Diák nyelv-

benn, hogy akaivmelyly diák munkábann»

is, kiváltt képenn a' Poétáknál minden ke-

resés ne'lkúl azonnal szemébe ötlik az era-

Ъегпек. A' mü magyar nyelvtlok пет еп-

gedi-meg a' szók' rendjének ilylyakarat

szerént való változtatását ; mertt így ért-

•feetetlen lenne a' Magyar beszéd. Ennél
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fogva hogy ki-ki meg-értse beszédünket,

sziikséges a' szókat jó rendbe szedve úgy

helyheztetni., hogy azokból értelmes mon-

dások kerekedjenek, — Mïkpronn már a'

szókat egygy mással úgy szerkeztetjük

egygybe, hogy beszédíinket világosaan

meg-e'rthetik, ezt a' móndást Szók' tUhely-

heztetésének (Syntaxis) Bevezjük,'s minden

kúlonn velt «zómík ilylyetén egygybe il-

lesztésat, vagy oszs*e igazítását különös

fievezettel Szerktiztctçsnck (Constructio)

mondjuk. A' magyar szók' ilylyen szer-

keztetésénck módja, a' menynyiben köz;

más nyelvekkel is, arról itt szüksegtelen

lenne értekfzni ; tsak azt tekintsükrtneg,

a' mi itt is a' magyar nyelvnek talajdona,

vagy tulajdon küionbbeégei köztt is tsak

azt, a' mi nagyobb fflgyelií §t ¡erdemel. —

A' Beszéd' nyoltz része'nek egygyenként

való el-helyhetésérôl, s azokkalvaló hely-

es éjesroj. szólok з' kbvetkezó nyoltz tag» •

bann, végre pedig a' kilentzedikbenn mcg-

mondom: bszszese'geseno, es a' beszéd'

folyamatjábann a' beszédnek nyoltz részét

hogyann kellessek el-hely heztetni ?
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I

I. T A G.

A' Név-szókkaí való Kelyes élés.

I, §» Â ragasztékos Nc'v szókkal való hely*

es élés,

Jegyzet. Nem tôrténik több rendetlen-

eég a' Mïgyar Beszédbenn, mint az ige-

haj ogatásbann, es a' ragasztékos nevekkel

való élésbeiin, ugy hogy helyesenn mond-

ja Tsétsi János : (in obscr. orthogr. Gram-

ma'icis de vocibus compositis Reg. 7. pag.

ÏO.l In suffigendi modis erratur etiam a da-

ctoribuS) még a' magyar Nyelv-tanítók is

sökann hibáznak a' ragasztékos szókkal

való élésbenn. A' mint raaga is Tsétsi Já

nos Taní'ó létére mindjártt ezen szavai

Uíánn hibáz, azt tanítvánn, hogy így kell

szólani ." Urák szolgájok, Angyalok seregek,

Juhok nyájok, nem pe dig így : Urafí szol-

gája, Angyalok* $erege¿ JukoK nyája (Do-

iuinoruru servus, Angelorum exercitus, o»

vium grex) ; mertt úgymond szolgá/a4 ser-

ege, nyája — egygyes saámbann yagyon

jmondva; (Irak, Angyalok, Juhok ped i g a'

tobbtsbeiin. De hogy az ilylyen szólás:

Urak szolgájok, AngyaloK seregék, Juhok

nyájok Szentek életek, Magyaroh Istenek

's t. eíF. roszsz, és helytrlen szólások. igen

sze'pean meg-mútatá Pápai Sámuel Magy.

Li?eratúrájábann. Veszprém 1808. 1- Kot.

231. lap. 's a* t. Hanem Ô is Tam'tó létére

nagyonn bukék a' 106. laponn azt írvánn,

hogy az ilylyen mondas : Sercgeknek (7rokt
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Magyaroknak Istenek, Vármegyéknek dot*

gok 's t. eff. roszsz szóiás lenne; pedis; ax

ilylyen ezólást maga is jóvá hagyja Lite-

ratúrájának 199, es 200- dik lapjánn azt ta-

m'tvánn, hogy „mikor a' bíró több; a' bírtt

dolog pedig tsak egygy, annak Ragaszték-

jai: nk^ unk, ünk, tok, tck, tok, ok, ek, ök.

Ha mind a' bíró, mind a' bírtt dolog sok,

annak Rag'a-zték jai : ink, itok, itek, ik."

Ezeket szóról szóra így adja ele Pápai Sá-

muel. Ezckból az értdmes ember egyebet

nem hozhaí ki, hanem hogy ezen régula

szerént vagynak ejtve az ilylyetén mond-

ásnk: Seregekoek Urok (Dominus exerci-

tuum) Vár-megyéknek dolgok (labor Coraw

tatuum) ; — mertt ezckbsnn a' bíró dolog

(possessor) .tudni i'lik a' Seregek, e's Vár-

meçyék, többenn vagynak, a' bírtt dolog

pedig (res possessa) tsak egvgy : az úr, és

dolog% okkoronn tehat a'3-dik személybenn

ok, eky ök a' Ragaszték az ó" torvény szab-

ása ként. Tehát a' seregek, és Vár-megyék

mellé ok Ragasztekot, vagy név' mássát

tévénn és mondvánn : Seregeknek Urok4

ñera Uras ée Vár-megyéknek dolgok, vagy

Erdélyieeenn dolgak, és nem doiga, régula

szerént tselekszünk. Hát régulá-onn szóla-

ni roszsz szolás? Hibáz Káldi György a*

Biblia fordításábann , a' Vulgátának ezen

szavait : Opera illorum sequuntur ¿líos Apoc.

14. v. 13. így fordítvánn : az ê tselekedetek

követik Ôket; mertt az 6 tselekedetek, any-

nyit tészen, mint opus illorum, hanem így

kelleték fordítania: az Ô tsclekedeteik, a*
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mint helyesenn észre veszi Tsétsí az em*

lítete helyenn mondváno : opera hominum,

embereknek tsdekedeteik, nein pedig tselt-

kfdetek, merit embereknt-k tselekedetek,

vagy inkább tselekedttök, egjgf tselcked'

etet Jrlent.

Igy Káldí gántsosann fordítja Luk. 16.

29. ezen szókai: habent Moystm etProphe*

tas ekképeim: Vagyon Mojsesek, es Pró-

fétájok, merit Vcsgyon Prófétájok anynyît

tészen; habent Prophttam* hanem kelle

fordítania: Prófétájaik^ vagy meg-rüvidtil-

ve-: Profétájik. Ez*rn sz>nt szó^at is : Do

minus Deus Patrum vestrorv.m 1 . M ó s. ¿.

V. 15. nem jól fordít j * így Káídi : Â ti Aty.

átoknak (Ira lstene\ mertt anynyit te'szen :

Dominus Deus P. tris vestri. Már a' 16-dik

versbenn más ke'penn fordította ezen szav»

akatr Dominus Deus Patrum vestrorum,

így t. i. Atyàitok Uta Istene. Azértt bôlts-

enn írja Tsétsi az említett helyenn. ,vIn

hie suffigendi modis minan) majorem at-

tentionem tarn loquentes, quam scribentes

adhiberent ; male entra a pueris asveti ia;-

pius, quam c>*edere fas sit, erratur etiaot

a doctoribus.'4 *) Hogy tehát leg-alább a'

tudós Magyarok ezenn tul Nyelvünk eilen

ne ve'tsenek, szükse'ges okosanti meg-hat-

*) Me'g eddig nagyobb Doctor a* Magy

ar Nyelvbenn nera vala, mint Re'vai Mik«

lós, 's me'g is hibázott Tanító létére így

írvánn : a Magyarok paizsok. Propos,

ex L. H. 1804. In mart. p. 32.

J
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ározni, és meg-állítani a' ragasztékos néV

szókkal való réndeseles raódját. — Ërrôl

légyenek ez kôvetkezô szabások :

I. S Z А В Á S.

Ha roind a' bíró, mind a* bírtt dolog

tsak e'gygy, akkoronn az egygyes számú

Ragasztékok járúlnak a' név melle', azon

szerént a' mint meg-mondám a' Ragaszték-

okról való Tanításbann (4. Rész. 2-dik

Tag. I. Fejezet II*szor ragasztékosann) p.

o. az o ház-tí, a', te ház-ad, az e'n ház-a/n,

az Ô ver-f, a' te ver az én vér-e/я, az Ô

kard-/a, a* te kard-o«/, az én kard-o/л, az

ô elmé-/<r, a' te elm-etf, Az e'n elraéj/n 's a' t.

Észre kell venni, hogy a' melyly név szók

a' 4-dik Ejtésbenrt, a' húzást elvesztik, az-

ok a' Ragaszte'kokkal is elvesztik, p. o<

tûz, tüzem, tüzed, tüze. *aa't.

II. S Z А В Á S.

MikoT a' bírtt dolog tsak egygy; dea'

bíró több, akkortta* ragaszte'katlan névhezz

ezen többes számú személyi név' mássai

jônek: ôÂ, téky v. tött, müA,némi változás-

sal, a' mint meg-mondám a' Ragasztékok-

ról való említett tanításombann, p. o. az

ô 6sök (avus illorum,) a' ti Ôstôk vagy

ététiHt (avus vester) a* mû Ôsûnk: avus
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aoster (hajdahn Ósemük, az utánn osümk,

ша ösünk), az Ô várak (illorura arx,) a' ti

váratok (arx vestra,) a' mü várunk (haj-

dann vármuk, várurnk.) Ôk gyakrann ek

re változik, p. o. az Ô kezek, Juhoknak

nyájak, grex ovium. Vagy meg-rövidillve:

juhok' nyája. *)

B. Â többes számú dolgókróL

III. S Z А В Á S.

Mikortt a' bírtt dolog több ; de a' bíró

tsak egygy, akkoronn a' 3-dik szeme'Iy-

beli ragaszték utánn, az яга, vagy e utánn

többes száur-í bírtt dolgot jelentô /-betû

következik, р. o. ehhezz : haza, kardja,

fteze, i jove'nn, le'szen : házai,kardjai, kezei,

*s ebbôl egygy harmadik bíróhozz tartozó

több számú dolog lészen, p. o. Péternek.

házai, kardjai, kezei (Petri plures domuí,

gladii, raanus.) A' 2-dik személybenn az

/•utánn ad, ed Ragaszték jó, p. o. a' te

házaid, kardjaid (tuse domuS, tui gladii.)

Az l-sö személybenn az í-utánn am, em

Ragaszték ragasztatik, p. o, az en házaim,

i*) Nena jó tehát juhoknak nyája, Urak-

nak Ura 's t. eff. még roszszabb: juhok'

nyájak vagy nyájok, Angyalok' seregek,

urak urok, 'st. eff. Lássd a' jegyzeteket.

kardjaim,
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kardjaim, kezeim, (mese doraus, mei gla-

diij mea: manas.)

IV. S z а в л s*

На- mint а' bírtt dolog, ngy а' bírá

több, аккогга а' Ill-dik Szabásbann em-

lített egygy bíróhozz tartozó több bírtt

dolgot jelentô 3-dik szerne'lybe'li ragaszt-

ékos névhezz ' járúlnak a' többes számú

személyes név-mássai : ök, ek,t¿k, tök^mük

o\y\y változással, minemuvel a' 11-dik

szabás tartja, p. o. ehhezz : Mzai, kard~

jat\ kezei, az cmlített név-mássai a' meg-

mondott képenn járúlvánn, lészen a' 3-dik

személybenn: Aázaik, kardjaik, kczeik, ez

helyett: házai-ak, kardjai-ak, kezei-ek,-

melylyeket a' szokás így rovidít: házaik,

kardjaik, kezëik (valamirit régulásabbj

mondani : Pestiek, mint Pestik, Budaiak\

mint Budaik 's t.eff. úgy régulásabb lenné

házai-ak, kirdjai-чк, kezei-ek, ha a' köz-

Önse'ges Nyelv szokásnak úgy tetszenek.)

A' 2-dikbann : házaítok, kardjaitok, keze-

itek. — Az i-sobenn házaink, kardjaink,

kezeink (hajdann: házaimuk, kardjaimuk,

kezeimük, azutánn házaimk 's a' t.)

to
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Jegyzetek.

l.) А' II. Szabásbann uifg-mondottarn,

hogy ak% ek, ök járúl a* g-dik személybenn

a' névhezz, p. o. az ó várak, (arx illorum,

vel arx sua) osök (avus suus, vel avus il-

lorurh). Innét meg-ítélhetni, hogy Pesti

Gábor újj Testamentomábann Béts 1536.

ezçn szavak : vere et tu ex Ulis es. Math.

26. jól vagynak így forditva: byzon tys

ею feleek wagyy régi roszsz ortografía val.

De ezt Sandor István sokféle nevû köny-

vének 5-dik Darabjábann a' 148-dik lap-

onn bibásann így fordította, a' mai irás

módjára : Bizony te is Sféték vagy. Hogy

ez gántsos, onnét meg*tetszik í nvertt ezea

szólás : o félék a' tobbe* számbann v.agyon,

mint p. o. jó félék 5 te szó pedig az egygyes

számbann áll, így tehit ez: te Ô félék vagy,

лет jó szerkeztetés lcnne. Tehát ígv kel

len vaina , Sándornak a mai ortografía

szerént írnia: Te is ôféléek, vagy 6 feléjeky

vagy Ô félèjôk vagy. Ez már a2 egygyes

számbann vagyon, mint inikor raondom:

te is az 6 emberek, vagy emberök vagy

(etiam tu illorum homo es.) Magyar Or-

szágbann az ak helyett jobbára ok-kal '

élünk a' vastag hangúakbann, p. o. az Ô

házoky az Ô kard/ok, (domus eorura, gladi-

lus Horum) a' vékony hangúakbann pedig

e¿-kel, p. o. az ô kezek, az Ô földjek (il

lorum manus, terra.) De Erdélybenn ok

belyett ak7 e's ek helyett ök tétetik; sót

meg a' Magyar Országi tudósok-is elnek
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6/î-keî, a* mint ezt példákkal meg-mtítaU

hatni. Igy i.) a' tudós Erdélyi Magyar

Nyelv míveió Társaság' munkajinak els#

darabjakbann, rudyíyet Szebenbenn nyom-

tatáaak 1796-bann a* 1,5. laponn így ír a'

TudÓ9 Társaság: — ,,A' Gorög Nyeivet

egygv H ünérus, e« Demosztenes, a' R6-

inau egyg.v Virgyilius, es Tzitzeró hason-

ló nagy e/i^ereünek balhatadan munká-

jik emito ч utsósegbK' tetejért, a' kiknek

tollakat toba egyg> Gorög, es Diák nyelv

míveío TársiSag sem vezéreltte.4' Kiknek

tollakat (quorum ealamum) nem m >ndja

tollok,M. i.) a'37.]ap >nn .' név-más utánnak,

tiem pedig titánnok 3.) л 135. laponn:

Szavak bé veheto ertiberektôl hallottam^ nem

pedig szavak^ 4.) a' 162» laponn szavak bé

vehetó emberek, j.) 173. lap. a' gaboná-

nak, es konyhára szükse'ges dolgoknak

árrak igen feUhágott (pretium frumento*

ru n,) 6.) a' 1 8<í- lap. a Diplóináknak nagy

basznak vagyort, 7.) 220. lap. melylyek-

Пек oltalmak alatt koldúlnaU, 8 ) 2,52. lap.

vi'e'z rendeknek tag/'ak. 9.) Sz. Páli Gram,

a* 74. lap. az ô akaratjak. 10.) Ezt biz-

onyí'ja a Debr. Gram, is a' 71. laponn.

N/Hvünknek természetével nem is ellen-

kezik & többes ак Ragaszték, úgymond a'

D br. Gram, a' 73. lap. noha magának

ell-ne mond a' Debr. Gram, az ¿9. lap.

így írvánn i nimsen ак Ragaszték Nyelv-

Ünkbenn.. hanem ок. Hogy hflyesebb ак,

mint oki чг is bizonyítia, högy a' re'giek,

»' kik meg nem resteitték egészenn ki-

*©
*
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íhondani a' többes számú ragasztékokatf

vagy is ragasztékúl levo név-mássait így

írnak : adnájak^ adájak, akarnáj'ak, a mint

a' ragasztékos ige' hajtogaiásról meg-mond-

ám a' 6-dik Jegyzetbenn, és a' bizonyta-

lan üdo béli Részesûlôkhôzz is ak, nem

ok Ragasztékot tonek, p. o. Mzvájak, neat

bízvájok a' mint a' 4. Rész. IV. Tagjábana

e betü alatt raeg-mondottam. *) A' vék-

ony hangú név-szókkal pedig ezen állap-

atbann élvénn ö^-öt, лет ek-et tésznek az

Erdélyiek, és a' tudósbb Irók, p. o. az o

ösök (illorum avus) nem ósek, az ô süöki

vagy süvök^ nem süek, vagy süvek (levir

ipsarum, nempe ferainarum) kendöjök,

kürtjök, az Ó Istenök, az ô szemök láttá-

ra. **) És ez hogy heiyesebb, onnét meg-

*) Lássd a' IV. Rész. Elô-isméretek 2.

§. ß. 6. szám. A' nielyly vastag nevek

az' egygyes 4-dik Ejsésbenn at és a'

Tobbesnek i-sÔ Ejtéséb^rin ak végez-

etet kívánnak^ úgy mint melylyek a*

gyok-érbéli hüzást el-vesztik ezen eset-

ekbenn, azok a" kozônséges Nyelv szok-

ás-ként öä, nem ak ragasztékot vesz-

nék-fel, p.o. az ô urok : illorum Domi

nas, 's a' t. nem az ô urak ; mertt urak

Domini in nominativo plurali. Igy bog-

arok, mozsarok, fonalok* hidjok, kosar-

t ok, kanalok, lovok, madarok, nyarok,

nyíljok, rúdjok, szamarok, poharok, lnd-

íok',

**) í¿y & evvei a' rail Magyar Tzitze
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tetszik ; mertt ez által kúi&nbboz a' rag»

asztékatlan ve'kony hangú neveknek több-

es elso ejtésoktôl, p. о. bùnek (peccatum)

bûnok (pcecatum illorum), Istenek (Dii)

Istenpk (Deus illorumj; szemek (oculi)

szembk (oculus illorum): Káldi is így ír

Jerem. 9 ; 8- Az Ô nyelvbk álnokságot szól-

Qtt. Nem írja; az Ô nyelvek. így Jakab

Lev. 3 : 3. Ha a lovaknak szájokba zabol-

ákat vetünk, egész testöket vezetjük. Nem

írja: testeket 's a' t. A' hol nintsen semmi

kétes e'rtelem, ha mindjartt ok helyett ek-et

teszünk-is, Ott el-tärhetni az ek et. Pápar

Sám. Magj. Lit. a' 338. laponn, hogy kúl-

önbböztesse a' ragasztékos nevet a' rag-

asztékatlaotói, az ek melle' irías betút ton,

így írvánn a'nevezett helyenn; A' Gothok

az' újj földönn le-telepedássek végett (ez

helyett : le-telepedésok) így, az p Istenjek

(Qeus illorum). Igy különbböztetik-meg

a' vastag hangúakat-is inas betuvel ne'm-

elylyek, ok, és nem ak ragaszték mellett

is- a ragaszte'katlan neV többes. elsô Ejt-

e'sétôl, p. o. az Oroszoknak velünk lészen

Karátsonjok: nékjek nintsen aszszony/ok,

asztal/ok, borjok^ láb/ok, Királyjok. Ugyan

ezt javallja Tsétsi is (de vocibus Corppo-

sitis Reg. 8 ) azt mondvánn; hogy így

kell írni : Királyjok (Rex eorura) hogy

különbbözzön ettôl : Királyok, Reges. *)

rónk-is Pázmány Péter. Lássd Kalaúz-.

zának elöl járó Levelét.

*) Ámbar meg-engedem, hogy Tsétsi
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«.) A' ne'v-szók' birtokos szerkeztet-

¿•ébenn mindenkoronn A-val, az az ak,

vagy ök-bel tegyiik-ki 1.) az egygy dolgot

mmИМ»

javallása ktínt ez a' szólás : lieges, Kir.

ályok, külónbboztesspk-meg e/en birt»

okosiói: R X eoi-um, nem IWytelen így

irai ; Kiràlyjok p. o. a' Z-iidóknak Király-

jok ; de meg is helyesebb lenne Erdélyi

módra így írni ; Jiirályjaky a' feljebb

meg-mondott okokbol, leg inkább ped g

a'hol a' jotiával nem lebet kt'ilönbbse'get

tenni. Nem lehet pedig ezen külöobb-

séget tenni, ba az egygyes 3-dik szero-

e'lybéli ragiszrék maga nielWt meg пещ

szenvedt a' jotrá% р, о. száma, nem szám-

ja, lstcne nem Istenje 's t, eff, tehát a,'

többes bíróságbann, de egygyee birtok»

bann nem mondhatni Jstenjek számjok,

le-telepede'ssek, Hibázott tehát Pápai

Samuel az említett helyenn írvánn: le»

teleped^ssek, btenjek, Jobbann írtta

vaina : le-tejepedésôk, I tenök. — Lám

Pázmany sera írja Imádságos Ronyvé-

benn a' 167. laponn. A' Prófétáknak

díiséretes számjok* hanem írja Próféták-

yiak számok% noha hHyesbbenn írtta vai

na: számak, mint számok. 4; Be'sz, I.

Tag. I. Fejezet 4. Jegyzet, És IV. EIS

ismeretek %. §. B. ó^dik szám a' ve'grol

ve'telrôl. Igy hasonló ke'penn, mjvel nem

inondjuk : íábja, borja; (yinum ejus)

roertt borja anynyi, mint; vitulus ejus

(J>Qrjúbóí) asztalja, aszszonyja 's t, eff.
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tevd ragasztékos szót, valamikoronn a'

bíró szó a' tobbes számbann áll; de ege'sz-

enn meg-tsonkúlatlanúl, meg-rovidúlés-

nélkül а'з-dik ejtésbenn lévénn, p. o.izent-

eknek életok, katonáknak sátorak, Magy-

aroknak Istenök, Uraknak Urak, Királyok-

nak Királyjak. (Lássd leg-közelebb a' II.

j abäst.) Igy elttpnek az ilylyenekkel **

nil oseink-is, a1 mint ezt sok példával hiz-

onyítja, és erôsitt Rêvai Antiquit. §. 179.

Igy Telegdi 2. Rész. ¿0. lap. „Az títonn

járóknak jó útj társok, a' betegeknek or-

vasok, a' nyomorúlttaknak oltalmazójok,

a' szomorúaknak vjgasztalójok, a' tudat-

lanoknak tanétójok, a' mu e'des Jésusunk

(itinerantium bonus comes, ¿egrotantium

roedicus, afflictorum defensor, racestoruru

consolator, ignorantium doctor est dulcís

Jesus noeter) — Es Pázmány Imádságos

Konyvébenn a' 167. laponn : tégedaz Apos

toloknak ditsôséges кагок% téged a Prófém

táknak dítséretes számok (te gloriosas Apo-

stolorum chorus, te Propbetarum laudabi-

hanem : lába, bora, aszta^la, aszszonya,

aze'rtt nem mondhatjuk Pápai Sámuel

ke'nt : lábjok, borjok, asztaljok, aszszony-

jok, s»m Erde'lyi hangonn: lábjak, bor-

jak, asztaljak, aezszonyjak, — hanem:

Magy. Or. szokás-ke'nt : lábok, borok,

asztalok, aszezonyok, Erdélyirke'nt ped-

ig: lábak 's a' t. Hanem mivel mondjuk

Királya,és Királyja.uta vagy úYja^azértt

jó Királyjok, vagy inkább Királyjak 's a' t.
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Iis numerus.) És Káldi Jak. 3: 3. A' lov—

aknak szájokba zabolákat veiiuik 'sa'tJ)

2.) Hasonlóképenn ^-val tegyük-ki a?

több dolgot tévô ragasztékos szót is, a' mi-

dönn a1 bíró szó a' többes számbann áli

a' 3-dik ejtésbenn, a' leg-közelebb-emlitett

IV. szabás szerént, р. o. embereknek háza-

ik, katonáknak kardjaik, és kezeik. Mind

azon által meg-kell vallani, hogy ezen

roeg-magyarázott regula eilen a' külonbb-

enn derék írók-is sokszor vétettenek így

írvánn : Zsidóknak Királyja, Menynyeknek

Országa, Egeknek Ura, mindeneknek szt>

mei, a' régi íróknak . fordításábann, az Ö

munkájiknak leg-jobb ki-adásával kell él-

ni: melylyek'jet jobbann mondanánk ek-

képenn : ZsidóK Királyja, MenynyeK Or

szága, F.gek' Ura, Mindenek ' szemei, a regí

írók fordításábann az o munkájifi leg jobb

ki-adásával kell élni ; f) mertt 3.) A' nev-

ek' olyly b¡rtoko& szerkeztetésébenn, roi-

horonn a' ragasztékos szó egygy dolgot

tészen ; a' biró szó.pedig a' többes szám-

bann vagyon, de meg lévénn tsonkítva,

az az ñera a' 3-dik ejtésbenn, hanem az

i-sobenn hagyatvánn, akkoronn nem en-

gedtetik tenni a' k-t j(melyly ak, ok-hol

Ion meg-rovidülve) a' ragasztékos szóhozz

*) Lássd Sz. Páli Gram. pag. 196. Reg.

V. Tsétsi de recta loquendi ratione

Reg. I.

f) Ezen régula eilen vét Sz. Páli. Gram,

pag. 196. Reg. VI. Kardos Adorj.p. 89.
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р. o. nem illik így szólani : Zsidók'' Ki-

rályjok, Mervynyek Országok^ £gek' Urohy

nùndenek' szerneik, régi írók' fordításakbann

az o niunkájik' leg jobb ki-adásakkal kell

élni, nem képes Tsétsi szerént így szólani :

UraK szolgájoky Angyalok4 seregek, Juhößt

nyájoA (Lassd feljebb 5. Rész. I. Tag. 1.

§.) nem lehet mondani a' Magyarok' Iste-

nek, Vár-megyéV dolgok, a' szomsze'dok'

bkrök, a' nemesek' fegyverek, 's t. eff.

frertt i.)ezeket a'mondasokat kettós e'rte-

lembenn vehetik a' hallók, ezt a' mondást:

a Magyarok Istcnek^ arra i$ értheti va-

laki : Hungari sunt üiiT a szornszédoti ок-

rok: vicini sunt boves -'s a' t. de ha így

tzólunk : a JUagyaroknai Istenôk* c¡ szom-

szédoknak ökrök, vagy ökreik, semki balra

nem magyarázhatja,' hanem így érti : Hun-

garorum Deus, ineinorum bos, vel boves.

Mertt ¡2.) Tsétsi János elôtt, kinek Gramr

matikai Jegyzeseit leg>-elôszâr LÔtse'nn

1708-dikbann nyoutatak-ki, soha semki

a' Magyarok kozól ilyly>n fe'le mondás-

okkal ;t Urak' szolgájok, ÄngyaloK seregek,

Juhok' 'nyá/'ok, Szentek" éleiek 's t. eíF. nem

élt, sem semki a' 1 5, 1 6, 17. "századbann à*

Magyar írásokbann effele'ket nem talál;

noha talál ilylyeket: Uraknak szolgájok,

Angyaloknak seregfk, juhoknak nyájok^ szen-

teknek életek 's t. eíF. a'mint meg-'í útatárn

leg-közelebb a' 2 d'k Jcgyzetbenn, tsakja'

1 8, e's 19. századbc' i némeJyly Irókbanñ tal-

áljuk az !!yíven mondásokat, a' kik Tsétsi

utánn, mint logar utánn, indúlvánn, te'vely?
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ge'sbe vitetének, melyly feie- mondásokat,

mint Nyelvbéli eretnekse'get, úgy kell te-

kintenünk; mivel hogy a' közonseges

Nyelv szokással ellenkezaek, Nyelvünk

járásábann szokatlannk. *) Tehát ha a'

bíró szó a' többes szám' elsô ejtésébenn,

kovetkezés képenn meg-rôviditve áll, ak-

kornnn & bírtokos szót is meg-kell rövid-

íteni, es a' k-t helóle ki-hagyni ez képenn:

a régi íróK fordítása. Mivel ez szót:

tróft meg-tsonkjtjuk, ez helyfitt: íróknak^

ez miatt ez is; fordítása meg-tsonkulva

marad, 's nera kell mondani: fordításaky

hanem fordítása', e's valamintezen szóbann

frók' a' naK ki-hagyatása jele'úl Apostro-

fust t^szünk, úgy ebbenn.is : fordítása a'

At betû' ki.hagyatásának jeléûl, tegyünk

Apostrofust ; és ezen meg-tsonkított bírtok-

os név, minden nemù /lajlitásábann, meg-tson*

kítva marady р. o Magyarok' Királyja,

Magyarok' Királyjá'é, Magyarok' Király-

já'nak, Magyarok' Rirályiat, Magyarok'

Királyjá'hf-zz, MagyaroK KirályjaC ("ñera

pedig Királyjaik) Magyarok' Királyjai-é,

*) Tsuda, Hogy Pápai Sámnel ezeket

Kappistáknak netn neveztte, mivel, a'kik

a' ragasztékos íge'ket a' 3*dik szeraély-

benn a' vastag hangonn j irías betûvel

írják, mint : adja, látj-», húzja, nem pedig

az Ô ínye, ke'nye-ként : adgya, láttya>

húzza, azokatjottistáknak neveztte. De

meg.felele'k erre Szó-konyvem' I. Tsom»

ójának ve'^énn, a' meg-szerzésbenn.
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Magyarok' Királyjai'nak, MagyaroV Ki-

ráiyjai't. — JlpostoloK tselekedetei könyve

(Liber actuiim Apostolorum) Apostolok*

tselekedetei' kônyvéoek elsô részébenn,

Bírák' könyve'b«nn, Kiralyok' könyve'-

Ьснп, Péida besze'dek' könyve'benn. 's t.

tíF. Még eddig semki Apos'rnfussal nem

írtta az ilylyen szerkeztete'sbenn a' birtok-

os neveket, ámbár avval írtta a' bíró nev-

et, mivel me'g eddig s^mki világosságra

«fin hoztta, hogy effele'kbenn : ZsHólt Ki-

rályja y SienteK élete 's a' t. Kiralyja, élete

meg-rovidülft szók lennenek, ezek helyett:

hiráljjak , cletei) bañera gántsosarin ait

gondolták, hogy ezekbenn az д, e egygy-

es számu 3-djk személybe'li Ragaszték, ~—

mint sziotte ezct) szóíásbann: Israel' Kir-

ályja, ember' édete 's t. efT, *) — A' Diák

egyenlôképcnn Дех szóval raondja ki ezt

is : Цех Judatorum* ezt is ; Дех Judaci ; —

de a* Magyar tokéir t«sbbenn más Ragasz-

tékkal fejezi ki a' szólást, — midonn az

•gygy dojog ^gygvlol biraù», másképenn

pedig, ha többiol, 's а?/?т ezt: Rex Ju

daei így teszi ki ; Zsidónak Királyp. «"zt

prd g, Дех Judaeoru/n, igV te z: ; Zsidóknak

Kirá'yjok, vflgy Erdélyiesenn : Zsidóknah

Királyjak (a* mint meg-mondám az l»sft

Jí gyzetbenn) vagy pedig meg«rövid»tve ;

Zsidoli Királvja t mflyly ezen Erdelyies-

bôl: Zsidóknak Királyjak, vagyon meg-

*) Lássd а' Ш. Reszbenn lV.Szabást. 3»

§. B.Jegyz. Ez miau botlck Révai is.
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rövidülve, de így nem Zsidóknak Kit-àly-,

ia, mertt nem mondjuk a' Zsidóknak Ki-

rályja vagyon, hanem a' Zeidóknak Ki-

rályjok, — vagy Erdëlyiesenn Rirályjak

vagyon; ha jól lenne mondva ez : a Zsi

dóknak Királyja, ezt is jól mondanók : a'

Zsidóknak Királyja vagyon, —• így pedig

nem szokttunk szólani. Kôvetkeztetés : Te-

hát lokéletlenúl ir â' Debr. Gram, я 47. §.

S$. laponn, hogy ,,a' szeme'lyek' többes

jegyét a' k-t a' ragaszte'kos nevekból a' 3-

dik többes szeraélybenn ki lehet bátrann,

es az e'rtelemnek minden hijánossága nél»

Ml hagyni, mikor az elôtte való Bíró ne'v-

benn már ott vagyon a'ifc;" mondám tö-

ke'letlenrtl írja ezt; — mertt tôkéletésenn

meg kellete'k különbböztetnie ea^kettot:

ha a' bíró névbenn már ott vagyon e á* A

betü, 3-dik ejtésbéli ve'gezettel, vagv ped

ig ennélkiíl; roertt ha ott vagyon а' к, nak,

vagy nek-WeU akkor nem mondhatni, hogy

ж k-t ki lehet bátrann hagyni., 'a' mint meg-

mdtatám a' 2-dik Jegyzetbenn. Ha pedig

пак, пек nélkül vvryon ott a' ks akkoronn

nem helye9enn mondjuk, hogy ki lehet

hagyni a k-t a' birtokbann, hanem monda-

ntrnk kell : hogy épenn ki kell hagyni, —

roszsz lenne ott hagyni, — a' kozonséges

nyelv-szokás eilen ve'tene a' kí ott hagy-

ná, e's így szólana : Zsidok" Királyjak, vagy

ZsidóK Kiràlyjok 's t. eff. — Tehát esmeg

gántsosann ir a' Debr. Gram, az ¿6. lap

onn ezképenn: „На szintén azértt hibáz-

ásnak nem lehet is ege'szenn mondani az
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efféle szólásokat : Seregeknek Urok, Király*

oknak Királyjok ; de mivel gyakortta hom-

ályos, és kettös értelraet okoznak - - jobb

leszen ki-hagyni a' k-t a' harmadik szem-

élybenn levo ragaszte'kos nevekbenn, va*

lahányszor az, az elôttôk le'vô nevekbenn

fel-találtatik." Mondám, ezeket gántsos-

ann írja: mertt az nem való, hogy az effe-

le szólások : Seregeknek Urok, vagy Er-

délyiesenn : Urak, Királyoknak Királyjok^

vagy Királyjak gyakortta homályos, t— e's

kettös e'rtelmet okoznának; mertt maga

szája' vallása a' Debretzeni Grammatiká-

nak, az ¿¿. !aponn, hogy „homályosok, e's.

kettös e'rtelmúek az efféle szólások: » ka-

tonák' fegyverek, mivel ez ezt is teheti: mi

lites sunt arma, a katonáK fegyvereknek

élek, ez ismét ezt is teheti: milites sunt a-

cies armorura, MagyaroK Királyok, ezt. is

teheti: Hungari sunt Reges." — De ezen

szólás : Seregeknek Urok, Királyoknak Ki

rályjok, nem hason'ó ezfkhezz: a kaionáK

fegyverek, à katonák' fegyvereknék é'lekj

MagyaroK Királyok ; mertt ezekbenn: ka*'

tonák" MagyaroK a' nak ki vagyon hagy-

va, meg-tsonkúltt szók ; amazok pedig:

Seregeknek, Királyoknak а' з-dik eitásbenn

vagynak, e's ha az elé-ádott régulák szer-

ént ezeket így mondjuk : — a" katonáknak

fegyverek, vagy fegy verök, a' katonák'fegy-

verének élc, azonnal el-oszlik fnindén ho-

mály, és ezeket tsak a1 sülit bolond ma-

gyarázhatná így: milites sunt arma, mili

tes sunt acies armorum, Hungari. sunt Re-
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gee. Aze'rtt valamint Kátdi a' Vul^áta' fV-

dításáb .nn a' Krisatus' ker s*tje'nek muta-

tóját : Rex Judaeurum. jól fordíiotta a' 3-

dik Jegyzttem szerént: Zsidok Királjrja

▼agy Rirálya', úgy Károlyi Gásp'ár i« a'

Reí'. Bibliábann jól fordíiotta г-AiW Je^y-

zetem-ként : a' Zsidóknak ama' Királ Jok,

noha ama szóval el-maradhatott valn .*)

Tehát hibáz Tse'tsi(de vocbus comp. Rpg«

7.) âzt írvánn, hogy így kell szólaoi ;jtm-

ok nyájok, nem nyája. Tehát hibáz Sán-

dor István Sok'feléjének 10. Darabjábann a'

73. laponn ezen szólást: Sient^K hegedùje

Grammatikus véteknek mondvánn, es azt

állítvánn, hogy így kf llene mondan! : —-

SzenteK hegedüjök. Tehát hibáz Párií Pá-

pai» vagy Bód Pe'ter, annak ki adója a'

Szebent 1707-diki ki adásbann à* 601. lap

onn így írvánn: Beslia: Tolvajok' Had-

nagyok, ez helyett: Had-nagyay e's a' 602.

laponn: Brephotrophia, Kis gyermekek' ne-

velíetésekre rendeltt ház, ez helv.Ptt: ne-

veltetésére (raertt a' kis gyermekek' nevelte-

tése vagyon jól mondva, — és ez núnden

hajlításbann meg-marad: kis gyermekcit

neveltetéséneks neveltetését s neye/te ése re —■

'* a' t. a' mint már mrg-magyará?'ám) Can-

tucka, aszszonyok' rövid palásMoA. Cata-

bulum, barmok' közönse'^fS isfálló^ok, et

helyett: istállója\ és a' 603. laponn: Szék-

elyek' Ispányok, Ne'metek' Ispányok, —

*) Mertt ama" az Articulas a helyett

vagyon; я Zsidóknak a' Kiralyjok.
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Szászok' Ispányok, ezen helyett Ispányja*

's a' t. Hibáz Révai így íi vánn : hallatik a'

gyerrnekek révások és a' Magjarok' paizsok

(Propositioues ex Lingva rf. Anno 1804.

in martio pag. 32.) De kérdbeti valaki :

hogyann ¡ove bé ezen szrjkás, hogy a' bír-

to к barm (in re pcbsessa) а' к f)*hagya«sék

az efféle szerkezetekbenn : Zsidók' Király-

ja\ Szentek' élete' 's t. eff? Mertt a' meg-

rovídítések nagy divatbann vagynak a*

Magyar Nyelvbenn, a' mint erre számtal-

ann példát hozék-elé Szó-konyvem' I.

Tsomójábann az fio beszed 8. §-benn, így

p. o. az ilylyen ige hajlításokbann : adá4

adná el-marad, vagy inkább b» lé olvad a*

Ragaszték ; mertt bajdann így mendaték:

adája^ adná/a% vagy ínas / nélkÛl adáa%

adnáus ma adá, adná olyly meg-rövidültt

•zó, min} lenne almd, ez helyett: almája\

mertt ada ragaszrékatlanból úgy formál-

tatik : adám, adády adá¡ mint alma ragas zt-

ékatlan ne' v bol: almám, almád, almája,

t-szor o n«V-máísábann a' a-dik ejte'st így

kellrne eg^szenn ejteni : ové/e, a* mint túl

a' Dunánn Взкопу, és Rábtza mellett mal

napiglan szokásbarm vagyon; — meg is

egyébütt roeg-röviditve így mondjuk : ové,

3.) Sok régi könyvhenn a, e ragaszték röv-

idségnek okáe'rtt el-hagyatik a' több bírtt

dolgot jelentô i rnell-tt« p. o. Isten' Papi,

Kritztus' Tanítványi, Magyare' víragi,

ezek helyett: Papjai, Taru'tványj *i, vir-

ágjai, szerelmeeim, ez helyett: szerelm-

eseim. 4.) Magyar Országbann ezen szó:

■
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száj a' ragasztékokkal így meg-rövidä!:

szàms szád, szánk, szátok, noha Erdélybenn

ézt egészenn így mondják-ki : — szájam,

szajad, szájunk, szájatok. 3.) Ezek hely-

ett : Istennek dolga, szememnek világa,

adjd ide a' könyvcmet, szokttuk mondani

fovidségnek okáértt : Isten' doiga, szemetn'

világa, adjdide a Könyvem'. 6.) Sok hely-

enn rovidségnek okáértt ahhozz thhezz

utóljárónak zz betûjét el-hagyják, 's így

szólanak: a' kutyáho' lôtt. 7.) Ezek hely-

ett : leszen, teszen, veszen, viszen, isz^n,

eszem, hiszen, sokszor oioodják: lesz\ tesz',-

yesz , visz', hisz', esz', isz'. Ezeket atya,

apa, anya, bátya, nene, ötse, a' Ragaszték

okkal ezképenn meg-rovidítjük, apja, aty-

ja, anyja, báryja, otsje, nénje, ezek hely-

ett: apája, atyája, anyája, bátyájay otséje,

néiiéje. 's a't. — Ä melyly szókat a köz-

öfiseges nyelv • szokás me'g-rbvietít, a mint

rtKg-röviditi, úgy kellazoknak maradniok, —■

nékünk neui lehet a' kozónséges Nyelv'

szokása eilen rovidíteni a' szókat, a'vagy

meg-hoszszThbítani , p. o. mivel a' koz

ónséges Nyelv -szokás ezeket ilyly röv-

idenn ejti : ót', ap'ja, aty'ja, any'ja, báty'ja,

nén'je> öts'je, nem lehet ezeket egészenn

ki-mondani így: ote, apája, atyája 'sa' t. —■

Miyel pedig a' kozónséges Nyelv-szokás

meg-engedi, hogy midñnn ezekhezz: atya%

anya, bátya, 'sa' t. a' több birtokot jelentÔ

i járúl, akkoronn а többes Ragasztékokkal

egészenn tsonkúlás-nélkúl, rôvidités nélkiïl

ki-mondassaáak, azértt cz esetbenn nem

mondjuk
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mondjuk meg-röviditve : aty]a\nk, anyja»

ink, Azí^-jaink, 's a' t. aí^jaitok, a/yjiitok,

's a' t. ûi^jaik, «з/yjaik, ¿áí^jaik, hanem így

mondjuk, az egész gyok-ér szó aí^^ я'У7»

'sá't. meg-hagyatvánn : aí^á-jink,

anyájink, bátyájink, aryájitok, anyájitok,

bátyájitok, atyájik, anyájik, bátyájik,'s a' t.

mintha lenne: atyájaink, aiyájaitpk, atyá-

jaik, mint ex helyett : szerelmeseink, szer-

elmeseitek, szerelmeseik, tanítványjaink,.

tanítványjaitok , tanítványjaik a' Ragaszt-

ékokat meg-rovidítve mondjuk ; szerelmcs-

ink, szerelmesitek, szerclmesik^ Tanítvány

ink, Tanítványitok, Tanítványik. Igy olvas-

juk ezeket a' régi Iróknál-is, p. o. Káldi-

bann : Ä ti AtyáitoK Ura Istene í. Mós. 2.

16. v. A' ti Atyáitok mannát ettenek. Jan,

6. 59. Atyáink 1. Mos. 46. R. 34. vers.

Bátyáim, Néntim. Josué %: 13. Ezék. 16 :

45. Botlék tehát Pápai Sámuel Magyar

Literaturájábann egygy valakinek hibájdl

tévénn ki ez ilylyetén szókat : atyáink,

atyáitok, atyáik. bátyaink ¿átyáitok, bátyá-

ik es azt állítvánn, hogv kellet v lnamond-

ani; atyjaink, atyjaiiok, atyjaik ; mertt az

cgygyes ,8-dik szeme'lybenn mondjuk:

atyja, bátyja, ñera atyája, bátyája, vala-

mint mivel a' 3-dik egygyes szemelybejin

mondjuk: tsatja, útja, kútja, a' tbbb sbenn

mondjuk: tsatjaink, útjaink, kútjaink's a't.

■

ai
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2. §.

Л' Magakbann értheto nevekkel valu hely*

es étés. -

1.) Meltóság, hívatal, masterség лег,

«lejébe tëtetik à vezetéknek, Tsászár Bona-

parte, Király Zápolya, Feje'delem Rákótzi,

Hertzeg Esztérházi, Gróf Andrási, Báró

Meskó, Gyenerális Hirtelcndi, Kapitány

Gyôri, Had-nagy Jékei, Püspök Zábrátzki,

Kanonok Dobronyai, Plébános Hanák,

Szólga bíró Jósa, Eskütt Kozák 's t. eff.

nem pedig Bonaparté Tsászár 's a' t.

i.) A' vezeték név (cognomen), elejébe

tétetik a' keresit névnek: p* o. Hunyadi Já-

nos, Rákótzi Zsigmond 's t. eff.

3.) A' kereszt nevet elejébe teszjük a'

meltóságot, hívatalt, mesterséget jelentÔ

ne'vnek, a* raidônn el-mar3d a' vezeték név:

p. o. Napoleon Tsászár, Mátyás Király,

Jósef Nádor-Ispán, Gergely Pápa, Pál

Apóstol, Pál Mester, János Diák, liles

Prófe'ta, Máte Evangelista 's t. eff. 's nem

helyes lenne Tsászár Napóleon, Király

Mátyás 's a' t. Azértt ama' régi köz-mond-

ásbann nem mondjuk : meg-haltt Király

Mátyás; hanem meg-haltt Mátyás Király,

oda az igazság. Más Mátyás Király, más
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Mátyás Kováts. Szent Isván Király, Szâ£

Szent Kunegundis Királyné 'sa'tj

4.) A' hflységtól valö Devezet, (agno

men), melyïy Diákúl de Elol-járóyal tétet-

ik-ki, elejébe járúl a' méltósági, es vezet-

ék névnek, p.o. Galantai Gróf Esztcrházi

(Comes Eszterházi de Galantha.)

5.) Az elô néV (praenomcn) elejébe

tétetik a' Kereszt ne'vnek, p. o. Nepomúki

János, (Joannes Nepomucenus) Paillai

Ferentz (Franciscus a Paula) AIraási N0-

pomüki János, Grof Balassa Paulai Fereiitz.

Ezekból már következik, hogy valakinek

minden tubjdon neve't ki-akarvánn tenni,

azokat így keli el-rendelni, p. o. Balassa'

Gyarmati Gróf Balassa Paülai Ferentz

(Comes Franciscus a Paula Balassa «le

Balassa Gyarmat) Lindeni, e's Rekhajmi

Gróf Aspremont Nepomúki János.

6.) Егекеч: ¿7r, Uram, Aszszony^

Aszszónyom, mindenkoronn utánnak tesz-

•jük a neveknek, p. o.. Bíró Úr ! (Domine

Judex) Bird Uram, Bíró Urunk, Krisztus

Urunk, Szolgd bíró Ui\ Szolga bíró Uram%

Plébános Uram, Atyám Uram, apá-m Uram,

tatám Uram, koinámUram, bátyára Uram,

sógór Uram, ötse'm Uram : Anyám Asz-

«zony, néne'm Aszszony, húgom Agzszony,

*l *
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»zom^ze'd Aszszony, Istenem Urám 'st. eñ*.

Tehát nem magyaros, hanem diáko?, né-

metrs, es tolttos így szólani : Urara atyám,

Aszszony anyám, Uram bátyám, Uram

ötsera, (mertt így ezent idegenek szoktta-

nak szólani; Domine parens! Domina

mater! Domine frater! Herr Vater! Frau

Mutter! Herr Bruder! Pán otzetz! Pány

matka! Pán Brát! 's a t.) Lássd a' Debr.

Gram, a' 180. lap.

Valamint ke'pteleri : Üram barátom,

Uram sógorom, Uram komám, dgy Uram

atyám, Uram bátyám, Uram ötscnt. Vala-

mint képtelen : Ur sogoröm, Ur Tiszttart-

6m, Úr bíróm ez helyett: sógor Uram,

Tiszttartó Üram, bíró Uram, úgy képtelen:

Aszszony anyám, ez helyett: anyám Asz

szony : Aszszony nénérm, ez helyett : ne'ném

Aszszony. Tehát vét Káldi is ezen ige'ket

a' vulgáta szerént Domine mi Bex (3-Reg.

1. vers; 24. Jercm. 38: 9.) így fordítvánn:

Uram Királyom ! ez hHyett : Kiráfyorn

Uram, ez Királyom Urara olyly magyar

es lett vaina, mint : atyám Urams komám

Uram. *) De már nägy szokásbann vagy-

*) Egygybe nem sz*rkeztetve jó ez it:

Uram ! Királyom ! Uram ! 's Istenem !
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on az úri rendekne'l : Uram. Atyám, Asz-

szony anyú/ri, és evvel a' magyartalan szól-

ással akarják magakat meg-különbböztet-

ni a* kóz-rendtol.

7.) Egygy szeme'lyhezz tartozó több

szó öszsze illesztve állvánn teak az utólsó

föbb szót ejtegetjük, р. o. látám második

Jósef Tsászárt, ñera pedíg : másodikat Jo

sef Tsászárt, (vidi Gcesarem Josephum

secundum). Ez eilen ve'tenek, a' kik így

szólanak: Bírák Urak, Szo/ga Bírák Urak,

ez helyetí Szolga bíró Urak,

8.) Mikortt ke't magábann érthetô

közol az egygyik a' bíró, (possessor,) a*

másiк pedig a' bírtt személyt, vagy dolgot

(res possessa) jelenti, akkoronn a' mît a'

Diák 2-dik ejtéssel, az az, Genitivussal

szokott ki-tenni, p. o. domus Judiáis, azt a'

Magyar TSyelvbenn 3-dik személybe'li rag-r

asztékkal adjuk-elé így: Bírónak Mzay

meg-rovidítve : Biró4 Aáza, tiaras' Bírája,

fiainak házak, vagy házok (Lássd a' rag-

asztékokról való oktatást) Lássd a' Debr.

Gram. 181, és 182. laponn.

9.) Az öszszese'ges nèveket (4. Fész.

I. Tag. 1. §. A. 3.) egygyes számbann

mondjuk, nem úgy, mint a' Diákok, p. o.

lentsét eszem (lentes comedo) sz.ôl$t szed«
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вк (botrbs, vel uvas colligo) 's a' t. пеги

pedig a' Diák szerént: lentséket, szóloket,

3- §.

Mással értheto nevekkel való helyes élés,

1.) A' Mással-értheto nevet a' maga

magábann e'rthetojének köz-vetetlenül (im

mediate) elejébe szokttuk tcnni így: elso

rész, minden-napi kenyerünk. 's t. eíF. —

Azonbann mikoronn a' Mással-érthetobenn

a' vagyon (est) lappang, akkoronn azt a'

Magábann értheto utánn teszjük, p. o. az

ember halando (homo est mortalis) ez a'

bor jó, (hoc vinupa est bonum) 'st.eff,

2.) A' sarkalatos szám nevekre-is kúl-

önbböz nyelvünk más Nyelvektól abbann,

hogy az ilylyen nevek tsak egygyes szám*

ot kívánnak magakhozz, miyel már az

egygf s számbann-is többet jelentenek, р. o»

a' zab hoble'nek három márjás az ára;ncm

pedig három márjások, Két ember méne-fel

a Templomba, hogy imádkoznának. Káldi

Luk i8- Re'sz. nem pedig két embereh,

mint a' Diáknál: duo homines, hat lovonn

jár, nem pedig hat lovakonn. Ennek a'

paripának az ára száz forint, nem pedig

»záz forintok. llylyenek ezek az öszsze-

séges Mással-e'rthretÓk-is : (adjectiva colle»
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ctiva Sz. Pâli Gram. pag. 205.) minden4

sok, Áeve's, elég, hány ? to¿>¿>, te/nérdek, szám-

talan, támítalan^ az az szárr.ítalan, p. o.

sok gyermeke vagyon, több szera többet

lát, keves marhà, hány forintot nyertte'l?

Ezekbol álíal láthatni, hogy nein helyes

mondás : Három Királyok' napja, tizen két

Apostolok, hét Szentsegek 's t. eíF. A' Di-

ákok utánn vagynak ezek niajmolva. Ha

Határozók (Adverbia) le'sznek-is ezen*m-

lített szókból, p. o. ñcttann, tízenn, clegenn^

sokann s a' t. akkortt-is tsak az egygyes

számból lésznek Határozók, nem a' tókTb-

esbôl, ez is bizonyílja, hogy ezeket nem

illik tobbc-s számbatenni; — mertt nem

mondjuk: hatakonn vagyunk, hanera hat-

anny úgy mLnt egygyesbenn, sokann vagy-

nak a' hivatalosok, de kevesenn a' választ-

ottak, vagy rëgi módra : önöttek4 nem

mondjuk sokakonn, kevesekenn. Tehát

Káldi igen helyteleniU fordította a' v.Igáta

szavait, Sz. János Jelenéseibôl 5. Re'sz.

8. vers így : Ä négy lelkes állatok, es я*

huszon négy venek le esének a Bárány elÔt.tx

mindeniknek tzitarájok ¿eve'nn, es arany ksé-

szœjek) rakvák illatokkal, melylyek d szent-

eknek imádságok. Itt feies hibát kovetett-el ;

mertt így kelle fordítania: a' négy lelkes
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allât, es a' huszon-négy vén le-esék a'

Bárány elôrt, mindenikneh tzitarájai lev-

énn, és arany tsészéjeî rakvák i 1 1 a t о к к a 1 ,

melylyek a' Szenteknek imádságaik (vagy

a' Szentek' imádságai') vétett Káldi L,uk.

io : 24. így iivánn: sok Próféták, es Ki-

ráljoh akarttâk làtni. Jobb lett vaina: sok

Profeta, és Király akartta làtni, vagysok-

arin a' Próféták, e's Khályok akarttâk làt

ni. Lássd a' Debr. 6ram. 128. §. 187. lap.

3.) Mikoronn egygy mással, és magá-

bann-érthetôvel más harmadik magábann

e'rthetönek roinemúségeit írjuk-le, акког-

onn a' le-író Magábann e'rthetÓ (melylyet

a' Diákok Genitivus, vagy Ablativus ejt-

éssel tesznek így: vir magnae eruditioniss

vel magnus eruditione) /í, vagy ü utól-járót

vészen-fel a' szónak hang-béli kúionbb»

ségéhezz képestt, és a' mint meg vagyoa

znondva az utól-járókról adott oktatásbann,

p. o. nagy tudományú, szép e'iméjû, eb-

anyáju 's a' t.

4.) A' Hasonlításnak 2-dik lépését

(comparativus gradns) nál, nél Utól-járó»

val, vagy evvel: mint, а 3-dik lépést pe.

dig evvel : között szokttuk egygybe szer-

keztetni, p. o. hollónál feketébb, vagy fe-

ketébb mint *' holló. János leg-okosabb
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fcözöttök. — A' 3-dik le'pést tehát nem jó

ná/, nel'lel tenni, 's így szólani: mindnyá-

junknál leg-erósebb, hanem mindnyájunk

között. ч— Ezen említett nál4 nél utóljáró

(melylyról észre kell venni, a* mit feljebb

az Utól-járók között rola mondék) rag-

asztékosann áll ele, midônn én velem, teve-

led^ Ó vele, mü velünk 's a' t. — vagyon az

egygybe hasonlítás, p, o. Peter okosabb náL

« am (Petrus est prudentior me), okosabb

te"nálad, okosabb 6 nála, okosabb mj ná-

lunk, ti nálatok, Ô nálak. i— Ezt némelyly

gántsosann így kettoztetí : Peter okosabb

nálamnál 's a' t. mertt ла/, nél tsak olylyan

utól j4ró, mint val, vel, és úgy fel-veszi a*

Ragasztékokat. Tehát olyly képtelen náU

amnál, mint képtelen lenne velemrnel, vagy

Palótzosann, és Székelyesenn velemvel, ez

belyett : velem, vagy rólamról^ ez helyett:

rólam, vagy tblcmtol^ ez helyett ; tôlem —*

's több efféle. Azutánn ha jó szólás lenr

ne ez : okosabb én nálamnál^ ti is jo len

ne г Ô okosabb annálnál; — mertt mind a'

kettóbenn tsak nál utól-járó vagyon, az

fgygyikbenn Ragaszt^kkal egygyszer, —

másszor ragaszte'katlanúl a' luásik mond*

ásbann pedig mind a' kétsz?r ragasztékat»

laoúl. Ezt pedig; okosabb annálnál a' leg»
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sillttebb paraszt sem mondja, hanem ki-ki

így szól : okosabb annal. De azt vetheti

valaki : hogy nálam anynyit is tészen : apud

me, penes me, — hogy tehát valaki ezea

inondást: Péter okosabb nálam, így ne ér-

tse : Petrus est prudentior apud me, azértt

helyes így szólani: Péter okosabb nálamnál.

En erre azi. felelem : mikoronn így szólok

is : ez okosabb annál, szintt' ilyly értelmû

szólás fehet : iste est prudentior apud illum,

aze'rtt me'g sera raondja semki ezt így: ez

okosabb annálnál. Tehat vét Sz. Pâli Gram,

pag. 206. így tanítvánn ; tudçsajjb nálamnál.

Vét Káldi Luk. 14: 8. így írvánn ; Mikor

menyegzôre hivatol, ne ülj az elsô helyre,

hogy valami-képenn betsületesebb náladnál

hivatott ne légyen, és Ján. 14: v. 28. Az

Atya nagyobb nálamnál. *) Aze'rtt jól mond

ja Sándor István Sok-féle 7. Darab, 218.

lap. hogy ma mondjuk ; nála jobb, szebbt

több, mint hajdann nálánál.

1

*) Pesti Gábor i'ijj Testamentomábann,

Be'ts 15.36. ег helyett; nálánál, evvel

él: tôlénél, — p. o. egygy az Isten, és

nintsen más Ó' tôlénél. Mark. 12: 32«
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II. Tag,

A4 Név-mássaival való helyes clés.

I. F E J E Z E T.

A' s z e m é 1 y i Név-mássaival való

helyes él es.

A. Én, Te, Ô,Mùk, Tiky dí-kel való

élésrôl,

1.) Mivel a' Pagasztékok nem egyeb-

ek, hanem tsak ezen igen kevess, — vagy

semmi változással a' szó végéhezz ragasz-

tott Név-mássai (I V. Re'sz. II. Tag. I. Fej.)

következik, hogy szükségtelen a' ragaszt-

ékos nevek' elejébe tenni 'ezen Ne'v-más

sai^: en, te%Ôymù, t(\ .— 's igy szólani: en

kezem, te kezed, ô keze, ô kezök, Ökezei,

Ö kezeik, mü kezünk, mii kezeink, ti kez-

ctek, ti kezeitek, — hanem ele'g monda-

jni: kezem, kezed, keze, kezök, kezei, ke-

zeik, kezünk, kezeink, kezetek, kezei-

tekf — Tsak épenn hathatósabbság ve'gett

(emphasis) teszjük elejökbe a' Név-más-

sait, p- o, én Istenem ! én Istenetn ! Né-

metes, nem pedig Magyaros igy szólani :

Én Uraim! ez hèlyett : Uraim ! — mertt a'

Ne'met szól igy: meine Herrn! Lára ! a' leg

régiebb Sír-beszédbenn nem mondották ;
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Látjátok én feieim fi szemetekkel, hanem:

Látjátok feleirn szemetekkel 's a' t,

2.) A' második személyt jelentô Te

Tíév-mássával a' Magyarok azokat az em-

bereket, a' kiket tisztelni akarnak, nenj

szoktták szólítani, noha az Istennel tsak a'

2-dik személybenn szólanak. Mind azon

által 2rdik fizemély béli Ragasztékkal ad-

juk ele' a' tisztelet-béli szókat, p.o. Felség-

ed, melyly tulajdon ke'penn anynyit te'sz-

en, mint: Tua Majestas, nem Vestra Ma

jestas, Nagyságod (Magnifícenla Vestra,

betü szere'nt Magnificentia Tua), Atyasá-

god, mondják a' Szerzetes Papnak (Pater-

nitas Vestra, vagy inkább Paternitas Tua),

kegyelmed, rovidebbenn helmed, leg^rövid-

ebben kemd, ked (Tua gratia), kegyelme-

tek, kelmetek, kemtek, ketek (vestra gratia)

Nagyságtok I kegyelmetek ! —• A' mai módi

szerént kegyelmed, betsületes, de nem úri

embernek mondjuk, ezt is kegyelmetek, —

Cne'melyly tzigányosann ejti : kigyelmed,

kigyelmetek). Menne'l inkább meg-rövid-

ítjük ezen szót : — kegyelmed, kegyelme

tek, annál rövidebb, e's kissebb tiszteletet

tészen. Ezt kemd, (melyly igy hangzik:

Aendf de kemd-пек kell irni, mivel kegyel-

m-ed-ЪоХ lett» melyly szóbann n nintsen, ha«
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nena /л,) es ked, kemtek, is ketek tsak a'

parasztoknak mondjuk. A kiss Úrnak, es

Úriás embernek mondjuk : az Úr, (Domi-

natic vestra) ; a' ki pedig ennei alább va-

ló, mondjuk ne'ki : Maga (ipse). — Esrre

kell venni, hogy sokann ezen szót : Kegy-

rlmetek, kelmetek, kemtek , ketek roszszúl

szerkeztetik igy : jojenek kemtek, ketek, tz

helyett: jojön kemtek, ketek. — Ezek nera

veszik észre, bogy kegyelmctek, kelmetek,

kemtek, ketek az egygyes számbann, nem

a' tobbesbenn vagyon, 's igy jôjenek kem

tek olyly gántsos szerkeztete's, mint Diák-

úl hibás lenne : veniant vestra gratia, vent

ant vestra Dominatio ! *)

*) Valamint vétkeS szerkeztete's 6zi jôj

enek kemtek, ez he\yett,jÔ/ôn kemtek,joj-

' ön kegyelmetek, tígy .hasonlóképfnn a*

mostanság Bétsbenn múht<->zó harörti

Felse'grol, a' Bétsi hire? Felse'ges gytíl-

e'sre, (Congressus) jött Felségekrôl hibás,

és gántsos szerkezt<»téseel naondaná a'

Magyar magyarúl : 0 Felségek márBéts-

be e'rkezttenek, Budára menftenek Béts-

bôl, de már B¿tsbol hazi mennek, — a*

mint szélttére így b^sz^ll, ée ir a' Magy-,

ar Kurir rólak ; mertt Ö Felségek, vágy

Ô Felségok egygyes számú ragasztékos

név, mint Ô kegyelmek, vagy kegyelmök,
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3.) A' 3-dik személy-béli Nev-'mássa:

a, az o, sokszor anynyit tészen-, mint : suus,

sut\ azértt sokszor helyesebb helyette a'

viszszáló Név-mássával élni. (lássd alább

a' III. Fejezetet) p. o. Ä jó pásztor az Ô

Iclkét adja az o juhaiértt. Káldi Ján. lo: 11.

Ennek ezen értelme is lehet: bonus pastor

illius animara dat pro illius ovibus. Hogy

tehát ezt tegye, a' mit kell tennie : bonus pa-

stor animara suam dat pro ovibus suis, jobb

így mondani : a' jó pásztor a* maga Ielkét,

vagy tulajdon Íelkét, vagy saját Íelkét ad

ja, önnön, vagy maga, vagy tulajdon, vagy

saját juhaiértt. Azutánn az 6 helyett jobb

tenni a' mútató Név-mássát, p. o. ez hely

ett: meg-fízet az Isten a' hamisnak az 5

érdeme szefént, jobb mondani ; annak ér

deme szerént ; mertt esçen mondás ; az o ér*

tehát a' vele öszsze illesztett ígének is

(Diákosann szólvánn, a regens verbum-

nak) az egygyes számbann kelletnék

lennie. O Felségek теппек, szakasztott

olylyan képtelen szólás, mint lenne : Ó

Belységek, vagy Ô Helységok égriek, tt

helyett: ô Helységek, Vagy Ô Helység

ok ég, (illorum, vel sua Possessio ar-

d«t). Jobb lett vaina tehát így írniak:

A Felségek mennek : Majestates pergunt

's a't.
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déme szerent, Istenre vitetnek, a' mi távúl

le'gyen. — Ebbol meg-tetszik, hogy Káldi

bänösenn tette ezt a' fordítást Mát. i. vers

21. O (az az Jésus) szabadítja meg az êné-

pe't, az Ô bûnôkbôl, — a' Vulgátábann : Ipse

salvum faciet populum suum a peccatis eo-

rum. Ezen szó : eorum, ez helyett áll: a

peccatis ejus» nempe populi. Azértt jobb

lett vaina így fordítani : Ö szabadítja meg

«t* maga népét annak bûneibôt, így fordít-

vánn: az Ô bünökbol, кеЧ hibát tett; mertt

l-szor az Ó bunökböi, anynyit tészen,

mint a peccato suo, vel a peccato eorum,

nem pedig a ppccatis ; 2-szor így e'rtve'nn

a peccato suo, káromkodó értelme lehet

ezen szólásnak, a' mint helyesenn e'szre

veszi Tsetsi. (de recta loquendi ratione

Reg. II.)

4.) Mük, tik, c5¿-nek rníkoronri mararl

el а' к betúje, az az roikoronn rövidül-

meg? Errôl mkf rövidedenn enllékeze'm.

(4. Re'sz. Ib Tag. I. Fejezet. I. Ragaszt-

e'katlanúl az l-so Jegyzetbenn) — Ttt azt

mondom, hngy valamikoronn valamelyly

hév szó тик (már ma ünk) tek, ök, muk

(már ma unk) tok, ak ragasztékkal bir a*

feljebb adott szabások szerént, р. о. era-

"berünk, emberetèk, eraberök, embereink,
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embereitek, embereik, és a' név-mássait

«zen ragasztékosoknak hathatósságból ele*

jökbe teszjük, mind akkoronn тик, tik, ok-

nek к betüje el-marad, p. о. mil emberünk,

ti emberetek, Ô emberök, mû embereink,

ti embereitek, ô embereik (noster homo,

vester homo, illorum homo, nostri homi

nes, vestri homines, sai homines) nein

pedig milk emberünk, tik emberetek, ok

emberök, mük embereink, tik embereitek,

ok embereik. Valljon mi az oka, hogy

nem jó ki-îenni а* к betût mind a' ke't

szóbann így : mük emberünk 's a' t? Ennek

épenn ez az oka, a' melyly annak, mie'rtt

nem mondjuk : Szentek életek. Juhok nyáj-

ok, Angyalok' sercgek\ t. eff. a' mint feljebb

iaeg-roagyarázttani ezen ¿. Rész. I. Tag.

i. §-bann a' Jegyzetekbenn a' 3-dik szám

alatt, mertt t. i. mü emberünk, ti emberetek

's a' t. meg vagyon röviditve ezekbôl : mii-

nekünk emberünk, tinektek emberte.k, 6

nékjek emberök 's a' t. mint szentek' élete,

amazok' földje, Magyarok' Istene *e a' t.

meg vagyon ebbôl rovïditve : szenteknek

eletök, amazoknak földjök, Magyaroknak

Istenök 's a'jt. Ha így szólanánk : a Magy

arok' Istenek, a' szomszédoK ökröky ez a'

roszsz értelme lehetne szólásunknak : —

Hungari
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Hüngari sunt Dii, vicini sunt bovt«. Ha»

sonló képenn, ha így szólanánk, est akar-

vánn mondani : illorum bos: Ôk ökröky est

érthetné valaki: Uli sunt ¿oves. De ha azt

mondom : Ó окгок, nem lehet as értelmes

embernek rajtta egyebet érteni, hanem

tsak «zt; illorum bos, ezen pedig д bkreik

tsak ezr: illorum boves, merttezt: 6 ökrök

így fordítani : Ule sunt boves, oktalan for-

ditás leahr. Innét következik, hogy vala-v

mint ezeket : MagyaroA' lstene\ Siente'Ж

élete* 's t. eff. Apostrofussal írjuk, ezeket

it : mu emberünk, ti-emberetek, Ô emberök,

így jobb lenne írni : mu emberünkí ti' em-

beretek, 6* emberök, Ó' embereik* ha úgjr

tetszenék a' tudósoknak. Ezen szabás ei

len igen tsúnya vétket követett-el Erdélyi

Baróti Szabó David, Ai nyertes nevó köny-

vetskéjébenn, melylyet Kassánn nyomtat-

ának 1787-benn, a' 30, e's 31» laponn így

írvánn;-— ,,Méltó azt is jegyze'sbe venni,

hogy raidônn ezen szó utánn : 6k ilylyen

végezetû saók következnek ; ei, ik, ok,öks

így kelljen írní, regula saerént : ók edény-

-jek, embereik, eke'jekf fáik, ketskéik, muri«

kájik, atyjok, lovok, akrök, tüdojok, ken-

doik. Sokann az elsô, 's másoiiik személyi

birtokot-is így «jtik-ki : a' mink embcreink,
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Jószágamk, a' tik foldetek, földeitek, tudní

ilJik а' к betût fenn szoktták tartani." De

ez roszsz szólás, nem isközönse'ges Nyelv

szekási. Ezen roszsZ régulával el-ároittaU

vánn Açoston Antal iç Magyar Oskolájá*

пак i. Re'ezébenn а' но, ее llú laprvnn

í?y ir i bk embrreik* 6k írásaik, Lám a'

¿oo eszt. Sir heszedbenh igy olvasjuk:

laten 6 imádságok miá bultsássa Ô bún«t

(propter eorûm öratiönem iridúlgeat ejus

peсояtu m1) nem mohdja : 6k imádságak,

6k bünökw

В Maganta magad, inagá *sat. név-mâssâ*

val való élcst. Lássd a III. Fejezctbenn

. ' . alábbi

Pv Mindivyájunk, niind-hyájaioki mind-ny&*

jak személyi név-mássával való rendes

¿les*

Valamint mágunk ázt jetenti i soli nos^

tigy min'/ nyájunk azt teszr : omnes nos, betâ

szere'nt : omnis greíc noster\ mük\ tik4 ói

elejébe tttetvenn el-veszti я к betüt* mint

égyéb ragaszfehne név-szók elôtt, a' mint

éz ime'nt m>g-mondám (j.-RésZ. II. Tag.

IvFejj- A. 4¿ Jegy.) mü-mindnyájunk, ti-

mindnyájatok, Ó-mindnyájak. Mü mind*

myájunk-kil úgy élünk, mint тёк Ne*
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máesával, ti-m¿ndnyájatok-kaXy mint tik

ne'v-mássával, 0-mirtdnyájakkal4 mint .ôk

személyi ne'v-mássával, 's valamint így

«zólunk: münékünk meg kell jelennünk

a' Krisztüs' itélô széke»elÔtt, — úgy kell

íliondanunk; mindnyájunknak meg kell jeU

ennünk, neitl pedig jelennie. — Valamint

mondjuk í.bizonyságom ísten, mint kívan-

jalak titeket« ugy möndjuk^ bizonyságom

Isten, mint kívánjalak mindnyájatokat^ neta.

pedig kívánjam mindnyájátokat. Valamint

mondjuk : münket hi Isten, úgy mondjuk:

inindnyájuhkat hí Isten (Lássd a' példákat

4. Rész, IL Tag, I. Fej< betü alatt.) *)

*) Hasonló képenn elriek eícti Szóvá' :

niihdnyájünky mindnyájatok, mindnyájak^

mint evvel: magüriks magäiokj magak*

Valamint evVel; magünk 'sa' t. vagyem

viszsza éle'sj a' mint majd meg-mondom

alább* úgy eVVel is mindnyájunk^ ne'ha

té i* a' vígyázatlánok Vele úgy e'lnek«

mint akar roelyly ragaszte'kos ne'vvel,

леш mint szeriiélyi "Név-mássával4 vala

mint ftémelylyek móndják ; magunk Ibve^

tt helyett í iovunk* úgy Káidi mond-

ottaí Malakiás 2.' io. mihdñyájunknük

dtyjdi ez helyett : dtyánki valamint mond*

etta Jób, Ï9. triagam szája, ez helyett

szájam. így viszszá él rnindnyájunkkúl a

Debr. Gram, a' 189. laponn mondvánn:
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H. F È J ж z •e T. '

A* m ú t a t ó Név-mássával val¿

réndeseles- ,

A. A z, e z mint Mïitatô név-mássáróíé

Ezert naeg-mútató nev-mássáról meg

kell jegyezní, bogy sokszor a* ke'rségeí

érflera' eMávoztatása-végett ez helyetli

¿, az ô szr> к oft te'retni a' 3-dik Éite'sbenn í

mvak* я' mint feljebbmeg-magyarázttam

(¿. Ke'sz. H. Tag. $. szára alatt) p. o, meg-

fizet îsten a' . hamisnak, annak e'rdemt

szere'nt ; nem az д éreteme szerént.

■*

Б. Az szótskáról) mint mtg-kùlônbbàztetÔ

Név-mássáróL

ïtt ezt а ke'rdést kell meg-fejteni : mî-

котбпп szûkse'grs ezen riaeg-kûlônbbôztetô

Tíév-má¿sával élni, mikoronn pedig azt

•1-hagyhatni ?<

i.) Mint hogy a* tulaidort nevek (no

mina propria) ktí'onn kölönn vett indibi'

duumakat jelcnrvénn már magakbann-is

»lege meg-Vö!4nbböztetik, 's meg-határoz-

ják az általak jelentetett különös dolgo-

mtr.Jnyójatot; hrvet. *г he'yr't: hevertck.

МтНпуа'ипипяк ¡»»yii ^*v(v keptelen,

aiiuiha mcmd¿/iók ; míndkúnk atyja.
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kat : raük az Artikalust nem srobttuJi at

Országok', Városok', es faluk' neveinek

elejökbe tenni, p, o. nem mondjuk : a*

Magyar Ország, a" Buda, a' Pesr, à' Kiss-

falud (ncmiigy mint a' Frantziá, a' ki igy

S2Ó1: la France, mint ba lenne ; a'Frantzia

Ország.)

A' szeméiy«knpk tulajdon, vezeték,

ét kereszt nevcikhezz sem teszjiili, mint

a' Nemetek, p. o,' ntm mondjuk; a' Rá-

kótzi Ferentz, az Aniai, a' Ferentz, a'

pzorgalmatos Marta 's t. eff. (mint aiOí<d)a

a' Nemet: der Rákótxi, der Anton 's t. eíT.)

Mivel a' Ném#t ezekhezz-is hozzá teszl

az Artikulust, es a' Dunánn tul való vidé*

kek el-yagynak németesedve, némelyly

németes vidékeki nq hallhatni ezen gants»

os szólást ; az luire, a' Jantsi, a' mint ez>t

bizonyítja Pápai Sám. Magy. Lit. 78. §.

Mivel a' Diaknak, es Tolftnak nintsen

Anikulussa, ezen két Nytlv nem romtja

a' Magyarokat az Artikulqs' dojgábann,

Mivel a' mindenható Menynybéünek tulaj-

don htve; Isten (Jehova) a* meg?testesiiltt

Isten Fiának neve ; Jesusj Kristtust ezek»

hezz sem kell tenni az Artikulust. Azertt

így szólunk : Isten áldjon meg, Isten tar-

tsoe, Isten hoztta az Urat*« ('s nem moud-
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jnk: az Isten hoztta a.z Urat) Isten hoz»

zátok, Isten' híréveL' '*) A' tulajdon, vez,

•ték,cs Kereszt nevek meg.szenvedik mag?

■ "»-'. —i—•

*) Mivel az Istenaek tulajdon nevpij

JMlindenható Atya^ terçmtQy iz. Léleh's a' t,

azértt az Apostolr Hit valiásbann, a'miot

azt régi Magyar ElejinktÖl vettük, пещ

lelünk artikujusokat, mertt öseinktol igy

tanúlttuk azt mpndani; „Hiszek ?gygy

Istenbenn, mindenbató Atyábann, ™

menynynek, és îpldrjek teremtôjébenn,

És Jésus Krisztusbann p egygy Fiábann

mü Urunkbann. Ki fogantate'k Sz. Lé.

lektôl, születék SzÛz Máriátpl, kínzaték

Pontzius Pilátusnak alatta, meg-feszít-

teték, raeg-ha)a, és el-tcmetteték, szálla.

alá poklokra4 harmad naponn halottai?

ból fel-^áraada. Fel-raéne Menynyekbe,

Ül mindenható Atya Istennek jobbja

felôl. Onnét el jó ítélni elereneket, és

halttakat. Hiszek Sz. LéUkbenn, köz^

önscges Kcresztény Anyaszentegygy-

házat, Szentek' egygyességét, bünok'

bottánatját, testqek feUtámadásat» i%

örök életet.*4 Amen. Ime itt egygy ar-

tikulus sintsen, Ezen symbolumnak leg-

régiebb magyarsága feUtaUltatik a'

Krakai A, 3« tzébenn, melylyet Kazin-

vtzi Úr ki-ada Pestenn 1808. a' Magyar

Régiségek között a* 1,56. laponn, a' hol

szintt' tígy nintsen ártikulus, aze'rtt Ka-,

zintzi Ur azt jegyzi felole, hogy kUttg



( 343 )

«як elott «< artikulust, midftnn a' töf J>?§

számbann vagynak, p. o. Szeremts Vár.^

aba gyülekeznek az Almásiak. Eijenek az

Andrások! Lássd а/ Debr. Gram, л' iQot

§» 194. lap. '

3.) Mîvel a* személyi Név-mássai :

én% tcy <5, többeseivel egygyütt a' ragasat-

ekokkal ele'gé meg-kjilönbböztetik a' dol-

got, azértt a ragasztékos szók' elejébe

szó szaporítás tenni az artikulust, és a'

régiek akkoronn azt ki-$zoktták hagyni,

p. o. látjátok szemetekkel míi ßsünket

Ádámot 's a' t. nem pedig : látjátok a' szem-

íttekkel, a' mû osijnköt.

ratá az ártikulust; de ñera ugratá ; ha»

Dem az nem vala neme tes Magyar, azértt

nem monda: Hiszek az egygy Istcn-

benn, -г— a' mindenható Atyábann, a'

menynynek, ésa fôldnek tereiptôjébena

'sa' t. Éz htlyUtlûl Àtya Isteri jobbjáray

így $zól:ül Atya /sten mellett jobbfeloi.

Eszre Kell venni, hogy az ilylyen szól-

ásokbapn : az Jsten' Tegy ver<?, az liten'

háza, az Jsten' ¿géje 's t.'eff. Az mint

artikulus nem Istenhrzz tarto^ik, hanem

fegypere, hàza, fgc'jc szókbozz, mint ha

leime; Istennek a' fegyvere, Istennck a*

háza, Istennek az ígéje.

*) Azértt az Úr' imádságát Káldi Fordít-

ása ként Mát. 6: 9. és a* mai «zokáe
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4.) ''Valahányszor meg-határozatlamíl

teszjük a' köz nevçt; пеш jáitíl hozzája

Artikulus, hanem vagy scmiui, vagy neV

izerënt-is így moadják : Mu Atyánk^ ki

vagy Menynyekbenn. — Szcnteltcisek

te neved, jójon te Orsz,ágady légyen íe

. akaratod, iniképenn M-nynybenn azon

hépenn földönn-is 's a' t. Nem mondja

pedig : A' eaü Atyánk, a' ki vagy menyny.

ekbcnn, szenteltessék a' te neved, jöjön

a' te'országod, légyen a' te akaratod, ,

mikepenn a' menynybenn» azon képenn

a' földönn-is. Igy él evvel a' 600 eszt.

sir beszéd' Irója is mondvánn: ,,Látjá-

tok feleim szömtökkel, mik vagymuk,

isa por, és hamu vagymak. Menynyi

milosttbcnn tfremteve élève (teremtéje,

elöje az aa «lo Isten«) mü Ösemüköt

. Adáraot, és adotta vala néki Paradi-

sumot hazává, és mind 'Paradisumbcnn

va-ló gyümöl'stol monda néki élnie,

Héonn tilotáa ót egygy fa gyümoltsé-

tol. i Ge mondáa néki; mie'rtt nöm en-

néik. Isa ki naponn ejendöl az gyüm->

öltstol, halálnak haláláal halszsz. Hallá-

va haltát teremtöve Istentul (teremtôje

Istentöl, mint ffljebb.élôve: élôje hely-

ett vala), ge (de) feledéve, engede ör-

vdöng íntetvinek (intetjinek, intetjeinek)

és evék az tilott gyümöltstöl 's a' t.** Itt

' ■ ez gyumôltstôl nem artikulus, hanera

• mútató név-más$a, és aar tesa», de fni-
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Ьа ezen szó : egygy*, p, o. Hasonlóvá Iett

JVlenynyek' qrszága egygy Királyi em-

berhezz, Hi menyegzôt szerze a' Fiának.

X-uk. *j г, Itt ez mondás: egygy Királyi

cmkerheLZ) nem azt tészi : uni homini Regit

hanem cuiclçim hop\ini Regiq (mint a' Ne-

jnetnél határbzatlan Artikulus.)

5;) Mivel hasonló ke'penn a'közmon»

dásokbann határozatlaniil szokánk szóla?

ni, nem teszjük azoo köz név mellé az Ar»

tikulust , ' ibelylyrôl vétetik a' köz mon»

dás, «*— р. o. Bagoly is bíró barlangjá*

bann (nem mondjuk a* bagqly is). Eb eb-,

Пек barátja, Eraber fogád fogadást, eb a'

ki megráljja. Sze'n-*getonek tôkénn a'sz*<»

ще 's t. eff, i

III. Fejezet.

A'viszszáló Nevrmássával való

. h e ly e s é 1 é s.

Viszszáló, vagy viszontagló Név,más-»

f&: magam, magad, maga, magak^magatohy

rriagunk, Ezekkel ugy kell élni, valaminï

•zinite ezekkel a szemelyi Ne'v-mássaival;

w 1 ■ - .* ■

ctu hocvetito. Tsak ez kevésbol is megr

tetszik nyilvánn, hogy igaz magyar

írtta ez beszédet, azértt hibáz a' Pebr,

Gram, a' 147. laponn; •
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4*. If, ày тйк, tik, Ôk, benneteket, hennünkety

niindnyajunk, mindnyájatok, mindnyájak. —

(Lássd feljebb az I. Fejezetet D. belü aiatr,

sz V. Részbenh, II. Tagbann.) -Välamiot

mondjuk : mindnyájatokat kívánlak, —-úgy

mondjuk : titektt kívániak, benneteket kíván-

laky magatokat kívánlak ; nem pedig kívá»

nom. Valamint mondjuk; min cínyájunk-

nak meg keJl jelepnilnk, r— úgy mondjuk:

nid hekünk, magunknak s meg keli j"len?

Bunk, Hem pedig jrlennie. bbböi vjlágos»

ann következik, b°¿y í#y »zölan«: magam

iova, olyly k^ptelen. mint tn lova, magat

lovay mint te lova, rosgunk lova, mint m%

lova, vagy mu nékünk lova, magatok lova,

mint ti ¿ova, vagy tinéktek lova. Erdely

helyesenn él ezen Ne'v-mássával ; de Ma

gyar Országbann eleget hailani ezen heJy-

telen ízólásokat ; magam ¿ova, magam ha-

za% magam szája valiosa, magam kenyer-

cnn dolgozom, magunk kenyere'nn aratunk,

's t. eff. Hib^z fievai' £lab. Gram, p. 362.

Botlik Pápai Samuel Magy. Lit. 78. §. Vét

a' Debr. Gram, а' 19оЛаро*п. Bukik Pá-

riz Pápai a' Dictionáriumbann ezen szot:

Tuopte, így fordítvánn : magad feje'tól. —

JKáldi te'velyeg Jób. 19. mondvánn : mag-

0fn szája's a' t. Melyly tsúf hiba légyea
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tZi meg • mútatám Szô-kônyvem' I. Tso«

mójának Eló-beszédjébenn a' 6. §. (Lássd

Szabó Dávid Ki nvertçs 31: lap. Sandor

Jstván Sok-féle 7. Darab. 212. lap.) Révai

azt mondja az emHtett helyenn, :— Jiogjr

olylyan hiba ; magam házam mondani,

mint agyam velomy ilyly formálag szól á'

Debr. Qram, is az elé*hpzotthelyenn,hogy

magam házam olylyan roszsz, mint roszsz

lenne mondani: szemem világám. ■' pe sém

Rêvai, sem a' Debr, Gíram. eszre nem vet-

te, hogy különbbse'g vagyon ezen mond-

ások kpzött; mertt velôm, szemem^ agyam^

világom, ne'v-szQ ; magam pedig szemelyi

Ney-mássa, nem olylyan ^ehát: agyam, ve-

lôm, szemem, világom, mint Magam ház-

щт, magqm lovam, magam szemem. Mlvel

ctgy, es szem Nev-szó? így кеЦ birtokbann

szólani : agyaní veleje, szemem világa, mi-

vel pedig magam Mzqm^tsak olylyan, mint

én házam^ azértt magam háza olyly génts-

os mondás, mint lenne én háza. Magam

lova, olyly ke'ptelen, mjnt én lova, -i- úgy-

jnond Szabó Pávid az említett helyenn,

magunk lova, mint mû lora. *) Ez hely4

*) Magam szenjrflyemnek le'gy kegyel-

mes (Ahmet 88. lap.) Magam retteg«.

e'$em loo. lap. Ha jo lenne : magasR
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ett: maga Лага (ejus domus) roondjuk ezt

is ; az ô /iáiay ez helyett ; magaknak szájak,

mondjuk; o nékik szájak (os illorum) ex

helyett: magaknak embtreik (t»ui hominet)

jnondják: az ôembereik, A* midônn zavar

lorténnék az értelembene, jobb az 6 hely

ett ezen visztzájó név-mássával eini, a'

mint feljebb meg*moodám (V. Rész. II.

Tag. I, Fej. A. з-dik wám.) Meg azt it

kérdezheti valaki, ha valljon ti ilylyen

szólás helyett: magaknak s*aj»k lehít e

meg-royidítve mondan] : magak' szá/a, é%

ez helyett : magaknak embertik. lebet и meg*

rovidítve mondani : magak' emberei\ vala*

mint szintte ее helyett: stenteknrk imádság-

ak, mondjuk : szenteU imádság.a\ ésez hely

ett: szenteknek imádságaik, mondjuk: —»

szentek' imádtágai, (V. Réss. 1» Tag. 1.

§. Jegyzetek 3. szám.) De erre könynyü

a** felt let a' mondottakból ; mertt ha ket

név szó vagyon szerkeztete'sbenn, mi ne»

mâ ; szcntek, é% imádság, akkoronn vagynn

belye az olyly rovidítésnek ; de ez a' kettör

magak, és száj, nem olylyan ; mertt magak

név-mássa, száj pedig név szó azértt e« heiy*

r-r^ ,

zárja (mea sera), ez is jó leone : ma*

gam zárja az ajtéf,
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*tt; wagatnüA szájaf) nem mondhatni :

migak' siaja\ <*z hely^lt: niagaknak ember-

eik^ nem mondhatni : ma^ak" emberei, vala»

mint ez hflyertrô nek.ik' emberök (illorum

homo) пега mondhatni ö' cmbere $ mertt

ez azt temé: illius Лото, és tz helyett: 6

nekik embereik) (sui homing) nem mond

hatni & e/nberei ; mertt azt tenné: illius

homines. De valamint ez helyett: Ô nék-

jek eroherök, meg-röviditve mondhatni: $

emberök, és ez helyett : Ô nékjek embereikt

mondhatni rövideb.benn : Ô embereik, dgy

cz helyett : magqknmk szá/ak, mondhatni:

tnagak* siájak) es ez helyett: magaknak

embereik, rövidebbenn mondhatni : magalt

embereik.

IV. Feîizet.

A* vltís/á-hozd Név-mássaival-

V a ! ó h e I y e s é 1 é s.

1.) Ш és melyly közöit mi a' kûlonbb»

ség? A' Ny>lv szokás ezek Jtözött ezt a*

kûlônbbségft hozá bé, hogy az elsôt tsak

a' személyekre* s' másodikat pedig a' dol-

gokrâ, meiylyek лет személyek, alkal-

naztatja, p. o. a bátyám, kit anynyira szer-

cték^ meg-hala\ nem ped'g melylyet* Ellen*

Ъепп: a konyvem, melylyet teg-пар vÔkt
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tl'Vcszc, nem pedig kit vôk. A' midônn

pedig a' személy' elejébe teszjük a viszszá

hozót, akkoronn nem ki\ hanem melyly

viizszá hozóval élünk. p. о. a melyly vitéz

anynyit tÜrtt a4 háboriíbann» meg-érdemli

& jutalmat / nem pedig a kivitêz. A' raelyly

ember hem dolgozik4 ne il egyék, nem

pedig a кi embef*

Jegyzei. Êzeh viszszá hozó neV-máí*

'iaihozz a' régiek nem szoktták tenni az

artikulust, nem mondották a kis á' Melyly,

hanem tsak ki% melylyt Igy a' 600 eszten-

dôs fövidebbik sir beszédbenn olvasjuk:

„Imddjämuk ez Szege'ny embef lelkéértt,

kit tír ez náponn ez hamos világ* icmnöizc*

belôl mentes kinék tt naponn testet tem-

etiük, hogy úf öt kegyelme'hel Ábrahám',

ísák', Jákob' kebelébe helyhezie* hogy bír-

ság nap jutva mind 6 szentei« e's önöttei

kôzé jó feiöl jöktatnid *) eleszje ôt (az az

jobb kéz felöl nyugtatni éieszsze* az az

támaszsza-fel ôt, — ut judicii die adveni

ente inter omnes sanctoi, et electos suos

a dextris reqniescere vivificet eum) A'

régi Ôseinktol tanúltt tír imádságábann sera

mondjuk: mtí Atyánk! a ki Vágy тейупу-

èkbenn, hanem így mondjuk: Mü Atyánk!

hi vagy Menynyekbenn*

*) Az az nyugtaíní (nyoktatní a' par-

asztos ki-mondásbann.)
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».) Mi viszszá hozóvál a' meg-határ-

ozatlan dolgokról élünk. p. o. a mim vagy-

on, abból neked is juttatok. Igaz л mit

na ondo к. — Az ilylyenekbenn melylyntW

helve nirits<-nf aze'rtt nem helyes azilylyen

ezólás: igaz, a melylyet mondok', mertt

melyly nyilvánn* és világosánn elôbb ki»

fejezett dol^ok utánn következik^ p» о,

îgaz a beszed, melylyet mondok.

3.) Ki, melyly, mi, akar te'tesse'k Arti^

kuhis elf jökbe, akar neni, mindenkor rag-

asztékaflan ige'vel kívánnak szerkeztetni»

p. o. az ember, kit, vagy à hit Шок ; nem

pedig làtombé —» Igaz a' beszéd, melylyet

mondok; nem morvlomí A'mitire'k* meg*

irám, nem pedig, a' mit írám, meg-íráoi

(quod scripsi* scripsi sub intelligitur il*

lyd) *)

m ■' i T-r

*) Hibásann vagynak febáí ny^mtatVA

«¿en szók Sánd. István' Sok-féie"]¿'benn ;

a melyly szavahat az egygyik T betüveí

e/ti, ez helyett eft. 3. Dar. 12b lap. 5*

Dar. lap. A mit is tsakazértt mond'

oni, (ez helyett mondok)* 3., Dar. 13/.

lap. Az ilylyen gántáokat aze'rtt szük-

té^ei fel-fedeírii, bogy azokat valakl

©Ivasvánn, gántsosann beszélleni ne ta*

búljon, 'e te'velyge'sbe ne vitessék.
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V. F i I 12 I i.

A' KérdÔ, é« feleló' Név'mássávaí

V aló hely es e'lés.

Az elôbbi fejezetbenn szólottam : ki

és mi viszszá-hozó Ne'v-mássáról. Ezen hi

c's mi egygyszer'srnind KérdS Ncv-mássa is.

Evvel: ki, ke'rdjük a szeme'lyeket, egygy

•zen Diák szóval: Qui, melylyet M.igy-

arosana így írnánk: Kvi. Öszsze kötjük'

ezen szóval is tsoda, p. e. kitsoda )ár ott?

Ezen szóval mi, a' dolgok felôl kérdezôs-

ködünk, 's anynyit teszen: quid? mi leht?

quid tibi accidit, mitsoda az? quid est hoc?

mind a1 két kérdô Ne'v'mássával állhatatos-

aon Artikulus nèlkûl éliink.

Jegyzet. Mivel ezen szó : ki, bárom fê

le ¿rtelmü : l.) Kérdó név'mássa. z.) Visz-

szá hozó ne'v mássa, 3.) ázt is tészi : foras,

p. o. meny ki] exi foras! jó lenne között-

fik kûlonbbséget szabni, a'zárzavar eltáv-

oztatása-ve'gett. Én azt itélem, hogy mivel

ki kérdô le've'nn, soha fel nem veheti az

Artikulust, Artikulus nélkôl iratva legyea

kérdó ne'v-mássa. Mivel pedig roint visz-

azá-hozá) a' mai Nyelv szokás-szerent, fel-

vehéti az artikulust, mint viszszá hozó ál-

landóúl írassék Artikulussal ; roikor ve'gre

azt teszifaras, mivel akkoronn ü- vel szokt-

ták írni es mondani, p. o, künn tz helyett:
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А/я*, kulsô, ez helyett: kils6y nêlkkl, nef»

nélkíl, kijLljebb ez helyett; kiljebb, lehetne

Ait monúani ¿/-helyett» p. ó. kümegyen : fo

rât pergit hogy ettôl különbbözzön ; kt

megyen? qui* pergit? ci ettôl. a kimegyenl

qui pergit. A' Felelô neV mássairól niuts«

«n semmi meg-jegyezDi való.

Ш.

Az Igékkel való hely es élés.

1 . §. Mi-koronn kell ragasztékos igévelélni?

Ragasztékosnnn a tselekvÔ, es köze'p

igékkel (de tsak azon kôzép igékkel, -«-

■ûelylyek fel*vohitik a' ragasztekokat (4.

Rész. Ш. Tag, ï. Fej. 3. §, D. Jegyzet az

£. szám ahtt, И. Fej. D.) szokttunk ¿Ini;

mertt a szerivedô ige fei ne/ri Vestí a Hag»

âsztékokat. Itt ez a' jeles, és nevezetes ;

de egygyszer'smind sdlyos kerdé» támad:

Mikoronn kelletik ragasztékois mikoronn ped-

ig ragasitékatlan igévèl élniink? p. 0. mi*

kornn/i kell így szójani : mondy míkoronn

így; mondjú'i miknrorin kell mondant tué»

cm, mikoronn tudoky mikoronn tudod, mi-

koronn tudszsz, mikoronn tudjay mikorona

tud? Ebbenn leg-tobb hibát ejtenek a'

Tolttok, e'9 Ne'metek, a Magyar Nyel*et

kerdvénn tömi ; mertt kérdeztetvénn a*

ilylyen ez kérdcssel: tudszst magyaritlt



Igyfila! : tue/от, és azonnnl el-ártílja mag-

át, .éi ki-nyilatkoztatja, hogy nom tud;

■nertt ha tudna aoagyarúl, így Meine:

Éudok. Némelylyek a' fel-tett kérdrsre így

felelnek, hogy akkoronn kell ragasztékos

ígevel élnünk, midônn a* tcelekedetet

meg-határozjuk, (determihamus) de ez

tokéletlen felelet; mcrtt hol kell jobbann

«•g-határozni a'tselekedetet, mint midônn

Igy szólok ; te engem szeretszsz, Ô engem

meg-6lt ó téged meg-öl, vagy rninket, titeket

meg-ül, 's még se m élünk ezen ígékRel

szeret, öl, ragasztékosanm Azértt a1 feltett

kérdésre 9Z kovetkezô rend szabásokkal

félelek:

I. S Z а В Á s.

Valamikoronn az ige, akar mnt*f$

Név*mássával, akar meg*kÜlönbböz'teHi

Név-móssával sz^rkeztetik e-gygyb», az az

ha meg-határozjuk ártikuhissal, vatv nuit-

ntó név-mássáyal : az, azon, ttmaz, ez, ezen,

imez ¿ nevet, melylyre mútat az iç#, ak

koronn ragasztékos iç^vel kell élni, p. o,

ha így szólok: künyvet olvasok, tsak any-

»yit mondok: valamelyly könyvet olvas-

•k ; ha pedig azt mondom arttkulussal :

л kënjvti •hdioníy mir akkorbaan vala»
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menynyîre meg-hmtározom ; — de meg it

egeszenn meg nem raútatom, melylyik

копуvet ölvasom nevezet szerént ; midönn

pedig azt moadom : azon hönyvet •lva$om%

tnár akkoronn mint egygy újjal reá mótat-

ok a' könyvre. Mind azon-áhal a' három

viszszá hozó név-máisa * ki, melyly, mis

ha mindjártt elöttök vagyon-is az artiku-

lus, meg sem lehct ragasztékos az Ô ígé*-

jok,p.a. a' kit szeretek, a' raelylyet látszsz,

a' mit a' szerentse ad, mit mendok 'st. eff.

(Lássd feljebb s- Resz. II. Tag. IV. Fej.)

EzAtell mondani : ki, mclyly, mt'róly midönn

öszsze kötött szó-is. -

II. S Z A В Á S.

Midönn az ige a személyi név-mássai-

nak 3-d ik személyjôkkel a' 4-dik ejtésbenn ;

6t, Ôket, magát, magakat, mindnyájakat,

e's a' mútató név-mássának ez 4-dik ejt-

ésével : azts amazt, azont% ezt, emezt4 imezt,

ezent, szerkeztetik : akkoronn is raga»zt-

ékosann ¿iünk vele. Ezen szó azt, akkor

onn is olyly erf jû, midönn alattonbann

lève értjûk azt, p. o. keYém Ôt, azt mond-

od, azont harmadszor hozja-elé*. A' mit

lovona fogad, gyalog meg nem állja (ért-

теоп azt meg nem állja.) Oda viszen% a

*3 *
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tová пет akar»d. Kildi Ján. si. (¿rtsd

hoztk: ait пет ttkarod.) На pedîjç a' ha»

ftenló mondásbann nem értetik alattobbann

•sen »zó: azt ; nem kell akkoronn rag«

atztékos ígével élni, p. o. mindennek a*

mit akarek, adok, vagy a' mit adhatok,

adok. Nem mondjuk л1 mit akarok, adorn;

rorrtt ezen mondasnak ez az ertelme : a'

mit adhatok, olyly valamit adok. ;IIyly-

•nkoronn, ha raindjártt világosann teszjük-

it ki, ezen szót: azt, ige ragasztekat-

lanúl marad, р. o. kérdvénn; mit adszsz?

így feltlek : a" mit akarok„ azt adok, äz ae

©lylyan valamit adok. Igy et mit akar,

mzt tselekszik, az az olyly valamit tselek-

szik : (tale quid facit, quodei lubet.) így:

mikor akar, eszik a gazdag ; a szegény

mikor vagyort, (Raynis.) Nem mondjuh:

mikor\ akùrja% mertt itt nem értjüft alntton-

hann ezen szót: azt, hanem ezt: ertnt,

mintha mondanók: mikoronn akar (enni)

akkor' eszik a* gazdag, a' szegeny pedtg

mikor vagyon (mit ertnie.) De ha hozzi

akarjuk erteri ezen szót azt, akkor jól

mondjuk ?• mikor' akarja eszik d gazdag.

Valamint Káldibann Ján 21: 18. Járszst

' vela, a* hol akarod vela, nem roizsz tzól-

ás, hozii ¿rtrann «sea szót : mzt, mintha
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lenne : a hoi azt akarod palm. De igy seal

lenne roszsz szólás: járszsz va la, a' hol

akarszs* vala, ezt hozaá értvénn ijárnu <

HI. S ï А в Ь.

Middnn ragasztékos 4-dik ejtésû neV-

•zókkal szerkeztetjük az ígét, annak rag»

asztékosnak kelletjk lennie, p. o. segitem

kedveseraet, (juvo amicum mcnra.) Tiszt*

eljed Atyádot (honora patrem tuum). —•

Egygyk sera crti a' másikának szavát.

Valljok bftneinket. El-hagytátok Istentö»

ket. El-vesztették minden vagyonjakaf.

Ida tartozik a* viszszáló név-mássának

4-dik ejte'se-is, p. o. miitogatod niagadat

(ostentas te Ipsum.) Magamat ajàntom (m*

jpsugn commendo). JUsertsetek magatokat

(probata vos ijpsos^— Valaki «atbaa

len-vetést tehetné, így szólvánn : magamat

mjánlom, ezen iget ; ajánl ragaszte'kosann

szerkeztetem öszsze ezen szóval : magamat,

Hit midönn azt akarom roondani : Ule me

solum comrmndaty miertt nem toondom;

б tsak magamat ajánlja^ hartem így szólok :

6 tsak magamat ajánl, teak magamat kiv-

án?. Itt miertt nam szerkeztetem ezenszót

magamat ragasztékos ígével öszsze, ha*

•em ragaszUkatlanoal? Enaek aa okát



xoir meg-fejtettem fei j ebb (a* 4. Re'szbenn

III. Tag. I. Pej. 3. §. A. Jegyzet a 6-dik

szám alatt) mivel ha £ 3-dik személy az

i-sore, vagy a-dikra alkalmaztatja tselek-

«dete't, akkoronn az ige, minde'g ragaszt-

ékatlann, es tselekvÔ, p. 0, ô engem, vagy

téged meg-szeret, meg-eszen, öszsze hagy*

oz. Hasonlóképenn, ha a' 2-dik személy,

az i-sÓre viszi munkáját, p. о. te enge»,

te magamat, vagy magunkat, kívánszsz,

nein pedig kívánod, !» ^-

V . . .. ., : ,;ii'4V

IV. S z a в a s. , . , ;vá

■ Mikororin az ígék я tulajdon nc»e$

4,-dik Ejtésével szerkeztetnek, akkoronn-is

az ígTek ragasztékosonn állanak ; ámbár

nintsen raellettek az ártikulus, p.e. Egyip«

tust nézem. Jánost követed. Azon ttérttt

Istent Salamon '<t,«|, ,■' *.;

. Л \ ч

>v.\ .v. IV. s z л i Á s. J

. « *■■ т

Vifllahányszor a' beszed' szövete'benn,

és kötetebenn (in nexu orationis) ezea

egygybe.foglaló : hogy — következik, a»

elôbbb ige, melylytôl az egygybe-föglaW

fiigg, ragaszte'kos. Ilylyen esetbenn ezen

szót-is : azt alattonbann e'rtjük, és ennek

allattones ereje miatt is erösödrk ezen
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Szabás, p. n. hi jelentette-meg néked^hagy

anezitelen valnál? qais indicavit tibi, quod

nudus esses), (mint ha így lenn«: ki jeten*

tettermeg neked azt. Rêvai antiquit. §, 91*

VI, S ? а в Á s.

Eddig meg-mondára mikor ékink rag-

aiztékos ígékkái a' jelentÔ, Meg-hagyó ёщ

я kotô módbann. De mivcl Magyar Or»

•aágbann a' jelentÔ, és köt6 mod' ragaszt*

•kos múittjávai пеш szokttanak élni, ha*

нет heJyette tsak r'agasztékallannal, p. о,

mivfl Magyar Országbann így. besze'lle*

пек : Eat a* könyvet olvasánk, és olvasnán&%

пет pedig olvasóky és olvasnóh^ a'mint шщ

Ei delyiek élnek az ilylyenekkel, ralaminl;

a' mti ôseink élttenek, és pía is élnek a*

tudós Magyarok : annak okáértt hogy a' t

Magy ar. Országi leg-alább az írásbann meg

ne botoljek, ее magát tsuffá ne tegye a*

tudós Magyar Világ elâtt, szükségesnek

ítélttem egygy olyly re'gulát szabni, melyly*

bÓl minden S2ületett Magyar, a' Gram«

matikáhann jártas пет lévénn-is, kqnyny-i

enn raeg-tanúlhatja, mikor kellessék, ókx

nók, 6k, nôk végezetû ragasztékos ígével

é\n\ ; mikor pedig ánf¡y «nk, nánk, nék vég*

ezett ragasatékatlaenai. Tudni. Wik a*
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izületett Magyar tadja, Grammatika nél-

kiíl-is, mikor kell a' jelento mod' jeku

Taló üdejének 3-dlk egygyes «zemélyjé-

benn jay vagy i-vel œondani az ige't, mi

kor pedig annélkûl, p.o, njikor'kell mond-

ani : tudja, rnondjay szereti\ mikor pedig

tud, mond, steret. Aaertt haa'jelentÔ mod'

múlttjának többe* számii el$Ô szamelyje-

vel, ésa kötö mód' múlujának többeseUÖ

ïzemélyjével hjba-nélkül akar szólani, —

elóbb próbálgassa; hogy mondja azt a'

Magyar à' JelentÖ mód* egygyes '3. szem«

éljebenn ,3 Há /'a, vagy / vegezettel mond

ja, akkor ' ók% Ófc nók, nôfakel éljen as era-

lített múltt iidöbenn; különbbcno pedig

ánk, énki nárilt) nént-kel, p. o, így kell szól-

anom : azt hallúh a Frtntziákrál (Hoç au-

divimus de Gallis> пет pedig hallánk,

mertt így szólunk ; azt hallja a' Fraqtziá-

ról. Esmégnera jól szólane'k így mük ne'k-

ték valamit mandanóky — hanem valamit

mondanánk, mertt ragasztékatlanúl minden

magyar így szól: ne'ktek valamit mondx

ист mondia,

■ Г- • ,

VIT, S 2S А в к s,

A' határozatlan módbann mikoronn

helyesaz íge't ragasztekkal tenni ki? Vala.
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bányszor a* szerkeztetésbena a' nevnek,

vagy név-mássának з-dik Ejté»e nyilvánn

áll, vagy alattonbann lappang, jól teszjük

az ahhozz tartozó ígenek határozatlan

módját ragasztékkal, p. o, azt mondja az

Apóstol visgálnuok (hozzá értvénn mondja

nékilnk.) Kiknek lehetetlen isftem üdvoz-

ülniök, Mit használna világra sztiletnem

(Pázmány Imáds, konyv, ггб, lap, hozzá

értsd nék«m születnem), Elége' meg adi

értenünk (t, i, nékünk), Nem engedé az

építést el-kézdeniek (t. i, nékjek Telegdi.

i, Rész. 309. lap.) Egygy néhány atya-

fiak«ak б magát látniok adá (Gallus Ana-

xius e, üj.) Kíváníágom yagyon ti*hoz-

zátok mennem (t. i. nekem vagyon. Silve

ster Roto. 15, Mind Peradi'tSQmfrann paló

gy&möltstöl monda néhi élnie - - hineh (tudni

Ulik Péternek) adqtt (a? az adatott) hatalm

¿dañea, tf hetnie (a' 6oo esztendôs sírbesz-

e'dbenn.) El kell mennünk, mennetek,

menniök, mennem, menned, mennie (itt

lappang nékém, ncked, nékje, nékünk,

ne'ktek, ne'kjek). Ezen ragaszte'kos határ

ozatlan módú íge'k a' Diák szólásnak rov-

idítrfsei (compendia) az ц£ ésquoct el.hagy-

atását (oniissio ut, quod) ezekkel sze'penn.

kUteszjük, p. o. monda neki élnie : dixit «i,



tit VMettof, reí diücit éi vivendum, r««oen.

dum Rêvai Antiqu, §. 73,

Jegyzet, A' mü öseink nem tsak ak»

Jior' elenek a* Ragaiztekos ' határozátlan

módú ígékkel midônn a' szerke atétésbeha

a' hévnek, vagy név-inássának 3»dik Ëjtésa

vala uyilvánn, vagy alattonbann,* hanem

akkor is, midônn a' nevn«?k, vagy név'raás?

iának 4 d'k Ejtésè vala a' szerkwztete'sbenn;

a' 3-d К Ejtése pedig sem nyilvánn, sem

alattonbann cnf nem találtatott, p. o. Kiv

ánlak titektt látnom. Komjáti: D. 7. Avval

rnemk ditsekçdnem. Tejegdi l. R. ElÔ-besz,

éd, hit en nç/p merek mondawin.. Telegdt

3. Rj/^lè lap, Епгещ kûldttek téged lçttnom4

Heltài Gáspár Magyar Krónika »79. lap;

Hïrri акагок üdbt mulàtnom. Talegdi 3. Rf

£76. lap. fía.akarod meg-látnod te küsded\

stgedet, (-Igen régi kéz irás az Egri.I«.itze,

tim' K.ón.yv házábapn, rpelylynek felQl irá»

îi: Az Urnak nevcbe kezdttih\ új szerz.etes*

tknfk regulája. fit az djj szerzetesekenn e'r-

ti az Aijátzákat, a' mint meg-tetszik a' ré»

gmákból. Ezen régiseget Re'vai, különbb-

тип л régiségnek nagy bóvára, nem látá;

én nékem pedig szerentsém vala olvas-

pnm, melylybenn az irás' m(5dja igen fur*

t»3, es a' betöft formája, ke'pe' igen fitze-'

r«% kár ho£.y nem rge'sz, a' 7-dîk és 8-dik

Ré4x el-vpszett belftle.) Az 1-sÔ Rész a«

Imádságró! vsgyon, a* «»dik a' Gyónásn

ró!, a' 3 dik a' Commonikálásról, a' 4-dik

a* Ételrôl, az ^-dtk a' SzeavtdrfsrtH, ai' "év



diк ex Ólá*ról (így neveai palótzosann a»

aívást), a' 9-dik a' Tisztességrol, a' 10-dik

л' "kíeértetek ellene állásáról. т— Ezeket:

ha akarod meg-látríbd te küsdedségedeU irja.

as ü Réwb«?nn. Ha tókéletesenn akarod,

Jirisztust szeretned. Ugyan otr, Mikor ко/я*

monikálni akarsz, entselkedjél mind az ege'sg

elótte való hétenn tennen magadaf szorgalrnn

atossággal hozzá szcrezned - > mertt ilyLyti%

szerzésrdl mondja vala Sz. Pal: elöször biz*

onyítsa meg• embór Ô magát 'sat. Ugyan,

ott a' 3. részbenn (dum communicare vis,

satagito tota prière hebdómada te ipsum

íM i igenter ad illud praeparare ; de tali nam-

que рггерагаиопе ajebat S. Paulus : primo

probet se ipsum hpmo &c). Hasonló ezek.

hezz, a' mit egygy régiséges Magyar

"Könyyhenn ©Ivasék, melylynek szerzñje

vala /lAmet, a' ki, a' mint maga meg-vallja

kônyvének 177, 178, és tai, lapjánn, Gie*

polbann születék a' Tenger mellett H erdum

Várasábann. Ezen Török magyarul régi

jó magyarsággal le-írjaa' Török vallásnak

ágazatjait, még ezen régi KönyvrÖ.1 sena

hallék semmit; leg-elôszôr-harmadéve va,

la szerentse'rn olvaspi, azt vélem Baldovszki

Jónos Ur közölve'nn. Kár, hagy az fleje,

és vége ki vala tépve. Ez a' 104-dik 1арч

onn így ir: En látnom jöttenek : (ad me in4>

visendum venere) Ä kik én látogatnqm,

vern\ jöttenek. En látni, én Mtogafni me^

rovidúltt szó ez belyett : engem látni, en-

g<»m látogatni, mint mondjuk; ház tüz lot*

и/, M a« házat, tüzet látoi, és mint raond*
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Jukradjd icio » mrntém ez heíyett men*

temet 's a' t. Nem tuontlji : én látni, en lát.

ogatni, h anem ragasztékosann tóíwo/n, Aí*.

ogatnom. Ilylyen Pázmánybann : méltózta-

toi Uram szemedet reá vetncd el te kezeit

mvnkájára^ (Libi4. precunr pag.'i 25.) MéU

tólnál engetnet szarándok tiémberict esmér»

Tied (Codex MS. Trans Bibl. Roth. И. ïo.)

Méltólj minhet meg-áldanod. (Saçri Sert».

MSS ) Méltoztassál irgalmasságot tenned

én atyámmal, anyátnroal (Prcc. Lib. ms.)

Kívánttara régen olyly emberre akad*

nom (Gyöngyösi Karikliája). Ne igyekez*

zél hiieket hallgatnod, (Dieta MSS. S,

Bern.) ' . л .

Wgre a.' leg-rígiebb 6ot> esztendóí

rövidfbb Sir beszédbenn is 'olvasni ez

mondástrjó felÔl iochtotnia ilezie wt4 azaz

jobb kéx felÔl nyugWrii eleszsze.ôt. Eat Re'-

vaihibásann olVa?á Jgy .* jó felôl iktatnie.

éUszfe 6t. ad pe{rtem dexteram collocañdum

vivifieet cum, mertt snbkal természetesbb

ennek ez az értelme : nyugtatrii cle$z$zeb ix

az ö'rök nyügidalomri éleszsze támaszsza-

fel ennek testet, melyly я Rrisztus jobb

*rze' felôl pyúgorlje'k, joktatñi ez helyett

¿11 tijohtatniy й mint*mondja a' tq.datlaa

köz uép, mertt itt a' g úgy hangzik, mint

A% így mondjqV: nintsen nyuhta^ ex hely

ett : nyugtq^ nyúgata4 nap lt"tiyukta utánn^

ez helyett :le*nyugata utánn, hájdann ítyog-

Лз?л/- helyett mondhuttták : johtatni\ mertt

*'/', és n betö, betö-tsere (Antithesis) áltat

fel.izoktta egygymást váltani, a' mint ert
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én bôvenn meg-mutatoni Szd-könyrem-

benn. a' j betûrol szólvápn p. o. mondjuk

varjd, és vaí-nyú, borjií, és bornyú, sarjú,és

sarnyú, hirjú, é* kirnyú, dont, és döjt» per*

rye, és p?rje, járkál, és nyargai, kórnyad,

ft kórjad, pazdorja, és pazdornya, kéj, és

keny, lanvh*», és lajha, górayed, és gör-

Jed, virnyog, és virjag, terjed, és ternyed,

koruyék, és körjek 'sa' t. így lett joktatni

ez beiyett;. nyoktatni^ vagy helyesebbena

njogtatni^nyugtutni. M.Veta'ki muht hív-

rknek utóljara azt szokttuk moudaui : —

nyugtassa Isten, adjon Is en oékje Örök

nyugodaltnat, nyugodjék az Uibann, ezen

sir beszédet is iiyugfrdalom kívánáseal fej-

ezé bé ez régi Irótfk, melyly régi írásnál

nintsen drágább kintse a tudós. Magyar

Világnak, hanem tsak azok vetik ezt meg,4

У kík nem tudják olvasni, nern tüdnakraj-

ta el-menni, és nem értik» Ars non habet

osares, ntsí ignorantes. Hogy ha ezen sir

beszédünk meg пет lena-, mai napigtan

вет tudnók helyes nn meg raa^yarázni

en ncVmássánik ejfegalését, a'többes szá*»

вш Ragasztékokat ; de az ott elé forddló

ÓSe/riük, уящутик, \rr>äd)a/rtuk egészenn

világosságra vezérli a' Magyar Gramma-

tikust.

Már ma a' 4-dik ejtéssel szerheztetett

fgét a' határozatlan módbann ilyly regí

módra aera szokttuk râgssztékositani. —•

Nem mondjuk : klvánlak látnomy hanrm Ját-

tli« nem mendjuk : пет акагок йг/ôt mulat-

пмгц baoem málataifinem mondjuk \4n Idt



nom /<■>«, hanem engem látnl jött,nem œotid.

juk : Isten nyugtatnia támaszsza fei Й£, ha-

nem lsten nyugodni támaszsza fei ör. Ezek

faasonlók ama' fönn említett régi ragaszt*

éKos Részesiïlôkhôzz, р. o. én élvenn dítsér-

em ai Unat 'sa' t. (IV. Rész. IV. Tag E.

Jegyzet ) *) Valamint ezen ragasztékos

Részesâiok ki-avúlttanak, e's már ma azok-

kal nem lehet éinünk, ha tsak azokat a'

kozonséges Nyelv szokáe új életre nem hoz-

andja, úgy ezca régi módi ragasztékos ha-

tározatlan módú ígékkel sem élhetünk.

Már a' raondottakból aztis meg tanúl-

hatni mikortta kell ragasztékatlan ígével

«lnünk. tudni ill i k. :

i .) Ha ki\ melyly, mi Név-máesaival szer-

brztetjük az iget, es az azokkal öszsze«

hötött szókkal, minemÜ semki^ némelyly^

valamelyly^ semmi, p. o. Semrait sem látok

<J. Szabá*) valamit adok. Ha alattonbann

bppang is a' valami szó, az ige ragaszték-

*) Valamint hajdann mondották : én él-

vém, te élvéd, ô élvéje, mük élvénk,

tik élvétek, ok élvéjek, úgy mondották:

én látnom, te látnod, Ó látnia, mük lát-

nunk, tik látnotok, ok látniak. En szer»

eznem, te szerezned, 's a' t. én múlatnom

üdót, te múlatnod üdót 'sa't. én nyug-

tatnom, te nyugtatnod, ö nyugtatniä, és

Ót nyugtatnia 's a' t. Tehát nem jó én hí-

nia, te hin i a, én innia, (inynya fogok.)

Tehát nem jó 2£¿/<#bann. Bírák 12; 4».
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atlan, р. о. a' mit akarok adni, adok, t. î.

olyly valarait ad ok (II. Szabás).

2.) A' melyly ígea' з-dik szemelynck

az l-söre es г-áikra alkalmaztatja tsclek-

edetet, es a' 2-diknak az l-söre, az is rag«

asztekatlan, p. o. Ó engem e's téged szeret,

te engem és trüñket szeretsz. (III. szabás)

3.) Ha küz-névnek nem tulajdon • név-

Eek 4-dik Ejtésével szerkeztetjük az íge't,

p. o.embert látok, könyvet olvasok; inerts

ha a' név tulajdon akkor ragasztékos az

ige (IV. szabás).

4.) Ha sarkalatos szám szók, e's ösz«

szeséges mással erthetok' 4-dik Ejtésével

szc rkeztetjük az ígét, akkoronn is ragaszt-

ék .tlan. (Lássd V. Rész. I. Tag. 3. §. 2.

szám.) p. o. Egygy két embert látoky mu d-

en jót kívánok, sok, hevess, elég, hány ?

tobo, temérdek, számtaTan, támítalan ma-

darat látok. Ide \ а\Ь enynyt^ anjrnyi, meny-

nyi^ valatnenynyt^ miñd4 p. o. mind igazat

mond, anj-ny 1 1 tudok felôle. Sz. Páli. Gram,

pag. 21,5. *-)

¿.) A' határozatlan módú ige ragaszt-

ékatlan valabányszor a' szerkeztetésbenn

*) Tehát roszszál yagyon nynmtatva

Sánd. István sbk féléjébenn a' 3 dik Dar.

189 laponn : Ezeu szigetiek mindcn hútt

sülve cszik) tt helyett esznek. És 4 Dar.

,58» lap. minden monumtntomqkatfeliil hal-

adják, ez helyett.* haladnak. Es 3. Dar.

146. lap. — Harmintt három isitendok

eSX€X nemiist ttszik. ..' ■
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a' 3-dik Ejte'se a' névnek es néVmássának

nintsen, sera alattombann nem lappang.

(Lássd a* /-dlk szabást).

2. §.

■ Mty& Szabások at ígek' szerkeztetésébtm*

1.) A'tselekvÔ ige, nevekkel szerkez-

tetvénn egygybe, ezeket a' 4-dik Éjte'sbena

kívánja raa'gáhozz, p. o. Pái lev ele t ir, bort

* iszik 's a1 1. »

2.) Helyesenn veszi észre Sándor 1st-

várt (sok fe'léjébenn a' 10. Darabbann, ig.

laponn) hogy régi Elejink a' szenvedô

ígékkelnem igen élttenek, aje azigengyér-

enn, és ve'lte. A* 600 eszteudôs sir beszéd-

benn egygyszer sem fordól«elé úgy, hogy

egygy helyenn szenvedo értelem fordúl-

vánn is ele ez mondásbann : Pc'tet, kínck

hatalm adott ódania, és ketnie (cüi potest*!

data solvendi, et ligandi,) пего mondotta:

adátott szenvedôleg ; haoero adott tselek-

edôleg, mint mondjuk mais V îstmtôt uett

hataloni által tselehszem azf, nem pedig

vétetett hataloni által, IstentÔl adott katal-

•mmal tetta ait. De már az ApOstoli Hit

Yallásbann dtször meg-')eleñ\k:fogaritaték,

tzületék, kínzaték% nteg-feszítteték, tn/ticttct-

ék» Inat't tanúljuk-meg, hogy n« kevessük
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a' Diákor, és Németet, a' kiknél «ûrônn ele*

fordúl л clic¿tur, man sagt 'st. eff. hanem es

hel^ett így szóljunk: azt mondják, nem

tudják, vagy пеш tudjuk 's t. eff. Most a'

sok nem tudatik, mondatik, annál inkább

ez helyett az óttiA, Ôdik viszszáló, még leg«

inkább a' sem nem viszszáló, sem nem

szenvedô atódiky etôdik, — p. o. értetôdik,

nyomtatódik, vétetodik, te'tetódik, íratód-

ik, 's t. eff. irtóztató képenn motskolják, é%

piszkolják nyelvünket, ngy mond Sándor

István az eroh'tett helyenn. A' szenvedô

ige a' nevet tól, tôl vagy által utól-járóval

kívánja magáhozz, p. o. az ellense'gtôl ver-

etik, vagy az ellenség által. — Ezeket a'

Diákos* e's Németes ejtéseket : tudatik, Ш-

tatik, hallatik 's t. eff. igen sze'penn teszjük-

ki a' határozatlan móddal így: Innét nem

látni1 oda (hinc non est videre, sea non vi-

detar illuc). Azt hallani felôle (hoc audi-

tur, vel hoc est audire de ipso.) Ezeket

sem hol nem olvasni (Hoc nullibi est le

gere, sea nuilibi legitur). így a' tehetô

ígékkel: azt mondhatni felôle (hoc dici

potest de ipso) sem hutt nem látni àriynyi

embert, mint nálak. Sánd. Ist. sok fél. I.

Dar. 15. lap. Ezeket Magyar Országbnnn

sem hol пет hallani. 8. Dar. 136. lap. Ez

24
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tket sent hoi sent olvasni 8. Dar. 219. lap.

A Pataky melylyet által пет gázolhatni,

Káldi. Ézék. 47. Rész. ¿. vers. Ugyan ott

Amos 6. Rész. 13. vers, 's a' t. Más kép'-is

kerûlhetni a* szenvedô ígének atik, ctik%

tatiky tetik) kfllönbbenn nem roszsz vég-

ezetét, annál inkább az attarih, ettetik, tat-

tatik, tettetik végezetekef^ p, o< èz hefyett

a' jó szenvedô ige helyett: töretii, és et

helyett a' roszsz helyttti töfettttik^ jobb,

szebb mondani ez köZe'p iget: töriky р. о.

ez helyett í frangitur1 olid, jobb moridani:

el-törik a' fazék, mint el-töretik, vagy tor-

ettetik. Ее helyetí: hod aüditur de ipso,

jobb mondani : az hallik felóle, vagy azt

hallani felóle, vágy azt halljük felóle,

mint az hallatik, arinál inkább hallattatik

felóle. Êzt : solvitur funis, szebb így magy*

•riant i el-oldik a kótél, mint el-óldaiik,

vagy el-oldódik, el-oldódzik. Ezt : anseris

ala frangitur, ékesbb így kHendi i a* lád-

nak szárnya sZegik, mint szegetik* vagy

szegódik. Ezt : puior seniiiur, helyesbb

így fordítani i buz éttih\ mint e'reztetik,

vagy e'rzódik, szebb látszik (Videtur) mint

láttatik, kellemetesbb : tetszik (videtur)

mint tettetik 's a' t» Ül% ül végezetÛ kozép

ígével is nagyobb kellemmel fel-válthat
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juk a' szenvedó' ígéket, péld. ok. ez hely*

ett meg-rövidittetett ige, — így szólvánn:

meg* rövidiiltt ige (abbreviatäm verbiim)

Wt.*)

/3.) Ä Kôzép igék nem íévénn ragaszt-

ékosok, a' neveket az elsÖ Ejtésbenn kíván-

ják, р. o. Peler alszik, az ember él, a' kö-

*) Még aztis roéltó meg'-jrgyezni a'szen-

vedo ígékkel való élésrol, hogy vala-

melyly ígéból a' közönse'ges NyelV szo-

kás-kéut mívelteto iget - foi'málhatunk,

akar azod ige iketien, akar ikes valais,

aZoti miveltetôkbôl formálhatunk szen

vedó iget* és velé élhetüük4 így p¿ o.

eszik ikes ígébol lészen mívelteto í étei%

azértt szenvedôleg élhetni étetik-ígével,

azértt Káldi ezéri szólást í ifestis quae Com.

editür* d iineá% így fordíija : iñelyly meg-

e'tetik a molytúl. De a' melyly ígékbol

míveltetok nem lehethek, mint р. o. vagy-

ó/íból, megyenhöU lészenbol nem tsinálhat-

unk ilyly mivèltetôket i vatat* métete létet*

tehát szenvedôleg sem élhetünk ilylyen

ke'penn Velek i vatatik, rrtétetik^ létetik,

mint a' Diák sem mondja Est ígéból,

mikof azt teszí vagyott, estur; de est mi»

kor azt te'szi eszik akkor beiöle mondja,

estufsfit ígéból sem mondja fitur^ mük

se mondjük létetik, a' Diák mondja ugy-

an ¡tur* de nékúnk mégsem lehet mond-

ani: métetik, sem menetik.
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tél el-óldik, a' tsupor el-törik, az ér rán«

gatódzik, a' fázékony be'-takaródzik. —

Némelylyek az ódik, ódik végezetú kozép

ígékkel szenvedô gyapánt helytelenúl él-

nek (A' mint már meg-mútatám IV. Rész.

III. Tag. I. Fej. 3. §. В. Jegy.5. szám.)

й,.) Néhol, nevezetesenn Erdélybenn,

ilylyen szerkeztetések szokásbann vagy-

пак.'/д vágni rnegyen, ház tiiz látni mentt.

Ahmet is így ir a' 104. laponn: Én látnom

jbttcnek, kik én látogatnom пет jöttenek. —

Pesti Gábor' újj Testamentomábann Mát.

XI. Rész. Mi látni menttetek ki? Tiiz ¿0-

tsátani Jöttem. Luk. 12. Es Silvester Ujj

Testam. Mát. 11. Mi látni menttetek ki?

ki mène mag vetni, Mát. 13. Az effele'król

azt kell tartani, hogy ezek tsak meg-röv-

idültt ígék, mint péld. ok. meg-rovidítve

mondjuk : adjd ide a' konyvém', ez hely-

ett: adjd ide a* könyvemet: Valamint pe-

dig helyesebb mondani : adjd ide a'könyv-

emet, úgy helyesebb ; fát vágni megyen^

Házat tüzet látni mcntt, engem látni jötty tùz-

et botsá/tani Jöttem^ Mit látni menttetek kiy

ki mène magot vetni. Ezek úgy sintsenek.

közönseges szokásbann; a* szókat pedig

tsak olyly formálag szabad meg-ro vidít-

eni, a' mint a' közönseges nyelv szokás



( 373 )

engedí. Ha lebet mondaní : hi mené mag

velni, favágni, tûzhàz látni, tûz botsátani,

mi látni, én látogatni *s t. efiY akkoronn ezt

is mondhatnók : szeretne henjér enni, mivel

hogy szeretne nem egészenn végheza;

mentt, hanem (a'mint a' Debr. Granv, szól,

a' :¿o¿. laponn) tsak tzclbann levo tsrlek-

edetet jelcnt. De az ilylyene-k szokatbn

mondások. Azértt Káldi Mát. 11. nem

mondja: mi látni menttetek-ki ? hanem mit

menltetek-ki látni. Es Luk. 12: 49. tüzet

jöttem botsáfani a' fóldre.

£.) Mivel hogy a' Magyar íge'nek a'

határozatlan módbann múlttüdeje nintsen,

aze'rtt azt üogy-gyal teszjük-ki, p. o. ezt:

Turcam vicisse dicunt, így fordítjuk: Azt

mondják hogy gyozótt a Törqk, nem pedig

így : à Törökät gyozöttnek mondják. Lássd,

a' Debr. Gram, л 209. laponn а' 62. Ré

gula alatt való jegyze'st. A' roiket eddig

ele' hozék, ягок közönse'ges szabások. A'

különös íge'kkel való élést, — mi nerofi :

vagyon, fog's а X, a' szárraaztató Szo-köny-

vembenn magyarázom ; mertt a' különös

szóknak jobb helyök vagyon a1 Szó-konyv.

benn, mint a' Grammatikában'n,
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IV. Tag.

Л' Rrfszesûlôkkel való helyeç

é 1 é s.

A* Részesâlôk ,5 fe'lék : 1.) Jelenvaló

ÜdejÚek, 2.) Múltt üdejöek, 3.) JövcndÖ

tidejäck, 4.) Bizonytalan tidejûek, j.) Hat-

ározó r¿szesí)ló|i. Közönse'gesenn a1 Jelea

való müht, ésjovendô üdejúekrój meg kell

jegyezni, hogy ezekkel a' viszsçà, hozó

név-mássát : a ki, a mclyly, çl mi szcpenn

fel-válthatni. p, o. Ez helyett ; Isteqt, ki

münket szeret, dítsérni kell, rövidebbenq

mondhatjuk : a münket szeretô Istent dits-,

érni kell. Ez helyett,' fú, raelylyet kígyó

harapott, szebb mondani,; klgyá haraptta

fil. Ez helyett: ember, a* ki k^rtt vallott,

búsül, szebb mondani ; à кцг vallott ember

búsúl. Ez helyett: a* mi nékem hasznomra

lészen, ftbbanq fogok foglalatoskodni :

jobb mondani : q nékem hasznomra lejcn-

dôbenn fogok foglalqfoskodni. X ki engem

nevem* papjára meg-fog-tisztelnj, —'4 en is

viszsza fogom tiszteini,* rövidebbenn így

•sik: az engem neyem napjára meg-tisztelen-

dóty én Ц viszszá, fogom tisztelni 's a' t. Ez-

eket közönse'gesenn elöre botsátvánn szól-

junk különösenn, 's rendre mind az 5 féli,

ReizesÙlôkrôl.
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1.) Äjelenvaló üdó béli RészesùlÔkrôl.

A' jelenvaló üdo béli Részesúlo, elejebe

tétetvénn valamelyly roagábann érthetÔ»

nek, a' melyly tselekedetet a' Re'szesûlô

jí j-n', azt az utánna levo magábann e'rt-

herftnek nero-mindenkoron tulajdoníthatni ;

me tt soksznr az effele szólasokbann a*

vagjron íge'nek való. RészesûlÔje lappang,

p.o. akasztó'fa, dolgozó ház, deleló hely,

evo kanál, hugyó edépy, hús evô nap, két

ember kaszáló re't, három ember kapáló

szôlô, mise mondó kqnyv, Prédikáló sze'k,

mosó $zék, számtó fold, temetô hely,térd-

epló szék, taposó zsák Vt. eff. Ezek azt

teszik : akaszrani való fa, dolgozni való ház,

d blni való hely, enni való kanál 's a' r.

merit a' fa nem akasztó, hanem а Hóhér,

a' ház nem dolgozik, a' hely nem dele)»

a' kanál nem eezik 'sa't. Ezek he rol iok-

at világosabbann, 's talám helyesebbenn-ig

így roqndhatnánk, p. o. deleló! hely hely-

ett: deli hely, evô hely helyett et hely, —«

hdgyó «d^ny helyett : ffúgy edény, htíe evô

nap helyett: hús c't парл ez helyett ke'tem-

ber kapáló szóló, így: két ember kajxás s*6-

IÔS a' mint ekképenn mondják-is a' Hegy-

aljánn:ez helyett :imlvelÓ nap: mû nap%

dolog пар ; ez helyett: terdeplö szék: térd
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siéft, ez helyetf : mise mondó könyv : misés

könyv 's at. Debr. Gram, pag 208. Mivel

az efféie mondásokbann ezen jelen való

ùdejû Reszesâlô: való lappang, meg kell

rola rövidedenn jegyezni, hogy awal a'

szók' öszsze foglalására élünk, e's a' 3-dik

ejte'snek, vagy valaraelyly utól-járónak se-

gt delrae'vel mint egygy öszsze-tett mással

érthetôt formál, jp. o. katonának való legénj,

ezt még határozatlan módú ige után is

szokttuk tennij p. o. enni való, írni valóm

vagyon, látni való, nintsen ki-hányni való

pénzem 's a't. A' Határozó utánn is tehet-

jük, p. o. hová való, bonnet való? Gyak-

rann öszsze tett magakbann crthetö neveket-

is forrnálunk vele, p. o. луакга-való, lábra-

való, meljre-való, borra való ; mással ért-

•hetoket-is: semmire-való, jóra-való restség,

akasztó fára való, halálra való rab.

a.) Ä múltt üdcjii Részesûlôkrol. A'

rotíltt üdejü Re'szesölövel jezen visaszá

hozónak : a ki, a' melylyy a' mi, vagy ki,

m*tyly, mi el-hagyatására, élvénn, több-

nyire ezen re'szesülóhozz ragasztekot tész-

ünk,p. o. kígyó haraptta fû, ez helyett:fd,

•melylyet kígyó harapott, 's nem mondjuk:

kígyó harapott fu ragaszle'katlan. Ilylyen

ijhenyny-kó üttte-fa, szél üttte ember, szer«
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etttem atyám fia ('mihi dilectus frater.) Én

sütttetn kenyér, szeretted ötsed, szeretnék

"ènni az 6 föztteböl, Isten adtta erober, viz

hordtta föveny, zápor hordlta föld, viz

mostta árok, Jsten biïntette ember, kakuk

pöktte fú, azelé adttam alkotmányt világ-

osítja, ezen elé-adttam okoskodásból hár-

om következes foly 's t.%eff.

Jegyzet. Hasonlít ehhezz ezen Hegy-

nljai szólás' módja: ejnye be útalom fiáetl

be útalom ember ez ! (az az ember, fiú, kit

e'n títálok, ki-elotíém útálatos), valamint

itfc jelenvaló üdejú ragasztékos ígévelszer.

keztetjük a' nevet, úgy amott múlttabb

iidô bélf ragasztékos ígével melylyet a'

Diák tntíltt üdejü reszesölövel tészen-ki.

Sze'p peída vagyon erre ama' re'gi Es zter*

garni Rituále'bann, vagy Agendariushsnvn

Tyrnaviae 1,583- pag» 12,5. ójdozz-meg kb%

gyónttam bûneimbôl (absolve me a genera-

liter confeesis peecatis.) Roszszpe'lda ped-

ig a' Dcbr. Gram. pag. 208. magam sütötte

кепуе'г, magam kaszáítta ffl. Lassd feljebb

,5. Rész. IL Tag. HI. Fejezetet. Midonn.

ezen Reszesölövel ragasztékosann élünk,

úfiy meg-rovidítjiik a' Részeisúlór, mint meg

vagyon mondva a' múlttabb üdó' béli ige—

nek a' 2-dik és elsö személybenn való röv-

idírésérol, p. o. ezt fut, vet, bat, j#f, fut%y

hot, így röviditjük :. jutttam, jatttál, 's a' t.

azértt múltt üdejú részesûlÔk lévénn, rag«
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jövendobenn fog-kelni, jovendobenn lesr-

•nkelete, de még most nintsen. Ne'melyly-

ek a' jovendô üdejil Részesillókkel így il

eróltetve élnek mondvánn : holnap írandó

lészek (era» scripturus ero) onnét leszen el-

jovendô (inde venturus est.) Ez is Latinis

mus,, Diákozás. Jobb: holnap írok, odne't

el-jô, vagy el-fog jôni. Ve'gre meg-jegy-

aésre való, hogy ezen Határozóból Magá-

bann crtheto nevet is formálunk, p. o.

halandóság, mulandóság 's a' t. *)

4.) Mikor élünk bizonytalan üdejii re'sz-

esulóvel? Evvel mindenkor agy élünk,

mint Határozóval. (Adverbialiter) Evvel

ezen kérdésre felelünk: hogvann'i (quo-

modo?) a' mit a Diákbann do végezetü.

viselôveJ te'szünk-ki, p. o. állva ir (stando

scribit) éve tamil (comedendo studet.) Az

olylyan hogyanságot-is ilylyen Részesûlô-

vel teszjük-ki, a' melylyet a' Diák múllt

tideja Re'szesúlÓvel diákoz: — p. o. írva

yagyon : scriptum "est, nyitva vagyon ai

ajeó, aperta est porta, 'sa't. Már ma a

ragasztékos bizonytalan üdejú Re'szesÜlo-

*; Ez ilylyeket a' Diák egygy szóval ki

nem teheti tokéletesenn, azértt p. o. ezt;

romolhatóság, e's romlandóság, egygy

félt képen így teszi ki: corruptibilitas.
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Vel nem élünk, h antra annak helyette V

határozó Részesulôvel, p. o. ama'regbhely«

ett: (Mikeas 3: 11.) mondvák , ma mond

juk : mondvánn, ama' régi élve'nk helyett

(Ester. 13: 17.) ma mondjuk: éhrénn.

¿.) fllikor élünk a' határozó Reszesûlô-

vel? Evvel úgy élünk, mint a' Diák az

ans, ens vegezetû RészesiïlÔvel, p. o, Jésus

látvánn a' várast, síra azonn, mondvánn:

Luk. 19. '(videns civitatem, flevit Super

earn, dicens.) Még ô szólvánn, ímefényes'

köd árnyékozá-meg ôket. Mát. 17. (Ad-

huc «o loquente, ecce nubes lucida obum-

bravit eos.)

Jegyz. A' régiek ezen határozó Rc'sz-

esúlovel úgy élttenek, mint ma mük a'

bizonytalan üdejú RészesiilÓvel, p. o. el'

vagynak ezek rejtetvénn^ Telegdi 3. Rész.

668. lap. ma mondjuk: rejtetve. (Hase sunt

abscondita, vel sunt h?ee in abicondito.)

jf Szent Irásnak mondásai, meg-volttanak

magyaráztatvánn^ es az Isteni tudománynak

régulája meg voltt erosíttetvénn. Oraskovits

(p.Jj4.) Ha Isten fia vagy, botsássd alá

magadat\; mertt írvánn vagyon, hogy az t

Angyalainak parantsoltt te felôled. Dras»

kovits. Sándornál sokféle 5. Dar. |iei. lap.

jC te akaratodértt vagynak tcremtetvcnn.

(Kéz írat, a* B. Sz. Máriáról való beszéri-

ek.) Ezen régi szokásnak még ma is nyoma
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vagyon ezen szólásunkbann : — nyilvánn

vagyon^ nyilvánn vagynak, nyilvánn valók

(est apertum, sunt aperta, vel in aperto.)

Èz szakasztntt olylyan, mint: cl-vagynak

ezek rejtetvénn. Telr-gdibenn. Nyilvánn

való olylyan, mint tudvánn való. Ma nem

mondjuk: nyilva vagyon, nyilva vagynak4

noha mondjuk: — tudva vagybn, tudva

vagynak. *)

V. T Á Ö.

A' b e s z с d' hajlíthatatlad részei-

vel, különösenn

Ä Határozókkal való hctycs ¿les.

A' Hely-határozókróí meg kell jegy-

ezni, hogy ezt a* három félét: helyrtr men-

*) Nyilvánn* nyíiik ígébóí èrerd* mint

hízvánn hízikbol, bízvánn (confidens,

vel confidetííer) bízikbóL Innét «red :

nyilványi ntint/ár'-ból járvány^ htít* vagy

hidít, vagy hivít (az az üresír, Ai, vagy

hiú névbôt it ve'gezettfl eredett) ígébol

szárrnazik hitványi mintegygy hiítvány,

nyilványból le'szen nyilványság, mint

hitványíág, nyi!ványsáj¡;ból nyilványság-

os4 é$ nyilványságosann, mint hitvány-

lágoj, hitványságosann, nyilványságos-

abb, es nyilvább, és nyilvábbann. Teleg.

3. Rész. 427. lap. Páriz Pápai roszszúl

írja: nyilvánság, nyilvánsággal, lágyít-

ás nélkúl.
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ésty helybenn nyugirást, es helybôljovést jel-

entô Hdtározókat jól kúlónbboztossük-meg

egygymástól ; mertt mind a1 hárpm felét

más mis utóljáróval szokttuk ki tenni.

M vel tehat megyeníge helyre-menó,*'ag7'-

on ige helybc-nn nyugvój jo helybôl jovÔ

H itórozót kíván, nem lehet a* hèlyre men-

ést tévó Határozót vagyon ígével szerkez*

tetni, p.o. nem helyes szólás: odafelvagy-

on, ide le vagyon, hanem ott fenn+ itt lenn

vagyon. Â helybenn nyugvást jelentók «/,

til végezetüek, p.o.alúl, felûl, belúl, tovúl,

vagy rovidálve tul, ha tú I, elú!, Rivül,kor-

tíl. Ezek frl nem vészik a' Ragasztékot,

Ezen héjybenrt nyugvást* anns enn% att, ttt

utól-járóval-is szokttuk ki-íenni, p. o. alatt,

felett^ clotU alannyfcnns benri, künn. Márí

alatu feleíti elôtu benri fel-veszí a'Ragaizt*

ékot, p.ö. benahm, beilned 's a*t. A' Jttly»

bol jovétt jelenté Határoró, ó7, 61 végëzeîùt

р. o. alól, elôl, felol, belöl, megöl, raellol,

Ez«k a' Ragaiziékokat fel-veszik, p¿ 6*

alólam ki-ráutották a' Ifpelt, elölem eLvit-

ték a' világítót, felólem jót mondanak,

belólera vette-ki a* szót (vocem eX me ár*

ripuit) raegole*i mentt-el, mellólem vit»

tek-el. Inne't meg tetszik, bogy hibátane

«avarják oszsae аШ/elôl Határozókat : ez«
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ekkeî: alúl, fluí. Alúl szokásbann vagyon

a' Dunánn till, elûl пеш igen vagyon di-

vatbann; de az analogyia kívánja a' kül-

onbboztetést ; valanaint másfelôl^ mäs/еШ,

úgy más elôl áll, más az ember elöl el-jött.

Mikoronn eliil helybenn nyugvást jelent,

es hibásann így ejtetik : i/o/, fei nem ve-

faeti a' Ragaszte'kot ; mertt nem mondhat-

om : elolem all (ante me stat,) mint nem

iuondhatom '. felillem álly supra me stat, ha*

nem helyrôl jöve'st te'vénn, jól mondom:

elolem vigyd el. Azutánn a' helybôl jovést

jelentó Határozót, ий, narrtet utól-járóval

is teszjük-ki, р. o. túlnét (ex adversa parte.)

Végre a' Helybenn nyugvást jelentóhozz,

ró7, rol adatvánn, jelentjuk-ki a' helyböl

jovést, р. o. hátúlról, elolrôl, alúlról, felûl-

rôl, távúlról, meszszülról, belülrol, kivftl-

rôl. Ezek a' helybenn nyugvást tévôk:

kivül (parasztósann kível) felül^ alúl, belûly

till, ezekkel az utól-járókkal: ann, enn öszsze

foglaltt név szókkal, vagy név-mássaival

szokttanak szerke¿tetni, p. o. A' Városonn

kivúl vagyon (est extra Givitarem) két

emberenn kiviil semki sem valtt a' Tem-

plonibann (Praíter duos homines nemo

fuit in templo) Tula' Tiszánn (Trans Ti-

biscum.) Az ajtónn belúl (intra janúam).

A' bázonn
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A' házonn Felül (supra donítim.) Azobü

kivûl (praeter id.) Raja ragaszte'kos utól-

Járóval-is szokttuk ezeket szerkeztetni,

-p. p. rajttüm kivûl (extra, Vel praîter me.)

'üajttam alúl lakik (habitat intra me.) —

Rajttatok felûl telepedék-meg (supra vo»

consedit). Tul rajtta (trans ipsum) Sz.

Pâli Gram. pag. »4,5. .. . ¡ .

VI. T A G. . .

AzËlôl utól-járokkai y aló h e ly«

• s élés.

•'. I») A' mai közönse'ges nyelv szohás

szerént nem lehet két Elol-járótegygy más

mellé tenni egygy ígéhezz ez szerént: el»

be mcgycn, cl-ki megyen, el-fel megyen. Ha-

nem egygyiket elejébe, a' másikat hátójára

kell tenni az ígének így : eUmegjen - e¿-

mentt bé 's a1 tí

" » Jegyzet\ A' féglek így i* szólottanak;

el-bé megyen, el-fel jut, eUbé visten 's t. eff.

Sz¿ép példa vagyon erre az Esztergomi régi

Rituale mellé kötött kéz-írásbann^ melyly

az Egri Litzeum' kónyv-házábann S. IX.

•6. jzám alatt találfatik. A' Rituálé Diákúl

vagyon ezen felül írássa! : Ordo, ^et Ritus

Sanctae Metropólithnaé Ecctesiae Strigoni-

ensis, quibus Parochi, et alii animarum Pa-

stons in Jücclesiis suis uti dtbent. Vienu *

... *5
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Aastrise. 1560. Cum Prsefationr, et Effigi*

Nicolai Olahi Archiepiecopi Strigoniensis.

Ezen könyvhözz husZ letfélbol álló régi

héz irás vagyon kötvr. Ki-nem tetetvéna

a' szerzoje, a1 hol a' szeniségek' ki szolgal-

tatàsànak szer-tartás vi magyarúl ie-vagy-

nakírva. A'többi között a' szfllö as¿sz.ony-

ok' avatAsakortt, Templómba iktaiâsakortt

a' pap ál tal mondai hi Szokott imádság içy

jÔ tléi 4,Ür IsteDÍ kí Mojiesnek, a' t<? szol-

gádiiak általa, a Zsidó tiépnek mrg-par-

antsolttacl, hogy a' melyly aizszony ádat

íiú, vagy ieányzó noagzatot szúlneí negy-

ven napiglan a' Ternplomnak bé-menetel-

etôl vc\tg-iartóznék: raéltóztassál Ur ïsten

** te szolgálá leányodat mindern búnnek fer-

telmességitól meg.tisztítani, hogy az te

parantsolatidnak dolga Ьзпп *) meg-tisz»

túltatvánn,Ú%z\Asz\vvt\ Anya-szent-egygy-

házadnak kebelébe méltóltassék el-bé mert-

nie, és té neked békességes áldozatokat bé

vinnie." (7-dik levél) AmaVégi Karátionyi

Énekbenrui* élé-fordól az ily!y>ri szólás*

módja, melyly így vagyoiU Tsorda Pász-

torok midonn Bptlehembeno teórdát oríz-

nek éjjel a' mezóbenn: ísten' Angyali \o-

vének meUéjek, nrtgy félelrromel telék«rrteç

ö szívejt* Örömet mondok néktek.¡ né fél-

jetek; tfl*Ht születék ma rléktek üdvöz-

íégtek. Mehjetek el-bé gyorsann a' várofba,

títt találjátok Jésast a' jászoíbann. El-ia-

dúlának, és el-bé jutának 4s a* t."

*) Jobbann mondotta vaina í dolgaiklum*
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(Г.) A' várasakba, falukba, pusztákbá

trenést, ott múlatást, onnet való jövetelc

nem egyenló utól-járókkal szokl tuk ki-ten-

ni. Az idegen^ vagy más Ofszágbéli vár-

Osokba, es falukba való menést ba be, ott

mtílatásti bartri, behn, onne't jövest : ból, bói-

lel teszjük-ki: p. o. Romába megyek, Ro-

mábalin múlatok, Romából jövök^ — De

Hazánk-béli Városokba> falukba menést

hol ba, be, hol ta, re, höl á, e'-vel. Aï ott

múlatást: banñ, benn, att^ eti, ann, énñ-nel.

Кг onne't jövetelt : — bóU bol, ról, rôl-rçl

szokttuk ki-tenni, a' mint a' szokás hozja

magával, melylyeket kelljért högy ki-tenni,

hintsen bizonyos régulája, tsák a' szokáit

kell követni p. oí <

■j ' ■ *■»-,..

Pétsé *) Pétsrë, P^tsett, Pétsrôt.

Kolosyárá,v. Kolosváratt, . Kolosrárróh

KolosVarra,

Üngvárá.vagy Üngvvirtl, Vagjr tíngváriró!»

Ungvárra, Ungváronn,

Lëleszrei Lelesztt, vagy Leleszröl.

Leleszenn,

Gy0r¿,v»6y(Jr» Györott, GyÖrbÖl,

b<¡, ..

Szatmárra, Szatmártt, Szatmárról.

Budára, Budánn, Budáról.

Posoiiyba, Posortybantij Posortybol*

Festre, Pesteon, PestrÜU

*) Pétsé Heltai Rfónika 3$. GyÔré ugy-

an Heltaibann.

i¿ *
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Kassára, vagy Rassánn, vagy Kassá; ¿I.rag^jr

' Karsára, Karsánft, "* Karsáróli

Tokajba, Tokajbanrij Tokajból. :

Szeremisre, Szeremtsenn. ' Szeremisiol's a't.

VII. f AÖ.

Az Egygyb e-fog l.alókka l való

helyes élés.

1.) Az öszsze kötök közöl ezeket:¿rt

is öszsze nem kell zavarni. És a' szó elôtt

' áll, is pedig a' szó utánn, p. o. én^ es te,

in-isy te is (et tu, et Ule.) Ne'ha víszsza i

felé való értést okoz, p. o. van is nékem

pénzem, ariynyit jelent, hogy nintsen. Debr.

Gram. á!¿3. lap.

2.) Öszsze nem kell zavarni ezeket:

se, e's sem. Se szóvaj.:iha tiltunk, sem-mel

ha tagadunk, e'íjünk. Aze'rtt Пет helyes:

Scholitz helyett : semñolnem vaktam, Wem

helyes : már ennek se hire, se haruva, ez .

helyett.' sem hlre^ sem hamva. (Lássd 4.

Rész. 7. Tag. В.)

'3.) Maga (quámvís) 'a' Perlodus ele-

je'nn nem állhat-meg, p. 0. minden ember

«dvözÜLhet; maga nem üdvóaül. . •
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.. VIII. T A G.

A' Közbevetökkel val ó helye»

élés.

Ezek kôzôl egygyedûl: jaj ! ne ! neszei

éptnn! a' 3-dik Ejtést kívánják, a4 többi

mind az l-sôt, p. о. jaj nekesn, ne nekedy

ne nr^íff^ (raeg-i'6vidítve : netek) nesze nêk-

tek (meg- rövidülve '.nesztek) p. o, Nesztek

ez a könyvy azt teszi ne sze nektek ez a'

hönyv ! Ne sze keaye'r (en tibi pañis, hic

habet panem). Itt a' nesze oèm & kenyér-

rtf, hanem az el-hallgatott ezen név-más-

•ára: neked ne'?. i

IX, Tag •

A' Magyar В es zed' * re'sZeinek

rendj ök.

A' mint az V. Rész' kezdetébenn taeg-'

mondáro, a' Magyar Nyelv nem szenvedi-

meg a' szók' rendjeaek olylyan ke'ny, kedv

szerént való váítoztatását, mint a'mily-*.

lyent a' Oiák Nyélv meg-enged. Azérft

•zen rend-tartásra kell ûgyèlniink : (a'oiinf

ezt helyesenn elrf-adja Pápai Sámuel.)

1.) A' Magábann e'rthetô név köz-vcN

etlenöl (immediate) elejébe kívánja a'

maga mással ërthciôjit midónn ez imMtil
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fsak pszsze illesztve áll, pe'ld. o. Kedve»

Atyátn, nagy tudományú férjfiú *s t. eff,

nem pedig férjfiú nagy tudományú^ sepa

ñera .' férjfiú tudományú nagy, mint a' Diák-

barin, Mikoronn pedig a* vagyon ige lap-

pang a' mondásbann, akkoronn hátul

marad a' Mással érthetp neV^ p. o, az em*

Ьег halando,

2.) Ha ket Magá^bann e'rthetô szó köz*

Ôl az egygyik a' bíró, a' másik pedig a' btrtt

szeroe'lyt, vagy dolgot jelenti, akkortta *)

a' bíró szónak elól kell állania, p. o. az em4

hernek ahqratja változó.y nçm pedig a' Diák

szerént meg-fordítva így : akaratja az em~

bernck változo\ hanera ha a' fó. arány úgy

kívánná, melylyról ajább (7. szám,)

3.) A' természeti rend úgy kíyánvánn,

az elsô; ejte'snek utánpa szokttuk tenni az

íge't, p, o. Pe'ter ir, Pál plvas. 's t. eff,

4.) A* 4-dik Ejtést az \-%b. Ejte's, és az

lge-rköze' szokttuk helyheztetní, р. o, Pe'ter

Jevelet ir, Pál azt qlvasja, ok azt mondot-

ták. A' 4-dik Ejte's atánn, a' з-dikat, és az,

*) Akkortt, mikortí ez helyett: akkor-

. опв, raik^onn kpzônséges a' re'gieknél.

Igy aAhorttä is, mint ma gyakortta^

száz-szortta'st.efí. Lássd Heltai Kronik
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ptóLjárókkal járó név szókat teszjük, p, o,

Péter levelet (rtt à Báiyjának Budáról. '

¿.) A' Határozókat, minthogy az ige'--

Пек kornyúl állásaithatározják^nieg, épenn

elejébe teszjük az ígének, p. o. $ szépenn

le-írtta a levelet \ jiem pedjg a' Diák szer-

ént így: szepenn ô le-írtta a' levelet,

6.) A* kérdpsekbenn a' ke'rdô Név-

mássának (hpzzá ertvénn a' Magábann étU

hetÔ nevet, és ezt: ncm, i% is) es Határoz-

ónak kozví-tetlf nûl utánna teszjük az iget,

р. o. mitsoda könyvet olvasttál tegnap ? —•

Nem tehetera a' Diák szerént így is: mi-

tsoda tegnap könyvet olvastáll vagy mitsoda

könyvet tegnap olvasttál?

7.) Miadazon által kuve'vénn az utóbb

CtnHtett 6*dik szabást, egyeb aránytt a*

Magyar az szerént rakja elébb vagy hát¿

rább a' szókat, valamint a' fôbb arányja

ez, vagy amaz ezóbann vagyon,'s a'melyly

$zót hathatósbbann akar * hallónak, vagy

olyasónak értésére adni, és a' figyelmetes-

séget reá vonni, azt teszi elôre, p. o. az

clsô szabást véve'nn-fely —» hpgy ba ez ige

vagyon, lappang--is a* nwndásbann, még

sem teszjük utóljára a' Mással érthetôt

ölylyankoronn, mikoronn ebbenn vagyotl

Я fdbb arány, p. p. halandÚMZ, ember, dç
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tsak festere nêzve 's â' t. A' második szabást

v«s've'nn-fel, ha inkább a' híratott mint a*

biró szóbann vagyon a' föbb arányja vala*

kinek, akkoronn amazt teszi elore, p, o,

akaratja az, embernek^ hogy azt válaszszay

o mitjobbnak ítél. Ezen mondásbanp a' fó.

arány az akarat. A' 3-dik szabástól el-

távozqnk, ha nein anynyira a/ név szóbann,

mint az ígébenn vagyon a fôbb arányunk,

p.a. ir agyan Péter; de nem levelet. A"

A-dik szabás szintt' úgy enged 3' föbb arány*

nak a1 3-dik, 4-dik ejtésnek rendjébenn,

's nem megrmásolhatatlan törve'riy az, hogy

щ\ 4-dik ejte's, az i»sô ejte's, es az ige köz*

ött álljon, az utánn pedig a' 3-dik Ejte's, és

az utól-járó, p, o. Peter írtt levelet, nem

János. Az ¿-dik szabást-is. a' föbb arány

szere'nt , változtathatni abbann, hogy a'

határozó ne épenn elôtte álljon az ígének,

p. o. $ írtta (t levelet szépenn, nem te. Végr

ezetre még az EloUjárókkal öszsze kötött

ígéktol-is el-választjuk az Elol-járókat a'

föbb arányúk szere'nt, 's vagy más szót

vetünk közbe, yagy e'penn utoljára-is hely-

heztetjtik az Elol-járót, p.>o~. fel-véve'nn

ezt az Elol-járóval öszs2e kötött íjét: le ir

(d^scribit) azt így változtathatjuk, a' fôbb

arány szeiént; en az,t le is irçmy vagy «1



( 393 )

írom-le azt is, vagy en is ai trqmde. Mir

a' Diák Nyelvbenn ezt nein tehetjük, p. о.

cz: describo mind enkoronn egygyürt ma-r

rad akar hogy változtatjuk-is a' tqbbi szók'

rendjét, p. of etiam hoc ego describo^ etiam

ego describo. hocy hqc describo etiam ego,,

's a' t. A' Diák Nyelvbenn tehát az öszsze

köiött ígék nem engednek úgy a' fôtjb

aránynak, mint a' Magyarbann, -

I. TOLDALÉK.

Nyelv-tanításiezózatok Magyar-,

ú 1 Diákúl, es v i s z o n t a g D i á к ú \

Magyarúl (Terminología Gr$m-

matiça.) ^

1. §, Magyarúl. Piákúl.

A.

Aprózott mondások Incisa.

Arányo»ító szá.mo\ Numeri proportiona*

les,

Ált vivó jegy Signum translations.

Áit-tétel Metathesis,

• В,. . ..

Beszéd-ejte's Pialectus,

Besze'd' nyoltz része Octo partes orationis.

Bírást jelento Possessivuro, - >

3iró dolog . Possessor.
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Bírtt dolog, vagy

birtok. Bes possessa.

Bizonytalan ijdejii

Re'szesülo Participium aoristum.

BetÛ fogású ' Syllabieus. .

BetÚ fogástalan Asyllabus.

Betil-tsere i Antithesis.

Boket, vagy szúrat Punctum.

Boketes vonás Semicolon, seu media

pota.

Ä,

Elô név Preenomen V. Re'sa,

J. Tag. ». §.

Egygybe foglaló ne*

vek, vagy öszsze*

se'ges nevek Nomina Collectiva.

Egygyes szam Numerus singularity

Egygybe »zerkeztett

ve In statu constructor

Egygv^szeres Simplex.

Egygybe hasonlítá»,

vagy rövidebbenn.

Hasnnlítás Comparatio.

Egygybe foglaló Conjunctio,

Elleovetô foglaló, Çonjunctio adversa*

tiva,

EUhelyheztetéi Syntaxis.

Eisö lepes Positivus gradue.
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Elol-utól-járó Ргге- et postposition

Értclmes mondas Sententia.

Ejtegete's ; Deciinatiq.

Ejtés vagy eset Casus.

Éles hangú betil Litera acata,

Elé-tétel Prosthesis.

ElÓról ye*tel Aphaeresis.

Esmégelég Repetido,

F.

Febhozó jegy Signum Gitatioais.

EéJig múltt, V, alig Präteritum imperfe*

múltt üdo ctum.

Fel-kiáltó jegy Signum exclamation

Ois.

Fcl tévQ Foglaló v. Conjunctio conditio*

Tel tévô köto palis.

Foglaló, vagy ИЛ,

vagy kötelek Cqnjunçtio.

Foglaló mqd, vagy Modus subjunetivus,

körö mód vel conjunetivus,

Folyó bettï Liquida litera.

Gyök-e'r a'síóbann Radix vQcis.

Gyakorló ige, Verbum frequentatU

уцт.

H.

tfarmadik lepes a.'

Hasonlításbann Superlativas gradus,
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Haiiyatlo

Hang enyészet

Hang mérséklës

Határozó

Határoratlan mod

H ajtogatás

Helyes irás

Helyes olvasás

Su pi num.

Synaloephe. Elisio,

Prosodia.

Adverbium.

Modus infinitivus,

Conjugatio.

Orthographia,

Orthoepia. -

Accentus.Húzás

Hiános, vagy tsonka Defectivum,

Hajlítás* Inflelo.

Hagyó, meg-hagyó Imperàtivps moda»,

mód

I. . '

Ш, v. üdq az i'gék^ ,

benn

Ige

Ikes igt

J,

Jáidht

Jelentô mód

Jelen való udâ

Jegy» Jegy-betft

JovendÔ ûdft

Tempus verborum,

Verbum.

Verbum neutrum, pe-

nés radicem incre-»

mentum ik habeas,

Accidens,

Modus Indicativus.

Tempus pressens.

Signum. Litera cara

cterística.

Tempus futurum,

■



Ч 397 )

. К. vi-

Ke'rdÔ Név-mássa Pronomen interroga-

ж « - •' :t «' tivura. >•:. •' '

— — Jegy Signum interrogatio-

f ::• ï nisé't'is'jvj tv-.söH

^_ — FogUió Conjunctio interroga*

' < < -; tiva.

Kettös hangd ibr-... Diphtongue. ¿ »:>(,-.

Kettôs böket л Colon, seu duo pun*

■'".'*. ¿J ' !"» у. l cta» f '.. i; •

Ket mellesleges bö

ket Diíeresis.

Ki-hagyLÓ Apostropha».

Ki-hozó-fog'Ialá Conjunctio illátivá»

Kitsinyített ne'v Nomen diminutivutö.

KitsinyitÔ ige Verbum diminuti-

KötÖ aiód, Vé fogla- Modus ConjUnetivu-

ló mód' vel subjunctivus.

Köto-jegy s • Signum union i î, sen

,:-.Ъ Makaph. г *-:

Közönseges ííyeltf Usus Ling-ae Cord-

szokás ' V munis.

Kôzbetétel ' Epenthesis.

Kôjsbôl-ve'tel ■ Syncope* *

Kôabe-vetÔ Interjectio.

Kezdó-íge Verbum inchoativura.

Ki-záró tfogláló Conjunctio exclusiva.
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Köze'p-ige v. szen- ;\

vedhetetlen ige Verbum лetttrum.

Kovetkeztetó foglaló ConjunCtio Consecu-

i '¡- ";-vi • c-., ,1- tivá. * •

Kôz-vetetîenfU Immediate*

.:: --Ь-ч ,

Lágyító jegy Signrtm emolütioni».

Lepes a' hasenlítás- Gradus Comparatio-

• »...
bann > ■■ , ni. nis. v.. л

Leg-múlttabb üdó Präteritum plusquam

perfectum tempus.

M . <¿ . •

Magábann hangzó

betd . с : я V ; Vocalis litera*

Magábann érthetô '

név j Nomen sub$tantivuol¿

Mássaí érthetô név Nomen adjectivum.

Mással hangzó betá Consonaos litera.

Másra ható ige Verbum transitivum,

Második lépe'se a' Comparativas gra-

Hísonlításnak * dus*

Magunkra ható ígé Verbum imfnaneos*

Meg-engedÔ Concessive. -, .

MüveltetÓ ige. • Verbum factitívum.

Mútató Név-mássd Pronomen Demon-

strativum.

- Meg-kâlônbbôitetÔ Pronomen articulare,

NeV-máasa ; sea Articulus. r
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Meg-engedoFoglaló Conjunct!© conces

sive.

Múltt üdó Tempus pr«teritum

. л perfectum.

Mdlttabb üdó, lássd Tempus praeteritum

Leg*raúlttabb üdó perfectius.

Má-szó Téchnicum vocabu-

lum.

N^V , Nomen

Név-mássa, V* N¿v4

értt való szó Prönotoed«

Nyúgtató-jegy Çauaa.

;, p. ..'/г '

0k-adó Fdglaló ConjunctlO сапмИ**

Osztó számok Numeri, distributive

Óhajtó ige r Verbum désidefati*

i vum, Meditativum.

Ragaszte'k Süffixum*

Ragaszte'kos ige • Verbum suffixatuns*

vulgo determina-

- - tum«:

Ragaszte'köe ne'v Nomen sufrkatumy

vulgo poisessivuni.

Ragasztékos NéV- Pronomen suffixatum*

snássa vulgo possessivum.

Rekesz Parenthesis.
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RencMô számok
f

RészesÛlÔ

"■' S.

Sarkalàtos számok

Segéd ige

Szakgat'ó jegy

Numeri ordinales.

Participium.

• i

Numeri Cardinales.

Verbum auxiliare.

Signum interpunctio-

nis.

Paragraphes.

Numerus.

Derivatio.

Denvatum.

Persona.

Személyi ne'v-mássa Pronomen personale,

SzenvedÓ ige Verbdrii passivum.

Szenvedôleg Passive.

Szcnvedhetetlen ige

vagy kozép ige Verbum neutrum.

SziszegÔ betûk '* Literie sibilantes.

Szó-tag Syllaba*.

Szó-taglás ' xi Syllabizatio.

Szó tag kettöztete's Anadiplosis.

Szakasz

Szám

Származtatáá

Származék

Szeme'ly^

Szerkeztete's

Szó tsavarítás

Tó-s*ó ,x> ' :'

i • ;- * ' " • ' /

TehéfÓ ige J

Tulajdon ûtt

Constructio.

Figur» vocum.

Vox radically, vide

Gyok-ér.

Verbam poténtiale.

Nomen proprium.

Többes
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Többes szám

Tselekyo ige

TselekedtetÔ ige

Tsere betü

Utól-járó

Ü.

V.

Ve'kony Magábann

hangzó

Vastag Magábann

hangzó

Ve'gezetek

Vezeték ñe'v

ViselÔ

Viszsza hozó Ne'v-

mássa

Viszszálo, v. viszon-

tagló név-mássa

Viszszáló ige

Vonás

Vegre t¿tel

Végrôl vétel

VezetÔ szó

Ö.

Ösz-szo v. kötöttszo

Numerus plnralis.

Verbum activum.

Verbum factUivum,

vide MûveltetÔ ige.

Litera permutabilis.

Postpositio.

Vocalis tenuis.

Vocalis crassa.

Terminationee vo-

1 cum.

Cognomen , Nomea

gentilitinm.

Gerundium.

Pronomen relativura.

Pronomen reci procum

Verbum reciproctm.

Comma.

Paragoge.

Apocope.

Articulus.

Vox eomposjta.

«6
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Öszsze illeszt¿á Syntaxis convenien-

• ti».

Öszsze illesztve In statu convenientiae

Öszsze igazítás Syntaxis regiminis.

Öszsze igazitva In statu regiminis.

öszsze köto foglaló Conjunctio copulativa

Öszizese'ges ncv Nomen collectivum.

i. §. BiákúL Magyarúl. \,

A.

Anomalum, seu irre«

Rendetlen.

ElôrÔl vétel.

Betû-tsere*

Szó tag kettöztetes.

Hdzâs.

Ki-hagyó jegy. ,

Határozó. Ennek faja

à' Hogyanság.

Hasoalóság.

Betfí fogástalan. j

Járulat.

Vegrôl vétel.

Articulüs, v. Prono» Meg - különbböztetö

men articulare Ne'v-más,lzetske,

Vçzetô-szo.

guiare

Aphferesis

Antithesis

Anadiplosis

Accentua

Apostrophus

Adverbium .

Analogía

Asyliabus / •

Accidens

Apocope
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с.

Comma Vonás.

Característica; notae Bélyegek, bélyeg bé«

literae tök, jegy-betük.

Casus Ejtés vagy eset.

Consonafls litera Mással hangzó betü.

Conjugatío Hajtogatás.

Conjunctivus Modus KötÖ, v. foglaló mod*

Conjunctio Egygyüvé foglaló, v*

Foglaló*

Conjunctio caüsalis Ók-adó Foglaló.

C'<njunctio copulativa Öszsze kotó Foglaló.

Conjunctio disjunct!- Külön választó fog-

va laló*

Conjunctio conditio* Fei tévÔ Foglaló V.

nalis fel tevô kotó.

Conjunctio adversa

tiva ÈUenvetÔ fogíaló*

Conjunctio conces-

siva Meg-engedft foglaló*

Conjunctio éxclusiva Ki-záró foglaló*

Conjunctio Consecu

tiva. Kóvetkeztetó foglaló

Cognomen VeZeték ne'v.

Colon Kettös böket«

Com paratio tí asonlítás, le'pteté\<¡¿

Cômparativus gíadus Hasonlítás' a. le'pe'se*

%6*
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Constrnctio j

Constructo in statu

Criticus

D.

Üerivatio vocam

Derivatum

Declinatio

Dialectus

Diminutivura

Dipkttmgus

Defectivum

Diaeresis

Disjunctiva

E.

Elisio vocalium

Epenthesis

Euphemia

Etymologia

F.

Futurum tempus

Figurae vecum

G.

Gerundium

t

SzerkezteteV, v. sxer-

kezet, szó-ko,tet.

Egygybe szerkeztet-

Ite'letes, gántsolvaíté

lö, 's meg-választó.

Szó-nemzés.

Származék.

Ejtegete's.

Beszéd-ejtés.

Kitsenyített.

Kettôs hangú.

H'ános, vagy tsonka.

Ket tnellesleges bo-

ket.

Külön választó.

Hang enye'szet.

Kozbe-tétel.

Jó hangzat,szep hang

Szó nemzés.

Jôvendô fidÔ.

Szó tsavarítás.

Viscid.
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Gradus Comparativus Hasonlítás' sdik lép

ese, v. köze'p hágó.

Gradus superlativas Hasonlítás' j-dik lép

ese v. FelsÔ hágó.

G«ntilitium nomen Vezeték név.

I.

Inc'sa Aprózott mondások.

Inflexio vocum Hajlítás, szó-hajlítás.

Inierrogationis signum Rérdés Jegy»

Interrogativa Conjun

ction .KerdezÔ Foglaló.

Interjectio Közbe-veto.

Imperativus Morlus Meg-hagyó Mód..

In statu convenien-

ti¿e Öszsze illesztve. : '

lo statu regiminis Ö*zsze igazítva.

Infinitivus Modus Határozatlan mód.

Indicativus. Modus Jekntómód..

Imperfectum tempus Alig multt üdó.

Immediate Kóz-vetetlenúU

L.

Liquida litara Folyó betû.

Litera combínate Kettós betû.

Litera servilis Tseléd, v. inas betiüf.

Litera característica Jeg;yTbetâ.

Litera mollis Lágy betû.

M.

Mdut Mód.
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Metathesis ÀlUtçteJ,

\ N.

Nomen Név.

Nomen substantivan] Magábann értbetÔ

név.

Nomen adj^ctivum, Mással érthetô név,

Nomen proprium Tulajdon név,

Nomen gentilitium Vezeték név.

Nomen collectivum Qszszeséges név.

Nomon diminutivum rSitsinyíietl név,

Nomen appellativurn Köz név.

Numerus singularis Egygyes szám.

Numerus pluralis, Tobbesszám.

Numeri Szám szók,

Numeri Cardinales Sarkalatos számok,

Numeri ordinales Réndelo számok.

Numeri distributivi El- ósztó számok.

Numeri multiplican vi Sokszorozó számok.

Numeri proportiona*

les Arányosíró számok,

Neatrum Verbum. Kozép-íge v. szen-i

vedhctetlen ige,

Neutro passivum,

(Deponens) Jkes kôzép ige,

Neutro activum Iketlen kozép ige,

O,

Onomatopoeia, Terme'szeti hang коч

i vetes.
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Orthoepia , Helyes olvaeás,

Orthographia tblyes irás.

Pf

Рггепотеп V. Rész;

I. Tag. ». §. E1Ô neV,

Pronomen • - Ne'vrmássa, v. Néf»

érU való. Név-más.

Pronomen personale Szetnélyi ne'v-mássa.

Pronomen, articulare, M*g-különbböztetÖ j

Ne'v-mássa. ... ..

Pronomen Pemon*

stratjvum Mútató Ne'v-mássa,

Pronomen recipro- Viszszáló, v. Viszon-

cum - tagló Ne'v-mássa.

Pronomen relaiivum Viszsza hozó Név«

massa.

Pronomen interroga-

tivum Ke'rdo Név-mássa,

Pronomen redditivum FelelÔ Ne'v-mássa.

Positivas gradus Elso lepes.

Pausa Nyugtató-jegy.

Präteritum perfe- •

ctum Múltt üdó,

Präteritum perfecti-

Múlttabb üdó.
us

Praeteritum perfectis-

simum Leg-múittabb üdó,
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Präteritum imperfe- Félig múltt, v. alig-

ctura múltt üdo

Praesens Tempus Jelen való üd6.

Persona Személy.

Participium Re'szesulô.

Participium aoristum Bizonytalan üdejü

Részesüló

Participium ргаевеи-

tis temporis Jelenvaló üdejü Re's*.

Participium praíteri-

ti temporis Múltt üdejü Re'szesÜl.

Participium futuri

temporis Jovendo üdejü R.

Párticip. adverbiale Határozó Részesüló.

Parenthesis

Punctum

Primitivum

Prosodia

Paragoge

Paragraphus

Regula

Radix

R.

Reciprocum

Rekesz, zár.

Bbket, vagy szúrat.

Eredeti szó, gyok-¿r

szó, to szó.

Hang merséklés,

Ve'gre te'tel.

Szakasz,

Rend-siabás, Szabás.

G^ök-e'r tô szó,

mag szó, eredeti

szó, törzsok szó.

Viszszáló, v. viszon-

tagló.
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Repetido Esmegeles.

s.

Syllaba Szó-tag,betá-fogás,

— pura, et mixta Tiszta,e's kevertt szó>

tag.

Semicolon, seu media

nota Boketes vonás.

Sintaxis El-helyheztete's,

Syntax« rfgiminis Öszsze igazítás,

Syntaxis convenient

tiee Öszsze illeszttfs.

Synaloephe Hañg enye'szet.

Syncope Közböi-ve'tet.

Supinum Hanyatló.

Superlativas gradus Harmadik le'pés a'

Hasonlításbann.

Signum Jegy«

Signum eraollitionîs Lágyí'd jegy.

Signum Citationis Fel-hozó jegy,

Signum exclamado*

nis Fel-kiáltó jegy,

Signum translations Alt vivo jegy.

Simplex Egygy-szeres.

Subjunctivus Modus, Kötö mód.

Suffixum Ragaszték.

Substantivum abstra- Puszta magábann e'rN

ctum hetô ne'v.

Sententia Ertelmes mondás.
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Syllabicus

Syllabizatio

T,

Terminationes yo»

cum

Tempus

Tempus futurum

Tenuis vocalis

BetÛ fogású.

Szó-Uglás.

Szó-végezetek, yég-

seótbkak.

Üdo,

Jovendó üdó.

Vékony Magábann

hangzó,

Technicum уосаЪцт

luna - • AJU-szó.

ü.

XJsue Lingv« Com? Közönseges Nyelv.

munis

V.

Vocalie litera

Vox Composita

Verb um

Verbum, activum

Verbum passivem,

Verbum neutrum

szokás,

Magáb3nn hangzó

betû

ÓsZ'Szó (öszsze-köt-

ött szó) kötött szó.

TselekvÖ ige.

Szenvedô ige,

Szenvedhetetlen ige,

yagy kôzép ige.

Verbqrn neutrum, pe*

nes radicem incre-

mentum ik habens Ikes kôzëp ige,

Verbum inchoativum KezdÖ-ig«.
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Verbum auxiliare Seg¿d fee.

Verbum factitivum MÚveltetó ige.

Verbum reciprocum Viszontagló ige.

Verbum transitivurn Másra hato í^e.

Verbum intransitivum Másra batallan ige,

Verbum immanens Magunkra hato ige,

Verbum desiderati- .

vum Ohajtó ige, .

Verbum frequentati*

vum Gyakorló. ige,

Verbum, potentiale TehetÓ ige.

V<*rbum impersonale Személytelen ige.

Yerbum irreguläre Rendetlen hajtogat4*

sú ige.

Verbum activum Tselekvô ige, szen-

, yedheto ige,

Verbum -paesivum SzenyedÔ ige,

Vocalia crassa Vastag Magábann,'

Jiangzo.

Ц, TOLD A LÉ К

j€ meg*piagyeirázQtt Nyelvünk ' szabásai eltenx

valamint xiz írásbann, úgy a beszédbenn

el-követni szokott gúntsokról, es vétkek-

rôl.

Böltsenn írja az Erde'lyi Magyar NyelV

mívelo (vagy inkább Nyelv tokéletesbbí*
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tô) tudós Társaság, hogy a' Mágyamyel-

vct hibásnak, es gántsosnak nena mondhat-

ni; mertt az tökeletcs szeplótelen Szü*

Nyelv, hanera a' vele élók ellene sokat

yétenek mind beszédjbkkel, mind írásak-

kal, A' beszédi gántsok ket-féle'k, vagy

j-ször némelylyek a' Magyar beszédt>«

«züksf'gtelenÜl keverik az idegen, e's kerts

szókat, a' vagy a' Magyar szót a' közöa-

se'ges Nyelv szokás eilen ejtik, mint р. о.

¿d, nyér, hoezszu, nagy orru, tetyÖ, folyik,

tsihzik, mászik, úszik, hazudik, egygyez-

ik» különbbözik,, fakadoaik, hasadozik,

pípázik, ezek helyett : ad, nyer, hoszszó,

nagy orrd, tetû, fo!y, tsúsz, mász, tísz,

hîzud, fgygyez, ktiiönbböz, fakadoz, ha-

sadoz, pípáz. ï.szor némelylyek a' jó magy

ar szókat nem helyvsenn hajlítják,és rosz-

sztíi sze rkeztetifc oszsze. Az i-so féle hi-

bák a' gántsolódó, és ítéló" szó kónyvre

tarteznak, azértt azokról ott vagyon szó

az 5-dik Tsomónsk Toldalékjábann. De

a' 2-dik félék t' Grammatikára tartoznafc,

melylynek a'helyes besze'd, és helyás írá«

a* tárgya. Annak okáértt itt ilíik szóla-

nom a' Grammatika eilen el-követett be-

ezéd, e's írás^béU bibákról, es gántsokról.
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I. F £ J E Z Í T.

A'beszédi gántsokról közönse'g-

esenn.

A. j( Hajlítás-ellen.

1.) A' név-ejtegetése eilen ne'melylyek

így szólanak : ezek az emberek nem igen

derékek, ez helyett deiekak,' vagy drékak¿

Egyebek így szólanak : HúVve'tra otthonn

lebZfk, ez helyett: Hús-vetre 'sa' t.

?.) Több hibát, es vétket kôvetnek-el

a' tudailanok a' név-mássainak ejtegetés-

okbenn, p. o. a' személyi név-mássait sok-

ann igy t jtegetik: enyim^ engemet, tégedet4

étet, mini, miink, tiéd, enyitnek, mienkek.

A mutató nev-másíát mások ilyly roszszúl

ejtik a' 4-dik Ejtesbenn .* aztat, cztet 'sa't.

eze"k helyeti : enyém, e'ngem, léged, Ôt,

te«d, enyeim, rnüeink, azt, ezt.

2«) Leg több hibát követnek-el mai

íiaponn Magyar Országbann a' tanúlatlan-

ök az ige hajtogatásbann (mertt azt meg-

kell vallanunk, hogy az Erdélyi ne'p jobb

ige hajrogato, jobb Conjugatista). a.) A'kik

a' ragasztékatlan tselekvô iget, es ragaszt-

ckatlan iketlen kbze'p ígéket így hajlítják:

húzol, bifze), leszel, veszel,te engem meg-

«szel, te engem ininden boromból ki-ii - oí,
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ezek helyett : húzszsz, hiszsz^ le'szszy vészsz,

te engem meg e'szsz, engem a boromból hi-

iszsz. A' kik a' Meg^hagyó módbann így

szólanak: adjál kenteret, nyujtsál segedti-

met 'st. effi ez helyett: adj« nyújts. A' kik

а múlttübb üdonek 3-dik tobbesét így ejtik,

p. o. verttek, nyírttak, meg halttàk, ezek

helyett: verttenek, nyírttanak* halttanak.

A' kik jóveudó ttdo béli határozatlán mód-

ot költenek moñdvánn: szeretfifideni, ol-

vasandani, hallandani. b.) A* kik a' szen-

vedó' iget, és ikes köze'p ígét így hájlí'ják:

tselekedszsz, bort ihatszsz, felesegedtöl el-

válszsz, meg-telszsz me'r*ggel, ez helyett:

tselekszel, vagy tselekedel, bort ihatol,

felesegedtöl el válol, méreggel meg telel.

Páris Pápai az 1767^-diki ki-adásbann a

Magyar Diák re'szbenn 63. laponn neni

mondja : ei-válok fVleee'gemtôl* hanem el-

válom. Ahmet is a' 14t). laponn nemrnoad-

ja¿ no te pokot nieg-telszsz e, hanem not«

pokûl meg-ielel e. A' kik így szólának Í Ö

munkálkoda, 6 tseleked ,0 igen meg-híza,

èzek helyett: o munkáldode'k, o tselekvék,

vagy tselekedék, o el-híze'k. A' kik így

szólanakí ha e'n meg-haragudne'k, ha he

lóle ehetnékj ez helyett: ha e'n meg-har-

ag.inám, ha en belôle ehetném. A' kik



( 41.5 )

így szólanak: ô meg-haragudna aze'rtt, 6

au ól meg.hízna, ez helyett: ô meg-harag-

udnék, ô meg-hízne'k. A' Kik így szólanak

feküdj-le, aludj, el ne válj tôle, ez helyett

feküdjél-le, aludjál, vagy alugyál, váljál

el tole. A' kik így szólanak : irléltoztasson

ide )Йпц tselekedjen az Ur velem ilylyen

jót, ez helyett .' méltóztasse'k, tselekedje'k.

A-' ki így szól : ha Ô ide e'rkezeûd, es meg-

jelenend, e's meg-látszand,*ez helyett: ér-

kezendik, jelenendik, látszandík. — Még

ama* Magyaros Török Ahmet sem mond-

otta érkezend, hanem könyve'nek 34^ lap-

jánn mond : érkezendik. d.) A' kik a' rag-

asztekos ígéket így bajlítják : mük az el-

lenséget meg-vere'nk, ha a' tolvajt meg-

feghatnánk, ez helyett ; az ellense'get meg-

verôk* ha a' tolvajt meg«foghatnók. A' ki

ragasztékos határozatlau módú ígéVel él,

midonn ñera kellene e'lnie, p. o. ezt a' bort

meg-fogom innia (innya) tudnid illiks et

helyett: inni, tudní illiké c.) A' ki a'Meg-

hagyó móddal a' jelento helyett él, mint

a' Hegy-aljai parasztság, így szólvánni

hol-riap Tokaíjbd íegyünk, ez helyett lész-

ünk. KeVdeztetve'nn : mit tsináltok ? e's ok

így felellve'nn : roostt bort igyunks ez hely*

CU, iszunk f.) JS'émelylyei a' múltt üdót
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igen ok ne'lkúl szaporítják-meg: valávak

p. 0. mondá vala meg-feszfttetek-vala. A'

köz paraszt NyelvbÓl nena régenn né-

m*lylyek szerentse'tlenül ezt az író Nyelv-

be-is be'-vitte'k. Neu* üres ezen hibától.

Hibnernrk Bibliai Historiája-is. — g.) Ne-

melyly a' kötö módbéli jovendôvel a' Jelen-

tó" mód' jovendôje helyett ¿1, p. o. holnap

Kassára menendek, ez helyett шепек, vagy

menni-fogok. Olyly gánts vagyon ami'

régi levelbenn, melylyet ele' hoz Sándor

sokféléjének 6. Dar. a' 194, e's 19,5. lapjánn.

h.) Ne'melylyek a' határozatlau módbann

így romtják az ígéket : omlani, romlani%

tñérsékleni, mérészleái 's a* t. ezek helyett:

omolni, romolni, me'rse'kelni, mérészelni.

Sánd. sokféle 10. Dar. 8. lap. i.) Sokana

a' mâveltetô, és szenvedô íge'nek л1л et, tat,

tet toldalékját roszszú! kett6ztetik ezkép-

enn : hivattatik, adattatik% verettet, szövet'

tet 'st. eff. ezek helyett: hivatik, adatik,

veret, szövet, vagy szötet 'sa'r.

B. A¿ eUheljheztetés (Syntaxis) eilen.

1.) Vetenek a' ragasztékos név szók-

at így szerkeztetve'nn ; — UraK tselédjck

(servus Dominoram) juhotí nyájok (grex

avium) vagy így Uraknak Ura, Zsidóknak

Királjrjay
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Királyja, ApostoloK tselekedeteik, — ezek

helyett; Urak' tselédje, juhok'nyája', vagy

Uraknak tselédjok, juhoknak nyájak, Urak-

nak Urok, vagy Erdélyicsenn Urak, Zsi-

dóknák Királyjak, vagy Urak' Ura', Zsi-

dók' Királyja', Apostolok' tseiekedetei',

vagy Apostoloknak tselekedeteik. ,

2.) Ve'tenek a' me'ltóságot, hívatalt

jelentó" neveket a' vezeték név-utann tév-

cnn, p.o. Andrási Gróf, Bodo Szolga Bíró,

Kondé Püspbk, ezek helyett: Gróf Andrási,

Szolga Bíró Bodó, Püspök Kondé. A' kik

így szólanak : Uram atyám, Uram bátyám

's t. eíF. ez helyett Atyám Uram, Bátyám

Uram.

3.) A' szám szókkal viszsza élnek a'

velök öszsze szerkeztetett neveket többes

számba téve'nn, р. o. hárот KirályoH парja

ez helyett: három Király napja. — Igy

viszsza élnek az oszszeséges nevekkel-is

mondvánn: sok emberek^ tbbb károk, ez

helyett : sok ember, több kár 's t. elf.

/ 4,) A' Név-mássaival viszsza-e'l, a' ki

eVi, fe, Ö személyi név-mássait a' ne'v szó-

nak, vagyígének elejébe teszi, azt a' szem-

élyek' meg-kúíonbboztetese, es a' beszéd'

egygybe kotése kQ'onosenn nem kíván»

vánn, p. o. én szcretem az Istent, te mond

27
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ád azt,az énlovam meg-bénnúltt4 ezen hely»

ett: szeretem Istent, azt mondád, a' lovam

meg-bénnúltt. Meg tsdnyábbann szólanak,

a' kik így szólanak: mük embcrünk^ tik em-

beretek4 ok könyvök, vagy ok kbnyveik ez

helyett: mü-emberünk, ti-emberetek, Ô-

könyvök, Ö könyveik. A' kik így szóla

nak : magam ¿ova, ez helyett : magam lo

vam. A' kik így szólanak : mindnyájunií-

nak atyja: ez helyett.' atyánk.

j.) Az ígékkel viszsza él, a'ki a'visz-

ontagló ígékkel szenvedô helyett él így;

*z ал Sieker ökrbk által húzódik^ ti helyett:

házatik. Ez sem igen jó í fa vágni mentí

ez helyett : fát vágní*

6.) A' RészesÜIÓkkel helyteíenül él-

nek, a' kik így szólanak ; hallóft ezt monjt-

ottnak lenní (audivímus hoc dictum esse)

ez helyett: hallók^hogy ez mondaték,

vagy inkább, hogy ezt móndották. A* kik

így szólanak : gondolom ot holnap hazn

jbvendení4 (judico ipsum eras adventnrum

esse) ez helyett i gondolom, hogy haza

)Ó, vagy haza fog jôni. Azok-is a'jovendô

üdó-béli RészesÛlovel eroltetve élnek, a*

kik így szólanak: holnap ír-andó lészck, 9f

belyett : hólnap írok.



( 419 )

II. F È J Я Z Е T.

A z Irás béli gánts okról közönse'g«

¿sean..

1.) Köz hiba a' ragasztékatlan tselek-

VÖ, es iketlen köze'p ígének az egygyes

2-dik szemelyjét egygy sz-stel így írni:

p. o. mondas'z, adandasz '$ a' t* tí helyett :

motidaszsz, adandaszsz«

2.) Közönse'ges gánts az для, ш utól-

járó helyett, orí, en írni egygy л-nel, p. o.

tnin áll, kin áll, ben ül, szekeren alszik,

ézek helyett í mirai áll, kinti áll, Ъепп ült

szehétenn alszik. De hiba lenne az ащ ы

p aragogi cu m-ot ke't л-nel írni ezen szók*

bann : minden, azöA ember, ezen köny v 's a' t.

Gánts пет írni Ret л-nel a* Határozókat-is,

é% a' Határozó RészesulÔket.

3.) Gánts kettoztetui az s betüt, mi*

donn Magábánfl érthetô névbol Mással ért-

hetô lészen* vagy az ilylyen mással ért-

hetóbol Határozó, р. o nem helyes irás

piross, hamiss, laposs, sebees, kegyessenn,

ékessenn, eZ helyett: piros, hamis, vagy

hamos, lapis, vagy lapos, sebes 'sa't.

4.) Gánts kettóztetni az / brtiit, mi*

dónn a' Magábánn érthetoból xgét tsinál-

ttnk al, el toldalt kkal, p.o. nem jó: szóll,

«7 *
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hegedàll, sajtólly ezek helyett: ezól, hege-

dûl, sajtól. Ilylyen gánts gyullad, fullad

st. eff. ez helyett: gyúlad, fulad.

5.) Gánts kettôztetni a'íbctüt Erdély-

benn, az ilylyen ígék helyett: tanít, vonít

*s t. eff. így szólvánn, es írvann : tanitt%

vonitt.

6.) Gánts nem kettôztetni a' t betút

az ígék* rotílttabb üdejét, vagy a' mú!tt

üdei Re'szesúlot írvánn, p. o. szántszándék,

múlt üdo, nem jó, hanem szántt szándek,

mtíltt üdÓ. •

7.) Gánts meg nem kettôztetni a' t

betüt az ilylyenekbenn, Kolosvártt, vagy

Kolosváratt, Gyôrtt, vagy Gyôrôtt, múlat-

ozék. ;

8.) Gánts a' ki-tsapott с betövel írni

Magyarúl, e's helyébe nem tenni a' Ts,

vagy Tz betút. Lássd III. Re'sz I. szabás

Jegy. II. Szám.

9.) Gánts y-t az i vagy / betú helyett

írni, f. o. roszsz irás: Dayka, ez helyett:

Dajka, Pesty, ez helyett : Pesti.

10.) Gánts Páriz Pápaibann így írni:

'z¿¿, 'zálylya, 'ztf¿, ez helyett zsák, zseb.

11.) Gánts aval, evel utóljáró v betä-

jét, vagy az avval fcl-tsere'lttet akar mi

ller ki nem írni, p. o. nem jó nyelvel, (cana
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lingva) ez helyett nyelrvel, nem )6fötdet

(cum terra) ez helyëtt földde], mertt más

nyelvel, földel, más nyelvvel, földdel.

12.) Gánts kettôztetni az/betiit az ef-

féle Ckz-szókbann : Pál-fi, Bán-fi; mertt

пгш jó Pálffi, ¿Jánffi,

13.) Gánts két ¿-vel лет írni valaha

a' hasonlításbann a' 2-dik lépe'st, р. o. nem

helyes oreglJt, tudósb, *z helyett: öregb-

bít, tudósbb, mivel ez helyett áll: öregeb-

bít, tudósabb.

14.) Gánts így írni a' ragasztékos íge'k-

et : tudgya, nyittya, teszszüky veszszük ez

helyett: — tudja, nyitja, teszjük, veszjük.

(tnelyly ebból való : teszi-ük, veszi-ük) III.

Rész. I. Szab. Jegy. I. szám.

1,5.) Gánts.a'ke't mással hangzók elôtt

az o, a bettlket így meg-húzni, p. o, bólt,

hóld, bóldog, bôjt, fold. Sánd sokféle 10.

Dar. 31. es ¿3. lap.

16.) Gánts a' kétszér kettôs, e's kettôs

lágyított betújií szókat mi nemü: egygy%

megJSf-> aszszorryy melyly, olyly, így írni :

сё§У"> те55Уч asszony, melly, oily, —- még

roszszabb így írni : cdj, medf, olf, ki- véve'nn,

ha a' gyok-ér így kívánja, mint ebbenfi:

alj\ küljebb, beljebb, széljeL 3. Rész. I. Szab.

IV. Szám. i(¡ „
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17.) A' bol ki-hagyunk a' szóból vala,

mit, gánts Apostrofust nem tenni helye're,

tehát nem jó : Szentek életey Zsidók Király-

ja, tx helyett: Szentek' élete', Zsidók* Ki-

rályja', ember' élete 's a' t, Nem jó adatnék

(daretur) tx helyett: adatnek 'sa't,

18.) Nem jó így írni : hûzza, vonjay

hanem húzzja, vonjja 'в а/ M ' meg-hagy-

ót. (trahat).

HI. F E J E % E TV

A' gántíosann mondott, es írott

Magyar szókról különö»enn,

Jgaxátfn\Gántsosann.

Aggat

Ajtatos

A'hozz, e'hezz

Ajj, »Hyi alyly

A.

Akgat (mivel a' gyök-

ér: ak.)

ÁhítatQi (mivel a' tó;

ЛЬ!)

Azhozz, ezhezz, vagy

ahhozz, elihezz.

Alj, p. o. szölö alj,

halm-alj.

A' képenn, vagy m, Az képenn, vagy ak-

г. ц kip képenn (a' kép : ima*

go.) \

Akaródzik neki Akar menni.

meani
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Alattomos, alattom- Alattonos, alatton.

bann -, * bann.

Allig Alig (vix.)

AI Hegy-aljai, fei Hegy-aljai jarás : olyly

képtelen mint : Fcl-al-fbld, ■

Aszszony néném Néném Aszszony.

A'nak, e'nek Annak, ennek.

A'kor, а' пар, (во Az koronn, az napenn

tempore, die) mertt a nap dies, sol.

Aaombann Azonbann (mertt nin-

tsen : azofti)

Attdl, ettül Attól, ettól. Lássdo/,

Ôl utól-járót,

Azzal, vagy aval Avval,

Amrni, A'mi. ,

Azzá Avvá.

Aztat Azt. (mint nem gaz,

gaztat)

A' fe'Ie, (ejus gene* Az féle, vagy affe'le,

ris) a' felôl (eate- az felöl, az feie,

nus) a' felé

Azon kivQl Azonn kivftl, (mertt

azon kivúl tsak any-

nyi, mint az kivúl,

• akkivql.)

B.

Bagzik Bakzik (mertta'gyök*

ir B«k.)



< 4U )

Bc'kesség

Bejjebb

Bírákok

Bossó, boss-poro$

Boot, bontzol

Botsánat, botsánan

dó bûn.

Butykos

Bútsd, butsánat, bu

tsáss.

Buntetlen

Dallos, dallani

Ditserendo Sztiz:

Deák

DÔ1

Békese'g.

Beljcbb.

Bírák.

Borsó, bots-poros.

Bomt, bomtzol, mertt

nem bonlik, de bom-

lik.

. Boltsánat,Boltsánatos

bün.

Butygos (bugyog-bàï)

- Boltsú boltsánat, bol-

tsást,

Bûntettlen. (böntet,

es etlen utól-járó-

WL)

Dalos, dalolni, vagy

danlos danolni mertt

a' gyök-e'r dal, vagy

dan.

Ditséretes SzÜz.

Diák (mertt Deák

nem Magyar hangii

e's Diáconos, nem

Deaconus.)

Däl (mint egygy
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E.

E' helyett (hujus Ez helyett. Ezen hely-

loco) ctt vagyon nieg-ro^

vidûlve,

Edd Egyd, vagy egyed

egy-hôl) mertt nem

eded. ' r

Egy Egygy-

Egyet más (holmi Egyeb más (egyeb,

helyett) és más,)

Egyveles Elegyes.

J£gyvelít, egyveledf Elegyít, elegyedik,

ik

Egyvelges, 'gyvel" Elegyes elegyestt,

gest

Egyetembenn Egygyedembenn.

E' nélkul Ennélkiil, (valamint

roszsz enély anál.} '

Egyszer; цпа vice Egygy-szerrel (raertt

egygy-szer una vi»

eis, una series.)

Ege'eéges Ege'szséges.

Elejbed Elodbç.

Émelyedik Emeledik t. i. hány-»

ásra a1 gyomor,

Engemet Engem,

Enyim Enye'm.

Enyimek Enyéim,
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Eránt (пет Magyar Aránytt, iráaytt.

bango)

Érdemleni Érdemelni.

Ezen-túl (post bao) Eaenn-túl (ezen túl

olyly roszsx mint

cz-túl.)

Ért (propter) Érttr mint ércttem,

nem éretem, így

:_ végett, végettem.

Eredendo bi)n Eredeti bün mint ere-

deti munka (opas

originale) nem ere-

dendô тапка.

Jtrzeni Erezni, mint ve'rezni,

szerezni, serczni,sá-

rozni, nem sárzani.

Ë'kor (hoc tempore) E«*koronn, ez-kortt,

ez-korbann,

1* végett Ez végett,

Eitván Jstván, (mertt Estván

nem Magyar hangd)

Etkola Ishola, Oskola, Ezen

okból,

Espán Ispán. Ezen okból,

Jttkn, itlan Ëttlen, ittlan«

Evett, ivott, hívott Ett, itt, hítt, mint tett,

'Vitt, hitt, nem tevett,

vWett, hivett.
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Eztet, Ezt, vide azt.

£' félc Ez fêle, vagy effele,

mint ezkortt, vagy

ekkoronn.

Faggat Fakgat, mertt a' gyök-.

ér fak.

Fajta, eb fajta Fajzotta, eb fajzotta

(az az a' kit eb faj.

zott) m, r, fajtta.

Fajtája, p.o. eb-faj . Eb-fajtta rovidûlve,

tája vágy egészenn eb*

fajzotta, eh-fajtája\

olyly képtelen, mint

eb adttája.

Fe'rjfinek Férjfinak, vagy férj-»

fiúnak,

Fejjebb, felylyebb, Feljebb,

fellyebb

Fok hagyma Fog hagyma.

Fo Tisztelendó Úr F6 Tiszteletâ, mint

Nagy me'ltóságú, F<5

méltoságú.

Fült Füjt e* belyett füít,

Fáradttság vagy fár- Fáradság, mintimád-

adtság ság, bírság, koltség.
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G.

Gasság Gazság (Pázmány

Kalauz Eloljáró Le-

*■ rél).

Gyertya, gelyva, Gyurtya, v. gyortya,

nem magyar hangú Sánd. sokféle n.

Dar. ist. lap.Goly.

va (Erd.)

Gyor» Gyars.

Gyült Gyüjt, ez helyett gyü-

it, jövit.

Gyöszt«. jöszte Gyöj sz« te, jôj sze te.

Gyók-szó Gyök-e'r izó.

Gyok-erestôl ki írt Gyok-eresttú!, mertt

valamit gyök-erestöl: ex ra.

dicoso.

; ti
4

/
IH.

Hadd legyen Hagyd Iégyen, hagy-

jad le'gyen, mertt

< nem Aad^-ból ered.

H*gygyan Hapyd legyen ám. S.

Sokf.7. Dar. 189. lap

Hej, Hejtze Hely, Helytze (Kiss

Relység.)

Hánt Hámt, mint hámoz,

hámlik.

Heányoi Héányos, v, hiányos.
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Hitlen (infidelis) Hittlen, ei helyttt:

hitetlen.

Helye'nn vagyok Helyemenn vagyok.

Hó-nap, hol-nap Hold-nap (mint Mo.

(mensis) nat, Mond, Luna-\ó[y

es Mesatz Tolttúl a'

Holdtól.), ■•

Hó-nap (eras) , ~ Hol-nap. . .

Holt,hótt -, Haltt, es Re'szesÚlÓ

, • . . halott.

Hezzá Erdélybenn, Mirel két utól-járó-

M.O. hozzá bol való osz-szó mint

re-á, jobb lenne így

írni í{ hezz'á. i,

Honnyos, honnyai, Honnos, honni, (az az

honnyi, honnyunk, hazai) honnunk,

honnya bonnja valakinek.

Hervad Hiryad (hervad Ma-

gyartalan hangú)

Hertelen Hirtelen (hír-ból)

Hernyú Hirnyó (gyrinus, vul

go eruca ) hernyú

nem Magyar hangú.

Honnand Honnét, honnan hon-

nat.

Hotztza Hozzd-sza.

Hez, hez (Utól-járó) Hozz , hezz ; mertt

hozzá, Dem hoza.
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Huit, hût (réfrigérât) Hüjt, hüvít, hüít.

/ ь

Idd Igyd, igy*dí mertt

netü Idad.

lgasság ' ígazíág.

1116, ünnep ÜdlÓ, üd-nep*

Innep nap Üd-nep.

Innckso " Innetsô, innenso.

Innend Innét, innen (ez hely-

ett : ez-nét, ez-nen,

vagy Idnen, idnét)

Ing (indueiüm) trag, melyly ebbôl rö*

vidiïltt : imeg, ümeg.

Isten nyilák hulla- Isten' nyilai(lsten'nyt-

nak lák olyly képtelen,

mint Isten óstorák,

ez helyett i ostorai)

Isten adtták, a Deo Istennck adottjai.

dati

Isme't Is-még, es-még, ez he

lyett : és me'g et iterurrt

Itlaa L Ittlan.

Ivott Itt; mertt nem ivott*

am, ivottál **« a't.

J.

Jámbor ember Jámbor (merttjámbor

ember szó szaporítás,

'* anynyi,mi nt jó em«
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ber ember, jámbor

kutya olylyan, mint

jó ember kutya)

Jó-kor (temptstive) Jó koronn (mertt jó.

kor aem Határozó,

anynyi mint Ьопшл

tempus.

Lyuk.

Jôj sit te.

К.

Káramolni.

Kedd (dies Martis) Ketd (kettedik nap a'

he'tbenn)

Kedvel, restel.

K«bel, öböl (sinus)

Kemd (mertt ebból rÖ-

vidáltt: kegyclmcd.')

Kentek oda mennek Kemtek,k*lmetek oda

megyen,

KettÔdik, p.o.tizen- Kettedik, mint udij,

üdeig, nem iHôig.

Kinnt. Igy lennt,benot

fennt.

Kénytelen.

Ken-kÔ (mint egygy

kenô kô, melylyetel

olvasztvánn, rongy«

ra kennekgyújtónak

Jak

Jöwt*

Káromlani

Kedvell, restell

Keleb

Rend

kettödik

Kint (foris)

Kintelen

Ken-kft (sülphur)
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KeszkenÔ Kez-kenÔ, ke'z kenô,

(manu tergium)

Re'ppen, képpest Kepenn, képestt (ex

helyett képesenn)

Rész akartva Készakarva.

Revés émberek Revess ember

Rijjebb Ruljebb.

Roseó Korsó.

Költ (köl) excitât Kelt (kel gyôk-érbôl)

ez helyett: kelít.

EbbÔl ered keltse'g,

' kelreme'ny. Ma köz-

'•' önsegesenn: költse'g,

költemeny.

Kura fi Rarva fi.

Rösseg Kozse'g(Páz«sányKa-

laúz Eloljáró Lev.)

Közleni Közölni,

Külömös Különös.

Külömbb, külömb- Rtilönbb, különbböz.

özik * +

Rozzé KözeV

KövetkezendÖ ke'p- RövetkezÖ ke'penn.

cnn : sequenti modo . „' * '

L. ' \

Ládd с Látd e. (viden) ez

helyett: látod е.

* • \ d

Lagzi
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Lagzi и Lakzi, lak-adalom

t jól lakikból.

Leány nem magyar Liány (Erd.) Ebbol

hangú Ij^ny, mint innia,

és inynya.

Latzi konyha , Lakzi konyha, köz

konyha.

Leijebb Leljebb.

Let jobb (Egerbenn) Leg-jobb.

Látszatik Látszik, vagy láttat-

Mái nap Mai nap, mint fa,fai,

ha, hai, hai^bai, пеш

háiy bái.

Magam lova . f Magam lovam.

Makats Nyakas. ,• ■

Mejj (pectur) Melj, (mertt melyly^

\ qui, quze quod)

Menynyeknek Or- Menyny Ország, mint

szága Magyar Ország, Né-

ínet Ország, nem pe-

♦ ; r;^ -dig Magyarok Or-

d - ?д»4»' szága 'sa' t.

Medgy' ^^M*gygy.

Mert (quia) , Mertt (mi értt helyett.

' ! Lássdértt utól-járót)

Mink, münk, . Мак, (mem mi, mik:

*8
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Minnyájann

Mindnyájunknak

Atyja

Minden emberek

Nyaggat

Nálunk jó

Nálánál jobb

Nyáf fa

i

Kap nyrigot

Nyás.

Nehészkes

Nyargaíást* Vagy"

nyargalvást cur

rendo.

Nyilvánság, nyil-

vánságos

quid's mük iñeg-r6-

vídültt szó */7zü£böI.)

Mind-nyájann.

Mindnyájunknak

Atyánk*

Minden ember.

& - .

fíyakgaí^ nyekget,

nyekeget*

Hozzánk jo.

Nála, vagy tole'nel.

Nyárj fá, ayárjas,

(nyárjadó fa.)

Nap nyúgat, mint nap

szálat.

Nyárs.

Nehezkés (ez helyett:

nehezékes.)

Nyafgalásttf nyargal-

vâstf*

Nyílt (aperít)

Nypmtatvány nyug-

tatvány > több ef-

ítyííványságT nyií-

ványságos, (mint

hitványság, hala-

vány«ág 's a t¿,

Kyiu

Nyomtate'k, mint fo-

naték, fonat mível
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feie a' milveltétô tetobÓL Rovatëk,

igékbôl, melylyek melylyet a' Hegy-

aty et, taii tet-\e\ aljánn rovátéknak

végzódnek, gánts- mond à* paraszt, ro-

osak. lássda'Debr; Vat miveltetôbôl,

Gram* зго. lap* iivlyen vágaték *• ti

''• eff. Nyomtaték szok-

ásbanri levo jó regí

szó, Nyomtatvány

•.. •i'u az Aríalógyiá ellett

Jioholtt újj szó*

Nydjtsál segëdfrlmêt Ah! nyújtí segedel-

ama Normális Éri- inet«

ekbenn : Ihi ! ártz* '

úñkfd börülühk 's a't«

Nôievétty* nôvôtétty NöveV&iy, mint jöve-

■ ' « " ve'ny*

Nyagtátvány Qnié* ítyúgtáték, tnint tóo»

tantiá olyly roszsz saték, vágaték 's a' t.

tóint nyomtatvány
ó, ' \' ■«*■■

Odâfél,ôdale vágy- Ott fenb, otí lenn

oti » vagyon*

Ôdiki èdik szetivë' Átikt etiks iàii&itêtM,

dóleg, р. ö. a rét р. ö. a téi le-kasz-

le-kaszálódik áltatik*

Ölt, ót Ált, alír, áltMráf, alt»

atlan mész, altvány.

*8 *
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Oma, olm« .-.» ' Aima. 7

Out, önt, ront Omt, ömt, romt,

Onnand Annét (aznét belyett)

,' ■: stagy odnet, annaa

(ax nan helyett.) .

Ondó folyás -,у Ondok folyás/

Oroszkodik , « Orozkodik, orozva

, leselkedik.

Oeztánn Aztánn (ez belyett az

' ., ■ )■ utánn.)

Óuó,oltíó(Palót«os) Altsó, alsó árú.

Óvást (caute) Óvástt; mertt óvást

-, cautionem. .'■ .

Oszlani Oszolni. ,

Petszent (PP.) Petztzent, mint kotz-

tzant, lotstsant.

Pajtás (contuberna- Baj-társ (Pajtás any-

lis) nyi, mint tsúros.)

Pallás, palló Padlás, padló. -Bürü.

Pelyva Polyva, (pelyva nem

„ ~ ' . . r » . magyar hangú.)

Reá mivel кet utól- Jobbann íratnék így ;

járóbol osz-szó re-á.

Ravasság / Ravaszság.

Rikót, rikolt (Pal- Rikalt, mint sikalt.

ótzos)
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Rablani Rabolni.

Reszket Rezked (merttrezeg) •

Redden Rezzen.

Reméll Reményl, mint ajánl,

szégyenl.

Ringat, reng Remget, remeg. —

Ront, • Romt,

Rui, ríil (utól-járó) Ról, ról, minttó!, tôl.

Roppant váras, civi- Ropantr, az az rakott

tas frequens ; vara».

S. ^ с

Salló penyenn vagy- Sarló.

on mondva -'^ s ""

Sehol nem valék Sem-hol. '*

"Senki • " 1 Sem-ki, mint пеш sen-

mi

Sikót, sikolt (Pal- Sikalt, mint rikalt.

ótzos) - - -

Szaggat * ■ i- Szakgat szakból szak-

. it's at.

SzÔrôstÔl (una cum SzÔrôittÛl, (ezôrôstôl

pilis) ' a piloso.)

Szám (os meum) Szá'm, vagy szájam,

• (szám, numerus).

Szánt Szárat, mertt a' fold

számlik, az az hám-

«! lik az eke-vas utánn.

Szeleje * SzÓleje, (cl-©Byész-
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vénn az » az г elött,

marad szôleje) mim

veló, veleje,

Széjjel, *zélyïy«l, yt Széljeh

széllyel.

Szerents Szeremts, melyly eb*

bol rovidúle meg;

Szerelmes , amab il s

. f . lpç»e, Anonym, cap.

17. Sánd. Sqkféle 11,

Par. 64. lap.

Személyes Név-más, Személy i Név-mássa,

sa.Debr. Gr, p. 32b

gzegyell Szégyenl (mjnt rem-

¿nyl) Pázmány fta?

¡v laóz ElÓl-járó Ley,

SzekrfÜ ... Szeg.fÖ,

Szilvány a'halbann Szívány, (kopoltyú)

- szí ígébol,

Sziget (iriïula) Szeget, olyly hely,

melylyet a' vi« körfll

szeg, Sánd. sokféle

7. Par, 23г. lap,

Szitkozódik Szidkozódik (mertt

szid, nem szit.)

Szóll Szól, mint tilóból tilól.

Szötskö. Szöktsö, szöko, ugré

áilat. V
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Szükölködik bornél- Szökölködik borbann

kâl , v. bor' dolgábann.

Süvöt6, süvöltö (Pa* Süveltö, siveltô,

lótzos)

т.

Táj, Tájja, Tájék Tálj, Tálja, Táljék

Ш gyok-érbôi (pt»

tens locus) roiot ai'

ból alfy

T^rtében, fektében, Térttebenn, fektté-

áltában: benn, állttábann.

Talló (репуепц vagy* Tarló, mertt a' g,yÖk-

on топфа) er far, }<

Talyiga Tolyóka, tolóka, toi

ÎgébÔl. vj ,

Támítalan Számítalan, száinta-

lan. ¡

Társasság Társaság, társság»

Tartozandó, p, o. Tartozó, mertt tarto,

most hozzán» tarto- zandó a ml fog tar-

zaadó tozni, ».

Tato» Táltos, kUtáltott tszH

(aperti ingenii, sa

piens, magus.) -

Tedd Tegyd; mertt лет

teded,

Teli vagyon Tele, vagy telv*

Tagyon,
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•Télylyes, tellyes Teljes, mint aljai

f (Kováts Mih. Che

mie I. Dar. 163. lap.

TYgédet / Téged.

T* '» tova Ide 's tova.

Tiktéket - Titeket.

TieM- Teéd.

Ifagyonn Tisztelen- Nagy tiszteletÚ, F6

do Admodum Re- tiszteletÚ.

verendus, Fô Tisz-

telendô Réverendia-

simns,

TiiztelendÔ Kisa Tisztes Kin Pap,

Pap: Reverendas, mint tisztes öreg

Olyly hibás, mint ember. 4

hibás lenne mond- '

ani : betsúlendd ta

ñáis, tekintendo Ür,

kívánandó atyafi,

ezek belyett ; bets-

flletes, tekintetes,

kívánatos.

Tódoz, tódúl Toldo», tolddl.

Toll, tollas olylyan Talv, talú, talvae.

' mint ha ra ra, harn«

mas ' '

Tott* v. Tôt ember Toltt (mint rosász 6t,

• ' v. 6tt var.)
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Tsanál

Teekély

TselekedendÓ bún

Tsikótó (palótaos)

Tsiriz

Túl a' Tiszára megy.

ea ,?

Tul a' Tiszai, túl a'

Dunai szó

Tdl túl (utól-járó)

Tuba-rózsa

I

Tölle (Erd.)

TÔ (асов)

Többi, többiek

Tövis, tövisk

Tökelletes

Tsalány (tialó fû.)

Ketsely, kitse'ly, ki-

tsény р. о. viz.

Tíelekedeti bñn, v.

tselekedetee ban.

Sikaltó. 1

Tsír-íz, mint silva-íz

■ A' Tiszánn túlra.

Tiszánn túli, Dunánn

tdlt szó.

Tol, tól.

Tubarósa, mertt ñera

tuba, es rósából ösz-

sze-kötött szó, ha-

ñem ez Diákból lôn :

tuberosa.

Tóle.

Tú, mertt tó (radix)

fa töve.

Többei, többeik,mint

fôbbei,fôbbeik.

Tüvis, tüves, tüs (acu-

leatus.) innét tüske.

Teke'letes. Lássd en-

nek Magyarázatját

Szó- könyvembenn.

Evrel így él Páz-
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mány-is lássd a* Ka*

• lauz Elo-szavát.

I U.

Új: novas Újj (novus), mertt ú)

digitus..

ÍJng-vár Vár-megye Ung-vár-megye, mert

, Ungvár Vár-megye

olyly képtelen, mint

Vas vár vár megye,

- : Fejer vár vár megye

Uradalom (Domini* Uradalpmság, mint

um) • Fejedelemseg, vagy

Úrszág, Jószág.

Uram Bátyám Bátyám Uram,

V,

Várandó aszszony; ¡Szülendó, szfíléshe*

próxima partui. közel levo.

Vákány Vágány, Vág ígéból,

alrfel be vágása.

Válú Vájá (váj Ígéb0l,vá*

jott fa.)

VattoH Vagytok,

Ved4 Vegyd, vegyedj mertt

nem veded

Vígassig -.. Vígaság,

Volna, volt, elrvagy» Vaina» valtt, (volna,

pn palótzosítva vóna, voltt palótz-

ps mint nem holna,
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folna, hanem halna,

faltt.)

Уё% valakií (tuetur) Ved (mertt vét pec-

cat) innét védelem^

лет yételem.

Ô,

Ogyit, ölgyit Elegyít (Ôgyk Paló-

Ôdikrôltessà ódifirQ],

Ök Királyjaik Ô Rir^yjaik (Що*

ваш Reges.)

Ont • Ont.

Örökköa ôrôkké Örökönp faôkê.

Ötlik a' szemembe 0tlik, ütkö?ik,

0 Felse'gek oda raen, A' Felségek mennek,

рек : Su» Majçsta, 0 Felségok megyep

tes illuç ibqnç mint kegyelmetek

megyen, Ô szekeröfc

megyen*

V/

0dvôsség ÛdvOzsëg,

tïnnep mint tep*pap Üd-pep, mint teg-nap,

ÇJnnep pap Üd^nep (ünnep pap,

. çzp-szaporit^s.)
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KÖNYV TARTALMA.

A' Magyar Nyelv«tanító Könyvröl közön-

ségesenn.

I. RÉsz. A' Helyís Olvasás.

II. FÉsz. A' Hang-mérséklés.

III. RÉsz. A' Helyes Irá».

IV. RÉsz. Szó-hajlítás.

A' Szó-hajlításról kozonségesenn, a* hol

A* Szó-tsavarításairól. '

I. Tag. A' Nevek' hajlításáról. /

I. Fejezet. A' Magakbann érthetôk' haj

lításáról.

II. Fejezet. A' Mással érthetók' hajlítá»-

áról.

III. Fejezet. A' Szám nevek' hajlításáróL

II. Tag. A' Név-mássai' hajlításáról.

I. Fejezet. A' Szeme'lyi Ne'v-mássairiak

hajlításakról, e's a' Ragasztékokról.

II. Fejezet. A' Mdtató Ne'v-mássa' hajlít

ásáról, e's a meg-különbbözteto Név-

mássáról (ArtikulusrólA

III. Fejezet. A' viszszáló Ne'v-mássának

hajlításáról. •'■ -

IV4. Fejezet. A' víszszá hozó Név-más-

sának hajlításáról.

V. Fejezet. A' kérdó, ée felelô Ne'v-más-

sának hajlításáról.
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JJI.Tag. Az ígék' hajiításáró!.

I. Fejezet. A* rendes hajtogatáiú ígék*

hajlításáról.

A. A1 ragasztékatlan ige' tselekvö képe.

B. A'szenvedü ígének képe.

D. A' ragnsztékos ígének tükör képe.

II. Fejezet. A' rendetlen hajtogatású ígek'

hajlításáról.

JV.Tag. Á' Részesülók' hajlításáról.

V.Tag. A' Beszéd' hajlílhatatlan részeiról,

különösenn a' Határozókról,

VLTag. Az Elól-utóbjárókról.

VII. Tag. Az egygyüyé foglalókról.

VIII. Tag. A' Közbe.vetökröl.

V.rRÉsz. Szó-helyheztetés.

I. Tag. A'Név-szókkal való helyes élés.

i.§. A'Ragasztékos nevekkel való hely-

k , . ,f es élés.

s.§. A' Magakbann érthetókkel való he

lyes élés.

5. §. A' Mással érthetókkel való helyes

élés.

II. Tag. A* Név-raássaival való helyes élés.

, I. Fejezet. A' Személyi Név-raássaival

való helyes élés.

II. Fejezet. A' Mútató Név-mássaival-

való helyes élés.
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A. Ai, es ez mint Mdtató Név-tná3sá-

B. M, mint Meg-különbböztetö Név-

tnássáról СAriikulüsról.)

III. Fejczet A4 VisZszáló Név-mássával

való helyeS éle's*

IV. Fejezét A' Viszizá-'hozó Név-más-

säivai Való helyes élés.

V. Fejezeí. A'hérdÓ, éi fcíeld Nev-mis-

sávaí váló helyes ¿Ui.

ílt.Tagi Az ígeíkkel való helyeí élés¿ a'-

vagy Igék* szerkeZtete'sé.

i.§. Mikoronnkell élni ragaSztékós íg¿-

Vét?

t.§4 Êgyéb szabások ai ígék* szerkez-

tetésébenn.

' iV. 1*ag¿ A* fWszesÚlókkei Váíó helyes éíé#,

V* Tag* A' ßesze'd4 hajlíthatatlan fe'széiVel,

klUöriÖSenfl ä' HatároZókkal való

helyes é\éi¿ 4 1

Ví. Tag, Az Élóbutól-jáfókkal Való hely

es éiéii

VIL Tag. Az Egygybe-fdglalókkaí való

helyes e'léSi ■ '"'

VlILTâg, A' kôzbe-vetôkfcel Való helyei

élés.

IX. Tag. A' Magyar Bcszéd* részeiíiek

rendjok*
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I. Toldalék.

Nyelv-tanítási Szózatok Magyarúl Diák-

úl, és viszontag Diáhúl Magyarúl.

II. Toldalék.

A' meg-magyarázott Nyelvünk' szabásai

eilen valamint a' beszédbenn, úgy

azírásbann el-kovetni szokott ve't-

kekrôL -,

I. Fejezet. A' beszédí gántsokról közön-

se'gesenn*

II. Fejezet. Az irás béli gántsokról köz*

önse'gesenn. ?

III. Fejezet. A1 gántsosann mondott, éi

írott Magyar szókról különösenm

1 'С

V т ó * s г ö,

A' Származtató Sz6*köfly venirób

Hogy a? Magyar Nyelv-tudóniány tök-

¿letességre mehessen : egygy jó Gramm

matikánn kül, el-kerölhetetlenül szükséges

meg я Lexicon Etymologicum^ aZ az Szár

maztató Szó-konyv, melyly mindern Magy- 1

ar, vagy meg-magyarosodott szónak ered-

etét, szárni'azását, és annak származé'kjait

itélôleg adná-elé; mertt az eddig írtt Szó-

könyveink, scm mindea ezóf ш\ф neo» ad-
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nah, sot szavaink' nagyobb rész¿rM ball*

gatnak, sem azokról serami ítéletet пеш

hoznak, a' jókat a' roszszakkal öszsze ke-

verik, és egyçybe foglalják, a' mi pedig

leg-nagyobb biba bennek, az, hogy azigé-

ket nem a'gyok-érnél fogva, hanem azok«

nak származékjaiknál fogva, 's igy termé-

szet eilen hor/lják-ele'. Valamint a' név-

szókbann az elsô Ejte's (nominativus) —

szokott lenni a' gyök-e'rvdgy az igékbenn

a' gyok-ér személy, melylytôl függ a' Haj-

togatás' minden tsínja binja, a' Jelentô mód'

egygyes 3-dik személyje, p. o. ír, bizik,

lakik, alszik, 's t. eff. A' mü Szo-könyve-

ink vagy a' Jelentô mód' jelenvaló Üdeje'-

nek elsô, es pedig bol ragasztékos, bol

ragaszte'katlan szeme'lyjébenn, hol pedig

a' határozatlan roódbann hordják öszsze

az ígéket. Inne't pedig nem tudhatja az oi-

yasó, ha valljon az ige ikes köze'p ige e,

vagy iketlen, р. o. ebböl : lahom^ fázom^

fázom, vagy lakni, fázni^ Mini 'st. eff". neu

tudhatni, ha a' gyök-e'r, lak, fáz^ híz-e, ¿

yagy pedig: lakik, fázik, hízik\ mertt azt

is gondolhatja, hogy ragasztékosann áll

ott: lakom,fázom,hízom, mint sok számta-

]an íge't ekképenn ragasztékosann elé-hord

Páris Pápai, melylynek a' gyök-e're ¿i»

benn
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benn nem végzôdik, p. о. aftarom, álcforii

'st. eff. Mivel pedig más formánn hajlik

az iftiS) más formánn az iketlen kozép-íge,

(â'mint a' Grammatika taníija), már nem

tudvánn valaki az eddig való Lexicon-oW-

bol, az igének iAes, vagy nem ikès létele't ;

fel-fog akadni annak hajlításábann a' Gram

matika mellett-is; merit noha meg-vagyon

mondva a' Grammatikábann, hogyann kell

hajtogatni az ikes köze'p, ígéket, mi-nemü,

p.e. hízik, bízik, válik, telik, alszik'st. eff.

de melylyek légyenek az ilylyen ikes köz

ep íge'k, azt a' Grammatika el-nfm végez-

hetí, arra re'gulákat nem szabhatni, hanem

azt tsak a* közönseges Nyelv-szokásból

tanúlhatni, p. o. miértt mondjuk ¿t-kel :

hízik, alszik, válik, telik, lakik, és nem

híz, alsz, vály tel, lah, miértt mondjuk ik-

nélkill ezeket: foly, tsúsz, mász, úsz, ál-

mad, asz, egygyez, hazud, kúíonbboz, do-

bányoz, szánkáz, kotsikáz 's t. eff. nem ped

ig foly i k, tstíszik, mászik, úszik, álmadik,

aszik, egygyezik» hazudih, különbbözik,

dohányozik, szánkázik, kotsikázik, mint

ezeket sokann gántsósann /'A-kel cjtik? —

Ennek más oka nem lehet, hanem tsak

a' közönseges Nyelv-szokás, mivelhogy

ezekkel régi Magyar Elejink állhatatos

29
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ânn így élttenek, 's így élnek velök mai

napiglan a'tndós Magyarok* Miérttmond-

juk ! szakadoz, szaladoz, hasadoz, fakadoz,

fáradoz, pípázj 's t. eff. nem pedig szakad-

o«ik4 szaladózikj hasadpziji, fakadozük,

fáradozik, pípázik^ mint sokann viszsza

élnek ezekkel gántsosann ikkel mondvánn

ezeket? Enflek már a' kozonséges Nyelv

s.zokásonn kivûl az Analogiábol-is okait

adom a' szármaZtató Szó-kony vembenn j.

mertt t. i. szaladoz, szakadoz, hasadoz,

fakadoz, fáradoz, ezekbol a' másod gyök-

erekbôl erednek : szaíad^ szakady hasady

fakad, farad, melylyek, iketlenek, miv^L

seraki nem mondja száladik, szakadik, ha-

eadik, fakadik, fáradik, már pedig az ik-\

etlen ígékbjíi gyahorló ígék, o2, ez, oz vég*

ezettel lésznek. p. a,fedez\ kötöz% tsiklan*

dez, äldöz (mlntha lenne. öledez, vagy öl*

ödöz, meg*röviditye öldöz, mint szálbóí.

lészen szaladoz (v alita tj cursitat, meg^röV-,

ídítve száldoz) ha pedig ikesjgeböl for-

málunk gyakorlóf, oz, ezy óz végezetutánn,

járól az iíi p. o. lákik*hóí lészen lak-oz-ik%

valaraint sZintte Tehetóígét formálvánn a«f,

ikesbôl, л hat% het végezet utánn teíszjüt

az ík-tt, p. o- hízik-háX /tíz-kat-ik, válik bol,

vát-Aatik, teiiÁ-ЪЫ tel-ЛеШ 's t. eff. Teháí,
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az Etimológyia, és Analógyta tanít reáf

hogy ámbár lakik*hà\ mondjnk : lakozik-,

de ne mondjuk hasonlólag szakadozik,

szaladozik, 'sa't. mivelhogy oem mond*

juk: szakadik, szaladik 'sat. *) Miértt

*) Erre azt Veté elleiietnre egygy tudóe

Magyar^ hogy ea nem elegendo ok,

azértt rtetfi mondani szakadozik, szalad- -

oarik, mertt iiem mondjuk : szakadik,

szaiddik ; mertt sok ígéból, melyiynek

gyok-ere'nél tk hintsen, mint p. ó. tart,

tnúlat, ölt* füjt, költ, áld, vált, rejt, oszt,

tölt 's t. éíFi ikes ige származik, úgymínt:

tàrtozîk* múlatozik, öltözik* 'füjt'öaik'i

költözik\ áldozik, va!toz;h, r- jtezik, osz-

toziki-töl:özik. De nynmbann azt felel*

ém* hogy пеш plylyan neu ä ígék ez*k,

mint amazok. Amazok gyakorló ígek,

imezek pedig viszontagíó ígék, szakaJ-

oz, szaladoz anynyit tc'szen, mint gyak^-

rann szakad, szHad; dé tnrtozik neta.

ânynyit tészen^ hogy gyákrann tart vala-

mit, hartem adósnak tartja magát, múl-

atatzik : raúlatja magá', ölrözik mágára

ölti' a*' öltözetet, füjtözik fti j i i magát,

köitözik Valami helyból ki-kelri fnagát,

thvább, odább jár, kél 's я' t. Lássd Szó-

könyvembenrt a' ti. Tsomóbann ezik

szózatnt. fíév szókból ie erednek ezik,

, bzik^ özik ve'gf zettel viszontagló íge'k,

's eZek azt jdentik, hogy magakból azt

eresztik, a mit a' név szó Hpnt: o.

89 *
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nem keil mondani : pípázik, hibázik ? A*

hozônséges Nyelv szokásonn-kül, származ-

tató Szó-konyvembenn ezen okát*is adom

Nyelvünk' Analógiájából; mertt a' név

szókból müvelo ígéket az, ez, oz, al, el, öl

végezettel egygy aránytt szokttuk formál-

ni, pé o. ural, és uraz, karikál, és karikáz,

hálól, és hálóz, abrontsol, és abrontsoz,

dörömböl, és dörömböz, síkárol, és síkár-

oz, betsmérel, és betsmérez, okol, és okoz,

öklel/ és ökloz, szemel, é« szemez, biz-

onyol, és bizonyoz, botol, és botoz, üstök-

Ы, és üstököz, porol, és poroz 's t.eff. így

mondjuk ezeket-is : pípál, és ptpáz, hibál,

és Ai6áz, valamínt tebát az al, el, ol, al

végezetú müveló ígéket soha sem mondjuk

ih végezettel, p. o. soha sem mondjuk :

uralik, pípálik, hibálik, (errat) úgy nem

Illatozik, illatot ereszt magából, köd-

Özik a' hegy, ködöt ereszt, fel-magzik

a' répa, magot ereszt, magba megyen,

borjazik a' tehén, borjat ell, borjat szül,

borjat toi ki magából, rajzik a' méh,

rajt ereszt 's a' t. Ez szerént ha jó lenne

pipázik, az anynyit tenne pipát ereszt

magából. Mivel pedig pipázoi tselekvÔ

iget tészen, és pipálni, 's pípazni egygy,

azértt valamint nem raondják pipálik,

vgy nem mondhatni : pipázik.
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lebet raondani, urazik, porozik, pípázik,

hibázik 'sa' t. Tehát i-ször ezük9c'ges len-

ne a' Lexicon Etymologicura erre végre.

2-szor Mivel az Ortografiának fundamen-

toma az Etimología, es a' származtatás:

azértt hogyann kelljen minden szót igaz-

ánn írn i, tsak a] származtató Szó-konyv

tnúlathatja-roeg, melyly minden szó* szár-

mazatját elé-adja, з-szor Mindent a' Gram-

matikábann meg nem magyarázhami, tígy

mint minden fe'le ki»vételt, minden-féle

külonosséget a' Nyelvnek, hanem teak a'

közönse'ges re'gulákat, *) ezekre nczye-ie

szükséges a' származtató Szó-rkonyv (több

okát származtató könyvem' szükségének,

lássd Szó-konyvem' Elo-beszédjébenn. —

Lássd Pápai Sámuel Magy. Lit. 138. lap.)

Annak okáértt szeretttem Nemzetem-

nek basznára fáradhatatlan harmintz esz-

tendôbe teltt munkával el-készítettem az

*) *ВУ» P' °* bogy nem helyesenn mond-

ják a fôzô' lyányt szakátsnénak, a' varró

lyányt varrónénak, hogy Jobb Erdélyi

módra mondani mútat, mint mutât, jobb

Erdélyiesenn mondani le'pik л ló, mint

lép, jobb Kereszte'ny, mint Keresztyén,

hogy piszok szó mondolaty 's t. eff, ezek-

et Szó-konyvembenn $zembe^ tunoleg

meg-mútatom.



i ■ i m )

«•ffele Szó-konyvemet-is. — Itt ama' leg»

fríresebb Adelung öt Tsomóbann ki-adott

Grammatisch Cr¿tisch Német Szó-konyvél

kovetvénn, ennck ezt a' nevet adttara

Mogyarúl, es Diákú! : Származfató Magyar

Diáky es Diák Magyar Szó-konyi\ metyly

à Magyar szókat gyok-er.okné¿fogva Nyelv

tanítálagy gántSQÍódva^ 's ifélÔleg adja-elé,

Jdest; Lexicon JStymqfogicum Hungarica

Latinum^ et Latinq Hungaricurn GrammatU

со Criticum. Ez niég elsÔ, és újjdon újj

m unk a a' maga nemébenn, melylynek rö-*

videdenn ez a' tartalma; -y valamenynyî

Magyar szó Páriz Pápaibann, Sándor Ist»

ván' Toldalékjábann, ßaroti Szabó David'

kissded szó-tárjábárm, és Márton Jósef*

Szó-konyvébenn foglaltatik, raind azok

az enyérabenn is rendszeresenn meg-vagy»

nak, és még ezekenn felúi ezerek, meg*

1 ezerek. Tehát mind ezeknél bôségesebh

az enyém, és en, nem úgy, mint ezek, ha

rem a' Zsidó, é$ Görög Lexicon-ként i.)

ki-tçszem a' szó' gyök-eret, annak miiiden

értelmét meg-raagyarázom, és ha kérdést

szfnvedo, meg-hányom, vetem, és meg-

mútatom, ha magyar gyök-er e, vagy ide-

gen, és ha idegea, melylyik Nyelvbôl va-

ló, és ha nem magyares, hogy kellene azt



( ASS )

ч

»neg-magyarositani, vagy helyette más ig«

az Magyar szót alkotni, vagy állítani? 2.)

"Valamenynyi egygy, vagy majd tsak nem

egygy értelroü s¿ónk vagyon, mind a'

gyok-ér mellé gyüjtöm, 's így másodszor

Lexconöra egygyszer 's mind Synonymia,

3-szor A' gyok-ér alá bordom annak mind-

en származékját, és ivadékját, az avval

öszsze kötött szókot (egygy szóval ösä>

gzókot.) 4 szer Az oda tartozó ¡domos,

£s ékes szólásokot (Idiotismos, et Phrases)

à' höz mondásokkal egygyütt, 's fgy Lexi*

conom egygyszer 's mind Frazológia. Aè

égész könyvet öt Tsomóra osztom A, Et

Î, O, UT vócalisok szerént. Mivel pëdig

az 5 dik Tsomó rovid lerine, hozzá kötte^

<ik a' Diák Magyar Szd-könyvem, Ezen

¿-dik Tsomó' г-dik, (Diák Magyar) ré-

' szébenn a Diák Nyelvnek gyök-ereit szár-

mazékjáival, és ösz-szavaival égygyütt

rovidèdènn hozóm-eíé: es'még a' lelkes

¿llatok-V 8 nôvevériyek nemi neveif. Аг

utánn a' Magyar 's Egygy-házi Tórvény-

nek, az Isteni tudománynak (Theologia),

Boltselkedésnek (Philosophia,) orvasi, 's

kémiai, és Nyelv tudománynak mu szavait

(yocabula technica) adom->elé, *) Vala*

mint a' Grammatikámat a' tudós Tanítók*
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ra, e*s ttjdatlan tanítványokra alkalmaztat-

*m, ügy tselekedém a' Szó-kony vemmel-

is; mcrtt ebbenn is a' tudósokra nézve

Jegyzeteket tészek, melylyekbenn meg-

hányom veteen a' szónak gyök-ere't, és rola

való vélekedésoket a' tudósoknak gánts-

ol idva, és ítélóleg meg-mondom. Efféle

könyvet helyesenn nem írhat, a' ki nyelv-

ünknek nem nagy ismérôje, is & Gramma-

tikába me'ly bé látáia nintsen, és a' Magy

ar szó' származásának minden tsínját ve»

lósenn nem érti. Л Grammatikámból a

tudós Megyarok bolts ítéletet tehetnek szár~

maztató kônyvemnek felôle-is ; a' ki pedig

Grammatikátlan, és Etimológiátlan, az

tsak vak-merö ítéletet tehet mind Gram-

matikára, mind Lexikonomról, de vak-me*

rÔ ítélet tételével tsúffá teszi magát a' tu

dós Magyarok elôtt. Ezen Szó-konyvem-

nek i-so Tsomóját fel-küldöttem Trattner

Mátyás Urhozz me'g i8u. esztendobenn

*) A' mú szókat (vocabula technica)

ne'melylvek remek szóknak nevezik ; de

• z Tolttos rc/neszló'ból való, melyly

mút tészen, remeszelnik anynyi, mint

mûvész. Nemelylyek ezeket mester szók.

nak mondják ; de mester nem Magyar

szó. Jobb tehát mú szó Kováti Miháiy

Сhemia igo. lap,
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Januárius elcjénn. Ó azt a' tudós Magy-

arokkal mpg-nézetvénn melyiybôl ítéletet

hozhatni a' többi Tsomékra nézve-is, en-

nek nyomtatását magára vállaltta, és hoz»

zám küldott levelébenn ígia-benn íó.Sep-

teraberbenn meg-ígértte, hogy 181 "-bann

Juniusb -nn az eló-fizetésroi" való hír adást

ki-nyömtatja, és mind a' ke't Manyar ha-

zábann kôzonségessé tészi, és ha három

száz elo fizeto találkozandik, — azonnal

bozzá-fog a' Szó-konyv' nyomtatásáhozz.

De a' háborús üdo, és a' pénznek ötödöl-

tetése, 's így meg-szükü;ése miatt remény-

sége sem Jévénn, hogy 300 eloVfizetÖ tal-

álkozzék jlylyen nagy, és áros munkára,

mertt az egész munka írásbann 600, t*hát

nyomtatásbann leg.alább-is 300 ív körül

belôl fog lenni : ezpn Цг-Ügygyel, színnel,

neszszel, — és fogással a' Szó-konyvem

nyomtatásáról való hird^tot (Anmmc'atio-

nem) ki nem nyomíaíá, elóbbi ígéreteit

meg-máeolá, viszszá voná, és Szó-* onyv-

cmnek I. Tsomóját, melylyet már tzenzu-*

ráltatottÁi* és melyly nála 181 1, J' nuári-

ustól fogva több bíztatás mellen várá a*

sajtót, azt 1814- esztendôbenn nekem visz-

«zá küldé - » a' többi tsomók még Pestenn

Den) valának. De ezen Grammatikám már
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Budánn még-fordúla ; az Universitär Ii*

pografiájáhoíz pedig szerentséje neœ lehe-

tett. *)

*) Mertt a* Magyar Universitás betüju

Vel4 é% sajtójával a' Felséges K. H. Magy

ar Tanáts tetemes Magyar Grammatik-

ákat, és Magyar Szó-kcjnyveket nem

akar nyomtatni, batiera tiak Oskolai

gyermeketskéknek való Grammatikáts»

Rákát, egygy nehány árkusból állókat.

Ez az oka, hó*gy ámb£r a' Felsôségnek

izgatásából irá, amaz eddig leg-bíresebb

Manyar Nyelv Taníió,'s a' Magyar Uni

versités' tagja Révai M»klós, az Elabo-

ratior Grammatika fïungaricàt ; de mi'

Vé'f az ne'rh 'gyeroaekeknék való vala,

hanem okns èrtûbereknek, H tridósoknak:

szerentse'je nem" lebetett a? Universités'

Tipografiájábozz, hanem kénytelen vala

JMaeçénâsokat. keresni, tölök költseget

koldiHni. Äz eíso Tsomóra (volumenre)

nyértt Veszprérni Fô TjsztelétÜ Prépost

Zsolñai Dávid^ és VfszprémT Kan'oñók

fiert*'endi Gá.rpár Uraktól. A1 2-dik Tso

móra nem tudoin kitól. A' 3-dik Tsomót

Trattner Mátyás Ur nem akartta kit

nyomtatni, 's most is nála pang, mivel

hogy sernki sem nem saszt'ogt'atïa, sera

nem' pengett ri¿kjé a' pénzt. —г A' mit

. mondék, a* közöns^ge« Literatura be'li

Ujjságból mondom^ mertt Nro. %\, az.

ДИдещеще Literatur Zeitung 29. Mär/.
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Ha az ElÓl-járóknak agy tetsrenek, ajj

Oskola-héW gyermekek számára ezenoKos-

kodva tanító Grammatikámból ig'-n kony-

nyenn készítenék egygy más igen róvidet,

egygy néhány árkusra terjedöt, ecygy-

ügyü elé-adással, ki-hagyvánn innét a'}egy-

zéseket, es az erôsitô okoskodásokor, tsak

az eleVadást, meg-mtítatás, és bizonyx'tás

nélkül (Propositioues sine Çonfirmatione)

írvánn |e, ezen okkal móddal elé-adott bo-

«égesbb Grammatika pedig raaradna az

éi teimesebbekqek akar tanijlóknak, akar

tanítóknak hasznokra, és igazgatásakra ;

akkoráraaz újjabbészre vételeimet-isezen

2-dik, de kissebb ki-adáshpzz toldhatnàraj

1803. így )'r; Pest bey Trattner: Ela

boration Gran\matica Hungarica &C. —

Die Kosten zum Druck des ersten Ban

des gaben der Probst des Wesprimer

Domkapitels David ZsolnaU und der

Wesprimer Domherr Caspar Hertelendi.

Möchten doch solche Beyspiele immer

mehrere Katholische Prälat* n ermuntern,

den Überfluss an zeitl'chen Gürtrn, wo

mit sie die Freygeb'jrkfit der Un^rischen

Könige ausgestattet hat, zum Bestfiides

- Vaterlandes anzuwenden. Bára'Magy-

arok' Istene az en Szó-kbnyvemre is ilyly

jó szívü Magyarokat támasztana ! ! Már

tama da a' Nyelw taní'ó könyvre, rem-

énylem támad a' Szó-kony vre-is»
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M E G - S Z E R Z É S.

Л* Magyar Nyelvbenn való gyakorlatüU

mind à folyó, mind à kötptt beszédbol

halljunk valamit,

A. A' fo lyó Magyarságból.

Eletednek teljes napjaibann elmédbent

légyen Isten, és ójad magadat, hogy vala-

ha a' búnnek ne engedj, és el-ne hagyjad

a' mü Urunk Istenünk' torvényjeit. A' te

jószágodból (vagyonodból) adj alamisnát^

es egygy szegényrôl se fordítsti-el ortzá.

dat; mertt úgy lészen, hogy rolad *e for-

dúljon-elaz Ür' ortzája. A' mint lehet, dgy

légy írgalmas. Ha néked sok lejend, bô-

ségesenn adj ; — ha néked kevéss lejend,

tigyekezzél a' kevesset.is örömestt ndni;

mertt az alamisna minden bûntôl, 's a' ha-

láltól meg-ment. Ójad magad' fiam ! mind

en fajtalanságtól, és feleségcdenn kivûl

soha ne engedjed, hogy vétket tudj. A'

kevélységet soba elmédbenn, vagybeszéd-

edbenn ne uralkodtassd, mertt abbói vôn

«redetet minden veszedelem. Valaki nék

ed valamit munkálkodik, mindjártt add-

meg annak bérét, és a' munkásod' bére ná-

Jad semmi képenn ne maradjon. A' mit

mástól gyülólszsz néked tselekedtetni, —



< 46i )

meg-lássad, hogy soba azt másnak ne tse-

lekedjed. Tób. IV.

Tik vagytok a' fold' sava. Hogy ha a'

só meg-ízetlenül, semmire tobbé nem jó,

hanern hogy ki»vettessck, es el-tapodtas-

sék az emberektol., Tik vagytok a' Világ'

világossága. Nem rejtethetik-el a' hegyenn

helyheztetett Váras, sem gyortyát nem

gyujtanak, hogy a' véka-alá tegye'k, hanem

a' gyorta tartóra, — hogy világoskodjék

mindennek, valaki a' házbann vagyon.

Ugy világoskodjék a' ti világosságtok az

emberek elôtt, hogy lássák a' ti jó tettei-

teket, és ditsôitsék Atyátokat, ki menyny-

ekbenn vagyon. Ne véljétek, hogy a' tör-

ve'nyt jöve'k fel-bomtani, vagy a' jöven-

dólóket; (jósolókat) nem jöve'k fel-bom*

tani, hanem be'-tölteni. Hallottátok hogy

mondaték a' régieknek : ne fajtalankodjál;

en pedig mondom néktek, hogy minden,

a' ki litja az aszszony-állatot annak meg-

kívánására, már fajtalankodék véle a' szí-

vébenn. Hallátok, hogy moodaték : szer-

essed feledet, és gyûlôljed ellenségedet;

én pedig mondom ne'ktek : Szeressétek

ellense'geiteket, jól te'gyetek azokkal, kik

titeket gyülölnek, és imádkozzatok a' tl

Lildôzôjiteke'rtt, és rágalmazójitokértt, hogy
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fiai légyetek a' ti Atyátoknak, ki menyny-

ekbeno vagyon, ki az 6 napját fel-támaszt.

ja a' jókra, es gonos^okra, es es*ot ad az

igazakra, es hamisakra. Mate V.

Légyetek irgalmasok, mint a' ti Atyá-

tok-is irgalmas. Ad|atok, és adatik néktek.

Azon mértékkel a' meiylyel mértek, visa*-

sza méretik ñe'ktek* Miértf ne'zed a' szál*

kát az atyád fia' szemébenn ; a>' szál fát pe-

dig (szelement) melyly a- W szemedbenn

▼agynn, nem eszmélled. Ltikäts« Vi.

Hogy ha mil magunkat meg-ítélnók,

nem ítéltetnénk*meg< Sz, PáU Ror. I. Lev.

XI. Resz* f

" A1' szeretet tóro* kégyes a' seeretet

Пета írígykedik, йеш tselekeszik goimszúl,

fel ñera fuvalkodik, nem tisztesség kívá a

nem keresí azokat, a'mik magáé* nemger-

jed haragra, йеШ gondol gônoszt, ríetnor-

vendez a' haraisságonn, ovendez pedig az

igazságonn : mindent еЫйг„ mindent hisz-

en, mindent íeme'rtyl, mindent ekszenved.

Kor. I. Lev. XIII. résrz*'

Öltözzetek*fel äz ísten* fegyvefe'be,

hogy az Ördög' lèselkedéseinek (entselke-

déseinek) ellenök állhassatok. Azokáértt

vegye'tek-fel az Islen' fegyvere't. Álljatok

, azertt fel-ôvedzve'nn álgyékaitokat (lágy
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<*kaitokat) valóíággalj és feböltözvenn aa

igazságnak vértjébtí (jiémetesenn pántzélj'á-.

¿«arj, és sarnt voftvánn lábaitokra a' békes-.

ség' Évangyéliomának készüjetévei ; —,

xmndenbenn fel vévénn a' hitnek vcítj^t,

melylybenn az igen gonosznak minden

tüzes nyilát meg-althassátok, es az üdvöz-

ségnek sisakját vegyétek.fel, és aüéleknek

kardját, melyly az Isten' ígéje. Eféz. VI.

Ne légyetek ôkosak ti-magatoknál.

Semkinek gonoszértt gonoszt viszsza nena»

ádvánn, я jókra ügyekezvénn, nem. tsakv

Isten elôtt, han era midden ember elött-is.

Ha lehetséges, a' mi rajttatok áil, mindern

emberrel békességtek lévénn, magatokati

nem oltalmaz vánn, szerelmeseim ; iianení

adjatok helyt a' haragnák; (u \t Isten ha-

ragjának) ,s boszszú állásának) mertt írva%

V,agyon : enyérn a boszszú állás\ és éñ Meg-

fizetem. Meg-ne. gyózessél a' gortosztól,

hanem jóval gyózzd-rneg a'gonoszt. Rom*

XII. Rész<

Mindennek. haszoifra adatik a' Lélek-

flek meg-jelenése.: némelylynek ugyan a'

Lélek által ádatik a bôltseségnek beszédje*

másnak pedig a' tudománynak beszédje,

másnak a' hit, másnak а gyógyítások'.aján-

déka, másnak a\ tsudáknak tselekedefeik,.
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p 1

másnak a' jôvendôlés, másnak a' leihek'

meg-választása, — másnak a' nyelveknek

külonbbségeik, másnak a' beszédnek ma-

gyarázása. Kor. I. Lev. XII. rész#

B. A' kötött, és költött Magyar-

ságból.

a.) A' kötött beszédnek az énítéletem

ke'nt ez a" leg nagyobb haszna, hogy az 1

emlékezetet kivált ke'penn segíti, Szónak

okáértt, ha az leg-közelebb elé hozott in-

gyenn való kilentz féle ajándekát a' Szent

Léleknek a' következö versekbe foglalom,

nagy baj ne'lkúl sorvástt elé tudom szám-

lálni azokat, (valamint a' Diák-is a' testi,

e'e lelki irgalmasságnak tselekedeteit ezen

versekbenn emlékezetnek okáértt szépenn

elé adja :

Consule, carpe, doce, solare, remitte fer,

ora,

Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo,

condo.) '

Bölts, tudomány, és hit, gyógyítás, él

tsuda-tétel,

Meg Prófétálás, lelkek> nyelvek, ma-

gyarázat.

b.) A' papi Megyémet, melylynek az

Anyja (Mater Ecclesia) Szerents Várassa,
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fiai pedig (filiales) ezen helységek : Be»

kets, Legyes-Bénye, Ond, Szada,-' Harkály,

és ezen két puszta (prœdium) Harangod,

es Takta Fold-vár, ezen versekbe foglal-

ám emle'kezetnek okáe'rtt :

Bénye, (Legyes) Bekets, Ond, Harkály,

" Szada, Takta, Harangod.

Ennek az anyja Szerents, jókat iránytta

jelents.

d.) Néhai Toltsvai Énekes (Cantor)

Dorosmai Mihály, néhai Nagy-Tiszteletû

iTvitsvai Plébanos Matuska János Urnak4

sl Ple'bánia' malmából a' Piebánia' kertje'-

Ъе duskáló állványúl *) hozatott örlo ко

нек fa karimájára, ezen elmés verset irá,

Jneg-hagyó szavára. ' -

Míg koptattta magát hajtott sok hasznot

Urának,

Most heverése'benn mindeneket tsak

• emészt.

e.) Nemes Bihar Várrmegyébennegygy

Szívósi nevezetû, hívatalára nézve tsak fa-

lusi Jegyzó (Notarías) ugyan; de jó köhö,

's elmés verselô, egygy bizonyos Borbála.

*) Ezen asztal (Kortsosann szólvánn) má

is megwagyon azon Kertbenn, a' dió-fa

alatt, a' hbl sok dôsolés tôrténék ; de a'

fa kávája oda vagyon.

30
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nevü íiatal Aszszonyságot neve napjára

ekkepenn tisztele, és köszönte;

Barbara nints párod, ha Bihart s zeittere

be járad,

Todja vitez párod, gyémánt, Karbun»

kulus árod»

Víg napodat várod, várom, mint várja

badárpd,

Nints tetemes károd, meg-töttsed még

ma pohárod'.

Nem sokára raeg-halvánn ezen Asz«

szonyságnak a' férje ; a* kóvetkezÓ esz«-

tendobenn eléfordúló Borbála napjánn im

ígyenn köszönte igen eltnésenn fonákól

fordított versekkel:

Barbara pints párod, szomord Kriptába

be-zárod,

Félre le-száltt árod, télre fordtüa te nyá-

rod,

Gyász napodat várod, jtôled ki-repûle

badárod,

.Van tetemes károd, keserüség már te

pohárod.

f,) Szál-dobosi Pap János Ur- ezea

v*rseket adá írásbann F, Fô Hertzeg Ná-

dor-Ispány Urunknak, midônn a' Magyar

Nemes Seregnek vezérle'sére a' Frantziák

eilen inddló félbenn lenne, mint Vezer,



* , *

Hív Magyar ! Ez Had-nagy Fejedelmetek,

nagy is az Had-nagy

FÔ Falatinus. E1Ö1 sok kakasokat el-M,

Hajtja legrelôre, valamint juhokat legelôre,

Lesz' bizony fttkezet-is, sok neme» Ut

s . •**" kezet is.

Ügy e kik ezt érték, vagyon is nálak chez

érték,

Ezt ma nekik meg-adom! Jobb kezem

imhol adorn!!

Iffiu kí-áltt Ott, gyönyörü sereg égre ki-

áltott.

A' panasz ebbe vagyon, puska ha lenne

vagy ón.

Ök mind el-meannek, 's ba vitéz piatzára

ki-mennek

Mársnak. A' Frantzia tüz egygyet ií

hátra nem Úz. -

Szürke lovok készenn vala már induira.

merészenn

A* miк or ckho kiált, Pest, Buda, síkra

ki-álltt,

Bajtta Magyar ktlj.fel lobogó zászlókat

tmelj-fel.

Gyüjts fereget szaporánn, állj-ki tsatára

koránn.
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Mertt ugyan-is ha meg-hív Bonaparte,

's nagy hada. meg vív,

ftútúl bán' veled-is ; mertt morog elle-

ned-is.

Kj»lj-ki hatalroaddal fiam! Ó sies ellene

haddal

Ke'szjjlj, es veje s^álj szembe, V elôtte

Ut Je ¡ magadra де várjd, hanem útait íi

. , hamar el zárjd.

Lepjed-is ott vatsoránn, veszszen a' ma

ga soránn.

Látd e reád keszilltt, bizony eddig is a'

miket Ô szultt,

, Többröl többre vjsei, gyôzni fog tíjjra, .

hiszi.

Byrgus, Olaez, Ne'met, Spanyol, és Orosz

érti mese'met.

,H4t ha\ Magyart meg-aláz, rut is a\ ha

.... le gyaláz.



' ^ga, v. ê maga. (ipse Ще, ipsa

illa),

%gié. (ipsius,illiu$) Lássd ÖV6*

(suus, a, um).

(j

. - M

^agának, Ô magának, (ipsi illi).

j

"^agát, V, O magát. (se ipsum,

se ipsam).(

J*' ^nagak, Ö magak, (ipsi illi, ips»

- m illac)*

jagaké, v. ô magaké (ipsorum,

ipsarum. Lássd Qvé'k.

ц

— Ma

atj

agaknak, v. 6 magaknak,

(ipsis illis).

agakat, », Ô magakat, (se ipsei

se ipsas).





ÈthUketèt* okáértt a* Vegbzetek-

nek rövid íe festetesök.

i ViStag hangonrii Véküñy hangonn.

And* aszsz¿ ok< Êndj észsz, eki

ni, ni*

* - '

Ünk, otok'î aäak) Ünk, etek, enek¿

néhaunk,tok, néhaiink, tek,

пак- . hek, vap,yünk$

tök, neki

¡iáhánn: Nyír (radit)j



Wo Szeméfy,

2^ nánk v. nyirnenk*

¿. nek.

£■ "am légyen, Dyírttem Iégyeü.

yé¿*ttunk légyen, v. nyírttünk

légyen.

£ rttam vaina, v. nyírttem vaina.

ye¿ írttunk vaina, yagy nyírttünk

vaina.

jg nyírandok, v. nyírendek.

T«b. nyírandunky v¿ nyírendfink*



phozz.

e.

1

A' cíiívtltí

eV szemd

)árúl

Tsak val\

4 Emléke^et' okáértt a'VrfgeMtefc.

nek rovid le-festetésôk.

Vastag hangonn. Vckony hangonn.

ik, ol, on, ik, el, em.

¿k

ote.

A, ál, im. é*k, ¿1, ém.

j ou, ál, am. ett, élt «m.

A'Múlttl^

t

A' Mível

£gygyez

ék, ál. ék, él.

aál, nám. aék, nél, ném.



i

г-1

Eml¿kezet' okáértt a* Vegezetek-

nek rövid le-festetesök.^

Vastag hangonn, Vehony hangonn.

Vaina

os: ik, olí ош. ik, el, «m.

ni, : ui.

4
I t

tak> melylyck a' tselekvô ige' többes

¡¿it\t\ ez példábann: Nyír^ melylyböl

¡g.' Jtfyiratik^v&gy Nyiretik (raditur).



laphozz.

l-sô Szemily.

И, '

Nyíratom, v. nyíretem.

Nyíratunk y, pyíretünk.

DZZ.

Nyíratám, v. nyíretém.

J Fyíratánk, v. nyíreténk.

2

Nyíratttam, v- nyírettum.

. Nyírat-ttunk,, v. nyíret-ttüak.

lteto' határozatlanhozz fog Segéd

i, v. nyíretni fogsz 's a' t.

ó d.

Nintsen

. Nyíraisunk v, nyíressünk.

Nyírassam, nyíressem.



14T¿ Személy,

fyyíratnám, v. nyíretném.

Tëb. %yíratnánk, v. riyíretñénk.

éà ige ràgad, р. o. nyír*

yíratott-valna 'sat.

N.Nyíratandom, v. nyíreteñdem.

Töii %yíratandenk, v. nyírétefldüak.



Emlékezet' okáértt a Wgezetek»

nek rövid le-fcstetesok.

Vastag hangann. Véhonj hangonn»

•kok,

a, ad, am. e, ed, еш.

int ¿

s л

ja, od, om. ij ed* еш.

i» öd, êm*.

à, âd, am« е, ed, em.

e, öd, öm.

С.

ak, atok,uk. efc,etek,ötök,*k.

jéldábann: îîyir (radii),



Л' ra

Tsah

A' rag

zz.

or к é p e.

ékezet' okáértt a' V¿grяеtek-

nek rövid le-festetesök.

tag Aangonn. Vtkony hangonn.

od, om. |, td, em.

i, öd, em,

*d, ащ, f, ed, em,

A* rag

id, Зсц< с, çd, ёш,

A'Miíl

i

A* ragas

ja

*d, je, e3,



■ j
j

tphqzz,

i

l'SÔ Személy.

Nyírora, v. nyírem.

Çiyirji|k, v. nyírjük,

jlgy Nyírám, v. pyírém,

Tob, Nyírók, v. . nyirôK» (e? helyett

nyíráw¿, és nyíréüí.)

Eg^ NyirttärB, vagy nyirttëm; mertt

nyírttam nyírttem ragaztékatlan.

Töi ítyírttiik, v,:nyírttük.

Nyírni fogom.

ííyírni fogjuk.

Nintsea



Tö Nyírjjank v. nyírjjük.

Nyirjuk, fyírjük

ü d e j *

Mí— Nyírjam, oyírjem*

i

ДЙ Nyímám, v.'fiyírntfnb

2Ttf JUyírnóh) nyirnôk^ ez helyett ftyfc«

náuk, nyírnéük.

Nyírandom, v. nyírendem.

2b Nyírandjok, v. nyírendjük,

ó d.

^ Nyírnam, v. nyíraem.

2o Nyírnunk, v. nyírnttnk.



i-s6 Személy, '

Valttunki i

I Memtünk.

Valttam vala, V. valttam valtt.

Mentteni valtt.

mbndjuk : Vanni fog, mint:

Menni fogok* 'sat.

ez jelenvaló ÙdÔVél lUsien (fit) él*

Errôl az ígérol alább szólok.

ó d.

Лэпп Vészi így i le'gyen. Êrrôl alább*

Nintsen.

Menjüük.

i '\

i ígéVel teszUki azt így ilcgyen 's a't,

Menjek,

Meniünk.

Valn¿k.

, vagy volna ; mertt ez palótzof,

, volály vola).

y: aalt; de helyeíebbenn írtta valn*



DZZ.

Megyen, Me

itve) Men. _ .

» Vagyna4yunk, «együ»*J.

va«nak, ^.PáU pag. i6i. V

five „rtt a' G. a* .Ä *V

,eg-mûtatoma S«ô«*onJ

r<*gy°n\i a Debr. Gr. 77* laP'

Megyen Vyen, v. menyen vaJ*"

M.' Megynekgüok, v. «enyttok vala,

:nünk vala.

Egy. Vala (ez hék>

a* S*ó-konyve

Mené, i¿k.

Valának. ink,

Menének. jénk,

Д^. Valtt *) (P.tam.

v. voltt, mint

belyett : (а1ша



Mei

Töb*

Személy.

Me

ék.

^авк.

nénk.

Töb

Мец

Men;

Töb.

Ment

am, légyen.

tem légyen.

unk légyen.

tünk légyín.

lam vaina,

tem vaina,

unk vaina,

tünk vaina.

^frnígének

Töb.

endek.

sndünk.

ei

\

a

4

: esse, melyly tulajdon kép-

jp. rend szerént : menni. —

ien szokásbann. Botlik tehát

ja a* Multtbann Vagyon, a' hat



ígékrftí.

i-sô Személy.

d.

ûii íázlak, éízlek, lészek, (fío) tész-

ek, ve'ezek, biszek, viszek.

ikt Iszunk, észünk, lészünk, tészünk,

vcszünk, hiszünk» viszünk.

íválak, evélek, vagy ôlek, levék,

agy vagy ¿Ók, tevéki vagy tÔk% vev-

3gy e% vagy bók, hivek« vagy hük,

agy vivék, vagy vük.

,ev- ívánk* Ëvénk* vagy 6nk. LéVe'nk»

, v. vagy lonk) Tevénki vagy tbnky

•töky Vevéftk* vagy vôtik, Hivénk,

tek, vagy hûnkb Vivénk, vâgy vùnk.

ittalakj ettelek, itinálak* eftnélek, ian-

dottara a* ragasztékatlan tselekvô ígék-

ébkortt ik-es közep ige. Errol izólok

.ször hol vette az n raagát ezekbpnn ?

; mondom, hogy ezekhezz : eve, leve,



i*

к, egyelek, légyek, tégy*k, végyeK,

yek, vigycki Rövid i-vel higygyck.

, ven- Innálak, ennélek, lennék, tennék,

vcnnék, hinnék, vinnék.

L ten- Innánk, enne^kjennçnk, tennénk,

L vin- vennénk, hinne'nk, vinnéak.

» ' 4

ejend- Iandalak, ejendelek, lejendek, tej-

Icsüsz, enríek, vejendek, hiendek, vi-

endek.

detek, Iandunk, ejendünk) lejendünk,tej-

liend- endünk, vejendünk, hiendüak,

viendünk.

rtál annyit tés2( n, mint egygy hoszszá ¿,

l jártíl kozbe* bogy eend ne làondasstk

I él 137. Telegdi 3. Rész. 27. lap. -



! l-sô Személy.

I*** Ett» ak, Ettelek. Leitern, Tettem,

Vitt,^ettem, Hittem, Vittem. -,

mint hi

eft, vei

Jttanak : ^ . Ettftok . Lettünk : Tettünk :

tenek :etulnk . Hittünk ; Vittiink :

Vittene

i - i

Ieyon. E
bJ * niotsen. > ; •

eD>v«'¡

en, (de .; h , .

nem hi

^erégyünk, Ve'gyünk, Hígyünk

и"6 igyünk,<-övid i-vei h gygyünk

. ho?y szótag ó-re, iv м-re,

s»ann. Inne't on ebbôl lett : eve

б

) His«yen^ jjjgygyrnek 's a' t. noha

zokat, ne kettôvel, mint nem

<- . : m°l gy ve\ irai ezeket ; mertt ez-

. a' gyôk-érhezz pedig rendes-

enn Ebberçn î higygYx a' gyök-er-

^ •* joj* « jöjj, vagy. gyôj, e>



Ir

i-so SzemélyK

va,l6 Jegyze'st.)

' jelenvalójábann, p, o, Vonszon,

vü>on rendesenn hajlik : vona,vonttj

viobb divatbann vagyon ez rendes

i| 12. y. 32. ,

i ,

3DÔKRÔL, -

. f . f ' '

^H(vok, nyíyok, sívok, szívok, vi*

yok, rovok, ovok, fávok, fövök,

jövök, nöyöfe, lövök, nyövök,

szöyök. .

jEzekbenn а' к betö, inas betú ;

mivel nehe'z lenne kUmondani :

híoky rvyíok. füok. Mivel pedig

egygy forma inas betil a' v а

y-vel, ez helyett : fúvok mond-

ják : fújok-js; de fúj olyly for

ges, m'mtfúv a' 3-dik személy-

benn, e's mint fe'rges lenne, híj,

nyíj a' Jelentó módbann;



' l -s$ Szctnélf.

Hívunk, D/ívunk 's a' t.

1

À 4

ttivék 's a' t.

Jegjr* Hiva, nyivà» Va't* a' rövid

/-vel különbböz cz részesûlôk-

tôl : híva, nyíva, iiva, fel van

f rova sat. »

Hivánk 's a' t.

Hittara 's a t.

a' t, azeVtt raondják : Aivutt, szivutt

^ott, szivott» Káldi l« Testé 4. v. 7.

Hittunk 's a' t.

Nintsen.

deg-hagyó< '

H ' . „ .

tííoék Va' t.

*s a' п i%y moiidani: hív, riv, siv;

iseges Nyelv-szokás ként jobb hi,

-dik szám alatt.



i-sô Személy,

i

_, idöm* Tetszendem.

^^dunki ïetszendûnk»

.) De a' meg-hagyó mód-

^aJfffjj-bÓl ered lássék4 lássát^

mérjék, hartem szenvedó:

tetsziky tnég-i* Sz. Páli

¿Zi¿, ettôlî betszik a' 164.

tessé], tessék, hanettt lát»

a' hajlítása. így a' Kötd

m^nék, látszatnál, látszatnám,

Iriíl moildva, hanera vagy

Sz. Páli Gram. j>ag. 14««

tes.

i*.

(G

lap



к laphozz.

i-so Személy.

d.

Látszom, Tetszem,

Látszunk, Tetsxünk.

Látszám. T«tsz¿m.

Látszánk, Tetizénk.

Látszottam, Tetszettera,

Látszottunk. Tetszettünk.

ó d.

Nintseo.

Lássunk, Tessünk.

i-so Lásiam, Tessem.

Látszanátn, Tetszen¿m.

Látszanánk, Tctszenénk.



l-sô Személy,

£g\, feküszöm, nyugfszom,

îszom, tetüszÖm, vajusz-

iküszöm, alkuszom, pety-

Jm, ve'rhüszöm, eszem, isz-

jsrunk, tetüszünk, vajusz-

Ú esküszünk, alkuszunk,

aüszünk, veshüszünk, esz-

tsz*nk.

Alu

Egjt4 feküvéro, nyugovam,

4'uvám, tetüvem, vajnvám,

t*ém, alkuvám, petyhüvém,

Wvém, evém, vagy о/и, ivám.

3Tó7|t, fekitvénk, nvugovánk,

oVuvánk, tetüvénk, vajav-

nfesküvénk, alkuvánk, pety-

abk, vérhüVénk, evénk, v.

bfvánk.



i-sô Siemély.

har- Áluttam, feküttem, nyagottara,

esk- hara^uttam, tettittemj vajuttam,

vér- esküttem, alkuttam, pètyhut-

iem, vérhüttem, ettem, ittam,

Dttá- Alüttunk, feküttünkj nyügottunk,

:tek, baraguttunk, tetüttünk, vajut-

jtta- tunk, esküttünk, alküttünk, pety-

ítefcj hüttünk, ve'rhüttünk, ettünk, it-*

tunk.

ó d¿

yál) Nintiem

âtok Alùgyurtk 's a' t. így ejttk ézeket

?ala- Erdélyberin-is: alugyál, fekü-

iïek- gyél, alugyék^ mertt alngygyál

égy- ez hfclyettáll: aludjáí^ «ludik*

y aU ból.

nély Alugyam 'à a' t.

4



unm

pet

mné

Ш,

Alu«

Alutt

nyu

tetiM

vene

vend

iand

т. a

sô, S^emély.

a't.

Alui

Vyhünni, Y&hünni,





Lap Sor ,|Р tap Ser

it .15 Jeçyzetek OÄ'mii-

ei«

" M

ti

101 6

íóg tü

108 3*

íió i?

"3 ir

i«8 3*

A' tetemesbb gántsok meg-igazíttatnak,így

olvasvánn '« írvánn í .

A" KSnyV' homlokdrin Méltóságos '

jti Ajánldibunn sziritte, kúlónbbcna.

tudósok

ábbaan

éteg-iiidjja

ínelyly

mind járástt

tsiniljja

¿penn

ùagyone

mi-nemú

a» vagy

bíjuk

egygy .

több Mással-harigsó-

ból

de ezeket

szintt*

irtofldjja-meg

Végre

Hii-nèmUt

Horvát

' ÍWertt

Ncm-jottistik

taelyly

közöl

29

S1

35

4«

4*

43

43

43

43

45

45

47

48

119

140

142

H5

145

150

150

Mással haiigxók (Ц, o. 57

e'-nakeu-t, a'ií-t

ckkép«nn

akar*melyly

keresset

iffíüságot

ínagak-raagaiíkkal

egygy-ntà*

els6

szintt' ügjr

ész-szó

azó' kíizepébe

mi-nemíí

Inas-betü

Magakbann y¿

tíbbbel ne terheljjíik 00

Upik

5*

<l

61

fi

6»

61

4

68

?•

7*

80

**

9*

п

»9

semag hange»

31 vase

IJi

as*

»55

«63

270

«73

»84

iS

14

»4

IS

■ g

at

szatnira „ „

odik

, б Koaárat *•* 1

10 "De Kildibann

5 2-szor

10 dolgot

3 b>Több fel6l

24 d) Szebb : , . ••

*8»34 18*21 Negyveutet

39 ai adijuk tud-tafa

*5 et' (loso 6tc)

Jtó lévénn

káronkodtk

15 ös-emük *

« változtatja

ti karod egfgyittr

3 Személyi név'miisa »53

5 tól, tel, ról,r<5l, val,

tt Vel, vá, vé* bahn,

21 bena, ra, re, nál,

ií nél.nyi, hozz, hczttfi 15

34 Ártikulüs lévéttn 165 *

29 akkorona 177

11 ennéik ' lio

1 cura vi Í11

19 Ah it •••

10 közol «19

20 rajfta Я»»

g nyfrjà a* Jelentö

jo tnódnak 's a' t. a'

и Vit. Táblibann ma-

13 radjoli-ki : nytife #

7 Vá, rè «i<

1 1 nyirj,lésMD nyirj-ja 218

«8 « iM . «3°
o nyíré'k (raserunt il-

lutn)

SI uYéd

a f*kÉekedik

*2 vesneraiu'égéhezr

. 9,10 mi--racgyébenu

ij> 19 Vár-ki

*$

1»

if

-к

té

•s

3fi

1*

ta

si

S»



ei

vi

3t

it

л

л i ъ№/гь 371 !í
3dí 15 azt 393 i

415 »5

4 14 íflondja, vonja, ha-

ÍRar-hofjr

f«minaruní

éltt

számtalan

Tisztrtartó , ,

#gyam' velóm, szem- 'qém tnondjja, vonjTi »„

em; vita»* ; -Uff ÍA'ja - * 45»

, Ur' íiriádságabarm 350 25 Bug^gos ¿24 из

^.agasztékatlan ^58 '6-múlasozik • *2á ,«

,¡ín $lv*m K'JL: кЗрИ» VTtívSñó 4S2 ir

újj életre -.66 íb'békeség 'Ф 1

fe. A* löbbes, ^zjt'nú dprgpkrál maradjon ki,

phfdfl-w szó mindérjüM ¿gy%y Л nel írassékj'"thettt

,*ajdani, ff«;W4t)'aQd, defti fedg hifiàpôf,

A' nyomtj^tó ÁÍ.s¿ókat a^so/rek' végéria 'sok¿

azor pern a' szó-íagiás* szab£sa-ként szakgatá-

meg; mertt gy alcrá'An «heg "oszolhatatjan gypkV

¿fefís m^g-szakaszüt, ^o^'jha-gány^^^j*

dnjróitÓf-rielpeil^ §z.t {vní, ¿igr-éni h. ta-nmana,

tan-üldffi .At ,4ol-g4b,aan, [ doig-ddarfit A. m-dós >Ц[

tud-ósqk, A„ egy'gyeá,' egygy^es h. szo-kás,' fZoA^,

às A. má-sik, qiäs~fk' hj mdh-dást, rupnd-ast ' Ящ

'¿ozz-i¡ А. oyo-

fok-éleiességr
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