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I.
Ne quis tamquam parva, fastidiat Grammatices &
lement a ; quia, interiora sacri hujus adeunti
bus, apparebit multa rerum subtilitas, quce
non modo acuere altissimam quoque eruditio
nem, ac scientiam possit,

M. Fab. Quintilianus. L , i, Cap. 4,

II.
Azt m ondani, hogy ez, amaz hiba vagyon a' Nyelv
benn, egygy jó Mester' szájábann, ’s egygy
ki-dolgozott Nyelv-mesterbenn, nem illik; mi
vel nem a' Ny elvbenn vagyon a’ hiba, hanem
a’ roszsz élésbenn.
A'

Magyar Nyelv mi velő Erdélyi Tár 
saság Munkáji I. Dar. 117. lap*

III.
Az újjítás ha jó, és szükséges is, sok ellenkezőt
talál. Újjítás nélkül nem építhetni.

Kazintzi Ferentz Magyar Régiségek
I. Kötet, 29, lap.

IV.
Azt kérdem: miértt nem lenne Kötelessége egygy
Nyelv-tanítónak a' leg-tökéletesbb írás' mód
ját választania, ha mindjártt a’ közönséges szo
kás-ellen lenne-is.

Víg László, Versegi Ferentz Okoskodása
ellen. Pest* 1806. 87. lap.

FŐ-MÉLTÓSÁGÚ, KEGYELMES,

NAGYSÁGOS, És FŐ-TISZTELETÜ
NAGY-SZALATNYAI BÁRÓ,
BATSKAI ÖRÖKÖS,

EGRI ÉRSEK,
Tsászári, ’s Királyi, Apostoli Felség-béli
Belső, valamint szinte a’ Fels. Kir. Helytartó
Magyar Tanáts-béli Tanátsos, Egygyháziakra Ügyelő Biztosi Elől-ülő,
’s törvényeseim egygyesűltt

T . N. Heves, és Kül-Szolnok Vár-megyei
ÖRÖKÖS F Ő-ISPÁNY,

FISCHER ISTVÁN
ÚRNAK.

FŐ-MÉLTOSÁGÚ, ’ S FŐ-TISZTELETŰ
KEGYELMES ÉRSEK!

Magyar Nyelv Nap-keleti lévénn, a*
Nap-keletieknek bé-vett ősi szokásak-ként,
hasonlatosságbann szólvánn azt mondom:
hogy hasonló a’ Nyelv a’ szőlő hoz*.— A’
szőlőnek vagyon Ura, vagyon Gond-viseJoje, ’s Fel*vígyázója, vagynak mívessel,
munkással, tselédjei.
A’ szőlő’ Urának teljességgel, és általjábann szólvánn nem szükséges a’ sző
lő munkát tudnia; de nem kell sajnálnia
költségét a’ szőlőre; mertt ha nem akar reá
költeni, az el-parlagosodik, és el-pusztúl.
A ’ Gond-viselőknek már többet kell tud
niak a’ szőlő munkáhozz, és a’ szőlő’ Urá
tól fel-vett javakból, és pénzekből hivenn
költeniek a’ szőlőre, és szőlő mívesekre;
mertt a’ szőlő' Gond-viselője azokat egyéb
re költvénn, vagy el-fetsékelvénn, veszni

tér a’ szőlő. A* szőlő-mívesbenn meg-kívántatik a tudomány, vagy lelki erő, hogy
értsen a' szőlő míveléshezz ; mertt a’ tud
atlan munkás több kárt tészen, mint sem
hasznot hajt. 2.) Bírnia kell a" munkát,
légyen hozzá testi ereje. 3.) Légyen ügyekezete, és serénysége.
Valamint a’ szőlőbenn a’ mívesek a1
roszsz tőkeket ki-ütik, és helyettek jobbak
at ültetnek, vagy homlítanak: a’ roszsz
fajttát vagy jobbnak belé altásával, vagy
a’ roszszat ki-pusztítvánn, helyébe jobb
nak homlításával ki-vesztik, sokszor más
vidékekről, — sőt más tartományokból-is
hoznak kívántt fajtta szőlő-fákat: a’ sző
lő-fáját, veszszejét karóval gyámolítják,
és támogatják, öszsze-kötik, meg-kapálgat
ják, a’ gazoktól, és gyomoktól ki-tiszton-

gatják, ’s ekképenn tökéletességre viszik;
különbben pedig, a' szőlő el-perjésedik,
el-siskásodik, és meg-romlik. Epenn így
bánunk a* Nyelvvel is: a’ mi roszsz fajtta
szók, vagy szólások vágynak benne, mikoronn lehet,azokat ki-irtjuk, és helyökbe
jó-féle Magyar eredetűeket ültetünk, vagy
altunk, a’ jó Magyar gyök-cr szókat szár
maztatással szaporítjuk, néha a’ nyelvbe
más Nemzetektől is szókat költsönözünk,
és szükségbenn meg-tartjuk, szükségünk
nem lévén pedig, rajttak ki-adunk, és hely
ökbe a’ jó Magyar gyök-erekből ujj szót al
kotunk, ’s a’ t. Ha nemzeti nyelvünket mí
veletlenöl hagyjuk, anyálkodólag nem tsínosítjuk, és tisztongatjuk, ha nem gyámo
litjuk, bibéjét nem gyógyítjuk, nem gyapo
rítjuk, körülötte nem fáradozunk, nem

igyekezünk, — annál inkább ha idegen
nyelvekkel el-nyomatni engedjük, leg-ottan el-soványodik, azonnal el-hagyatott ár
vaságra jut, és nyelvével egygyütl a’ Nem
zetnek is árva ügye-fogyottságra, és ügyefogyott árvaságra, következőleg pusztul
ásra kelletik jutnia.
Ezt ditső Nemzetünknek édes Aty
ja, Nemzetünk' titkos értelmű szőlejének
kegyességes Ura, a’ Magyar Nemzetnek
szerelmes Országlója, és Fejedelme érzékenyenn, és buzgóann szívelvénn, és a’ Ma
gyar Nyelvet Ország szertte különösenn
taníttatvánn, és törvényessé tévénn ezen
Nemzeti szúz nyelvünk’ virágoztatása fe
löl gyönyörű atyai rendeléseket tenni
méltóztaték.'
Ezen titkos értelmű szőlőnknek Gond-

viselöji, Fel-vígyázóji nem egyebek, ha,
nem Országunk’ Nagyjai. A’ szőlő míves
ek, és munkások végre a Magyar Nyelv
tanítók. Már pedig az Egygyházi rendű
Nagyoké lévénn Nemzetünk álladalmai
között az elsőség, — következőleg, ezen
gondviselésbenn is az Egygyházi Nagyok
nak kelletvénn elsőknek lenniek, mivel
hogy az Isteni nagy Felség a’ Magyarok
Istene Eksztzellentziádat a Fő-Papi, FőPüspöki nagy Méltóságra, azárva Magyar
Nemzet’ lelki, testi köz javának elé-moz
dítására, elé-segéllésére, gyaporítására, fel
magasztalni méitóztaték; — annakokáértt
ezen titkos értelmű szőlőnknek az Egygy
házi rendből én leg-kissebb, leg-alább való,
Jeg-méltatlanabb munkássá, Eksztzellen
tziádnak mint valaha hozzám érdemeden-

hezz különös szívességgel viseltetett Gene
rális Vicáriusomnak, mostanság pedig, mint
kegyelmes Metropolitámnak, FŐ-Püspök
ö mnek, ezen magábann kitsény ugyan,—
de nagyságos tárgyú, Nemzeti nyelvünk
cpúletére, elé-menetelére, és így a köz-jóra
törekedő munkámnak, magyarkodásomnak
első zsengéjét fiúi tisztelettel ajánlani, és
mélységes alázatossággal fel-áldozni bátor
kodttam.

A Szerző.

ELŐ-SZÓ.

1. §.
m
ind a' hét Magyar Hazábann, úgymint:
Magyar Országbann, és Erdélyi Nagy Feje
delemségbenn, uralkodó Nyelv ugyan a Ma
gy ar Nyelv; de mind a két Honnunkbann
avval nem egyenlő-képenn élünk, azonn kül
Önbbözőleg szólunk, és írunk. M ivel pedig az
uralkodó, és országló Nyelv tudományjának
valamint a Köz-igazgatásokra, úgy a' Ke
reskedések' elé-mozdítására, fel-segéllésére%
gyaporítására, és fel-tartására leg-nagyobb
haszna, és sikere vagyon : annál fogva Fel•
séges Országlónk, és Uralkodónk, nem tsak
a Magyar Universzitásba, Akadémiákba,
és Gyimnáziomokba, hanem még d Bétsi
Universzitásba is, a Magyar Nyelv tanítás
ára, Királyi Profeszszorokat, s Tanítókat

rendelni kegyeseim méltóztaték. Mivel to
vább ezen Tanítók Honni Nyelvünket Ma
gyarul tanítják, ezen Tanítók, es Oskolák*
számára felettébb szükséges lenne egy'gy' Ma
gyarul készültt, s jól ki-dolgozott, és talp
ra esett Magyar Nyelv-tanító Könyv, a 
vagy Grammatika, a' melyly a két Magyar
ffazabann a' beszédbenn, és írásbann-valo kül
önbőségeket egyenlő szabásokba szedné, az
okat meg-állítaná, és meg-egygyeztetné, a
melylyet rend-szeres, (systematicus) és kö
zönséges Oskolai Grammatikául lehetne ki
szabni, és rendelni.
2. § .
Ilylyetén Magyar Nyelv-tanító Könyvet ügyekezém én készíteni, melylyben a rend
szabásokat, a tanítványokra nézve rövided'enn, egygy-ügyűenn, és világosann elé-adom ,*
de ezek-utánn a tanítók, es tudósok, számura Jegyzetek következnek, melylyekbenn
mélyebbenn tekintelek Nyelvünk’ belséjebe,
annak természetét, tulajdonságait,
szokás
ait ítélőleg ( critice) fejtegetvénn, é s magya
rázvánn. D e a z t tőlem még is egygy ma
gányostól, és fáradságos hivatallal meg-terheltttől nem kívánhatni, ( hanem egygy tudós
Magyar Társaságtól, a' mire szert Honn-unk' Nemzete nem tehetej hogy minden rész-.

benn tökéletes Grammatikával szolgáljak;
mertt „Úgy vélekedem, hogy az a’ fel
szenteltt tudós, a’ ki egygy minden rész
benn tökéletes Magyar Nyelv-Mestert ír
hasson, nem született" —- Úgymond Ud
vari Tanátsos Aranka György Ur Magyar
Nyelv-mivelö Társaság M unkájibann, az I .
D arabbann, Szeben 1796. 122. laponn.
3.§.
Mind-azon-által abban tehetségem sze
rént fáradozék, iparkodám, ügyekezém, és
szorgalmatoskodám, hogy a lehetős tökéle
tességig, rövidsége mellett, vigyem Gramma
tikámat. Evvégett a.) mint az újj, úgy az ó
Könyveinket fügyelmetesenn ált' olvasám,
úgymint: Sil vestert, vagy Erdősi Jánost,
Molnár Albertet, Pereszlényit ( kiből lőn
Németre ált'fordítva Farkas' Grammatikája ;
de a' melylynek 1798. kiadása meg vagyon
szeplősítve) Tsétsi Jánost, Kövesdi Pált,
Szenthe Pált, Versegit, Gyarmati Sámuelt,
Szent-Pálit, Debretzeni Társaság’ Gram
matikáját, Erdélyi Nyelv-mivelő tudós
Társaság’ Grammatikai Jegyzéseit, Bereg
szászi Pált, Ágoston Antalt, Erdélyi Baróti
Szabó Dávidot, Pápai Sámuel’ Magyar
Literatúráját, végre Révai Miklósnak Ela
oratior Grammatikáját. Evvégett b.) elb

olvasék minden ó, és újj kapható Könyvet,
és Kéz-írást; a többi között olylyanokat is,
a melylyeket Révai nem olvashata, p. o.
meg-vallja Révai, hogy soha nem olvasd Sil
vester Grammatikáját, s Révai nem igen
látá Ahmet’ régiséges Könyvét, Révai nem
is halla valamit az Újj-Szerzetesek’, az az
Apátzák régiséges Kéz-írásbann lévő regu
lájiról ’s a t. Én nékem mind ezeket olvasni
vala szerentsém. Evvégett á.) Négy eszten
deig a' Pesti Közönséges Pap-nevelő házbann
( Seminarium) II. Jósef Uralkodónak idét
te a' két Magyar Hazának minden vidékéről
oda tsoportozott, és sereglett iffiúság-között
lakozvánn, — és már akkortta a Magyar
Nyelv gyaporítására, és tökéletesbbítésére
magamat fel-áldozvánn, a’ Magy ar N yelv
tanító, és Származtató Szó-Köny v’ ( Lexicon Etymologicum) írásáhozz fogvánn, —
(Lássd a Debr. Gramm. Bevezetését a ’ XI.
laponn) minden vidéknek szavajárását ki-für
készém, és szorgalmatosann fel-jegyezgetém.
Évvégeit e.) az oltta-is Nyelvünk' természetének, s minden tsínjának-bínjának ki-tanúlásá
bann, hivatalomtól üres órájimbann, fejemet
törni, elmémet fárasztani meg-nem szüném.
Ezen ügyekezettel anynyira menék, hogy á
miket az eddig-való Nyelv- Tanítóink ki nem

találhatónak, azokat én szerentsésenn ki-ta
núlám. Ennél jogva számtalan észre-vételt
olvashatni ezen Grammatikámbann, melylyet sem Révaibann, sem annál inkább egyéb
Nyelv•Tanítójinkbann fe l nem találhatni.
4. § .
Az elóbbeni Nyelv-tanítójink, Révait ki
vévénn, abbann botlának-meg, hogy tsak a'
magak vidékökönn divatbann lévő szólás-ként
alkoták Grammatikájáét (mint p. o. egygy
valaki d Tisza-melléki Magyarsághozz
szabvánn Grammatikáját) A ki-derűltt eszú
Grammatikusnak nem kelletik részre hajló
nak lennie, magát se egygy, se más vidékhezzy
vagy tartomány hozz kötnie, *) hanem, öt’
méhek szokása ként mindenünnét, ö’ jókat
öszsze-gyüjtenie, éj ki-szemelnie. A’ jó Ma
gyarság nintscn egygy helyhezz kötve,
(Sándor Istv. Sokfél. 10. Dar. 19. lap.) és
hiábann tulajdonítja magának e', vagy
ama’ környék, hogy ő légyen a’ leg-jobb,
vagy ama’ ; még több, egygyedul, a’ Ma
gyarságnak birtokábann; mertt nintsen az
a' táljék, hol egygybenn, másbann ellene
ne vétkezzenek ( Sánd. sokf. 10. Dar. 79.
*) Víg László Versegi Ferentznek okos
kodása, 76. §. 130. lap- és 77.5.

lap.)
Fagyon fogyatkozás mindenhol
Magyar Országbann is, Erdélybenn-is; a"
mit egygy helyenti gántsosann mondanak,
azt másutt helyesenn mondják, azértt szemesnek kelletik a' Nyelv-tanítónak lennie, eí
étéletesnek, hogy meg tudja választani a jó t
d roszsztól. Azt sem tehetni fel*,, hogy azon
vidékenn% és azon tartománybann vagyon
minden-ha d lég - tisztább Magyarsága d
melly idegen nemzetekkel öszsze nem kevered
ék, öszsze nem zagyválódekí és meg nem
kortsosíttaték.
Hol kell d Német Tart
ományok-között idegenektől tisztább, mint
Sváb Ország? Hát ott leg-tisztább d Német
Nyelv ? Hol kell tisztább vidék' Magyar
Országbann, mint a' Palótzoké ? Hát a Pa
lótzoknál kell keresni a szépséges, és tisz
taságos Magyarságot? Tisztább az idegen
ektől d Jászság, Kunság is, zh/ h£ Erdélyt
melyly Szászokkal, e.y Oláhokkal megzavartaték, ' s tisztábbann beszéllenek a Jászok,
Kúnok, mint az Erdélyiek? sokkal tisztább
Eger Várasa, az idegen Nemzetektől, nevezetesenn a' Tolttoktól, mint akar melylyik
Hegy-aljai Város, 's még is hol hallani, /zt»
**) Kardos Adorján Versegi motskolód
ása ellen

vetSégesebb Magyarságot, mint az. Egri ka
pásoktól, és Küz-néptöl?
Káldi G yörgy
Nagy-Szombati vala, s még-is /lányát tál lunk ma tsak olylyan Magyart-is ? — Én-is
bátor .Hegy-aljai Bodrog Kiss-Faludi vagy
ok, az kissebbségemre a Magyarság dAgábann nem válhatik. Én sem a Hegy-aljáhozz, sem Jászsághozz, sem Kúnsághozz^
sem Székelységhezz, sem Tisza, sem Duna
meilékéhezz nem szabom Grammatikámon
hanem az okos Nyelv-szokáshozz, a melyly
szerént a tudós Magyarok, és Magyar tu
dósok beszéllenek, és beszéllettenek.
6' jT*
Meg-tetszik a’ Grammatikámból, hogy
a Magyar Nyelv igen regulás ű’ szólásra*
is, az írásra nézve-is, és felettébb kevés re
gula alá vagyon szorítva. fíuszon-három
betűvel be éri az írás módja, egygy benne a Deklínátzió, egygj' a Komparátzió,
egygy a Konjugátzió, d Szintakuzisbann
igen kevés a rend-szabás. Azértt kár való.
némelly Grammatikusainknak negyven féle
betűvel Nyelvünket terhelniek, kár vala több
Deklinátzcót, több Konjugátziót egygynel
tanítaniok, kár vala annyi féle Prono mén
eket költenie Révainak, hogy tsak azokról
húsz ívet foglalna nyomtatusbann az El ibű-

ratior Grammatikája. El-ijed\ és el-iszony
odik az Olvasó Révainak az ige-hajtogatás felöl való véghetetlen írásától-is, a' ki har
mintz-hat ívenn nyomtatásbann adja-elé az
ige-hajtogatást. Emmellett a Révai’ Gram
matikaja Szintakszis’ híjával vagyon. Á
Szintakszist elé-adja ugyan a Debretzeni
Grammatika; de a' belőle tanulni akaró elhül belé, és el-esik kedve a Magyar Nyelv
tanulásától, látván, hogy kilentzven-nyóltz
régulát szabott tsak a' Szintakszis’ elé-adás
ára, melyly nyóltz ívre terjed sürü nyomtat
ásbann. En mind ezeket lehetős rövidséggel,
még-is hijánosság nélkül ügyekezém elé-adni.
Bátor a Magyar Grammatikát nagy töké
letességre vitte a' Magyar Nemzetnél a Ma
gyar Nyelvnek velős tanítása•végett el-fe
lejthetetlen, és örök emlékezetet érdemlett
Révai Miklós, ügy hogy eddigien az 6
Grammatikája leg-haszon-vehetőbb; — de
még-is vágynak benne fogyatkozások, a
mint a maga helyénn meg-mútogatom Gram
matikám 's Lexiconom folyamatj ábann. *)
*) I. R é s z, I. Szakasz’ elejénn, I. Szak. 2. §.
III. Rész. IV. Szabás. 3. §. B.
IV. Rész. I.Tag. I. Fej. Jegy. 6. Szám.
1. Tag. III. Fej. 1. §. Jegyz. i.szám, és
2. szám. II. Tag. 2. §. D Jegy. F Jegy.
I. Fejez. A. én* te, Ö hajlításáról. II. Ra-

Észre vette ezt Pápai Sámuel-is a Magyar
Literaturának bölts kezdője, s szerzőjével ki
Révai' ki-múlása-utánn említett Könyvének
93. §-bann d 293. laponn azt írja: ,,Anjánl
juk Nyelv-tudóssainknak, 1 . ) hogy az egy
gyes 4-dik, vagy-is többes első Ejtés' fo r 
máltatását v 2.) az igék mutató f ormájával
( érti a’ ragasztékos formát) való élést, 3.J
azon szavaink\ melylyek a ragasztokokat
hathatós változással veszik fe l, ű változat
lanoktól való meg - különbböztetését, minél
szorosabb; de azonbann kevés régulara húz
ni iparkodjanak ; mertt még ebbenn fogya t
kozásuk vagyon (Grammatikusainknak, ^ —*
Révai sem járhatott minden szepelkedévemellett is Nyelvünk minden tsínja' ki-fejtéSg3sztékosann Jegyzet 1. szám alatt, e bFtü alatt, és f b tű alatt a’ tsillag jegybe» n.
Azutánit : II. Fejez Jegyz. 1. szám, es 2.
szám. Tovább V, Fejezet, 1. Ili. T j,g.
A Sérv. 1. szára, 3. szára, e betű ala", 4.
szára alatt, d óe\ű alatt, 3. szára alat . 1.)
Jegyz. A. az egygyes számbann 1 szám
alatt. JB. 3' többes szántról, első személy
ről, b betű alatt, tsillag Jegybenn.
V.
Rész. I. Tag. 1. §. 4. Szabás,
Jegyzet 3. szára alatt. II. Tag. 111. Fej.
III. Tag. 7. Szabás. Jegyzet. Mind csz24 Gr ira mati kai gáms.
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ének vegére; mivel valamint egyéb emberi
tudomány, úgy szintté a' Ny elv-tudományis lassann-lassann, halogatva, halkann, és
üdo-jártával fejtodik-ki, — hirtelen, tüstént,
azonnal, mindjárást, hamarjábann, sebbel lob
bal nem mehet tökéletességr; mertt, ho g y
Udvari Tanátsos Aranka György Úr arany
szavaival éljek, éj azokkal fejezzem bé-is be
szédemet ( Magyar Nyelv művelő Társaság
M unkáji 1. Darab. 286. lap.) „ Azokbann
az állatokbann, mellyekenn az ember, ű’ Te
remtő Böltseség ropantt alkotványéinak ren
débenn a f ő ld termésének lajtorjájánn, egygy
foggal magassabbann tétetett, az oktalan ál
latokba a' bölts alkotó M esternek keze az
oktalanság erőtlensége-mellé két felségesnek
tetszhető nagy ajándékot kötött; egygyikét
a tökéletességet, hogy a mit egygy okta
lan állat tsinál, azt jól, meg-jobbithatatlanúl
tsinálja ; a másikat, az ahbann a’ tökéletes
ségbenn-való maradhatást, <fogy azt a tö
kéletességet meg ne vétse, hanem fajrólfajra
meg-tartsa. A' pók a maga hállóját úgy
szövi, a' méh a' maga lépet úgy rakja, hogy
tökéletesebb a' maga nemébenn semmi nem
lehet és azt hat-ezer esztendőktől-fogva megnem vétik. De nem is tökéletesebb a' mai
aknak az ő munkájak, mint azoké valtt,

( «I)
Isten teremtett. Ugyan az az Alkotó Bölts
eség ellenbenn az okosság’ mennyei ajándékamellé az emberbenn épen az okosság' termé
szetétől tsak nem el-válhatatlan két kis erőt
lenséget ragasztott.* elsobenn, hogy d mit
az ember előbb meg-tsinál, azt ne tudjja tö
kéletes enn tsinálni; másodszor, hogy mind
azon-által azt az előbbi munkáját jiról jira,
maradékról maradékra örökké nagyobb tökéletességrevihesse, ha igyekszik."“ Nem válik
tehat küssebségökre az előttünk valóknak, ha
kevesebbre menttenek; nékünk válnék gyaláz
atunkra, ha többre nem menttünk valna ügy
ekezetünknek-általa. Az ügyekezet betsület
re méltó. K érem azértt Nemzetemet, megne vesse ügyekezetemet.
Kívánom vegye
*) Előre ki-kéreni minden érdemes olva
sómtól, hogy ha Könyvembenn nékje
valami nem tetszendik, szája ízére nem
lejend, azt gyózö okok~nélkűl meg-ne
vesse, annál inkább ki-ne nevesse; mertt
mást, kiváltt-képenn elegendő ok-nélkül
ki-nevetni embertelenség.— Az ilylyen
írásokat tehát, és szólásokat; Akgat,
Bomt, R omt. Hámt, Számt, Magam lo
vam, Magad szájad. Ha azt tudnák, Ő
engem minden boromból ki-iszon, Ez a ló
jól lépik. Én tőled el-válom. Én nálad meg
jelenem. Ö ezértt meg-haragunnék, Ez nék
je jól esnék 'st. cjff. Ólvasvann Könyvein-
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hasznát szíves üg y ekezetemnek. Írám Szer
emts Várassábann , 1813-dik esztendőbenn.
December 15. napjánn.
a Szerző .
benn valaki, kérem, ne mondjja magyarfül sértőknek, minek előtte ezeknek ok
aikat ki nem tanulná, részént Nyelv-ta
nító, részént Szó-könyvemből;— mertt
minden állatásomnak győző okát szokt
tam adni, hol Nyelv - tanító, hol Szó
könyvembe.m. —- Szó-könyvemet előbb
iram, mint Nyelv-tanító könyvemet.—
Mind a kettő már néhány esztendőtől
fogva írásbann hevertt, és várttonn várt
tá a’ jó szerentsér, és Magyar Metzénást. Ez az oka, hogy a’ Nyelv-tanító
Könyvbenn, mint utóbbi munkámbann
sokszor fel-hozom, — és említem Szó
könyvemet, mint előbbenit. De az utol
sónak, mint kissebbnek, kevesebb köl
tségűnek hamarabb akada szerentséje
világot látni; az első pedig mivel te
mérdek, nyomtatásban is alkalmasént
háromszáz ív leszen, ’s így nagyon köl
tséges, a'sokféle viszontagság miatt még
eddig ki nem jöhetett, hanem készenn
várja a’ sajtót,— ’s mihelytt a’ mostani
veszni tértt jó pénzt a’ Bétsi tűz megeinésztendi, és a' jobb pénz folyamat
ba jövend, azonnal meg-tétetik a’ rende
lés annak nyomtatása felől. Lássd ezenn
Nyelv-t3ní?ó könyvbenn az utó szót. —*
És plore tanűljd meg az í. Toldalékból
a Nyelv-tanítási mű szókat.

A’ MAGYAR

NYELV-TANÍTÓ KÖNYVRŐL
KÖZÖNSÉGESENN.

I. FEJEZET.
A' Magyar Nyelv-tanító Könyvnek magy a
rázatja, 's fel-osztatása.
'Magyar Nyelv - tanító Könyv édes
A
Honni Nyelvünknek rend-szabásait gyök
eresem! ismerni, azonn igazánn, és ember
ül beszélieni, és helyesenn írni-is tanít. *)
*) Mivel a’ Grammatika bizonyos tsalhatatlan regulák által a’ nyelvet tanítja. A’
nyelvet pedig vagy beszélljük, vagy ír
juk, — azértt a’ Grammatika két részre
oszlik, egygy része az Ortograf ia (hely
es írás) melyly írni, a’ másik Ortologyia
(helyes beszéllés) melyly beszélieni ta
nít. Amaz ezenn épül, tehát természet
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Ennek öt része vagyon : — úgymint a’
Helyes-olvasás, Hang-mérséklés, Helyes
írás, Szó-hajlítás, és Szók-el-helyheztet
ése, el-rendelése, öszszerszerkeztetése.

II. FEJEZET.
A ’ Magyar Nyelvnek leg-közönségesebb rend
szabásai.
A’ mint beszáll a’ Magyar, úgy ír-is,
Mind beszédjének, mind írásának leg-köz
ö nségesebb Bírája, Fó-Bírája, rend-szabód
ja a közönséges Nyelv-szokás, bölts Hoszerént az ortográfia utolsó része lenne
a’ Grammatikának, mivel előbb kell tud
ni jól beszéllení, hogy jól tudjunk írni.
De mivel ezen rend-szer még szokatlan
Grammatikusainknál, tsak ama’ leg-híresebb Révai Miklós’ Osztályja mellett
maradok. Ugyan-is tulajdon-képenn a'
a’ betűkről való tanítás a’ Helyes-íráshozz tartozik, mivel helytelen az írás,
ha helytelen betűkkel élünk a’ Magyar
írásbann, vagy ha a’ helyes betűket nem
helyesenn rendeljük-el, ’s még sem tal
álkozók olyly Grammatikus, a’ ki fonák
ul a’ Grammatika végénn tanított valna
a' betűkről, hanem kiki az A , B betük
önn kezdi a’ Grammatikát, azértt Gram
matika szó-is betűi értelembenn magyar
úl betűzést tészen.
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iátz, és Kvintilián ként. Ezen Nyelv-szo
kas nem a' tudatlan köz-népnek, hanem a'
tudós Magyarok’ győző okokból való meg
egygyezésébenn állapik, (a' mint meg-mútatám a' származtató Szó-Könyvem’ I. T so
mójának végénn a’ Meg*szerzésbenn) *)
Ha pedig 2-szor a’ beszédbenn, vagy az
írás’ módjábann valami nem a* közönséges
Nyelv-szokás-szerént való, az az, ha valamibenn a’ tudós Magyarok, és Nyelv-tud
ósok nem egygyeznek, akkoronn II-szor
a’ szó-nemzéshezz, szó-származtatáshozz
az Etimológyiáhozz kell járulnunk, és foly
amodnunk. llí-dik rend-szabó az Analógj'ia, vagy hasonlatosság, melyly szerént
a* hasonló szókat hasonlólag mondjuk, és
írjuk. IV-dik az Eufónia, vagy jó, és szép
hangzat. — Tudni-illik a’ különbböző, ’s
egygy-mással nem egygyező Magyar szó
lás, és írás között 1-ször ugyan a* közön
séges, minden nyelvenn uralkodó, ^Nyelvszokás, mint valamelyly Királyi tábla igaz*
ítja-el a’ pert. De ha el nem igazíthatja,
2-szor az Etimológyiáhozz kell appellálni,
és folyamodni, akkoronn már tsak az Etifuológyia intézi-el a’ pert: ennélkül nem
allííhatni-meg a’ helyes írást: jobbadára ez
ismérteti-meg a' valóságos Magyar szót az
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idegentől, (a' mint erről bovenn szólék
Szó-Könyvembenn) p. o. hogy az ilylyenek : 6 aludna, hiszel, adói, haragudsz, imád
kozok, Vár-megyék Ispányiok, Szentek imád
ságaik ’s t. effélék helytelén szólások légy
enek,— ezek helyett: ö aludnék, hiszsz,
adszsz, haraguszol, imádkozom, ár-megj'ék
Ispányja, Szenteknek imádságaik, vagy Szent
ek' imádságai, meg-mútatja a’ közönséges
Nyelv-szokás. Tovább hogy ezek gántsosok : tőt, kőt, kőtség, vóna, volna, z;ő£, voltt,
hó, h o l t t , ó t , o l t ’s t, efF. mutatja az Eti
mológyia.— Esmég hogy gántsos : Áztat,
Eztet, Engemet, Ötét, Tégedet, ezek hely
ett: Azt, Ezt, Engem , Ő t, Téged, világos
ítja az Etimológyia utánn az Analógyia.
Végre hogy szebb így szólani, ’s írni:/>o£tal, Késsel ’s t. efF. mint Botval, Késvei,—
öízíze, viszsza, mint öszve, viszva, beszéli,
segéll, mint beszédl, segédl, jelenti az Eufónia ; noha az Etimológyia azt tanítja, és
javallja, hogy jobb mondani: botval, /íé?re/, beszédl, segédl, inertt £a/, je/ utól-járó
nintsen nálunk, és beszédl, segédl, beszéd
ből, és segédből régulásonn származik, —
melyly beszédel, segédel-ből meg-rövidűltt
szó, mint reményi, szégyenl, reményei, és
szégyenel-ből, melylyekbenn a’ d betű a’
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következő l betűvé válik, valmint a’ Diákbann-is ezhelyett: adlatura, mondjuk, és
írjuk : allatura, ezhelyett: adloc ?»io, allo
cutio. *)

ELSŐ RÉSZ.

HELYES OLVASÁS.
I. SZAKASZ.
A" betűk' számáról, képéről, 's jelentéséről,
A ' mai közönséges Nyelv-szokásbann 2,3
betű vagyon: Nagyobb képű: A,B, D,E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V,
Z,Ö,LJ. Kissebb képű ; a,b, d, e, f, g, h, i,
j, k, 1, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z, ö, ü.
/
Jegyzés. Révai Miklós 31-ig, mások 40ig-is szaporítják a1 betűk’ számát a’ Magyar
Nyelvbenn; mertt, úgy mondanak, 40 kül
ön bbözo hang vagyon a’ Magyar szózat*) Az Eufónia örvével írják ezeketis: affele, efféle, akkor, ekkor^ ünnep ’a
t. eff. ezhelyett: az féle, az korbann,—*
mint mondjuk: az naponn, ez naponn,
üd-nep *s t. eff.

báni*. Ezek az említett 23 betűt ezen 17.
tel toldják-meg. C*vel á, é, í, ó, ú, ö, t'i*vel,
gy, hr•> ry , ly -veU ós, sz, ts, tz, (vagy cs,
c z) es zs-vel. De a' Diák C betűre nintsen
szüksége a’ Magyarnak, azértt a’ tudós
Magyarok azt a Magyar betűk’ számából
már ki-is tsaptták, melylynek okait elé
hozám a’ szó Könyv’ 1-ső Tsomójábann a’
D előtt a’ C betűről szólvánn. Az y nem
betű a' Magyarnál, hanem tsak a’ g, 1, n, t,
betűk’ lágyító jegye, valamint a' húzás ezekbenn: á, é, í, ó, ű, ő, ü, hoszszű hangnak
a' jele. Ámbár több hangunk vagyon hu
szon-háromnál; de mind azokat az emlí
tett 23 betűvel elégségesenn ki-tsináljuk,
hol házásokkal (acoentibusj hol y jegygyet va 1° lágyításokkal, hol két betűnek
egygybe fogásával mimémü az sz, ts, tz,
zs, valamint szintté a' hegedüs-is oly ly-korolyly-kor két hűrt-is öszsze-fog egygyszerre az újával, hogy ki-vonjja a’ kívántt hang
ot, azértt még sem szaporítja a’ hűrokat a’ he
gedűjénn, hanem be-éri négy húrral. Néktink sem szükséges 23-nál többre vinni a*
betűk’ számát. De óhajthatni, hogy a’ lágy
betűket ne y görög betűvel, hanem egyéb
jegygyel lágyítanék,
A’ betűk némelylyek magakbann-hang
zók (vocales) némelylyek mással-hangzók
(Consonantes.)
1, §. Hét magábann hangzó betű va-*
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gyón a’ Magyarnál, úgymint: a , e, /, o, w,
ö, ü. Ezek
a.) A’ ki-mondás’ múlatásáhozz-képestt, vagy rövidek, mint; út, e, /, o, w, ö, ü,
vagy hoszszúk: á, é, í, ó, ú, ö, ű, (vagy
6, ti.)
b.) A’ ki-mondás módjáhozz képesít,
némelyly magábann hangzó vastag (voca
lis crassa) úgymint: a, o, w, és á, ó, ú. némelyly vékony (tenuis) mint e, ö, ü, és Ö,
ö. Némelyly éles (acuta) mint é, i, és í. —Ezen osztály, mint Nyelvünk’ kultsa leg
nagyobb figyeímetességet érdemel a’ Ma
gyar Nyelvbenn; mivel különös természe
te ez Nyelvünknek, hogy semmi tö-szóbann, és származékban!! öszsze nem jöhet
a’ vastag magábann hangzó, a’ vékonynyal;
de űz élessel öszsze-jöhet, mertt az közös
természetű, (a’ mint megmondám, a’ szó
könyvem’ Elö-Beszédjébenn a’ io. Szakaszbann, avvagy §-bann.) A’ melyly szóbann
vastag magakbann hangzók vágynak, azt
vastag siónak, a’ melylybenn véknyak,
vékony szónak, a’ melylybenü pedig élesek,
éles-szónak híjúk.
J e g y z e t . A’ Debretzeni Grammati
ka a’ 143-dik laponn a’ vastag szókat ke
mény hajgúaknak nevezi, a’ véknyakat
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gyenge hangúaknak, az éleseket elegyes
természetueknek, a’ vastag magakbann
hangzókat a’ 7 dik laponn nevezi erős hang
úaknak, a' véknyakat gyengébb hangúak
nak, az élest közép természetűnek. Egygy
más tudós magyar a’ vastag magábann
hangzót fel-hangú^ a’ véknyat al-hangú, az
élest közép-hangú magábann hangzónak ne
vezi. Némelylyek az éles, és vékony han
gú e között, tudni-illik az e, és é között
egygy közép é magábann hangzót vesznek
észre. De evvel kár lenne tarkázni a’ ma
gyar írást, és nem szükség vele nehezíteni
a’ Magyar nyelvet, ennélkúl el-lehetünk.
Lássd a’ Szó-líönyvembenn az E betűt az
i-só szám alatt.
Kettős magakbann hangzók, (Diphton
gi, seu vocales duplices) nintsenek a’ Ma
gyar Nyelvbenn.
2.
§. A’ mással hangzók vagy egygyesek, vagy kenősek. Kettősek, (conso
nae combinatae) ezek: sz, ts„ tzy zs. Mind
a’ négy fel-találtatik ezen két magyar Hely
ség’ nevébenn Széts, Zsértz.
Jegyzés. Révai gántsosann tanítja ez
eket :gy, ly, ny, ty, kettős mással hangzók
nak lenni; (Elab. Gram. pag. 69, 71, 72.)
mertt az y nem betű, — tehát nem mással
hangzó betű, hanem tsak lágyító jegye ez
négy betűnek : g, l, n, t, melylyeket emlé
kezetnek okáértt ez szóbann foglalok: ga~

lant. Ezen négy lágy betilt a’ régiek így
írtták : g, l, n, t, így íraték ama leg-régiebb
nyomtatásbann, melyly Magyar Nyelvenn
vagyon Nórimbergábann 1484. esztendő
benn Szent István Királyunk’ Jobbjáról,
a hol ezen szó nagy így íraték: nag.
él evvel Telegdi-is.

így

A’ Mással hangzók közöl, a’ j, és v
Tseléd betű (litera servilis) a’ 3-dik szem
ély-béli Ragaszték-mellett szokott inaskodni, ’s egyebütt-is, a’ mint majd meg-látjuk.*) A’ magábann hangzó lelke a’ ki-mondásnak, a' mással hangzók mint testek ev
vel jönek zengő mozgásba.

II. SZAKASZ.
■A betűk' öszsz e-foglalásáról, vagy-is a' szó
tagokról.
Egygy magábann hangzó betű, szó-tag
ot tévénn, tiszta szó-tagnak mondatik (syl
laba pura); a’ melyly pedig eggy, vagy
több mással-hangzóval mondatik-ki, kevertt
szó-tagnak, kevertt betű-fogásnak nevez
tetik. (mixta)
*) Akkoronn az Eufónia örvével a’ szó s,
sz, és z-vel végzödvénn ezekké változik
p. o. sássa, neszsze, gázzá, név-mássa.
De a* ige mellett változatlan.

Szó-taglás’ Szabása.
Mivel a’ természetnek rendje hozja
magával, Hogy a5 mi nemű renddel, és a’
melyly részekből, ízekből,’s tagokból raka
tik, ’s állíttatik valami öszsze (p. o. az óra)
ugyan azon részekre osztassák fel-is a’ szel
jél -szedés-kortt; — annál-fogva a' Magyar
szó-származtatásnak kellene rendet szab
nia a’ Magyar szó-taglásra (syllabizatio)
p. o. mivel ezen gyök-érbÖl: nem (genus)
ez a’ szó nemesíttetik, illy renddel, ’s ezen
tagokból állott - öszsze: — nem-es-ít-tet-ik,
nem kellene a’ régulátlan Etimológyiájű
Diák Nyelv-szerént így tagolni, és szakgatni az említett szót: ne-me-sít-te-tik. *)
*) Ezen természetes okonn épúltt szabást
az is erősíti, hogy a’ Magyar Nyelvbenn,
úgymint Nap-keletibenn, a’ többi Nap.
keleti Nyelveknek szokássak szerént,
(nem úgy, mint p. o. a’ Nap-Nyugati
Diák, Német, és Toltt Nyelvbenn) mind
en formáló, minden vég szótska, és Ragaszték értelmes szótska,
(a mint ezt
raeg-bizonyítom IV. Rész I. Tag, I. Fej
ezet az I. szám alattvaló Jegyezetbenn)
’s így nálunk minden származék-szó is
hasonló az öszsze-tett szóhozz; vala
mint tehát minden-féle Nyelvbenn az
egygy egygy tagú értelmes szótskákból
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De mivel tsak a’ tudós Magyarok értenek
3' Szó-származtatáshozz, ’s így tsak a’ tud
ósok tudhatnák a' Magyar szókat tgazánn
taglani: a’ gyermekekre, és tudatlanokraöszsze-tett szókat ki-ki úgy tagolja, a’
mint ószsze valának téve, p. o. hón-alj
nem hó-nalj, meg-e-szen, nem me-ge-szen
s t. eíf. a’ magyar származékot is úgy
kellene tagolni, p. o. kiss-ebb ( minor)
nem kis-sebb; mertt ebb nem semmit sem
tevő szótska. Lássd Lexiconombann a’ ma
gyarázatját.
Végre ezen szabásnak helyessége on
nét is meg.tetszik, hogy há a' származék
okat a Diák szokás szerént szakgatnók
(mertt a gyök-ér szókról kérdés s ntsen,
hogy úgy ne kellene tagolni, mint a’
Diák szókat p. o. I-gaz, Bol-di-zsár, An
gyal, Ís-ien, Em- b e r ’sa’ t.) néha a' szót
hibásann ejtenok,és annak más értelmet
tulajdonítanék, p. o. l-gaz gyök-er szó
(justus) jól vagyon meg-szakítva; ha
mar ennek a' származékját a’ Diák szo
kás ként valaki így szakítj a-meg : I-gazság: más-képenn hangzik, mir t igaz
ság, így más kép' hangzik: kö-zség, mint
kőz-ség (Communitas) gaz-ság, mint ga
zság. Ha ezeket azértt tagoljuk íg y :
igaz-ság, kö z-ség gaz-ság, mertt így ál
lottának öszsze, ezt is így kellene; nem
es, mertt így állott ö szsze, nem pedig
így : ne-mes,
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nézve meg-kell engedni az ilylyen DiákoS
szó-taglást-is: ne-me-sít-te-tik, é-bresz-te«
ni ’s a’ t. Lássd a’ Debr. Gramm, a '12. lap,,
Kováts Mihály Chémia Budánn 1807. I-s$
Darab 179. lap. *)
*) Ámbár a’ tanulókra nézve a' származ
tatás, és szó-hajlítas által nagyobbodott
szókra nézve meg - engedtetik az eléhozott diákos betű-fogás, és szó-taglás;
de az öszsze-tett szókat a' mondott sza
bás szerent kelletik taglani, p. o. el-ér,
nieg-ír, szem-ól-dók, Vas-ár-nap ’st. eff.
De ezt a’ tanuló észre veszi, ’s be»ne
nem hibázhat, a’ jó régi szokás, ’s az en
Grammatikám szerént írott, és nyom
tatott könyvet olvasvánn. Lássd a’ Hí.
Részt ,3. §. D. 3. szám alatt. De az újjmódi képenn kezdett, kötő jegy, és hízag hagyás nélkül írtt,’s nyomtatott őszszókra-nézve tsak azon nehézsége lészen
a’ tanúlónak, a’ minémű a’ hajlítás, es
származtatás- által öregbbültt szavakra,
p. o. nem fogja tudni ezt: szemérem így
kelljen e fel-osztani: sze-mé-rem, vagy
szem-érem ’s a’ t.

MÁSODIK RÉSZ.
HANG - MÉRSÉKLÉS*
Hang-mérséklés (Prosodia) két-féle.—Egygyik a' Szó-tagok’ mértékéről; a’ má
sik pedig a' Beszédnek hangjáról szól.
Jegyzés. A’ szó-tagok’ rövid, vagy hosz
szú mértékéről, a’ mint azok a’ Poézisra,
vagy költésre tartoznak, szólani nem ide
való; — mivel a’ Poézis, és Retorika kül
Önbbö z a’ Grammatikától. A’ Szó-Könyv
emből meg-tanúlhatni , melylyik szó-tag
légyen hoszszű, melylyik rövid; mertt a’
tiszta szó-tag, ha húzásos, hoszszú^ ha nem
hdzásos, rövid. A’ kevertt szó-tag pedig,
ha több M ással-hangzókbol áll, p. o. benn,
zeng ’s t. eíF. hoszszű ; ha pedig tsak egygyböl, rövid, p. o. fel, al, ’s t. eff.
A Beszéd’ hangja által szívünknek
több-fele indulatját nyilatkoztat|uk-ki. —
Erről ezen közönséges szabásokat kell meg
tartani :
1.) Kérdezvénn, fel-emeljük a hangot
a’ szólás' végénn.
a.) A’ fel-kiáltásokbann, az előre felemeltt szót, vegre ie-eresztjuk, le-lankasztjuk, és alkonyítjuk.

3.) A' hol a’ beszéd' értelme szelíd,
ott lassú, és tsendes szóval élünk.
4.) A' forró, és buzgó indulatokbann
sebesenn, keményenn, és erősen n szólunk.

HARMADIK RÉSZ*
HELYESÍRÁS.

Első Szabás.
lÁtaljábann, és közönségesenn szólvánrt
úgy írunk, a'mint beszellünk, úgy írjuk a
szót le, a' mint azt kimondjuk, p. o. szőr,
haj-tű, hajnal, peng ’s t. e íf.— de szemmel
tartvánn a' származtatást, a' gyök-ér-szónak betűjit, a’ menynyire lehet, meg nem
sértvénn, a' közönséges Nyelv-szokásra,
szó-ejtésre, vagy ki-mondásra, (P ronun
ciatio vocum) és az írásnak bé-vett mód
jára a’ lehetségig űgyelvénn. A’ hol pedig
a közönséges Nyelv-szokás az írás1 mód
jábann nem egygyezó, ’s meg nem állapít
tatott, az afféle Magyar szók’ íratásában»
már ítélö-bíró d Származtatás, (az Etimológyia) tanátsosok pedig az Analógy ia, és
Eufónia. Mint p. o. noha meg-egygyező
leg a’ közönséges Nyelv-szokás-ként így
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írjuk ezen gyök-ereket: ad, hágj* hall,
hány, lát, húz; de már az ezekből szárma
zott igéket ragasztekos-képenn nem egy
gyezöleg írják. A’ régiek, kiknél igen bitz.egő lábonn állott az Ortográfia, ezeknek
a’ gyök-ér igéknek ragasztékos származ
ásokat így írtták : adgya, hagygya, vagy
haggya, halylya, vagy hallya, — hánynya,
vagy hánnya, látytya, vagy láttya, húzza,
trahit, et trahat; a' mai tudósbbak pedig a’
gy a, lya, nya, tya helyett / tseléd betűt *)
tévénn, ezeket így írják: adja, hagyja, hall
ja,hányja^ látja, húzja trahit, húzza (trahat
in Imperativo) melyly jottás írás miatt ama’ régi módi írók emezeket gúnyolódva
Jottistáknak nevezik; ámbár ha a’ ki-mon
dást néznök, ha a’ szó-ejtésre hajtanánk,
sem így nem kellene írnunk ; adgya ’s a’ f.
sem így: adja s a t . mert mind ezek hely
ett így szólunk : agygya ; de ha így írnánk:
agygya d mint beszéltünk, el-romolna ez
en szónak ad gyök-ere,— a’ Nyelv-tanító
meg nem fejthetné ad gyök-ér igének szár
mazásai r, az íge-származtatásról okos, és
bizonyos rendet nem szabhatna, nem tud*) Ezt mások tolttosann szolga betűnek
nevezik.

rá valaki, ha meg-hagyólag, vagy tsak
jelentoleg akarja e ezen írással ki-fejezni
beszédjét, ki-nyilatkoztatni akaratját. Már
az ilylyetén esetbenn a’ származtatás az
ítélő-bíró, melyly el-intézi ezen ügyes-baj
os, és peres patvaros írást, melyly azt ta
nítja, hogy as gyök-ér szónak betüjit a’ le
hetségig meg-keli tartani, és egygyik szár
mazékot a* másiktól meg-különbböztetni,
oszsze nem zavarni, annak-okáértt azt ítéli
ezen bíró, hogy így kell írni: adja (dat il
lud) adjja (det illud) hagyja (relinquit il
lud) hagyjja (relinquat illud) hallja (audit
illud) halljja (audiat illud) látja (videt iU
lúd) húzja (trahit illud) húzza (trahat iU
lud)«
Jegyzet. 1.) Némelyly Nemzetek másképenn írnak, és írásakat más-képenn olvasják, más-képenn mondják-ki írott sza
vaikat, más-képenn beszéljenek, mint p. o.
a'Frantziák ezen szót: La kroá, így írják:
La croix, ezt: A ntoán így írják: Antoine,
ezt: Feng, így írják: fain, ezt: la hó, így
írják: la haut, ezt: la sor, így írják : la
soeur, ezt: Tampl, így írják : Temple ’s a’t.
A ’ Német-is ezt: Májszter, így írja: Meister, ezt: hájte, így írja: heute ’s a’ t. M ük
Magyarok nem tartvánn sem a’ Németek
kel, sem a’ Frantziákkal, a’ mint beszél
lünk, a’ mint a* szókat ki-mondjuk, úgy ír*

juk-ís le szólót, kiváltt-képenn a’ gyök
ér szókat; a’ származékokbann az Etimo
l ógyia m iatt, igen kevés változást teszünk
az írásbann, teljesseggel a’ ki-mondáshozz
nem ragaszko dunk, mint p o. nem írja sem
mi okos, és tudós Magyar: agygy a, noha
ezt minden így mondja-ki, — a’ mint már
meg-mondám. Azérft mivel törzsok sz ó :
egygy, megygy, ezeket nem szabad igy ír
n i: edj, med j. Azértt hibásann vagyon ír
va: megygy Pápai Páriz Ferentzbenn íg y :
Medgy, mivel ez gyok-ér szó, ’s nem oly
l yan származék, mint fe d igéből fedj, vagy
régi módra fe d g y , melyly a* ki-mondás
bann így hangzik: fegygy. Noha a’ gyök
ér szókat a’ ki-mondás-ként írjuk ; de a'
származékokat az Etimológyia szerént ír
ják a’ tudós Magyarok így, p. o, gazság,
igazsága ravaszsága vétség, kétsége hamis,
hamos, piros, szorosann, pirosann* magosann,
adja, látja, állja, bánja, ütjük, húzjuk (tra
himus) húzzuk (trahamus) *) addsza, ak
gat, szakgat reményl, szégyenl, padló, hámt,
számi, romt, omt, bomt, ömt; noha ezek
így mondatnak, s így hangzanak: gasság,
igasság, ravasság, vétstség, kétstség, hamiss. piross, szorossan, magossan, agygya,
látytya, álylya, bánynya, ütytyük, húzzuk,
akar azt tegye: trahimus, akar: trahamus,
*) T ö kéletlen lenne az írásunk’ módja,
ha a' jelentő módot írással nem tud
unk különbböztetni a Meg-hagyó mód
tól.
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atztza, aggat, szaggat, reméli, szégyell^pal
ló, hánt, szánt, ront, ont, bont, önt; ment
fczekbenn a* g y ök -ér: gaz, igaz, ravasz,
vét, két, ham (a* végezet pedig os, mint
hámból hamos) szór, mag (magnus-ból
meg-rövidültt szó. Apocope által, nus elmaradvánn) ad, lát, áll, bán, üt, húz, ad,
ak, szak, remény, szégyen, pad, hám, szám,
rom,om, öm, ezek helyett: reményei, szé
gyenel, hámír, számít (egygy szó: szám
lás, hámtás, hámoz, számoz Antithesis ál
tal, mint egygy : hörböl, es szörböi, hímez,
és színez, hápog, és sápcg, huppán, és suppan ’st.efF.) romit, bomít, omít, ömít, mint
mondjuk hajt, ez helyett: hajíts mondjuk
alt, Falótzosann olt, ót, ez helyett: alít.—i
A* gyök-ér szónak pedig a' betujit a’ szár-,
maztatásbann a’ menynyire lehet, m eg kell
tartani; ki-vévénn egygy-néhány rendeN
len hajtogatasú igének a’ gyök-erét: e, le^
fe, ver hi, vi, melylyek a’ Múltt üdőbenn
így mennek : őn, lőn, tőn, vőn, hűn, vűn^ —
melylyekbenn egygy keveset : e, /e, íe, ver
hí, vir változik: e d-re, i pedig w-re, de
ez kevés változás; mertt az e betű az ővel, az i az ű-vel atyafiságos, és a’ közön
séges Nyelv-szokás a' gyök-ér’ betűjét-is
meg-változtathatja, mint p. o, ezen gyök
eret: te (tu) a’ többes számbann tik-re vál
toztató, Tek-helyett: űz, ez gyök-érnek a
z betűje el-változik ezekbenn ; annak, attól,
arról, ennek, eltol, erről, erre ’s a’ t. Noha
tehát lehet így szólani, és beszélleni, re
méll, szégyell, gasság, igasság, ravasság*
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agygya, hánt, szánt, s a t, a könnyebb ki
mondás, és szó ejtés-végett; de nem ezek
et úgy az Etimológyia végett n. ni Írhatni.
Tudtomra két érdemes Írónk nagy ellen
sége az ilylyetén joitás írásnak : adja, (had
ja exercitus ejus) hagyja (relinquit iliud)
mondja, ionja, menj (perge) ; — mertt
Menyny Coelum minden tudós így írja ’s a’ t.
Az i-sö Vápái Sámuel Úr' Magyar Literaturájábann, a’ 2-dik Varga Márton Úr T er
mészet’ Tudományjábann, ’s mind a’ kettő
1808-bann adá-ki munkáját. Már az t-sonek meg-f'elelék Szó-Könyvem’ első T somójának meg-szerzésébenn. A’ 2-diknak itt
akarok meg-felelni, a’ ki a’ 2-dik kötetjé
nek Elő-szavábann a’ 6. laponn így ír : —
,.Hogy jottista nem vagyok vetik szemem
re, hogy az ly, ny, ty vei élvén a’ szebb
Magyar ki-ejtést meg-rútítottam, a’ kényes
finynyás ízlést mindenütt sértem, a’ Nyelv*
Esztétikájához nem értek. Barátim betsűl
lek benneteket ; de sajnálom, hogy vele
tek nem tarthatok, engedjétek-meg, hogy
mondjam-ki ítéletemet: Én-is született Ma
gyar vagyok, mint ti, ’s nem tsak a’ szokás
ból értem Anya-nyelvünket, szólok, írok
rajta; hanem tanúltam-is, tanítottam-is, ta
milom most-is. Ha igizánn úgy beszéltek,
mint írtok, — uyy vallyátok-meg az: adja,
hallja nem Nemetes ki-ejtes c ? mint a’ Bot
jányi a’ Bottyányi helyett? kérlek vegyé
tek gondolóra a’ sok jottázással nem rútíttatik é meg Nyelvünk? Ha a’ jotta mással
Jangzó betű, ugyan adgyátok okát a’ más-*

sal ha n g zónak, még pedig a' keménynek
hogyan ad lágyabb hangot? viselhet e két
tisztséget? vagy talám tsak valamennyire
lágyítónak veszitek? légyen úgy: helyes
tehát, ha így írjuk : fagyjú, fatjú. De ezt
magatok sem hagygyátok helyben. Tehát
az y helyett való jo ttázásban nintsen igaz
ságtok.“
1.) Azt mondja, hogy az adja, hallja
's t.
Németes ki-ejtés, mint Botjányi, ez
helyett: Botytyányi. — Én azt mondom,
hogy adja, hallja ' s t. eff. szint úgy nem
Magyaros ki-ejtés mint: adgya, tudgya,
mondgya, hadgya s t. eff. a' mint ezeket ír
ja Varga Úr, hanem a’ magyaros ejtés:
agygya, tugygya, mongya, hagygya, a mint
ezt semmi tudós Magyar nem írja. Hanem
Magyaros : adgya, ’s s’ t. hát miértt írja ezt
így a' nem j ottista hanem ipsilonista ? egyéb
okát nem adhatja, hanem az Etimológyiát,
hogy az nem engedi ezekbenn a származék
o kbann a' bezéd' hangja szerént való szo
ros írást. A' mit B otjányi, f atjú, fagyjú
ról elé-hoz, az nintsen a’ Jottisák ellen ;
mertt a’ Jottisták som írják azt úgy : Botjá
nyi, edj, medj. fatjú, ’s a' t. a’ mint már meg
mondom a’ Régulábann.
2.) Azt mondja, hogy a’ sok jottázás
sal rútítjuk Nyelvünket. Erre azt felelem,
hogy a’ nem-jo ttisták is sokat jottáznak ;
mertt ő k is raknak az a e Ragaszté k mellé
j tseléd betűt p. o. várja (exspectat illum)
karja, fája, húrja, túrja, kurvája, kürtője,
borja a’ tehénnek (borjú szóból) 'st. eíf.
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(í ehát ha műk rutítanók Nyelvünket, ok is.
Azutánn a* ki Nyelvünk’ Esztetikájáhozz
ért, mondja-meg reszre hajlás nélkül, mi
vel jobb: mondgya, mint mondja, hadgya,
mint hadjüy tudgya, mint tudja? végre v ala
rmot a’ jottistak irvánn ; mondja, nem beszéliének így, úgy az Ipsilonisták is ír
vánn: mondgya, nem szólanak úgy, hanem
mindnyájann így beszéllünk : mongya, agy
’* a' t.
3.) Végre azt mondja: A' jött a más
sal hangzó betű ’s a’ t, En azt mondom, hogy
a’ g, l, n, t, betűket, az y nem pedig a’ j lá
gyítja, az y a' Magyarnál nem betű, tsak
lágyító jel, a’ j pedig mással hangzó betű,
és a’ Ragasztéknak tseléd betűje, inassa,
hajdúja, és tsatlóssa (Lássd feljebb az 1.
Részt 1. szakaszt.) Hibás állatás tehát azt
mondani, hogy a’ g, 1, n, t, betűket a Ra
gasztékokbann, és igék hajlitásábann a’ j
lágyítja. Ennél fogva a’ jottát nem vehet
jük olylyan inaskodásra mint a’ minéműt
az y visel, p. o. ez helyett: Horváth Or
szág’ Bánja (Banus Croatiae) nem mond
hatom, sem nem írhatom: Horvát Ország
Bánya; mert ez annyit tenne: Croaíia est
Fodina. i ehát a’ tudós Magyar jottista lé
tére is fel nem tseréli az y-t a’ jottával, a’
g, 1, n, t, kemény mással hangzók lágyítá
sára, p- o. nem írja ez helyett: lágy ezt:
lágj ez helyett; bogyy nem írja: hogj, ’s r.
eff. hanem Anti hesis, betű-tsere által a’ kö
z önséges Nyelv-szokás’ engedelméböl a
j betű fel-tserélődik, a’ gy-vel, az az lágy

g-betüvel, p. o. mondjuk : gyój, jőj, gyösz
te, jöszte, ez helyett: jöj-sze-te, az l betű
vel-is fel-tserélő dik a’ jotta, p. o. ez helyett
M áriás pénz (Marianus nummus, Nummus
cum effigie S. Mariae) mondjuk: Márjás, ez
helyett : I ász, mondjuk : Jász (Pharetrari
us) ez helyett: innia, írjuk: innja ’s a’ t. a'
hol a’ jotta nem meg-lágyítója az n-nek, mi
vel ott nintsen szükség a’ lágyításra, mertt
a közönséges Nyel v-szokás a’ Ragasztékos
Határozatlan ígékhezz nem nyi, hanem ni
végezeteket kíván a’ ragaszték elejébe, nem
mondjuk: tudnyi, ütny i, hinnyi, vinnyi’st.
eff. hanem tudni, ütni, hinni, vinni, sem
rugasztékosann nem mondjuk: tudnyia, üt
nyie, hinnyie ’s a't. hanem tudnia, ütnie,
hinnie, s a' t. De mivel az I betűvel fel
szokott tserélodni a’ j, lett: innia helyett:
innja; de soha sem innya, a’ meg-mondott
okból, valamint a’ tudnia helyett a’ tudós
Magyar nem írja: tudnya, a’ vonnia he
lyett nem írja : vonnya, a’fonnia helyett nem
írja: fonnya, az Etimológyia szerént más:
fona, más fonja, más fonjja, más fonnia, az
Ipsilonistáknál fonnya anynyi, mint a’ jot
tistáknál: fonja (net illud) a’ jottistáknál
f onjja anynyi, mint (neat illud) de ezt az
Ipsiíonista nem tudja ki-írni tisztességesenn
a' maga ny-betűjével. A’ jotta az n, és ny
lágy betűvel is fel-szokott tserélodni Antithesis által, p, o. borjú, és borny ú, varjú,
és varnyú, sarjú és sarnyú, döjt, és dönt,
járgal (járkál) és nyargal, nyargalódzik
akar lovonn, akar gyalog, lajha, és lanyha

keserjés, «9 kesernyés, görjed, és görnyed
s t. eíf. (több ily lyet láthatsz Szó-könyvembenn a j-betiíi öl szólvánn) Innét mind
egygy : borja vagy hornya, borja ered bor
júból, hornya pedig bornyúból ’s a’ t. De
hogy rövidedenn bé-torkoljam a’ Nem-jot
tístákat^ azt mondom : A’ Nem-jottista is
így írja ezen szót: Apja (Pater ejus,) már
azt kérdem: ha helyes írás: 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-rö vidítve: Atyája. így Bátyja^ Nénje^
vtsje, ez helyett meg-rövidítve : — Bátyúja,
Nénéje, ötséfe, mível a’ gyök-ér, Apa,
Atya, Bátya, Néne, Ötse, nem pedig Ap,
Aty, Báty, Nén, Öts. Azutánn a’ Nem-jottisták így írjak ezen igét: ■
— hánnya veti
(projicit illud) melylyet a’ Jottisták így Ír
nak : hányja. Már a józan okosság is azt
mondja, hogy a’ két különbbózo írás kö
zött helyesebb az, melyly szerént minden
értelmes látja a’ szónak gyök-erét; a’ Nem*
jottisták’ hánnya, írásából nem láthatni-ki
bizonyosaim azon igének a’ gyök-erét, ni 
vei azt gondolhatni, hogy hűn a’ gyök-ér,
valamint ezen Ipsilonistásonn írtt ígébenn:
bánnya (pcenitet hoc ipsum) a’ gyök-ér bán.
De a’ Jottistásann írott hányja ígébenn min
den értelmes látja, hogy a’ gyök-ér hány;
ja pedig ragasziék j lseléd betűjével. Az
Etimológyia bizonyítja tehát, hogy a’ Jot
tisták helyesbbenn írnak Magyarú l, mint a’
Jottistátlanok.

II.) N em egygyeznek az írók, ha a’ ts,
tz betűvel kellessek e írni, vagy es, cz-vei,
p. o. tsillag e, vagy csillag, tzipel e, vagy
czipel s t. eff. vagy pedig ki kell e egészenn
tsapni a c Diák betűt a’ Magyar írásból,
és mindég ts, vagy tz-vel élni ? Ezen pe^t
is el-igazítja az Etimológyia, és meg-mutat*
ja hogy helyesebb ki-tsapni, és szám-kivetni a’ c betűt, és nem írni Magyarul cs,
cz-vel, hanem ts, tz-vel; mertt sokszor In
a' ts, tz, helyett cs, cz-vel írnok, a’ Magyar
szókat, azoknak gyök-eröket és származásakat ki nem nyomozhatnók ; ts, tz-vel írva
pedig rá találunk, p. o. mi képenn szál mazik
harmitz, a’ mint a' régiek írják>(Pápai Pariz Ferentz isj melylyet ma Epenthesissel
kozbe-járúló n-nel így ejtünk harmintz (tri
ginta) sokkal nehezebb.lenne ki-találni; ha
így lenne írva: harmíczi de így írva: har
mitz ki-sül hogy ez ösz; szó, három' bol, és
tíz-böl; a’ hármat a’ régiek így ejtek : —hárm, ebből lőn : hárm-tíz (ter decem) tíz
szóból Metathesis által (betű ált-tétellel)
lő n : itz, öszsze-téve ez két szót lő n : hárm
itz végre a’ húzást el-vesztvénn / rm, lőn .*
harm-itz ; icz-bol nem sülne-ki a’ tíz szó.
2-dik példa : Ketzde, melyly Gyöngyös
táljékánn annyit tészen, mint a Hegyaljánn
Kötő, vagy Kötény (antipendium mulie
rum) Az értelme jelenti; hogy hét gyök-ér
igéből ered, és származik, melylyet ma köt%
nem ket-nek mondunk : de a’ régieknél két
így a 600 esztendős kéz-írásbann,
és sír-beszédbenn olvashatni: hogy Péter*

nek hatalm adaték, oldania, és ketnie, ket
ből eredtt: ketel, ebből ketele, végre a' t
meg-sziszegősödék, és tz vé válék, s lőn :
Ketzele, mint mondják : kanót, es kanótz,
Zanót, és Zanotz ’s t. eff. Mar ha K eczele
lenne írva hogy sülne-ki annak ket gyök
ere? 3-dik pél d a: Lentse, ez így írva k i
tetszik, hogy Lentes Diák szóból lőn Me
tathesis által; ha pedig így írnok: Lencse,
nem lehetne így magyarázni, sőt valaki
azt gondolhatná, hogy Len-ből eredtt cse
Kitsinyitő végezettel, — minemű : székcse,
kencse, fencse (az az széktse, kentse, fen
tse.) 4-dik példa: Pest Várása, mely ly Pets~
ből lőn Metathesissel. *)
*) Illyen Tsira ember: Hermaphroditus,
mellyet Stira szóból jól ki hozhatni:—•
Ittze, melly it, az-az ital szóból meg
kitsinyített szó: Rézsént (oblique, v 1
ad partem) melly rész, és ént utol-járó
ból lőn: Isteny melyly Révai-ként Anti
quitat. Hung. §. ,54* ltsen, az az vágjon
(est) régi Magyar szóból, melylyből lőn
nitsen (non est) vagy Epenthesis által
közbe-járúló n betűvel nintsen. Láss i
erről származtató Szó-Könyvemet. —
I tsen-ből Metathesis által lőn Isten K i
kerts, vagy Kü-kerts (Primula veris, <t
Anemone pulsátilla) melly ebből: Kikeleties (vernalis nempe flos) vagyon
tsavarítással megrövidítve az l betű fel
tserélő dvén r-rel. Lássd Szó-Könyvemet.

III.) A’ régi tudós Irójink az ösz-szó
kat nem írtták köz-vetetlenűl öszsze, ha
nem kötő jegyet tettenek közbe. A ' mai
aknál (a’ Diákok’, és Németek’ szerént) de
nem mindeniknél, az öszsze-tett szók egy
gyütt-íra. i. k. Hogy ez helytelenség meg
mutatom ezen III. Rész 4-dik Szabásábann,
3. §. D. 3-dik szám-alatt.
Ezen írásnak
g ántsosságat mutatja az Etimológyia i s ; —*
mertt p. o. más Etimológyiájú szó : felett,
más fel-ett, más megett, más meg-ett, más
talpaló, más talp-aló, más hasaló, más has
aló, más föiditök (vester sympatriola)
más földi-tök (bryonia.) Más Etimológyi
ája vagyon ezen szólásnak ; jaj veszélyei*
más ennek: jaj! veszék-el (perii) Mást jel
ent ezen írás: ördögöt űz valaki, mást pe
dig ez Káldinál L uk. 11 : 14. Jésus ördö
göt űz-vala-ki, más értelmű szó ez így ír
va: Fa-szú: caries ligni, vel arboris (mint
fog-szú c aries dentium) más értelmű es
még jegy nélkül, és hízak nélkül öszsze
írva. ’s a t.
IV. A' melyly szókbann a* kötött betűk ;
sz, tz, ts, zs, és ezen lágyúlttak : gy , ly, ny,
ty, kétszeresenn öszsze-jőnek, az az megkettoztetnek, — p. o. Aszszony, egygy
galyly, ’s t. eff. azokat sokann a' mai Írok
közzül restelik így ki-írni, hanem az élőb
bemből, az s, z, vagy
eLhagyvánn, így
írják ; asszony, eggy, melL sa’ t. Hogy ez
gántsos legyen, mutatja az Etimológyia;
mertt p. o. más Etimológyiájú: fosszsz,
vagy rövidebbenn fossz, meg-fossz’ te en
gem,

gém, más pediglen: foszsz; amaz fo s -ból,
emez foszt-ból ered, más vessz más vészsz,
amaz vés, emez vészen-bő l származik. Ha
ez helyett: menynyi, valaki így írja ezen
szót: mennyi, azt gondolhatja az Etimoló
gyiát véknyann értő, hogy ennek a’ szónak
men a’ gyökere, nyipedig olylyan vég szóts
ka, mint ebben: szemnyi mák-szemnyi. —
Ha valaki ez helyett: fagygyú ezen szót
így írja: — faggyú, nem tudhatja annak
gyök-erét; ha pedig így írja: fagy-gyú,
látja, hogy ez ö sz-szó, fa gy szóból, ésgyú
szóból, ’s azértt nevezek így, mertt hamar
ineg-fagy, és hamar meg is gyűl, gyúl
adékony szer, azértt belőle gyurtyát, az az
gyuló világítót mártanak, melylyet több
nyire nem magyaros hangonn gyer-tyának
neveznek. Hozzá-járúl az is, hogy ha ez
így írott szót a’ sor végénn meg kell szak
asztani, és egygy részét által-vinni a’ más
ik sorra, azt az olvasó könynyenn roszszúl
olvashatja, nem a’ maga hangjánn, p. o.
így eg-gyes, as-szony, mei-lyenn, fat-tyú,
hat-tyű, Bot-tyány. A’ nem-jottistának ez
en írását: haggyátok, meg-szakasztva így
találja valaki hibásaim olvasni; haggyátok,
’s azt fogja gondolni, hogy hág gyök-érből
ered, mint a’ nem-jottistáknak így írott ígéjökbenn : adgyátok a’ gyök-ér ad. *)
*) A' helyes írás nem fő dolog a' nyelv
benn ha fogyatkozása vagyon is, avval
nem rontja a’ Nyelvnek valóságát. Kar-

II. Szabás.
A' nagy betűkkel való írásról.
Nagy betűvel kezdjük írni a’ beszéd’
kezdetét. A’ beszéd’ folytatásábann az újj fe
jezeteket a’ böket utánn nagy betűvel kezddós Adorján 88. lap és 90. Hogy az Eti
mológyiát bírájává t6m a’ Magyar Orto
gráfiának, azt egygy valaki nekem vét
kűl tulajdonitá. De a’ ki meg-érti értel
memet, meg-enged nékem. Én meg-en
gedem, hogy közönségesenn, és általjábann szólvánn, a’ Magyar nyelvnek, az
az Magyar beszédnek, és írásnak fő-bí
rája a’ közönséges Nyelv-szokás (a’ mint
meg-mondám) hanem azt állítom, hogy
a’ mibenn az írás’ dolgában» nem egygyez a’ közönséges Nyelv-szokás, a’ hol
el-üt a’ szólástól az írás, és viszontag;
az ilylyetén ügybenn bíró az Etimoló
gyia, ez intézi-el az írás-beli pert. A *
gyök-ér szókat a* mint ki-mondjuk,
írjuk is, de a’ származékokban» sokat
más-képenn ejtünk, a9mint meg-magya«
rázám, mivel pedig több a’ származék
szó, mint a’ gyök-ér, és mint a’ Diák szól:
a potiorifit denominatio, azértt mondám,
hogy az Ortográfiának ítélő bírája az
Etimológyia, törvény bírája az Etimo
lógyia, noha fö-bírája, közönséges bíraja
a’ Nyelv-szokás (Ordinarius Judex usus
Extraordinarius Etimológia.)
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jük; és még a’ kérdés’, és fel-kiáltás’ j egye
utánn, az teljesenn végezvénn a’ mondást,
p. o. Nem de nem mindnyájann halandók va
gyunk ? Meg is melyly igen kevcsenn gondol
kodnak róla! Emlekezzetek-meg halandó
ságról. A' két böket utánn is nagy betűvel
élünk, valakinek szavait fel-hozvánn, p. o.
Üdvözítőnk’ szava ez: Szeressed feleidet.
Azutánn a’ versekbenn mind egygyik
verset, ha mindjártt nem teljes értelmű-is,
nagy betűvel kezdjük.
Nagy betűvel kezdik az írók a tulaj
don neveket (Nomina propria) és a' belől
ek származott Mással érthető neveket, p.
o. Péter, Buda, Kassa, Budai, Pesti, Kassai,
Isteni, Tsászári. De Sándor István sokfélé
jének 4. Darabjábann a’ 124. laponn azilylyetén Mással érthetőket kiss betűvel kí
vánja íratni.
Ezen törvényt követik mind az Egygyházi, mind a* világi tisztségek’, és méltóság
ok’ nevei, p. o. Felség. Felséges Király,
Kegyelmességes Fejedelem, Belső Tanátsos Úr, Fő Ispány, Szolga-Bíró, Szentséges
Atya, Érsek, Püspök, Apát-Úr, Esperest,
Kanonok ’s a’ t.
Az ajánló, és esedező levelekbenn a'
Fejedelmekhezz, és elő-kelő emberekhezz

ártt levelekbenn meg az őket illető Név
mássait~is (Pronomina) tiszteletnek oká
éra nagy betűvel írjuk, p. o. Te Felséged,
Ő Nagysága.
Nagy betűvel írjuk a’ Tudományok"
és Könyvek’ neveit, — p. o. Böltselkedés,
Ékesenn-szólás, Költés, Nyelv-tanítás, Kép
írás, Pázmány’ Kalaúzza, Igazság’ Paisa
’s a’ t.
A’ Magyar írók' meg-egygyezésébenn
állapodott az meg, hogy mük nem írunk
minden Magábann-érthetö nevet (Substan
tivum) nagy betűvel, mint a’ Német írók
tselekesznek, a' kiket egygy két írónk még
is egygy-felöl minden helyes ok nélkül,
más felől pedig a’ közönségeseim meg
szokott Magyar írás módnak meg-szegés
ével, nem régibenn követni kezdett, úgy
mond Pápai Sám. M. L. 148. lap.

III. Szabás.
A' betűkkel való helyes élésről.
1.) Gánts az y-nal i helyett élni, p. o.
nem jó Almásy, Kassay, Pesty, ez helyett:
Almási, Kassai, Pesti; mertt y nem betű
nálunk.
2. ) A’ Görög chi nálunk k-val írassék,

p. o. Krisztus, Kerubim, nem Khrisztus,
Kherubim, vagy Chrisztus, Cherubim.J
3.) A’ Horvátok’ ch-ját ts-vel írjuk, p.
o. nem Jankovich, hanem Jankovits, nem
Cholich. hanem Tsólits, nem Georch, ha
nem Görts, nem Chaplovich, hanem Tsap
lov its. *)
4.) A hajdaniak’ cs-je ts-vel cz-je tzvel írassék, semmi-képenn pedig c-vel ne
p. o. Tsászár, nem Császár, Tzitzeró, nem
Cziczeró, vagy Ciceró, Tsapó, nem Csa
pó ’s t. eff.
5.) A' Görög phi-betű f-fe l írassék, p.
o. Filozófia, Fizika, Pafus, Ortográfia, Eu
fónia ,* nem pedig Philosophia, Phisica,
Paphus, Ortographia, Euphonia.
6.) A’ Görög Thitát t-vel írjuk, p. o.
Máté, Tamás Teológyia, Matézis, Ortográ
fia ; nem pedig Máthé, Tharaás, Theologia,
Mathezis, Orthográfia.
7. ) A’ régiek’ eo-ját, már ő-vel írjuk
p. o. nem Eo Felsége, hanem Ő Felsége,
nem Georch, hanem Görts, nem feod vagy
feold, hanem föld.
8. ) A Diákok’ Q-ját kv betűkkel írjuk,
*) De a’ Királyi adománybann elé-for
dúló nevek (nomina diplomatica) marad
hatnak.
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»

p. ». nem Quintiliánus, nem Quietántzia,
hanem Kvintiliánus, Kvétántzia*
9.) A’ x -helyett Ksz betűket írunk, p.
o. nem Xerxes, hanem Kszerkszes, nem
Alexandria, hanem Alekszandria,n m Dux
hanem Duksz. *)
____________ r
*) A’ Magyar Nyelvbenn-is, valamint a5
Diákbann, Görögbenn, ha tsak a’ ki-mon
dást neznők, helybe lehetne az x betűt
hagyni, mivel sok szóbann x hangot ej
tünk, p. o. fekszik, tselekszik, haragszik,
elégszik, öregszik ’s t. eff. úgy hangzik
a’ ki-mondásbann: fexik, tselexik, ha
raxik, eléxik, örexik ,* de a’ mü okos Ele
jink ezt az írás' módját fel nem vették
az Etimológyia miatt; mivel az ilylye
tén írásbann: fexik, tselexik, haraxik^
eléxik, örexik azt gondolná valaki, hogy
a’ gyök-ér: fex, tselex, harax, eléx, örex,
a’ mi nem való. Ha a* Diákok-is a’ Diák
Etimológyiára szemesbbenn ügyelnének,
koránt sem írnák ők is, p. o. D ux, Lex,
Rex, Luxi, D ixi, Resex, Luxus, luxuria,
vox maximus ’s eff. hanem így Ducs,
Legs, Regs, Lugsi, dics', resecs, Lugsus,
Lugsuria, vocs, magsimus, mertt Duxnak a’ gyök-ere D uc (vezess) ebből ered
ducens ( vezető) ebből meg-rövidítve
(syncopand'o) Ducs. Lexnek a’ gyök-ere
Lege (Lex a' legendo) ebből lészen le
gens, m. r. legs. Rexnek a* gyök-ere
Rege (igazgass) ebből ered Regens m, r.

10.) Helytelenség a’ kettős Mással
hangzó sz betűt, ha két-szeresenn elé-fordul valamelyly szóbann, így írni: sszy p.
o. gánts e z t: aszszony, így írni: asszony,
hanem mind a’ két kettős Mássai-hangzó
sz betűt ki kell írni; — mertt olyly kettős
Mással-hangzó betű 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 : kottzan, lottsan, bezzsen. Az ilylyetén
írásból pedig zür-zavar támadna; mertt
p. o. más vésszsz ezen gyök-értől: vés;más
pedig vészsz, ve gyök-érből, melylynek
második személye a' Jelentő Mód' jelenv alójának egygyesébenn, ’s anynyit tészen :
accipis, a’ 3-dik személybenn vészén, ac-s
^ipit; más veszsz (peri) vesz gyök-érből,
más veszszsz, (peris) ugyan vesz gyök-ér»
ből. Más te engem fosszsz (tu me foris)
(melylyet a’ roszsz Magyar fosolnaW monRegs, Luxi, Luxus, Luxuria neveknek
a’ gyök-erök Luge (szomorkodjál) eb
ből ered lugsi, lugsus, lugsuria (nam pro
pter luxum, et luxuriam crebro tristatur
homo). D ixi igének a’ gyök-ere Dic,
• Resexnek Reseca, Morcnak Voca, mielvlyekbenn x nintsen 's a’ t ,

dana, noha ez mívelö ige,midőnn az 1-ső,
és 2-dik személyre ható tselekedetet jelent)
más te engem foszsz (tu me expila); más
lessz'sz, les-ből , más lészsz (fis), más ol
vasszsz (legis) olvas-ból, más olvaszsz ol
vaszt-ból. — Lássd a’ Szó-Könyvembenn
az S betűt. — Ezen okból nem helyes a'
két-szeresenn elé-fordúló lágy betűket-is
egygy-szeres jegygyei lágyítani, p. o. nem
helyes: mellj (qui, qu?e, quod ; inertt pec
tust így írjuk különbbség okáértt: melj)
ez helyett: m elylj; — mertt ez hasonló
gántsos írás ehhezz : asszony; mivel ezen
szóbann : melyly, mind a’ két / betű lágy,
mind a’ kettohezz szükséges a’ lágyítás
jegyét azy-t tenni, valamint ezen szóbann:
elméé (ingenii), mivel mind a’ két e betű
hoszszú, szükséges mind a’ kettohezz ten
ni a’ hoszszítás’ jegyét, a’vagy a’ húzást,
(accentus) ’s nem lehet így írni: elmeé, —
hogy az egygy húzás mind a’ két e betű
nek használjon. Lássd Kováts Mih. Che
mia 3. Darab. 143. lap. és feljebb I.Szab
ás, Jegyzet IV. szám»
Jegyzés. Meg-vallom, hogy a’ Magyar
írásbann a’ meg-kettöztetett, ’s néha a’ ré
gulásság miá meg-hármaztatott kettős Más
sal-hangzók, — és a’ kettős, hármas lágy
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Mással-hangzók, p. o. egygy szóbannkét,
három sz , tz, ts, zs, gy, ly, ny , ty) igen al
kalmatlanok a’ tanulókra-nézve, ’s nem-is
kiesek, de még-is a régulásság-miatt így
kell írni, p. o. tölgygyel, karddal, térgy
gyel, midőn a' val, vei Utól-járó’ v-jévé vál
tozik az előtte való névnek utolsó Mással
hangzója. így földdel (cum terra) ; mertt
földel más, és annyit tészen, mint földdel
tölt meg valamit. Ezen alkalmatlanságot
el-hárítanók, vagy enyhítenék, ha egygy
képű kettős Mássalhangzók, és lágy be
tűk alkottatnának, mint p. o. ez helyett:
__
/
li
egygy\ így írunk: egy, vagy régi módra egg.
Lássd Sánd. Istv. sokféle 3. Dar. 338. lap.
,5. Dar. 187. lap.
11.) A’ régiek ew-ját ma ő-vel írjuk,
p. o. Béla Király’ Levelezőjébenn a’ 49-dik
Fejezetbenn Tekereu szót Tekerő-nek ír
juk, a’ 6-dik Fejezethenn Eleud szót Elődnek, a’ zó. Fejezethenn Eskuleu szót Es
küiéi nek, — a’ 31. Fejezethenn Emeud szót
Emődnek* ugyan ott Geuru-t Győrnek.
12.) A’ régieknél húzások (accentus)
nem lévénn, a’ hoszszú á-t két a-val írtták,
p.o. Baal Isten, ez helyett: Bál isten, —hogy valaki így ne olvassa rövidedenn :
Bal Isten, melyly anynyit tenne Magyarul
mint: Sinister Deus. így a’ hoszszú é-t ce*
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vel írtták, a’ mint még Páriz Pápaibann a*
Magyar Diák részbenn elé-forciul; Eedes,
EEg, Eek, Eel, EEp, melylyeket már ma
így kell írni: Édes, Ég, Ék, Él, Ép \ a’ t.—
Ugyan ezen okból az a, és e betükönn
kezdődő Ragasztékokat, és egyéb Végez
eteket, az a, és e betűnn végződő szóhozz
Járúlvánn egygy hoszszú á-val, vagyé-vel
mondjuk-ki, — p. o. ez helyett: mente-em,
mondjuk: mentém, mente-ed helyett: men
téd, mente-etek helyett: mentétek, menteenek helyett: mentének, mente-et helyett:
mentét; ha pedig a’ szó Mással-hangzónn
végződik, p. o. Kereszt, húzás nélkül, —
mondjuk, Kereszt-em, Kereszí-ed, Kereszt
e t ’s a’ f. így a’ hoszszú ó-t két o-val írU
tákj p. o. zoo, só, moody modus,
♦
13.) Valamint eu-t, éu-t ma ő-nek ír
ják, úgy au, áu, o-nak. Ezen észre-vétel
használni fog a’ ragasztékos igék’ efféle
hajtásának : — ezt neki adók, adnák, ókét
meg-verők, meg-vernők magyarázat jára ; —
mertt ezek hajdann regula szerént így
mondatának : adónk, adnánk, veretik verné
ük. így ezen szót: Ladislows a’ Magyar
igy írja, és mondja: László, Stanisldwsf,
Szaniszló, Ausztriát Osztria, Austrigát Ósz*
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triga, Laurentius, Leránt, — vagy vékony
hangonn Lörintz.

IV. Szabás.
A Helyes-írási jegyekről.

1. §. Hangot jelentő jegyek.

A. A Beszéd hangját jelentő je
gyek»
Olylyatén jegyek, melylyek a Beszéd
nek hangját, vagy az éló szót, és a szóló
nak indulatjait ki-jelentik, tsak keltem
vágynak: kérdő jegy ( ? ) és fel-kiáltó
jegy (!)•
1.) Kérdő jegyet az egyenes kérdés
utánn tészünk, és pedig az értelmes mond
ás’ (sententia) végére, a’hol a szót ki-tetsző, és szembe-tűnöképenn fel-emeljük, p
o. ki vagy te? De midőnn a’ kérdést tsak
beszéllgetve bozjuk-elé, akkoronn annak
jegyére nintsen szükség, p. o. Nem tudom,
mi tévő legyek. Azt kérdette tőlem, hol
lakom.
2.) A’ fel-kiáltó jegyet azon-közbe vet
ők-utánn (interjectiones) teszjük, mely
lyek a’ fájdalom', öröm', szomorúság', tsu
dálkozás’, boszszankodás’, és egyéb indul
atok’ hangját teszik-ki, p. o. jaj! haj! húj !
ejn y e ! ah ! ’s t. eff,
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Ha a közbe-vetőkhezz némelly szók,
vágy értelmes mondások vágynak tetetve,
a fel-kiáltó jegy ezen mondások utánn
szokott tetetni, p. o. Jaj nekem szegény
nek ! Némelylyek pedig a' közbe-vetőket
vonással (commate) választják-meg, és a’
fel-kiáltó jegyet az értelmes mondás utánn
teszik, p. o. ó, én szerentsétlen ember! Fáj
dalom, anynyira hasonlottunk el!
Azonn kívül a fel-kiáltó jegyet mind
en értelmes szólás utánn, melyly hathatós-*
ann, és erőből mondatik-ki, szokttuk tenni
p. o. Éljen a’ Királyunk! Be sápadtt vagy!
A ’ fel-kiáltás némi-koronn hasonlít a' kérdéshezz, melyly esetbenn még-is fel-kiáltó,
nera kérdő jegygyei élünk, p. o. Mi tsendesenn folyna az emberek’ élete: ha ki-ki
az igazságot, és az egyenességet szeretné!

B. Tsak a' szó’ hangját jelentő Je
gyek.
1.) Éles-húzás (accentus acutus) ( , )
p. o. vám, vén, ’s t. efF.
2.) K ét mellesleges böket (D iaeresis)
( . . ) Ezt némelyly tudósaink a’ közép e
nek felébe teszik. Ámbár egyéb-kortt el
hagyathatik ; de a’ kétes esteiemnek el*
hárítása-végett az ek ragasztékbanng az

e betű felébe helyeseim tétetnék, p. o. Is
tenek, Deus illorum, hogy különbbözzön
ettől: Istenek (D ii) *) Ezen jegy az o be
tű' tetejébe tétetvénn, abból ö-betűt, az u
hegyébe íratvánn, abból ü betűt tsinál.
3 ) A’ versekbenn a’ szó-tagok mek
koraságát ezek jegyzik : ( —) a’ hoszszú
szó-tsgnak jegye, és ( » ) a' rövidnek.-Ha
pedig mind a' kettő egygymás hátára téte
tik e'képenn
) azt jegyzi, hogy azon
szó-tag közös, vagy kétséges (aaceps).

2. §. El-választó jegyek.
Olylyan jegyek, melylyek az értelmes
mondásokat és azok’ részeit egygy-mástól
el-választják, négyenn vágynak: Böket
( . ) kettős böket ( : ) Böketes vonás ( ; )
(medianota) és Vonás ( , ) (Comma).
Á. Böket ( Punctum, máskép szárat, vagy
szórvány.)
A' Böket a'periódusnak^ és akár-meíyly
értelmes mondásnak végére tétetik, ahol
a’ szó ki-tetsző-képenn le-esik, és a'btszédbenn, vagy olvasásbaun hoszszabb nyug
vás leszen.
*) Mind a’ régiek, mind a mai Tudósok
az ilylyeket ö-vei írjak p. o az é Istenök: Deus Ulorum*

B. Kettős böket.
A' Kettős bökets melyly leg-inkább a’
periodus' egygyik részének a’ másiktói meg
választásra való, egygyszer’smind valami
vel rövidebb nyugvást, és pihenést jelent,
mint maga az egyenes böket, p. o. Mivel
a’ hadnak neméről szólottám már: most
annak nagy vaittáról szólok egygy ke
veset,
Ákkor-is helye vagyon a’ kettős bö ket
nek, midonn valakinek szavait fel-hozjuk,
valamelyly jeles mondást hozunk-elé, p. o,
Jerónimus mondása: az észnek tüköré az
ortza. Kíméljed egészségedet, és hitesd-el
magaddal: hogy a’ ki-derültt fő többet te
het egygy órábann, hogy sem a' beteges
napott nap estig.
Es-még mikortt osztályt tészünk, p. o6
két dolog neveli az Ifjúságot: a’ tudommány, a’ jóságos erkölts. Három Isteni jó
ság vagyon: Hit, Keménység, Szeretet.

D. Bö ketes vonás.
A’ böketes vonással rövidebb pihenés
sel a’ periódus-bann élünk, midonn annak az
el só, vagy második részét több tagra fel
osztjuk ; mert a’ két része közé a’ perió
dusnak kettős böketet írunk (a’ mint már

meg-mondám) p. o. Nekem agyán olylyan
híllemetes vala ezen munkának elkészülé
se : hogy nem tsak el-törlőíte vénségem
nek minden baját;hanem még könynyüvé,
és vidámmá tette vénségemet.
Azutánn a’ kissebb egygy dologról va
ló értelmes mondásokbann; de a’ melylyek
ellen-vető foglalókkal (per conjunctiones
adversativas) el-választatnak, p. o. szép
testbenn; de sokkal szebb lélekbehn.
Tovább a‘ magok magokkal ellenkező
értelmes mondásokbann, p. o. Meg-egygyezéssel az apró dolgok nevelkednek;
viszsza-vonással a' leg-nagyobbnk-is eloszlanak,,
Végre az öszsze-torlott egygy dolog
ról való értelmes mondásokbann, akar azok
©szsze kötő foglalókkal kaptsoliassanak
öszsze, akar nem, p. o. Hozzá látnak a'pré
dáhozz. Ezek bőrét nyúzják; mások ap
rítják ; mások nyársra húzják ; am-azok az
üstöket készítik ; mások tüzet raknak.

E. Vonás.
A%vonásnak leg-rövidebb a’ nyugvása,
’ s ei6-ször a kissebb értelmes-mondásokat
választja-el, p. o. A’ választottak Délfusba
küldőiének, hogy meg-kérdenék Apollót.
;Ha egészséges vagy* azt szeretem;

Annak-utáuna az értelmes-mondások és
periodus’ tagjai közé vetett aprózott mon
dásokat (incisa) választja-el, p. o. valljon,
úgymond, téged látlak e itt?
Azonn«kivül azon egygy teljes mondás
nak egygy, vagy majd ts3k nem egygy
értelmű öszsze-hordott szavait választja, p.
o. El-mentt, meg-szökött, el-illantott, el*
szaladtt, el-szeleltt,

3. §. Világosító jegyek.
A. R e k e s z , v a g y Z á r.
A' rekesz (Parenthesis) melylynek két
egymás ellenébe forduló kör (arcus) ( ),
vagy egyenes két ajtó-fél | | a’ jegye, magábann foglalja néha a’ meg-világosítást,
másszor a’ mellesleg való dolgokat, a’ mely*
lyeket az olvasásbann sebesbbenn, — és
gyengébb szóval szokás el-mondani, p. o.
A’ jó téteménynek viszontag való meg'
adásábann, (ha ugyan hiszünk Heziodusnak) követnünk kell a’ termékeny búza
földeket: a’ melylyek sokkal többet hoz
nak, hogy sem a’ menynyit vettenek*

B. Ki-hagyó jegy.
A ki-hagyó-jegy (Apostrophus) ha
sonló a’ vonáshozz, melyly a’ ki-hagyott
betű*

(

65

)

betű-helyett tetetik, p. o. a’, e', a'vagy, a’ki, szám, Szentek’ élete, Magyarság’ vir
ág’i, t’om, ’s a’ t. ezek helyett: az, ez, azvagy, azki, szájam, Szenteknek életek, —*
Magyarságnak virágjai, tudom.
Jegyzés. Baróti Szabó Dávid a’ Magy
arság’ virágjaiban ki-hagyó jegygyei a’ szó
nak közepénn-is él. Ez nem tetszik Révai
nak ; de ok nélkül; mertt tsak olylyan f i 
gura a’ Grammatikábann az Apocope, mint
az Aphaeresis, és Syncope, valamint tehát
Apocope-áItal a’ szónak végénn el-bagyatvánu a’ betű, azt Apostrofussal jegyezjükineg, p. o. a’, e’, ama’, eme7, miértt ne kel
lene a’ szó’ közepénn el-hagyott betűt, —•
vagy szó-tagot-is meg-jegyezni, mikor azt
még a’ D iákok-is m egjegyzik ? p o. Proh
Deüm, hominumque fidem / A’ hol a Diák
ok fonákul (fenékül) fordúltt v betűvel
jegyzik a’ szó’ közepénn ki-hagyott betűt,
vagy szó-tagot, a’ Magyarok oda A po
strofust miértt ne tehetnének ? — Ha pedig
nem tetszik a’ szó' közepénn olylyan Apo
strofus, mint a’ milylyen a’ szó’ végére
szokott tétetni; lehetne a’ Diákokkal tsak
a’ szó' végére tenni a’ vonás forma ki-hagyó jegyet, mint p. o. a’ Diák ez helyett:
vides ne, rövidebbenn így szólvánn: viden,
ezt így írja: viden. Valamint pedig a’ Di
ák Deorum helyett rövidebbenn így szól
vánn : Deum, ezt így írja: Deüm : — úgy
mük-ia így írhatnó k ezeket: tőm (tudom),
i

( 66 )
el-mék (el-megyek, el-menek). De a' hol
húzás kívántatik valamelyly Magábannhangzónak hegyébe, p. o. szára (os meum),
már ott bajos lenne melléje tenni a’ Diák
rövidítő jelt. Innét alkalmatosabb a’ vo
nás forma ki-hagyó jegyet tenni középbeis íg y : szám, Azt-is mondja Révül, Eiab.
Gram. pag. 182. hogy az ilylyenekbenn:
Szentek élete, Magyarok Királya s t. eíf.
helytelenül tétetik a’ ki-hagyó jegy a’ 3-d k
Ejtés (Dativus) el-haraptatásának jeléül, ’s
ígéri, hogy ezt meg-fogja mutatni a’ Szintakszisbann; de az ó Szintakszissát ki-nem
nyomtaták. En pedig azt mondom, hogy
az ilylyen birtokos mondás : Szentek élete,
Isten áldása, ember élete ’s t. eff. ezék he
lyett mondatnak: Szenteknek életek, vagy
életök, Istennek áldása, embernek élete,
azértt az el-harapott 3-dik Ejtés nak, nekjenek el-hagyatása’ jeléül oda tenni a' ki
hagyó jegyet, ’s így írni: Szentek’ élete,
(vita Sanctorum) ember' élete (vita homiminis) ’s a’ t. jó, és helyes lenne, ha a’ Tud<
ósoknak tetszenék.

D. Kötő jegy, és ált-vivő jegy.
1.) Kötő jegygyel (signo unionis) (-)
élünk az ösz-szókbann midőnn a’ beszéd
nek nyoitz részéből két, vagy több értel
mes szót öszsze-kaptsolunk egygy dolog
nak jelentésére, p. o. haj-szál, jegy-ruha,
fen-kó, ken-kó, re-á, ösz-vér, minden-ható,

(
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mi-kor, leg-jobb, fel-áll, ki-ver, visz-hang,
vas-áros, mész-áros (calcis venditor), húsáros (lanio), szak-áll, szem-öldök, két-szer,
bor-ház, bor-bíró, nász-nagy, nagy-atya,
Had-nagy, haza-fi, atya-fi, örökbe-fogadás,
jószág-nera-bírhatóság, kar-fa, Anya-szentegygy-ház (sancta mater Ecclesia), szél
fű, Király-né ( Uxor Regis), vendég-foga
dó (caupona) szokny’-ing, fej-al (pulvil
lus vagy fej-el), fog-ház, menyny-kő’s a’ t.
2.) Némelylyek Révaival azt tartják,
hogy az írás' tarkázásának el-kerűlése vég
ett az ösz-szókbann a’ kötő jegy el-maradhat; de még-is az ösz-szó’ részei egygymástól kévés üres helylyel választassanakmeg, p. o. haj szál, kő fal ’s a’ t. Leg-inkább pedig olylyankortt maradhat-el a’ kö
tő jegy, mikortt az ösz-szó' részei meszsze esnek egygy-mástól, — p. o. meg vala
elejétől fogva hagyva. El nem tudtták ők
öt egygy-mástól választani, ügy-mond a
Debr. Gram. 13. lap.
3.) Mások nem régibenn a’ többi Nem
ietek’ szerént az ösz-szókat is minden kö
tő jegy tétel, és üres hely-hagyás és köznélkűl öszsze írják, mint a’ tő-szókat, p. o.
fenkó, szemöldök, foghús, szilfa, elkér. —
Az 1-só régi jó szokás. A’ 2-dik meglehet

9s nem roszsz újjmód. De a’ 3-dik roszsz
kezdés, (mertt még szokásnak nem mond
hatni, mivel két három író vak-meröenn
kezdette még-el). Mivel 1-ször a’ MagyarNyelvnek különös tulajdonsága ezt meg nem
engedi; mertt az öszsze-kaptsoltt Magyar
igék meg nem tartják mindenkoronn azé «
so öszsze-kaptsolásnak formáját, hanem a’
több-féle szerkeztetésnek miatta gyakrann
egygy-mástól el-szakasztatnak az öszsze
kaptsoltt részek úgy, hogy közéjek egész
mondások vettetnek, és az öszsze-kaptsoltt
részek-közöl az elsők sokszor az utóbbi
részek-utánn meg-fordítva tétetnek, p. o.
ezen öszsze-tett igét: le-jőni, sokszor így
hányjuk széljel: le fogok holnap-utánn j ő
ni. Már egygy-szer valahára j őj-le. Tehát
ezen két részt: le, és jó, nem lehet a’ Diák
szerént így öszsze-forrasztani; lejő. Ezt
sem: e/, és j ő, imígyenn: eljő ; mertt ezek
et a’ Magyarbann el-kell néha egygy-mástól választani, a’ mint látók. De a’ Diák
bann az öszsze-kaptsoltt szó semmi esetbenn egygy-mástól nem szakasztatik-elf
p. o. a' Diák ezen ösz-szót: describe, soha
sem mondja így : scribe-de, mint a'Magyar
írj-le, írjd-le, ülj-le, kelj-fel ’s a’ t. Ha kér
dem Magyarul: le-írttad, a mit meg-hagy-

(

«9

>1

ék? A’ Magyar felel: le. De ha a’ Diákot
kérdem: descripsisti, quod jussi? nem fel
elhet így : de ; mertt ezen praepositiót: de,
úgy öszsze-forrasztja ezen igével: scribo,
hogy azokat a’ Szerkeztetésbenn egygymástól el-nem szakaszthatja. — Ezt az
igékről vett szabást által-viszjük az az
okból származott név-szókra-is, p. o. el
jövetel, le-írás, meg-térés, vagy eljö v e 
tel, leírás, megtérés ’s a’ t. Merít 2-szor,
ha az ösz-szókat minden jegy, és köz nél
kül (sine intervallo) írnok, sokszor két
séges értelmök lenne, p. o, hústevö kétes
értelm ű;— mertt húst-evö, vagy húst evő
anynyi, mint: carnis manducator,hús-tevő,
carnifex, carnis factor. Ha így írom ezen
szót: megevett, nem tudom, mit jelent, ezt
e : meg-évett, vagy ez t: megé-vett. — így
tsontár (drupa) Füvész pag. 2,5. tsont-ár
pedig (más-képenn török) olylyan tsontból készűltt ár, melylylyel a' kotsisok a’
hámokat igazgatják. Lássd Szabó Dávid’
kissded Szó-tárját Török szó alatt, 257-dik
laponn. Ezen szó : megette két értelmű le
het; de így írvánn : meg-ette, anynyit tészen : Comedit illud, így íratvánn pedig:
megette, annyi mint: post dorsum ejus. —
így más: kér-el, más kérd, követ el más, kö-

yet-el-is más; más Itg-eló-szer, más pedig
legelő szer. Lássd I. Szabás. Jegyzet. III.
Rész. *)
*) Ezt az-is erősíti, mivel-hogy Nyelve
link’ természetével ellenkezik az, hogy
egygy gyök-ér, vagy származék magy
ar szóbann öszsze jőjön a’ vastag hang
a’ vékonynyal; az az meg-nem férhst
az a, o, u az <?, ö%ü-ve\ (l. Rész. I. Szak
asz. í. §.) egygyedűl az öszsze-tett
szókbann jöhetnek ezek öszsze, midőnn
vagy több név, vagy több ige, vagy
több 'particula, p. o, több utói-járó tét
etik öszsze. Ha te-hát vaia-ki a’ Német
szokás szerént minden jegy, és hízag
nélkül vala-melyly öszsze-tett szót ír,
melylybenn mind vastag, mind vékony
magábann hangzó betű vagyon, nőne
mű p.o. reá, hezzá (Erdélyi szokás szer
ént) nálkúl (régi szokás-ként) ostormeny,
tehát, azt gondolhatja a’ gyengébb Ma
gyar, hogy ezek származékok, és nem
öszsze* tett szók, következőleg a' Nyelv'
természetevei ellenkező, ’s így roszsz
magyar szók. így gor.dolkozék reá szó
rói Pápai Sámuel Magyar Literátűrájábann, azértt azt tanítá, hogy jobb rá
mint reá. így eszeskedék Versegi Férentz-is Tiszta Magyarság nevű könyvé
benn a1 23. laponn ostormény fáról, (V i
burnum Lautana) melylyet a’ Hegy-al
jáim közönségesenn így nevezie K ’« 'gy

Ki-vétetnek innét azon ösz-szók, mely
lyeknek egygyik részök az öszsze-kaptsolásbann el-változik Magábann érthetet
len szóvá, mint p. o. szer, ha el-változik
szór, szőr-re. Szer értelmes szó, azért így
kell írn i: egygy-szer, vagy egygy szer, tíz
szer, két szer ’s t. eíF. de szór, szőr nem
értelmes szó, azért így lehet írni: háromvágyon az Iróknál-is írva (Veszelszki.
442. lap.) azért azt monda, hogy jobb
östörmény, mivel meny végezet a’ vé
kony szók-utánn szokott tétetni, mint
p. o. Böszörmény, és soha nem a’ vas
tagok utánn, mint nem mondjuk takar
mény^ hanem takarmány. De mihelyestt
valaki ezeket ilyly helyesen írja; re-á^
hezz-á, nál-huL ostor-meny, te-hát, azon
nal látja, hogy ezek ösz-szók,'s így nem
tsoda, hogy a’ két»féle hang Öszsze jó
bennek. R e-á Két-féle utóljáróból való
ösz-szó re, és á utóljáróból, szintiig : hezzá hezz, és á utóljárókból, így nál-ktil-is.
Ostor-mény pedig ostor, és nyel két név
szóból lett szó-tsavarítással, nyel név
menyre változvánn, a’ mint ezt meg
inti tatám Szó-könyvembenn. — Te-hátis kettős particula, Telegdibenn Ta-háty
mind Ta, mind Hát egygyet jelent (ergo,
igitur, itaque.) Hát particulával magával-is élünk. Ta part iculával pedig él
nek a’ Tolttok.
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szór, hatszor, ötször. így nap értelmes szó,
azért ezeket így kell írni : teg-nap, hol-nap,
vagy teg nap, hol nap. De ha nep-re vált
ozik a’ köveikezőbenn, így lehet írni; —
Üdnep, vagy parasztosann Ünnep. Hason
lóképenn hat értelmes ige, (potest, item
penetrat) azért midő nn a’ tehető ígébenn
nem változik hetre, így lehet írni : mond
hat (dicere potest) ír hat (scribere potest).
minden-ható (omnipotens) vagy mond kai,
ír hat, minden ható ; de ha el-változik, p,
o. ülhet, üthet ’s a’ t. nem szükséges jegyvágy köz-által meg-választani.— Akkorit
sem kell, midónn értelmetlen gyök-ér igé
vel köttetik-öszsze, mint ezek ; /, ves te
’s a’ t. p. o. téged a’ farkas meg •ehet, téged
a’ sok bor-iszákos minden borodból ki-.
ihat. Akkor sem kell, midőnn a’ hat ige
ütánn tétetik a’ hozzá kötött gyök-érnek
ik toldalékja, p. o. bort ihatik, feleségétől
eVválhatik, meg-hízhatik^ alhatik, lakhatik
’s a’ t. Végre akkortt sem szükséges a’ kötő
jegy, a’vagy az üres köz az ősz-szók-kö
z ött, mikortt az öszsze-kötésbenn az qszs^e*kötött szónak mind a’ két része megromtatik, — gyök-ere el-változtatik, p. o.
jámbor szót nem kell így írni: j-ámbor no
ha ösz-szö,y'o, és ember-b ő l; mertt mind a’

C ?.3 )
jó , mind az ember meg vagyon romtva:
Eldódi, az az elő-üdő-bel i ; Kandás, az az
Kan-tsordás.
Már ezen meg-magyarázott kötő jegy,
által-vívő-jegy lészen (signum translatio
nis) mikortt a'szót a’ sor’ végénn megszak
asztjuk, és annak valamelyly részét által
viszjük a’ másik sorra; de ezt amavval az
oivasásbann öszsze kell kaptsalni. Lássd
111. Rész, I. Szabás. Jegyz. III. Szám.

E, Fel-hozás’ jegye.
Fel-hozás' jegyéül (signum citationis)
pgygy-más mellé írtt kettős vonással (^,,)
élünk, midőn valakinek szavait szóról szó
ra fel-hozjuk irásunkbann, és azon jegyet
a fel-hozott szók’ kezdetétől-fogva mind
en sornak az elejére-is teszjnk ; azon szók
végénn pedig a’ jegyet szarvval fel-fordítva írjuk fonákul, és fenékül így ( “ )
F. N y u g t a t ó , és s z ó h a g y ó j e g y ,
Ugyan azon egygy jegye vagyon a’
nyugvásnak, pihenésnek (Pausa) és szó
el-hagyásának, egyg y hoszszabb léniátska
( — ). Ezen jegy a’ böket ut'nn szokott
tétetni, vagy azértt, hogy az ember az ol
vasott dolgot vegye gondolom, vagy pe,

dig annak jelentésére, hogy a’ követke
zendő beszednek ninísen szoros egygyessége az elóbbeniekkel.
Mikor pedig ezen jegyet többször ír
jak: egygy-más utánn ilylyen képenn: —
— — — ez azt jelenti, hogy a’ beszéd
valami híjával vagyon, és magára bízatik
az olvasóra, hogy azt egészítse ki.

G. Jegyzés' jelei,
A’ jegyzés' jelei (signa notarum) vagy
tsillagotskák, vagy keresztetskék, vagy
sokkal alkalmatosbbak a’ Magyarbann az
a, b, d, betűk, és Arábiái számok : (*) (f).
(a) (b) (d) ’sa’ t. (1.) (2.) (3.) W t ,

NEGYEDIK RÉSZ.

SZÓ - HAJL Í T Á S.
1. §. Elő-isméretek.
Hány része vagyon a Magyar beszédnek
A , Magyar beszéd nyoltz részre oszlik;
•-so a’ Név (nomen) 2-dik Név mássa, vagy
a’ mint Erdősi nevezi, Névértt-való, (Pro
nomen) 3^dfk íge, (verbum) 4-dik Rész-
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esűlo, (Participium) 5-dik Elol-utól-jára,
(pra? et post positio) 6-dik Határozó, (Ad
verbium) 7-dik Egygybe-foglaló, (Con
junctio) 8-dik Közbe-vető, (Interjectio.)
Ezekről a’ következő nyoltz tagbsnn fo
gok szólani. Miértt vagyon ki-hagyva az
Artikulus a beszéd részei-közól, okát ad
om alább II. Tag. II. Fej. Jegyz. 2. számalatt. Lásd Víg László’ okoskodásait. Pest.
1806. lód. §. 165. §.
Jegyzet. Némelyly Grammatikusaink
a Nyelv-tanításnak ezen részét Szó-nemzésnek (Etymologia) nevezik, melylynek
ágai a’ Származtatás\ (derivatio) Öszszetétel, (Compositio) és más idegen nemzet
től való szó-költsönözés. Mrvel a’ szárm
aztató Szó-könyvembenn a’ szó származ
ásról, öszsze-tételrdl, és költsönözésről
eleget szólék : evvel nem terhelem Gram
matikámat. A származtatásnak egygy ré
sze a’ szó-haljítás (inflexió vocura.) A
Beszédnek első négy része hajlítható, az
utóbbi négy része hajlíthatatlan, előbb apiazokról, utóbb im ezekről szólok. De
M i a' szó hajlítás? A’ szó-hajlítá sonn
a szónak különbb«l»ülónbb-fé le vég szótskának hozzá raggatása-által, úgy-mint a’
Név szónak Ejtések által (per casus,) a*
mással érthető névnek (nomen adjectivum)
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Egygybe-^asonlítás-által (Comparatio,) rz
Igének hajtogatás által-való (Conjugatio )
változtatását értjük. Azon név, vagy név
mássá, vagy Ige, vagy Részesülő, melylyhezz a vég-szótskák járulnak, így hajlíttatnak, gyök-ér-szónak, tő-szónak, törzsökszónak, ’s eredeti szónak neveztetik, tud
ni-illik szó hajlítás' gyök-erének. (Valamint
a’ szó származtatásbann azon tó szó, —
melylyböl több-féle vég-szótskáknak hoz
zá kaptsoltatásak-által töbl^szónak ki-hoz
atala meg-lészen, származtatás gy ök-eré
nek hívatik.)
Mind a’ származtatásbann, mind a’ szó
hajlításbann a’ gyök-erek vagy Elev enek,
(radices vivae) vagy halit gyök-erek (radi
ces mortuae,) Elevenek azok, melylyek
ma-is szokásbann vágynak első gyök-ér
képökbenn, p. o. fa, szem, orr, fül, kéz, láb,
’sa’ t. — Haltt gyök-erek azok, melylyek
vagy nintsenek már szokásbann elsőgyökér-képökbenn; noha valaha valttanak,
vagy pedig sem most nintsenek így divat
bann, sem soha nem valttanak, hanem tsak
az Öszsze-alkotott szavakbann egygybef üzetve rejteznek, p. o. ilylyen ki-avúlít
gyök-ér Es (juramentum) melyly első
gyök-ér képébenn hajdana szokásbann va*
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íá, a' mint meg-tetszik a’ régi Szent írás’
fordításából, a’ hol ezek olvastatnak: Haz
ug est ne szeressetek; juramentum mendax
ne diligatis (Zách. 8: 17.) Fel-támaszt
vánn fel-támasztod te íjedet,az eseket, mely
ikeket beszéllettél a’ nemeknek; suscitans su
scitabis arcum tuum, juramenta tribubus,
quae locutus es, (Habac. 3 : 9.) Ilylyen
haltt gyök-ér, melyly talám magányosann
soha divatbann nem vala : e, /, le, te, ve, hi,
vi, eszik, és eszen, iszik, és is.zon, leszen,
teszen, vészén, hiszen, viezen igéknek gyök
ereik. Ilylyen fár,áj,kon,kop,ragy,' st. eff.
mellyekbol ered: fárad, (mint ár-ból árad,
szár-ból szárad)konog, kopog, ragyog ’s a’t.
Tovább mind a’ két-féle gyök-erek 1-ször
a' sortól, melyly szerént folynak belőlök
a’ származékok, első, másod, harmad, ’s a’ t.
gyök-ereknek neveztetnek. 2 szór a’ köz
lői (ab intervallo,) melyly szerént közel
ebb, vagy távúlabb valók a' származékok
a gyök-érhezz, közeli-eknek, és távuli-ak
nák mondatnak.
A’ gyök-erek, és a’ végezetek, vagy
vég-szótskák, melylyek a’ gyök-érhezz
raggattatnak, a’ hajlításbann, és a’ szó-szárinaztatásbann, nem mindenkoronn vágy
nak egygyedűl, —- hanem gyakortta még
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egygy harmadik-is járul közbe (leg-inkább
a’ gyök-érrel egygyütt a’ vég-szótskát ne
héz lévénn ki-mondani) walatnelyly inas
betű, melyly a hajlított, vagy származott
szónak könynyebb, és simább ki-mondás
ára vagyon. Ez ilylyen betű kötő betűnek
(litera connectens) hivatik, p. o. ezen szóbann : szűz-e-ség-nek, szúz szó gyök-ér, e
kötő-betű, mivel szűzség nehéz ki-mondá
sé lenne, ség vég-szótskája a’ származtat
ásnak, nek a' hajlításnak, ejtegetésnek 3-dik
Ejtésbeli végezete.

2. §. A’ Szó-hajlításról közönség
esenn.
Á;
A' szó-hajlításnak közönséges tárgyát
illetik először a szó ragasztékok (suffixa);
mertt a’ Neveké Név-más-sai, az Igék, Részes
ülök, és felesenn az Utól-járók-közól meg
szenvedik, és fel-vehetik a Ragasztékokat,
és ezen Ragasztékokkal a’ Nevek, Név-mássai, és a’ Részesülők ejtegettetnek Ejtések, és
számok-aItal;—* A ' mással érthető nevek
egygybe-hasonlatainak lépések által —
(per gradus) ; az Igék hajtogattatnak mód
ok, üdők, számok, és személyek-által. De
mivel a’ Ragasztékok (Suffixa pronomina-

(

79

)

lia) ezen személyi név-mássaival: Én, Te,
Ö, és ezek többesével egygyeznek (Lássd
a’ Debr. Gram. az 33. lap.) a mint majd
alább meg-látjuk, azért rólok a’ II. Tag
bann lészen a’ tanítás.
B.
A' szo-hajlításnak 2-szor közönséges
tárgyát illeti a' szó-tsavarítás\ (Figur.se vo
cum) mertt ezt a' Beszédnek minden része
meg-szenvedi. De az a’ különbbség vagy
on a’ szó hajlílás, és a’ szó-tsavarítás-között, hogy a’ szó-hajlításbann a’ szónak ér
telme változik, a’ tsavarításbann pedig nem.
Ezek a’ szót ékesíteni szoktták, mint a' mu
zsikát &figurák furtsábbbá teszik, azértt a’
szó figurák szó-furtsaságoknak-is neveztet
hetnének. — A’ szó-tsavarításnak tizenegygy felekezeíe nevezetes, ögymint;
1.) ELé-tétel (Prosthesis), — midőnn
a’ szó’ elejébe valamelyly betű, vagy szó
tag szükségtelenül, de ékességül tétetik, p.
o. BálLvány (statua) ezen helyett; állvány
(valamint a’ Diákbann statua sta Diák
gyök-érból ered, (a stando) ügy a’ Magy
arbann-is áll igéből származik, azértt ál
ló képnak-is neveztetik. — Ilylyen Part*
na zz helyett: Anna: Bandi, Andi, András-

( 8° )
helyett: Vén banya vén anya-helyett Dudu
Nyanya (Tsaló-közbenn) Dudu anya hely
ett: Firkál, irkál helyett: pepetsel, epetsel
helyett: Persi, Ersi helyett: Perke Erke
helyett. Manyi ez helyett, Anna, Anni. Na
ranka szőlő, ez helyett : aranka, Narants>
arants helyett (aurantium pomum; ’sa’ t.
2.) Közbe-tétel, (Epenthesis) midönn a'
szó kózepébe valamelyly betűt, vagy be
tű fogást szűrünk, p. o. munka, ördöng,
tzimbál, piartz, fertseg *s t. eff. ezek he
lyett múka, ördög, tzibál, piatz, fetseg.
3.) Végre-tétel (Paragoge) Midő nn
a’ szónak utólsó tagjáhozz valamelyly be
tűt, — vagy betű-fogást toldítunk, de a’
melyly által a’ szó nem hajlíttatik , a’
melyly betű, vagy betű-fogás sem nem Ra
gasztok, sem nem lépése az egygybe-has
onlításnak, sem aem végezete az ige*hajt
ogatásnak, sem nem ejtése a’ név’ ejteget
ésének, p. o. Azon, ezen, miglen, addiglan,
pediglen, három óráiglan, minden, ilylyen,
olylyan, Batsó, szömóltso, Katsó, taláng,
rubint, rozmaring, millióm ’sa’ t. — ezek
helyett: az, ez, míg, addig, pedig, három
óráig, mind, ilyly, olyly, Báts (a’ mint Er
délyben nevezik) szömolts, Kats (az az
Kapts, a’ mivel kap valaki) talán, rubin,
rozmarin,

( Si )
rozmarin, millió. De meg-kell jegyezni^
hogy a’ Nyelv’ regulája ellen, a’ közönség
es Nyel v-szokás, cs analógyia ellen valami
betűt, vagy szó-tagot ha valaki a' szóhoz^
hárít, az nem Paragoge, hanem hiba, es
gánts, p. o. így szólam, adjál, nyújtsál seg*
edelmet, tudnia-HUk (scilicet), innia, va
innya fogok, rút gánts, mertt ál, él tsak ép
enn h£-kcl végződő ige-hajtogatásnak vég
szótskája a'Meg-hagyó mód’ egygyes más*
odik személyjének, innia, tudnia pedig ragasztekos határozatlan módú ige* harmadik
személyű ragasztékkal.
4.) ElóröL-vétel, (Aphaeresis) midőnn
betű, vagy szó-tag a’ szónak elejéről el-vét
etik, p. o. óra, Máli, epeszt, eretnek, áldamas (gratiarum actio) ezek helyett: Hó
ra, Amalia, tepcszt, Heretnek (Haereticus)
hálá-adomás. Sánd. sokféle 11. Dar. 4. lap.
3.) KözbÖl-vétel, (syncope) Ha vala
mi betű, vagy szótag d szónak közepéből
elvétetik, p. o. hagyd lám, hagyd ném, nem
tom, oda mek, az én szám, az ő atyja, apja,
anyja, bátyja, nénje, ötsje, szerelmesim, —
Krisztusnak tanítványig a’ ti gyermeteg, el
menttek a’ vásárra a’ tselédim, Vaji, Kassi\
ha ez néki adatnék’s t. eíF. ezek helyett:
lássam, nézzem, tudom, megyek, szájam
6
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(a* mint mondják Erdélybenn) atyája,apá
ja, anyája, bátyájn, nénéje, ötséje, szerel
meseim, tanítványjai, — gyermeketek, el
menttenek, Vajai, Kassai, adatneik, a mint
hajdann mondani szoktták, mertt adatnék
anynyi, mint: curarem dari aliquid, köz
ből vétel nélkül.
ó.) Végről-vétel, (Apacope) mikoronn a*
szó’ végéből valamit el-tsípünk, ’s így megsutítjuk a* szó’ farkát: p. o. hordd-el magad’,
el-viszem a’ könyvem*, Magda’, szentek’ él
ete, Királyok’ Királya, biz’ Isten, Isten úgy
se’ ’st. eff. ezek helyett; hordd-el magadat,
el-viszem a’ könyvemet, Magdaléna, szent
eknek életek, vagy életők, Királyoknak
Királyjak, bizony Isten, Isten úgy segélijen. Ilylyen Királyok’ Kiralyjai (Reges Re
gum) ez helyett: Királyoknak Királyjaik.
Innét észre-veheti az értelmes ember, hogy
mivel semki sem mondja: Királyok'-Kir
ályjo^ hanem Királyok’ Királyja (Rex Re
gum) és többesenn semki sem mondja : Ki
rályok’ Királyjoi, hanem Királyok' Király
jai, sem Királyoknak Királyjoik, hanem
Királyjaik, — jobb az Erdélyi szokás ként
így szólani: a’ Királyoknak vagyon Király
iak, vagyon kardjak, hatalmak’s t.eíf. mint
a’ Magyar Országi szokás ként, és Kávai-
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ként így szólani: vagyon Királyjok, kard
j ok, hatalmok; mertt ebből Királyok Kir
álya, ered: Királyok’ Királyjai, és Királyjaik. De erről bővebb szó iészen alább a
maga helyénn V . Kész I. Tag. i. §. Jegy
zet. i .
7.) Á lt-tétel, (Metathesis.) Ez a* betű
nek, vagy szó-tagnak a’ maga hely éről
más helyre ált tétele. Ennek igen sok nyo
ma vagyon Nyelvünkbenn. Lássd a’ Szó
könyvem' I. Tsomojának Elő-beszédjét a*
8 .§ a p. o. fekete, hedegű, tsekély, gyarap
odik, kalán, tsanál, göbre ’s t. eff. ezek hely
ett: feteke, hegedű, ketsély (az áz ketsény,
kitsény, kitsíny víz, vagy egyéb, a’ mint
ezt helyesenn ejti a’ köz-nép Szeremts Várasábann) gyaporodik, vagy szaporodik,
kanál, tsalány, az az tsaló fű, melyly tsípésével meg-tsalja a’ hozzá érőt, bögre, bég
re, az az ibrik. Ilylyen az ígékbenn : —isel-ek-vzik, vesz-ek-szik tsel-keszik, veszkeszik, ez helyett: tsel-kedik vagy tselekedik, veszkedik, veszekedik.
8.) Betű-tsere, (Antithesis) MidŐnn
egygy betű helyett mást teszünk azon
egygy értelembenn, p. o; hörböl, és szö r
böl, Bendegútzot Atilla’ Atyját némelyly
írók Mendegútznak is írják. Ilylyen bige,
6*

és fige, ökör, lápa, és vápa, lépik, és vépik,
mart, és part, pedig, és kedig, gyalánt, és
gyanánt, és gyaránt, fér, és tér, Lengyel,
és Lengyen, Spanyor, és Spanyol, ’s t. eíF.
Lássd a’ Szó-köny vembenn mindenik betű*
rol a' tanítást.
9.) Hang-tsere. Mikoronn a' vastag
hangú szó vékonynyá lészen egygy érteiembenn, és viszontag, p. o. tsal, tsel, alats,
elots, tsalád, tseléd, gomb, gömb, ’s t. efl\
Lássd a’ Szó-könyvem’I. Tsom. Elő-beszéd*
10.§.
10.) Szó-tag-kettőztetés (Anadiplosis,)
midőnn a’ szónak első, vagy második tag
ját egygy értelembenn meg-kettöztetjük,
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, gurul) húkol, öt, ön. így tzotzó.
11.) Hang-enyészet. (Synaloephe) —
Egygy-más mellé helyheztetett két szó
közöl, egygyik szó’ magábann hangzó be
tűjének, a’ másik szó’ magábann hangzója
előtt el-enyészése, p. o. hál’ adatos, hál"
Istennek, szokny’-ing, jó’-karat, midöno,
Kat’aszszony, Márj’aszszony, Gazd’Uram,
K urv’anyád, Béts’áros, Gazd’aszszony, —*
’s t. eff. ezek helvett: hálá adatos, hálá Is-
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lennek, szoknya-ing (az az ing forma
szoknya, vászony szoknya, melylynek a’
Hegyaljánn kabát a’ neve,) jó akarat, mi
idönn, Kata aszszony, Mária aszszony,
Gazda uram, Kurva anyád, Bétsi áros,
Gazda aszszony. *)
D.
Végre 3-szor minden szó-hajlításnak
(a’ hová tartozik a'név-szó ejtegetés, más
sal érthető névnek egygybe hasonlíttatása,
Igének hajtogattatása) közönséges rend
tartását itt szükséges elé-adnom. — Erről
ezen közönséges arany szabást jól meg kell
tanűlni, melyly ellen sokszor még a’ tudósbb magyarok is vétenek ; — sót még a
JNyelv-tanítók-is **) valamint a’ suffixu*) A* szó-tsav arításról meg-k ell jegyezni,
hogy sem-kinek ön kénye szerént nem
lehet a szókat tsavargatni, egygyeöűl
a’ Nyelvenn uralkodó közönséges szok
ásnak, p. o. ezen szót, ketscly a' közön
séges Nyelv szokás így.is tsavarítja:
tsekély; de már egyébnek nem lehet
másképenn tsavarni, p. o. így : Lyekéts•
Ezt koha így* is tsavarítja a’ szokás: kov
de már így t$a varítanunk : Hakó, vagy
vakó ’s t. eíf. nem engedtetik.
**) P. o. Ilylyen rút gánts Versegi Fe
rentz T . Magyarságában, Pest. 1803. 30.

molt Ragasztékok szabásai ellen gyakrann
vétkeznek.

A’ hajlításról közönséges arany
szabás.
Ha i.) a’ szó vastag hangú, akkororm
hozzája vastag hangú vég-szótskák járul
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 öszsze«tett szókbann a' végsőre tekintünk, p. o. vár vár
nak, várok, várakozom, várás. Nyer^ nyer~
és, nyernek, nyerek.— Gyék vagy Gyík,
gyíknak, gyíkot, gyíkos. Hír^ híres, hírek.
Fa-szék, fa-széknek, fa-székek, így Húsvét, Hús-vétnek, Hús-vétre ’s a’ t. (Lássd az.
I. Rész I. Szak. 1. §.)
Jegyzetek. 1.) A' Szó-KönyvbÖl kell
ki-tanúlni, melylyik éles szónak adott a'
szokás vastag, melylyiknek vékony hangot,
melylyiknek pedig mind a két-félét meg
engedne. így vastag hangú éles: Fi\ tsíky
laponn : Férj-finek, Péter-finek, Péter-fiek,ezek helyett: Férj-finak, Péter-finak^
Péter-fiak; —- mertt Fi vagy Fiú vastag
hangú szó mint hi, vagy hiú.
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híd,
zsír, gyék, vagy gyík, lék, vagy !ik,
tzél, rí, sí, nyí, sír, bír, /, azértt vastag
végezeteket kivannak íg y : tsíkos, hidas,
zsíros, gyíkos, .lékol, likas, rívok, sívás,
nyivog, sírás, bírás, ivás, iszom ’s a't. Vé
kony hangot adott ezeknek dér, szén, vén,
vét,hír, friss, kér, tér, hi\vi, azértt ezeknek
vékony végezettel kell meg-elégedniök ezszerént: deres, szenes, vénül, vetés, frissebb
hírei, kérel, teres, hiszen, viszen. Végre
ezen éles szóknak a’ Nyelv szokás mind
a’ vastag, mind a’ vékony hangot meg-erigedi ; íjy nyír (radit) ír, (ungventum) tsíp
(mordet) azért mondják : ijnak, vagy íjnek,
íjas vagy íjesy nyirok, vagy nyírek, sem íré
sem szelentzéje, kenyér' írja, vagy frgye,
vagy írje. Az én ítéletem ként egygy szó ír
(ungventum, emplastrum) és zsír, ’s egygyez ezen Német szóval Schmier, vagy
Schmiere, zsírból Aphaeresis által lőn ír,
valamint tehát nem mondják zsíré, zsíres,
tígy nem kellene mondani íre, íresy hanem
írja, íros, mint zsírja, zsíros, azértt nem-is
mondjuk : íres vaj, hanem íros vaj, vagy pa
rasztosam! írás vaj az az, kenni való vaj,
melylyet a'kenyérre ügykénünk, mint ke
it1k, az írat, a zsírat, vagy zsírt a' ruhára.
Ilyly szó tsíp, és tsirip, a’ Hegy-aljánn tsipek, tsiripol, de Egér-körül tsipoky tsiripel,
2.) Közö nségesenn igaz ugyan, hogy
az öszsze tett szókbann, a' minémü az utolsó
szó, olylyanok a' hozzá járuló vég-szótskák, p.o. fa-szék, fa-széknek, nem fa-széknak ; de még*is a" közönséges Nyelv szók-
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ás ki-veszi ebből ezen-szót, né, melyly fe
leséget tészen, ez ha vastag szótska utánn
áli-is az öszsze-tételbenn, p. o. Bús-né, Ki
rály-né, Pál-né, (noha egyéb arányt vék
ony hangú szó,’s nem mondják néja, de néje)
nem vészén vékony végezeteket, ’s nem
mondjuk Király-nének, Bús-nének, Pál-nének, hanem Király-nénak, Bus-nénak, ’s a’ t.
3.) Valamint az öszsze-tett szókbann az ut
olsót tekintjük, úgy az idegen szókbann az
utolsó tagot nézjük, ha az utolsó vékony
hangú, p. o. Aristoteles, Móses, Jósef: —•
véknyann hajlíttatik : Aristótelesnek, M e
sésnek, Jósefnek, Jósefet, Jósefről. Ha az
utolsó vastag hangú, akarminemu légyen,
a’ többi, vastagonn hajlíttatik, p. o. tégla,
téglás, téglának. Ha az utolsó éles hangú
p. o. Budamér (Sáros Vár-megyei falu) ak-,
koronn a’ vég-melléki szó-tagokat (penultimas syllabas) nézem, ha azok vastagok,
vastagonn hajlíttatik a szó, p. o. Bertóti,
Bertótinak Budamérra, Zvonimír, Zvoni
mírnak — 4.) Ha valamelyly magyar szó.
(lem idegen szó) több tagú, több betű fo
gása, melylyet akarok hajlítani, vagy megragasztékosítani, vagy belőle hoszszabb
szót származtatni, és annak az utolsó szó
tagja éles hangú, mint p. o. kerék (rota,)
akkor az Etimológyia ként nézélem, — ha
vékony gyök-érből eredtt szó, vékony végszótskák járulnak hozzá, ’s így mivel ker
ek kér vékony igéből való származék, így*
bővíteni, kerekes, kerekö, kerekség ’s a’ t„
llylyen pirít, mivel ennek 3' gyök-ere pír

(ignis) melylynek a* szokás vastag hangot
adott, ezt vastagonn hajtogatom így: pir
ítok, piritgatok ’s a' t. De ez ellen azt vet
heti valaki, hogy ezen szavunk derék vagy
idegen, vagy magyar. Ha idegen, akkoronn, a 3. Jegyzet szerint így kell hajúl
nia : dereknek, derekes, derékség, mertt a*
vég-meliéki tag vékony. így pedig nintsen
szokásbann, hanem tsak í g y : deréknak,
dereka?, derékság, derekasan»), derekasént,
derékra való sa’ t. Ha pedig magyaros szó
a’ 4. Jegyzet szerént, mivtl több tagú, azt
gondolhatja valaki, hogy olyly származék
szó, mint kerék, mivel kerék, es derék igen.
hasonlítanak egygymáshozz; — ha olyly
származék szó, miért nem hajlítjuk így :•
dereken, mint kerék szót hajlítjuk : kere
kes, hanem derekas? Felelet. Derék Tolttos
szó, nem származék szó, hanem gyök-ér
szó, Toltlúl drék, a’ honnét a’ J olitok ma-is
így szólanak: M oj drék bolyi (fáj a’ dere
kam) hajdann mikor ezt az éles hangú
egygyszeru szót a’ Tolttoktói költsönozttük, a’ Nyelvünk’ szokása annak vastag;
hangot adott, mint az 1. Jegyzet szerén*
Gyék-szónak, azért valaha drék-ból mond
ották: drékorti, mint ez Toltt szót: brat
(frater) fel-vévénn mondották ragas2lékosann : Brátom, Brátim, a’ mint olvashatni
a’ lég régiebb rövidebbik sír beszédbenn,
melvlynek kezdete: Szerelmes Brátim!
valamint üdő vel Brát-ból ez az ejtés lett;
Baráti Barátom, Barátim% úgy Drék-ból
lett derék, derekam, Derekat, derékság.

így a’mít ma a’ Hegyaljánn meg a kapás-is
így ejt.* Sróf, drága, ílaner, prém, tréfa,
grajtzár, drorab, drót, préda, Prépost '$ t. eíF.
azt néhol így ejtik : Soróf, darága, sőt né
hutt így-is : derága, falanér, perem, teréfa,
garajtzár, doromb, darót, peréda, Peré
post, Pelébános ’s t. eff. Ebből által-láthat
ja az értelmss ember, miért mondjuk, de
rekas< derék-ból, noha nem mondjuk kerékszóból kerekas. Pápai Sámuel Magyar Li
ter. 49. §. azt írja, hogy egygy valóságos
tiszta Magyar szó sem kezdetik két más
sal hangzónn, hanem mind idegen-szó az,
melylynek elejénn két mással hangzót lá
tunk. Ennél fogva egygy valaki előbbeni
okoskodásom ellen azt vetette, hogy nem
b paraszt szokás, hanem a'Magyar Nyelv’
természete akarja, hogy az idegen szók’
fel-vételébenn az elöl lévő két, vagy több
mással hangzó, közé, vagy elejébe magánn
hangzó vettessék, így lett a’ brátból barát,
a' strángb6\ istráng. Én azt felelem erre,
bogy Pápai Sámuelnek az állatása meg
nem áll, mertta’ Magyar Nyelvbenn vágy
nak válságos tiszta magyar eredeti szók,
és magyar gyök-erek, melylyek két vagy
több Mással hangzónn kezdődnek; p. o.
Brú olyly természetes hangot jelentő magy
ar gyök-ér, mint, durr,zör, dör ’s a’ t. ebből
a’ Hegyaljánn ilylyen származékok vágy
nak divatbann : Brúg a’ kő a’ sebes hagy
itás közbenn, brúgó brúg igének a’ részes
ülője azon nagy zordon szavú hegedűt téu i, ouly'.yet Eger körűi Bőgődék nevez-.
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nek ; noha ez inkább illik a tehénre. Brúg
atyó a’ Hegyaljánn brúg igéből olylyan
szó, mint tsá-ból tságatyó, fergetyű, nyí
retyű ’s t. eff. Ilylyen szó Ptrüts, ebből
Ptrütsök, ilylyen Ptrüsz, ebből Ptrűszszen,
ptrüszszent, ptrüszköl, ilylyen krák var
júnak természetes szava, ebből krákog ’s t.
ejf. — A’ régi Magyarok nem írják a' sír
beszédbenn barátim, hanem brátim, a’ régi
Irójink nem írják teréfa, hanem tréfa, —
vagy trufa, ha ezeket ki-mondhaták, ezt
is ki-mandhaták : drék, drékas^ drékasann,
mint ma minden jó magyar, még a'H egy
aljai kapások-^*, így szólanak ; tréfa, tréf
ás* tréfásann, mivel a’ Magyar Nyelyvnek
természete ellen lenne mondva, teréfa,
teréfás, teréfásanns semmi magyar gyök-ér
szóbann, sem annak származékjaibann őszsze nem jöhetvénn, és férhetvénn a’ vastag
jpagábann hangzó a’ vékonynyal, mikoronn pedig ma így mondjuk : Derekas, ez
helyett: Drékas, a’ vékony magánn hang
zó e öszsze-jo a’ származékbann a’ vas
tag a magánn hangzóval olyly éktelenül,
mint ha valaki Kerekes helyett mondaná:
Kerekas. — Végre a meg-magyarázott
arany szabás-ellen látszik lenni Te legdi
M iklósbann az efféle hajlítás, melylylyel
széliére él ezen Fő méltóságú írónk, p. o„
adatnéjek, (si daretur) fel-magasztaltatnéj
ek (exaltaretur.) De ennek ez az oka,
mertt ezekbenn a’ végső ek az ik-ból lett,
hajdann ik mondaték ezen helyenn ez sze
lént: adatéik (datus fuit) adatneik, (dare-

túr) magasztaltatnéik,— (idővel az ik ekre
változck, és elejébe jőve a’ j szolga betű,
s Ion adatnejek, már ma meg-rövídítve
mondjuk: adaték, adatnék ’s a’ t. a' mint.
majd meg-halljuk alább az igékről szólvánn. — Ez légyen elég a’ szó-hajlításról
közönségeseim. Már szóljunk különösenn,
és sorvástt a’ beszéd' részeinek hajlításakról,

I. TAG. A’ NEVEK’ HAJLÍTÁSÁRÓL.

Elő-isméretek.
l.§ . A Név szók' fajairól.
A' Név szó a' dolgok’ el-nevezésére
való. — Felosztatik : Magábann érthető, és
Mással érthető névre.

A’ Magábann érthető név- szóról.

V*

A" magábann érthető név (nomen sub
stantivum) a' magábann meg-álló, vagy
mint-egygy meg-álló dolognak neve (no
men rei per se subsistentis, vel quasi per
se subsistentis) p. o. fa, ember, ökör. ’s a't.
Magokbann mint-egygy meg-álló dolgok
pedig azok, melylyek a’ természetbenn
különn választva nem állanak, hanem tsak
más dolgokbann találtatnak, mind-azonáltal úgy képzelteinek, és mondatnah-ki,
mintha magakbann állanának, p. o. halál,
jóság, gonoszság, édesség, keserűség,'» a't.

mertt halál, állat nintsen, sem valamelyly
állatonn kívül jóságot, gonoszságot ’st.eff,
nem találni, tsak épenn képzelhetni. Ez
ily yen nevet gondolom magáhann érthető.
nek, vagy képzeltt magábann érthető-nek
mondjuk (substantivum abstractum) vagy
puszta magáhann érthető-nek, vagy el-vo
natott magáhann érthető-nek. A magak
bann ér hető név-szók fel-osztatnak: tul~
ajdon, köz, és öszszeséges nevekre.
i.) Tulajdon név, (nomen proprium)
vagy különös név az, melyly különös
személyt, vagy dolgot jelent, mint ha az
tsak egygyedül lenne, pi o. az emberek'
kereszt, és vezeték nevei: Péter, Pál, Já
nos, Jakab, István, Almási, Aípr inn. t,
Andrási. Ilylyen különös, és tulajdon nev
eik vágynak némel y ly erdőknek, hegy ek
nek, folyó vizeknek, toknak, szigeteknek,
országoknak, városoknak, faluknak, pusz
táknak, mint Tátra, Mátra, Fátra, Duna*
Tisza, Száva, Dráva, Bodrog, Sajó, Bala
ton, Fertő, Bakony, Vértes, Tsalóköz^Pest*
Buda, Ekets, Bekets, Harangod ’s a’ t. Ily
lyen tulajdon neve a’ véghetetlen Való
ságnak ezen név: I s t e n . *)
*) Isten olyly tulajdon név a’ Magyar
bann, mint a' Diákbann a Pogányoknál
Jupiter.

2.) Köz nevek (nomina appellativa)
azok, mellyek ugyan azon egygy névvel
több különös dolgot jegyeznek, melylyek
a’ magak-magakhozz lévő hasonlatosságak-miá egygy neműek. Ilylyen név
p. o. ló, melyly névvel nem tsak az én lo
vam jelentetik, vagy az én szomszédomé,
hanem közönségesenn általjábann minden
ló, és a’ ló nemnek minden faja.
3.) Öszszeséges nevek, vagy a’ mint
a' Debr. Gram. nevezi, öszsze-foglaló nev
ek (nomina collectiva) azok, melylyek
olyly különös dolgok’ határatlan bőségét
jelentik, melylyeket kúlönn nem választ
hatunk, vagy választani nem szőkítünk,
Fő-képenn öszszeséges nevek i
a) A' folyadékok’ nevei, (nomina flui
dorum) p. o. víz, tűz, levegő-ég, b or,’ s a’ Ti
b) A’ lelkes állatok, és növevények’
tartományjából valóknak neveik, raelylyekkel tápláltatunk, és éltetünk, p. o. búza,
gabona, hús, hal, túró, gyümólts, füge, sző
lő, (uva) alma, körtvély. ’s a’ t.
d) A szereknek neveik, (nomina ma
teriarum) mely lyekböl különös dolgokat
alkotunk, p. o. arany, ezüst, réz, vas, kő,
fold, ’s tfceff.* A kitsínyítő nevekről lássd
Szó-Könyvem' EIŐ-Beszédjének 9. §*

A' Mással-érthető Névről.
A’ Mással-érthető név (nomen adjecti
vum) az, melyly magábann meg-álló dol
ognak tulajdonságát, és mi-neműségét jel
enti-ki, p. o. eleven ember, gyars ló, paj
kos legény, eleven, gyars, pajkos más.alérthető név.

2. §. A’ Név-szókhozz - val ó járú l
atokról (accidentiis).
Három járul a’ név-szókhozz : 1-szö r
Szám (numerus), 2-szor Ejtés (casus) a’
magokbann érthető nevekhezz, 3-szor a’
mással érthető nevekhezz a* Számonn, és
Ejtésenn kiviül a’ Lépés (gradus).

A. A’ Számról.
Két Szám vagyon a* Magyar Nyelv
benn : egy gyes, és többes.

B. Az Ejtésekről.
A’ Magyar Nyelvbenn tsak négy Ejtés
vagyon: í-ső, 2-dik, 3-dik, és 4-dik Ejtés*
Jegyzés. A’ Diák Nyelvnek Ejtéseit a’
Magyar Nyelvhezz nem szabhatni. A’ Diákbann a’ Nominativus meg nem marad, ha
nem el-romtatik az ejtegetésbenn. A’ Nomi
nativus nz egygyes szambáim is ót féle ké
peim változtatik, p. o. Ezen Nominativus:

Dominus négy változást szenved: u. m.
D omini, Domino, Dominum, Domine,
gyedül az Ablativushann egygyez a Dati
vussal. Ezen Nominativus: Sermo szintt
úgy négy változást szenved : Sermonis, Ser/noni, Sermonem, Sermone, itt tsak a’ Voca
tivus egygyez a’ Nom inativussal, Js így a’
Diáknál a’ Nominativussal egygyütt hat
Ejtés vagyon. De a’ Magyarnál haszonta
lan szó-szaporítás négy Ejtésnél többet áll
ítani, és azokat is nevetség lenne a’ Diák
szerint, (a' mint helyesenn észre veszi a
Debr. Gram. a’ 23. laponn) így nevezni:
Nevező, Nemző, Vádoló, Lopó Ejtés; mivel
ínük gyakrann a’ Dativusnak Genitivus
értelmet adunk, p. o. embernek fia; homi
nis filius. Inkább a’ N ominativust mond
hatnék Nemzőnek, mint a’ Genitivust a’
Magyar Nyelvbenn; ipert a’ Nominativus
nemzi a' Genitivust tsak egygy é betűnek
hozzá adatásával, ’s így a* Nominativus
gyök-ere, s’ nemzője a’ Genitivusnak, mint
tőle való fajzatnak, származéknak. Annakokáért helyesebb a1 Magyar Ejtéseket
számokkal különbböztetni íg y : 1-ső Ejtés,
2- dik Ejtés, 3-dik Ejtés, 4-dik Ejtés. Az
3- diket a' vocativust minden tudós Magyar
Nyelv tanító ki-hagyja, mivel egygyez az
i-ső Ejtéssel. A’ hatodik Ejtést még mind
en tudós Magyar Nyelv tanító ki nem
tsapá ugyan; de én ki-adok rajtta; mertt
nekünk nintsen re-á szükségünk, nem úgy,
minta’ Diáknak. A’ Diáknál ha ezen prae
positio'. a, ab, de, cum ’s a t. vaktmelyly
név szó

név szó’ elejébe jő, a’ nominativus sokszor
olylyan változást szenved, melyly nem
egygyez sem a’ Nominativussal, sem Ge
nitivussal, sem Dativussal, sem Accusati
Vussal, sem Vocativussal, p. o. de sermone,
a die; fvlikortt pedig a’ Magyar ilylyen utól
járókat : ról, ről, tól, től, val, vel, ’s a’ t. rag
aszt a’ név-szóhozz, a’ Nominativus nem
szenved változást; a), ’s így a menynyi az
a) Erre azt vethetni, hogy mikoronn a
Genitivust, azutánn a Dativust, és Ac
cusativust formáljuk-is, a Nominativus
nem szenved változást, p. o. Ur,úré, úr*
nak, urat, így nem szenved az Abiativusbann : úr tói. Ezen ok tehát nem elég
séges az Ablativusnak a’ Magyar Nyelv
ből való szám-kivetésére, noha ez maga
elég ok a’ Diák nyelvbe fogadására. —Felelet Ez ugyan maga egy gyedül nem el
égséges ok, azértt nem is egygyedűl ez
en egygy okát állítom állatásomnak, ha
nem utánna vetem azt is, hogy sok Ablativust kellene állítanunk; mertt ezen
utói-járók, vagy Postpositiok: tói, töl,
ról, rol, val, vei, hozz, hezz, ra, re’s a’ ta
mindnyájaim tsak úgy járulnának az Abiativusbann a Nominativushozz, mint
járul é a’ Genitivusbann, nak, nek a’ Dativusbann,űí, et az Accusativusbann, néni
úgy mint av Di ákbann, a, vei ab, de, ex
’s t. eff. praepositio az Ablativus’ elejébe
jő, p. o. a sermone, de sermone, ex ser
mone»

utól-járó (Postpositio) a’ Magyar Nyelv
benn, anynyira meg-kellene sokasnani a’
6-dik Ejtést, az Ablativust, mint meg-sza
porította Baróti Szabó Dávid ama’ Köny
vetskéjébenn : Ki nyertes a Hang-mérsék
lésbenn? Kassánn 1787. 27. lap. Annál-fogva
Berek-szászi Púinak *) és Márton Jó'sef 
nek **) bölts nyomdoka szerént tsak 4 Ejt
és mellett maradjunk, és többel ne ter
heljük a’ Magyar-Nyelv tanítást.
Az egygyes Számbann :
i-sd Ejtés maga a’ gyök-ér, akar hogy
végződjék.
A’ 2-dik Ejtésbenn az 1-söhözz é toldatik.
A* 3-dik Ejtésbenn az 1-söhözz naky
vagy nek járul.
A’ 4-dikbenn az elsóhözz; at, of, et,
öt% vagy tsak t ragasztatik, p. o. roszsz
roszszat, kerek, kereket, körmöt, vámot,
kárt ’s a’ t. A' melyly szóhozz tsak t járúl,
az meg-rövidültt Ejtés.
A' többesbenn, az egygyes4 első Ejtés
éhezz oky ek kaptsoltatik, p. o. városok, em
berek, nem ak, ok; mertt az ak, öks 3-dik
szeroélybéliRagaszték, midönn több a’ bíró
dolog, dea' bírt t d^log tsak egVgy, p. o. Ko
márom a Magyaroknak leg-erösebb váraky
*) Versuch einer Magyarischen Sprach
lehre. Erlangen 1797* pag. 53.
Kurzgefasste Ungarische Grammatik.
Wien 1807. pag. 10.

(Comaromium Hungarorum est arx fortis
sima) Aagyaroknak Királyak, Királyjak
(Rex Hungarorum). A' Magyaroknak vérök
(Sangvis Hungarorum) Ez. a Magyarok
nak Törvény-könyvök (Hoc est Corpus Juris
Hungarici) Erről alább.

D. A Lépésekről.
A’ Mással érthető név tulajdonságot,
és mineműséget jelent: Ezen tulajdonság
oknak tlébb tovább, Feljebb alább való lép
éseik vágynak, azértt ezek a' hajlítások
lépéseknek (gradus) mondatnak az Egygybe
hasonlításbann (Comparatio) Az 1-sö lépés
a'tulajdonságnak, és minéműségnek almás
sal érthető név által való kijelentéseben a
áll, p. o. jó, roszsz, keserű, édes, haragos,
mérges, kedves. Ezen magábann érthetőnév : harag, méreg, kedv, uiint-egygy egygyet lépek, midönn mással érthetővé, mi
neműséget, és tulajdonságot tévővé ion;
midonn pedig egygyei, vagy többel egygybe-hasonlíttatik* és mondom: haragosabb,
mérgesebb, kedvesebb, mint Péter, Pál sa’t*
már ez neki 2-dik lépése. Ha pedig végre
mindennel egygybe hasonlítom, s' mondom : leg-haragosabb^ leg-mérgesebb, leg-kedv
esebb, ez már nékje 3-dik lépése.

Jegyzés. Az első lépést a’ Diák positi
vus-nak nevezi, a’ másodikat comparativus
nak, a’ harmadikot superlativus gradus-nak.
De mük tsak szám-szerént nevezjük ezek
et, valamint nevezjüK a’ négy casust tsak
négy-féle ejtésnek, nem pedig Nominati
vus-nak, Genitivus-nak, Dativus-nak, és Ac
cusativus-nak, ( Ebb, öbb, abb, es leg- szóts
ka’ eredetét lássd a’ Szó-köny vembenn).

I. Fejezet.
A ’ Magakbann érthető Név-szók’ szám és
Ejtések-szerént való hajlításáról.
A’ Név-szóknak Ejtések, és számok-által-való hajlításak Ejtegetésnek (Declina
tio) szokott neveztetni.
Az Ejtegetés a’ Magyar Nyelvbenn tu
lajdon-képenn tsak egygy. Révai Gram.
pag. 222. Páp. Sám. Magy. Lit. 192. lap.
p. o.
Egygyes Szám.
I. Ejtés.
Ij (arcus)
2. —
íj-é,
íj-nak, v. íj-nek*
3*
íj-at, v. íj-et.
4. —
Többes Szám.
Ij-ok v* íj-ek,
1. —
íjok-é, v. íjek-é
2. —
íjok-nak, v. fjeknek.
3*
íjok-at, v. íjek-et.
4. —

r

így Fal, falé, falnak, falat. Falok, fal
oké, falo knak, falokat. S >*, sasé, ásnák,
sast. Sasok, sasoké, sasoknak, sasokat. —
Tőr, toré, tőrnek, tőrt. Törek, íőreké,.ter
eknek, töreket. ’» a’ t,
Jegyzetek. A’ második Ejtésbenn, ha az
első Ejtés rövid a, vagy e betűvel végződ
ött, azon a, vagy e meg-húzatik, p. o. fa,
fá-é, elme, elme é. így meg-húzatik a’
harmadik, és negyedik Ejtésbenn is, és a’
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 és 1-ső többesbenn
meg-húzatik, világos az oka, mivelhogy
a’ 4-dik Ejtésnek, at, et, a’ többes 1-sőnek
pedig ak, ek a’ végezoje, ezek űr, e, végez»
etö nevekhezz adatvánn két rövid a, és e jone öszsze, p. o . faat, faak, már pedig két
rövid ö, és két rövid e egygy hoszszút tész
en, azértt a'régiek a’ hoszszú á, és é-helyett
két rövidet írának, p. o. ezt vár, így irtták:
vaar (Harm. Kész III. Szabás 12. Szám.)
Már hasonlatosság-szerént helyesenn hoz
hatni-ki. hogy hasonló okból hűzatik-meg
az a, e betű a’ 2-dik, és 3-dik Ejtésbenn-is,
mivel valamint a’ 4-dikbenn et, at, ot, az
egygyesbenn; eky ak, ok, a’ többes első Ej
tésbenn a’ végző, úgy az egygyes szám’
második Ejtésébenn hajdann eé, aé, a’ har
madikbann énekkariak vala, ’s valamint az
et, at, ek. ak, ma sok szóbann el-veszti az
a, c betűjét, a’ melylybenn hajdann meg-

tartotta, p. o. részt* hajdann mondaték rész
ets a’ mint bizonyítja a' regi sír-beszéd,
melylynek kezdete; Látjátok feleim ’s a’ t.
úgy mar ma minden név-szó' ejiegetésébenn az eé, aé, enek, anak el-veszti az ő el
ső a, e betűjét. Hogy valaha az Ejtéseket
ezen szótskák végezték ; eé, aé, enek, anak,
et,aek
,a
k
,ok
a
z-is bizonyítja : mertt az
én íteletem-ként, ezek a' harmadik szem
élyes Nev-mássának ; ő (ille, illa) ragasztékatlan Ejtéséi. Ő-bő l l ő n e, ’s anynyit
tegzen ragasztékűl-is, mint suusx. sua^suum^
p. o. kcs-e Culter suus, e Nev-massán ik a’
2- dik regulás Ejtése e é, (mint íe, teéy d, öc%
vagy v inas be’ íi közbe-vetésevel övé) a’
3- dik Ejtés e.nek, 4-dik et. 1 öbbes első ek%
(mm’ te, teK, d, ok) Ezek a’ vastag h’ ngü
nevekkel <?e, anaks ats ak, ok-ra valtoztt,i«
nak, a’ nnnt ezt bövebbenn meg-magyar»
ázom. a Név-mássan ól, es Ragasztokokról
szólvánn.
Ezen okoskodásomra egygy bizonyos
így felele : ,,Hogy az a, és e betű a' Nomi
nativus’ végénn a’ tö bbi Ejtése kbenn (Eset
ekben) meg-hoszszabbodik, p. o. fa, fá-é,
fának, fát, fák ’s a’ t. annak tsak a szokásbann lehet okát keresni. Azértt az Acusativus-hftzz nem eí, űtí, oí, járul, hanem
tsak tsupánn t betű. A’ inagánn hangzót a”
t elejébe a’ szokás az Eufonia-m»att veti.
De tegyük fel, hogy at járul ehhezz: — fa,
nem k övekez'k,— hogy itt azértt <gy gy
hoszszú á betűt mondunk, és írunk, mivel
faat, faanak, faak-bann a’ két aa betűi

egygy hoszszú á-nak kell vennünk; mert*
a' Magyar mind a’ két ű, és e betűt ki
szokna mondani, p. o. viszsza adásy be
eresztés. Tudom, hogy Szabó Dávid is a
K i nyertes benn az én-t olyly formáim ejtegeté, mint a' Szerző; de valamint ezen
Grammatikában!!, úgy d ki nyertes-benn-is
nem látom nyomaikat az el-hitető okok
nak. A’ puszta állítás nem proba.'*
Felelet. Igaz hogy a’ puszta állítás nem
próba ; hanem a’ győző okok, engem pedig
ezen győző okok vünek arra, hogy azt ál
lítsam, a’ mit mondék ; mertt a* Magyar
Nyelvbenn a formálók igazán nevek, a’ mint
ezt Révai utánn Víg László ilyly felül írású
kö n y v é b enn: V ersegi Ferentznek meg fogy •
atkozott okoskodása a tiszta magyarságbann.
Fest 180,6.*; a’ i 31 §. így bizonyítja: Bé-vét
etett rend szabás a’ közönséges vélekedés
szerént, hogy semmi sem hajlíthatik név
képenn, semmi sem veheti magáhozz a'bir
tokos név-niássát, a' mi nem név. Márpe
dig a’ mü formálójínk valamint hajlíttatna*k név-képenn, úgy fel is vehetik a* bir
tokos név-mássát. — Azt kell tehát rólak
mondanunk, hogy valóságos nevek p. o.
vegyük-fel ezt a’ szót: Vas-kults. Ha ezt
így változtatom o"; Vas-kultsé, vas-kultsot,
*) Láthatd Kardos Adorjánnak ezen nevű
K önyvét-is: Versegi motskolódásai. 58.
lap. Nálunk a’ formálók mind betü-fogásuak (syliabicce.)

vas-kúltsom ’s a’ t. nem a’ vas szót, hanem
a kults szót változtatom név kepenn, és
azt tészem birtokos áílapatba* Ha tehát
ezt a’ szót, p. o. Város azon kepenn változz
tatom: Városé, várostól, vgtosom, nem a
Vár szót, hanem az os formálót változtat
om név kepenn, ezen formálót teszem bir
tokos állapatba. Innét az következik hogy
ha a' formáiojink igaz nevek, tehát igaz
án n értelmes jelentő nevek ; mertt névnek
lenni, és még is semmit nem jelenteni kész
ellen mondás, — ha tudjuk, mi a’ név, cs
melylyek a’ névnek tulajdonságai minden
nyelvbenn. Lássd Víg Lászlót ugyan ott a’
1,52. §• — Ezen elé-adttam okoskodásból
szem-látomástt következik, hogy Nyelvünk
benn cgygj formáló sem leheti mely ly tsu
pánn fsak mással hangzóból állana ; mertt a
formálók nálunk mind értelmes szavak, a*
szavak pedig tsupánn tsak egygy Mássa l
hangzóból nem állhatnak minden magábann hangzó nélkül; mertt a Magábann
hangzó lelke a’ ki-mondásnak, ’s a mással
hangzók, mint testek ifgyan evvel jónek
zenpö mozgásba. Ezt a’ következést helyheon hagyja a’ régiség ; mertt mennél fel
jebb való ülőknek maradványjaikat ol
vasóik, annál bövebbenn tapasztalj.uk, —r
hogy ugyan azon szavakbann, melylyekhenn a’ formáló ma tsak egygy mással
hangzó betű, hajdann magábann hangzó
betűnek társaságábann vala azon formáló
mással hangzó betű. Ilylyen a tüzes vas
sal élő Váradi ítéletnek Jegyző könyvébenn

többnyire az Accusativus, vagy 4-dik Ejt
és: Tadeusot, Bultsuhot 'sa’ t. Ilylyen a ré
g i halottas Beszédbenn : rész-et, halál-at.—
íöt ’lylyen ugyan ezen régiségbenn a műltt
ti íonek formálója: ad-ott-a, más kéz írat
okbann pedig a' lát ott-a, (Víg László ugy
an ott 153. §.) Innét már az következik,
hogy én nyomós okokra nézve állírám,
hogy az Accusativushozz, et, at, ot, öt jár
ul formálónak, nem tsupánn tsak a t betű,
’s így a’ magábann hangzót a’ t elejébe nem
egygyedül az Eufonia miatt veti a’ szok
ás. Mivel értelmes szó a’ Magyar formá
ló, tehát a' név’ ejtegetésében» az Ejtések*
formálóji is értelmes szórskák, t pedignem
értelmes szótska, mivel mássalhangzó ma
gában» hangzó nélkül. *) Azértt az én ítél
eten' szerént az Ejtéseknek formálójik Ó
Név-mássából lőnek, melyly e-re változz
ék üdővel « vékony szók mellett, és a-ra
a’ vastag szók mellett. E név-mássának
egygyes 2-dik Ejtése Eéy3-dik Ének, 4-dik
Ety Többes elsője Ek. A név-mássának
egygyes 2-dik Ejtése Aéy <*-dik Anak. 4-dik
At, 1 öbbes elsője Aky melyly O^-ra is vál
tozik. Ennél fogva ezen vastag szót, p. o.
fa így kellene ejtegetnem: fa -a é, fa~anak,
fa-at* fa-ak. Ezen vékrsny szót p. o. elme,
így kelletnék ejtegetrünk *: Elme-eé, elme
enek, elmedet) elme-ek, de mivel a' két rö«
Mit tesznek nálunk egygyenn-ként a*
formálók, p. o. ebb, leg, ’sa’ t. lássd a'
Szó-Könyvembenn.

vid a egygy gyök-ér vagy származék szó
ban» úgy hangzik, mint egygy boszszú áy
és két rövid e, mim egygy hoszszú é, azértt ma így mondjuk, és írjuk ezeket: fáé,
fának, fát, fák, elméé, elmének, elmét, el
mék ; valamint szintté az ige hajtogatás
ban» is ez a’ hajtás írátok (scripsistis il
lud) ebből lön: íra-atok. Lássd Révai ut
ánn MiklósfiJános ilyly nevű könyvét: —
Versegi Ferentznek tisztasággal kérkedő tisz
tátalan magyarsága. Pest 1805. 4.5, 49, 50.
lap. Gánts azt mondani, hogy a’ magyar
ki-mondja a* két rövid egygy más mellett
lévő a, és e betűt a’ gyök-ér, és származék
szóbann, mertt p. o. nem mondja semki :
Baal, hanem Bál, nem ecdes, hanem, édes
’sa't. De az Öszsze tett szókbann, ha. az
első szónak' a' vege a, vagy e, és. a' mel
léje tsatoltt szónak első betűje is a, vagy
e, p. o. viszsza-adás, be-eresztés, azokat
ki-mondja, ’s nem mondja semki viszszádás, bé-resztés, inkább néha az ilylyen ösz
sze-tett szókbann, egygyik rövid <7, vagy
e el-enyészik, p.o. Hála-adás helyett, háfadás, gazda-aszszony helyett gazd’asz
szony. fgy az egygyhe hasonlításban» hogy
az a, e végezetű mással érthetőkben» az a,
e meg-hoszszabbodik, p. o. hogy lusta szó
ból lészen lustább nem lustabb, fekete szó
ból feketébb nem feketebb, ennek ez az
oka; mertt abb, ebb a’ formáló, nem pedig
tsak óó, ’s így jone öszsze lusta-abb, feke
te-ebb, azértt a’ két a betűt, és két e betűt
egygy hoszszúnak vévénn, lészen lustább,
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feketébb. — Tékát hogy az a, e végezetű
nevek' ejtegetésébenn meg- hoszszabbodrtak
az a, e betűk íg y : fa, fáé, fának, fát, fák,
elme, elméé, elmének, elmét, elmek, an
nak nem a’ tsap.a szokáshann kell keresni
az okát. Ugyan is a’ Magyar szokást áta jábann oktalannak nem n oldhatjuk, ok
talan lenne pedig, ha a* meg-magyarázo't
okaimra semmi
ügy Ivem, p. o. a’
Kutya szót a hajlí.tásbann meg húzná, az
eb szót pedig nem, 's így szólana: kutya,
kutyák, és nem eb ebék, annál inkább ezek
e t: kapu, hamu, tabu nem mond-vánn a’ többesbenn hoszszann: kapuk, hamuk, táluk,
ezeket pedig kapa, koma, meg-hoszszabbítvánn, a' tóbhesbenn íg y : kapák
2.) Ha a’ Név-szó vastag, akkor a* 3*
dik ejtés nak-kal, ha pedig vékony, nek- kel
Végeztetik,— Hajdann pedig akárminemű
hangú vala, éles hangú nék-htl végeztetek,
mivel az éles hang közös természetű. In
nét a’ 600 esztendős sír beszédbenn olvas
juk: pakolnék, fa jánék, és Béla K. Level
ezőjébenn Oundunék, Ousuádnék, 's a* t. a
melyly eket ma így ejtünk : pokolnak, fajá
nak, Ondnak, Osoádnak : (Lássd ennek
bővebb m agyarázatját a’ Szó-Könyvem
benn nék szótska alatt) Ma is ragasztékok
kal mondjuk énnékem, teneked s a’ r. —
(Lássd alább a' II. T ag. L Fejezet 2.
Jegy.)
3.) Az egygyes 4-dik Ejtésnek az atx
et, öt vég-szótskájából az a, e el-enyészik
név szó magábann hangzóval végződd

véne, p. o, fa, fát, boszszú, boszszút, kéz
tyű, keztyűt, ’s a t, ezek helyett: •
— f'aat,
boszszúat, keztyüet. *)
Ha pedig mással hangzónn végződik a3
név, regula szerént nem kellene az at, etnek változást szenvednie, p. o. sás, sását,
kéfz, készet, de még is a' magyar a’ meg
rövidítést kedvelvénn sokszor, kiváltt ké
penn az r, s, sz benn végződő szókhann, a’
jnelylyeket könynyű at, et nélkűl-is ki-mon
dani, el hagyja az a,e betűt, p. o. hajdann
mondaték: részét, mint készet; még is ma
mondatik: részt, így sast, kast, kést, em
bert, vért’sa’ t. Néumlylyek a*4-dik Ejtés
benn »zat,et előtt az első Ejtésbéli húzás
okat el-veszfik, p. o. Agár agarat, Bogár
bogarat, Del delet, Dér deret, Derék derek
at, Elég eleget, Egér egeret, Ég eget, Ér
eret. Fél fület, Fedél fedelet, fonál fonalat,
fenék feneket, gyök-ér gyök-eret, hév hev
et, híd hidat, jég jeget, kéz kezet, kenyér
kenyeret, kötél kötelet, kosár kosarat, kó
követ, kanál, kanalat, kerék kereket, közép
közepet, lé levet, légy legyet, ló lovat, levél
levelet, madár madarat, mész ,meszet, mo
zsár mozsarat, nyár nyarat, név nevet, nyíl
nyilat, nyü nyiivet, nehéz nehezet, rúd ru
dat, rév revet, réz rezet, szél szelet, szén
szenet, szamár szamarat, tél telet, fő tövet,
tenyér tenyeret, tehén tehenet, tserép tse*) Lássd feljebb az i-sö Jegyzést. De
Káldibann vagyon ez is: pohárt, kosárt*
madárt.

tépeí, tsö tsövet, úr urat, veréb verebet,
sv (pus) evet, ó (cingulus) övei. — Add»
hozzá .54-diknek a’ pohár poharat, ,55’ dik.
lúd ludat
Az m-mel végződő származékok, p. o.
szerelem, unalom, oltalom, élelem, hatal
om, álom ’s t. eíF mivel hajdann így ejteté
nek : szereim, unalm, óltalm, védelm, élelm,
hatalm, álm régulásann így ejtetnek: szer
elm-et, unalm-at ’sa’ t. Hibáznak tehát (a*
mint bőltsenn meg-jegyzi Révai *) a’ kik
azt tanítják, hogy ezekbenn betű-ált-tétel
(Metathesis) vagyon.
4.) A’ többes szám/ i-so Ejtésébenn, a.)
a’ vastag hangú szókbann, áll hatat.csann
ok írassék, p, o. városok (arces) hasok
(ventres,) kardok (gladii,) karok (bra
chia) álmok (somnia) halmok (colles),
hatalmok (potestates) ’sa’ t. hogy így az
ak mindenkor tsak a’ ragasztékos nevek
benn maradjon, p. 0. városak (arx illo
rum) hasak (venter eorum) kardjak (gia*
dius eorum) karak (brachium illorum) álm
ák (illorum somnium) s a’ t. hogy így a’
ragasztékatlan többes első Ejtés különbböztessék meg a1 több bíró* de <*gygy bir
tokot jelentő ragasztékos Név szótól. Ev
vel ilyy helyeseim élnek az Erdélyiek **)
Ezt a’ helyes szokást erősíti a’ régieknek
*) Révai Antiquit. §. 145.
**) Debr. Magy. Gram. 33. lap- És még
az én Gramaiikám Vr. Rész I. Tag. i.§ .
Jegy.

a' ragasztékos igékkel efféle élésök is: —
adájak* adnájak, akaráak, akarnáak s t. elF.
és a bizonytalan üdejű részesülőnek ez
szerem való ragasztékosítása a’ regie knél
p. o. bízvajak, mondvájak ’s t. eff. ***) a*
***) NémelylyeK azt tanítják, hogy a*
többes 1-so Ejtés, az egygyes 4.-dik Ej
téstől származik, a' t helyébe k betűt
tévenn, ezen okból ; mertt ezen többes
l-so Ej.esbenn epenn azok a’ változás
ok vagynak, melyikek az egygyes 4dik E| esb; nn, p. o. álom, level, alma,
álmot levelet, almát, a mok, levelek,
almák, mivel pedig a’ k elolt nem áll
hat mással hangzó, azértt elejebe ma*
gábaiin hangzót tésziink, p. o. vasárt, vás
árok. — De ezt en botorkázásnak tar
tom, s azt állítom, — hogy helyesebb
egyenesenn az egygyes i-sö ejtéstől, az
az a’ gyök-értől formálni a többts első
ejtést: mertt a' forináiásbann a' formá
nak meg kell maradnia, p. o. a’ többes
2 dik,3-dik,4-dik ejtés a’ többes elsőből
f ^rmáltatik, és ez amazokbann meg-nlarad így .* urak é, urak'nak, urak-ot; de az
egy gyes 4-dik a’ többes elsöhenn illeg
nem marad. — 2-dik nem elégséges ok,
hogy azon változások történnek a’ töbhes elsöbenn a’ melylyek az egygyes 4dikbenn, p. o. levél, levelet, levelek, —
mertt ezen változás történik a Ragasztékokkal-is, p. o. Level, levelem, level
ed, levele 1 a l, még sem faggatjuk a’

mint majd alább meg-látjuk : mertt ezek
benn a z ^ , vagy j inas betűvel a’ jak egygy
Ragasztok ezekbenn a’ ragasztekos név
szókbann: várak (arx illorum), kardjak
(gladius illorum), ’sa’ t. ele forduló ak,
jak Ragasztékkal. Ki-vétel. 1.) /, w, ú-vel
végződő mással érthetők midonn a’ többes első Ejtésbenn nem akarjuk ezen, /,
ú, zz-betűt el-enyésztetni az ak előír, p. o.
ha ezeket: szomorú, sűrű, Kassai ’s t. eff.
rmm akarjuk így ejteni: sűrűk, szomorúk,
Kassáik ak végezetet kívánnak ragasztékatlanúl is a’ többes j-so Ejtésbenn a’
közönséges Nyelv*szokás-ként: mertt nem
lenne helyes: szomorúok, sűrűók, Kassai
ok, hanem szomorúak, sűrűek, Kassaiak,
vagy a’ mint Szala Vármegyébenn szokásbann vagyon a' v betű’ közbe-vetésével:
szomorúvak, sűrűvek’s a’ t. f) Innét hibásRagasztékot a’ 4-dik, hanem az 1-ső Ej
téshezz.
f ) 2. Ki-vétel. A’ melyly nevek az előbbeni szám alatt az egygyes 4-dik Ejtésbenn
a’ húzást el-vesztik, és vastag hangúak,
azok is, valamint az egygyes 4-dikbenn
at, úgy sl többesnek elsőjébenn ak vé
gezetet kívánnak, p. o. Bogarak, fonal
ak, hidak, kosarak, kanalak, lovak, ma
darak, mozsarak, nyarak, nyilak, rudak,
szamarak, poharak, ludak, urak, nem
pedig Urokjluclok, ’s a’ t. Es a’ Ragaszt
ékkal ezek így mennek : Urok, illorum

C Hí >
ann javallja Görts Illés Úr, más által meg
tsalatvánn, Honni Törv. I. K. Elő-beszédjé
benn a' 2/. laponn, hogy somnium illorum
így írassa: álmok ; so.naia pedig Ragaszt
ék nélkül: álmák ; Ellenkezőt Kellett-valna
javallama, ’s ezen gántsot széittere követi,
b.) A vékony hangúakbann pedig ek tétes
sek mindenkoronn : p. o. bűnek, (peccata)
zöldek (viridia,) élelmek (victuaba) túz> k
(ignes) örömek (gaudia) ’s t. eff. *) hogy
így az ök mindenkor a* ragasztékosbann
maradjon, p. 0. bűnök (peccatum eorum)
verők (sangvis eorum,) tűzök, (ignis eo
rum) örömök (gaudium eorum) ; mertt nent
lehet így kíllönbböztetni örömjök, várjok,
vérjok, mivel nem mondjuk : verje, öröraje, várja ’ía ’ t. Kováts Mihály Chémia 2.
Darab. 199. l=»p. A' melylyek az egygyes
4-dik Ejtésbenn a’ húzást el-vesztik, azok
az egész többesbenn is el-veszt)k.
^5.) A’ tulajdon, és atya-fiságot, hiva
talt jelentő nevek’ többes számát két-képenn ejtjük, úgy mint rend szerént, p. o*
Dominus, Ludok illorum anser, Bogarok
illorum insectum &c. hogy így kütonbbség legyen, a’ Ragasztékos, es nem Rag-»
asztékos név között.
*) Íg y : B öltsek, völgyek, kövek, tövek,
tsövek, nyüvek, fülek, földek, tölgyek,
övék, ölek, hölgyek. A’ szokás ki-veszt
ezeket: gödrök, ökrök, Törökök.
Hunyadiak,
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Hunyadiak, Kassaiak, Pestiek, Al másiuk,
es ék vegezettel-is olylyankor, midonn az
efféle személyeknek, a’ kikkel, vagy a’
kikről szólunk, társaságakat minden hozzá
tartozójával egygyütt öszszeséggel akarjuk
ki-jelenteni, p. o. Hunyadiék, Almásiek,
szómszéd Uraicnék's t. efF. (Ezt bővebbem!
meg fejtem a’ Szó-kö nyve m második tso«
raójábann az E betűről a’ 12. Szám alatt
szólvánn)
6 ) Nálunk a* 2-dik Ejtés, melyly bír
ást jelent, mivelhogy a’ 2-dik Ejtésnek é-je
ebből oé (illius, siius) vagyon meg-rövidítve, (a* mint meg-mondám leg-Közelebb
az 1-ső szám alatt,) magát-is különösenn
ejtegethetüi^ ’s élünk vele o lylyan-kor,
midonn valamelyly bírás-aiatt lévő doiogot, vagy személyt mar említettünk, ’s
most tsak alatta értünk,’s ekkor a’ h ijiítás
úgy megyen* mint ö név mássáé, p. o.
Az, Egygyesbenn:
*. Ejt. János az én tarsam, Pál pedig az
Úré,
3- Ejt. Többet írttam az én-* társamnak*
mint az Úrénak, vagy Uraménak;
4. Ejt. Jobba-nn szeretem az én társamat*
mint az Űrét, vagy Uramét.
így megyen a’ többesbenn-is,
2. Ur3k-é;
3. Uraké-nak.
4. Uraké-t Révai ElaB. Gram. pag.
ii4 . *)

7*) -Hogy Szent-Páli Grammatikája
pag. 33, és 46. — Valakit tévelygésbe ne
vigyen, meg-kell jegyezni, hogy az említ*) Révai az említett helyenn botlék i.)Ezt,
Űré, és a’ többesbenn : Uraké első Ejtés
nek írvánn, holott ez 2-dik Ejtés. — 2.)
hibázott azt írvánn, hogy Uré^ Uraké Ejt
ésnek 2-dik Ejtése lenne Uréé, Uraniéé,
Urakéé\ mertt Uréi Uramé, Uraké 2-dik
Ejtés. Úrénak, Uraménak, Urakénak
3-dik Ejtés, Urét,Urakét, Uramét, 4-dik
Ejtés, mint mondjuk ö név mássából:
övé, övének, övét, de valamint nem jó
lenne: övée\ úgy nem jó Uréé, mertt
már ez kettős Genitivus lenne (Lássd fel
jebb ezen Jegyzetek’ 1-sö számját.) Azértt ha kérdjük: ki-é ez a’ süveg? semki
sem mondja: az Uréé, vagy Uraméé, ha
nem az Úré, Uramé, vagy Uraké, nintsen-is semmi nyoma a’ régiségbenn az
ilylyetén szó-hajlításnak : Uréé, Uraméé, Urakéé, azértt ez ujj költemény.
Ezen okból gánts Révaíbann övé Genitivusnak ezen hajlítása övéé, mint magamé név mássá’ 2-dik Ejtésének nintseii
ezen ejtései magaméé.
Ha a’ második Ejtéshezz Ragaszték
járúl, mint enyé-hezz enyém, teé-hezz teéd, övé-hezz övéje, Bakony körű! (Lássd
alább a’ II. Tagbann az I. Fejezetnek
jegyzéseit) már akkortt ezen ragasztékos a-dik ejtésnek, vagy Genitivusnak
vagyon Genitivussa, p. o. eny-é-mé, te.
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ett helyekenn ilylyen hajlítást tanítvánn:
Úréi, Urakéi, emberéi, emberekéi, konkolyt
hint, a’mint jól észre veszi Révai Elab.
Gram. pag. 515. így Káldi nem mondja:
A’ kik a’ Krisztuséi az Ó testeket meg
feszítették, hanem Krisztusé Gál. V. 24.
8.) Minden ragasztekos név tsak úgy
éjtegettetik, mint a’ nem ragasztekos; de
tsak az egygyes számbann, p. o. almám
(pomum meum) almám-é almám-nak, al*
mám-at. De már a’ többesbenn nem almá>
mák, hanem almájaitn, vagy meg-rövidít
v e : almájirri\ a’ mint ez ineg-fog magyar
áztatni alább. így Isten’ nyila, Isten’ nyi
láé, Isten4 nyiláuak; Isten’ nyilát. De a’
többes’ i*só ejtése nem Isten nyilak, hanem
Isten' nyilai ’s a’ t. mint nem enyémek;
lianem enyéirh, nem müénkek, hanem mu
cink.

II. Fejezet.

Mással érthető nevek' hajlításárói lépés
ek által.
A’ Mással érthető neveknek lépés-ál
tál való hajlításak Egygybe-hasonlításnak
(comparatio) mondatik. Lépés-áltál peé-d-é, öv-é-je-é, mint magam magamé,
hasa hasáé; karod karodé ’s a t. mertt a’
végre járuló ragaszték által enyé, teé,
övé ragasztékatian Genitivus. Nominati
vussá válik. Lássd alább enyém, tééd, övé
név mássának hajtogatását.

áig nem tsak a’ mással é.thetők, melylyek
mi/iemüséget jelentenek hajlíttatnak, hanem»
a’ részesúlők-ls (Participia), melylyek a’
Mással érthető nevekkel egy gyet érnek.
Az egygybe hasonlítás Nyelvünkberm
leg-könynyebb : mertt az t-ső lépéshezz a"
másodikbann tsak abb, vagy ebb, obb vég
ezet járul azon tsínnal* mint az ok, ek, a'
Többes első Ejtéséül szokott tétetni a’ név
szókhozz, péld. ok. gyars-abb, nagy-obb
rest-ebb, lomha, lomhább, szomorú, szom
orúbb, vagy szomorúabb. Ha a’ név, g,
n, s* sz, betűvel végződik, az a, e, betű a’
b e lő t t meg-rövidítve el-maradhat: p. o,
íidos, íidősbb, vagy üdősebb, külön, kűlönbb, kűlönbböz, kegyetlenbbek, gazdagbbak, tiszteletlenbbek. — Telegdi III.
Rész. 34. lap. Káldi 1.Cor. 12. így öregbh,
öregbbedik ’s a’ t. Noha a’ régieknél ezek
nagy divatbann valának,ma mind-azon-által az öregbbedik, és különbb szókonn-kűl
alig va gyón több ilylyen szokásbann, ha
jiéin abb, ebb-bel mondatnak, p. o. gazdag
abb, magossabb, kegyetlenebb, tsíntalan
abb. A’ 3-dik lépés ineg-lészen a 2-dik ele
jébe lég szótska tétetvénn, p. o. leg-roszszabb (pessimus) Lássd az I. Fejezet Jegy
zet az 1-ső számot feljebb.

Jegyzetek. i.) Nem tsak a’ mással, ha
nem a magábann érthető ne v-is hajlíttathat
ik lépések-által, midönn a’ Magábann ért
hetővel Mással érthető gyanánt élünk, p. o.
kár kárabb, ez helyett: károsabb. Ne üssd
feleségedet: mert még kutyább, az az roszszahb, ördögebb ember, az az ördöngösbb.
Ez ugyan lő, de amaz még lovabb: ez sza
már ember, de amaz szamarabb, az az
nagyobb szamár, kölönbb ló.
2.) A' második, és harmadik lépéshezz,
ik adatvánn, p. o. jobbik, nagyooőik, azon
ik az egygybe hasonlítottak közül egygy
meg-határozottat jelent.
3.) Valamint az i-ső, úgy a’ 2-dik, és
3-dik lépés-is Ejtések, és számok által hajlíttatik, valahányszor tsak a’ saját magá
bann érhetöjétől meg-váiva vagyon, vagy
annak utánna tétetik; mertt elejébe tétet
vén n, változatlanul marad, — p. o. jó em
ber, jobb emberé, nem pedig jobbé em
beré. Ha pedig tsak magábann vagyon,
vagy a’ magábann érthető utánn tétetik, ak
kora ejtegettetik, p. o. ez a'pénz a'gazda
gé, ezt a’ leg-gazdagabbnak viszik. Keny
eret jót ettem, de húst mszszat. M* keny
erünket minden napit adjd meg nekünk ma,
"s a’ t.
4.) Különös ezen három : Jobb, több,
szebb. M'nd a háromról a’ következőket
jegyzeni m°g. a) Jobb-ról, hogy regula
szerént Jobb lenne, mert a’ gyök-ér jó, de
in ég sintsen szokásbann jobb, hanem jobb
rövid o betűvel. — Mi ennek az oka? —-
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Azt írja Kardos Adorján Versegi Ferentznek motskolódásai ellen való Rönyvébenn
a* 147. laponn Révai utánn, hogy a’ v bett'i lehellet 7, és h társaival, és hogy haj«
dann ezen v ki mondatott ezekhenn az
ígékbenn: szöy, löv, növ, nyöv, hív, sív,
rív, rov, és ezen nevekbenn is: lov, hov,
tov, lév, müv, nyüv. Üdővel nyugovásra
jött (a’ mint a’ Nap-keleti Nyelv-tanítók
mondják) az az ki nem mondatott; de jel
en léte jeléül az előtte való magánn hang
zót meg-húztta íg y : szó, ló, nö,nyö, hí, sí,
rí, ró, hó, tó, lé, my.i, nyú. — Azonbann
mozgásba hozatott ( ismég a’ Nap-keleti
Nyelv-tanítóknak szólásak szerént) az az
ki-mondatott: — ha azon szavak magánn
hangzónn kezdődő vég szótskákkal megbővülttenek, ’s mozdulásával az előtte
való magánn hangzót többire rövid hang
gal hagytta: szöv-i, löv-i, növ-ök, nyövök, rov-ok, lov-am, hav-am, tav-am, lev
es ’s a’ t. — Kardos Adorján el-felejtette
ide rekeszteni, jó szór. — Ezt is hajdana
így mondották-ki: jav, ’s még ma is raegvagynak ezen származékjai: javít, jav
ül, java, javasol, java!l, ’s t. eff. Jav hely
ett mondották ezt-is : joi\ azértt PárizFer*
entzbenn meg-vagyon jjovall, jovát akar
om. Az én ítéletem-ként jov-ból lettjovabb,
mint ma is mondjuk lov-ból lovabb, jovabbból meg-rövidültt szó jobb. Több felöl ném
ely lyek azt tartják, hogy tó gyök-érböl
lön. melyly már ki-avúltt, és helyébe sok
$zó jőve divatba. De én azt ítélem, hogy
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több meg-rövidültt szó ezen öles helyeit?
tömény telenebb, vagy ez helyett töményebb,
tömény' ezer ineg vagyon Pápai Párizbann
is, ’s tsak anynyit tészen, mint sok ezer,
Szebb is meg-rovidültt szó ebből : szépebb,
mint e/7-böl lészen épebb, úgy szép-ből szépebb, syncope által szépebből lön szebb ép
tag’ el-hagyatásával.

III Fejezet,
4 ’ Szám nevek' hajlításáról.
A’ szám nevek, vagy számot jelentó
nevek a’ mással érthetők közé tartoznak,
és a’ dolgok' számát jelentik, ’s valamint a’
Mással érthető nevek, úgy ezek-is a’ mát
nevek' elejébe tétetnek, ’s így tétetvénn*
valamint a’mással érthető nevek, úgy ezek
is hajlíttatlanűl maradnak. Mikoronn pedig
el-választatnak a' Magakbann érthető nev
ektől, vagy azok utánn tétetnek: úgy haj—
Irtatnak Ejtések-által, mint a' Mással ért
hető nevek hasonló állapatbann, (lássd a’í
leg-közelébbi II. Fej. 3. Jegy.)
A' szám-neve k 4 Félék : Sarkalatosok,
(cardinalia) El-rendelők (ordinalia) El
osztók, (Distributiva) Sokszorozok, (Multi
plicativa).

1. §. Sarkalatosok.
A' szán szók-között elsők a’ sarkalat-
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o sok, mellyekkel a számba vehető dolgot
általjábann jelentjük hány légyen, és ezen
kérdésnek felelnek meg: hány? (quot?)—
és ennek mennyi? (quantum? quee quanti
tas?) néha ennek is a’ szerkeztetésre néz
ve: hanyannl (in qua quoiitate) és ennek:
menynyinn, menynyienn ? (i n qua quanti
tate?)
Egygyesek ( monadici)
Egygy
Két, v. kettő.
Három
Négy
Öt
Hat
Hét
Nyoltz
Kilentz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Százasok (centenarii^
Száz
100
Száz-egygy
101
Száz-kettő
102
Száz-húsz
120
Két-száz
200
Három-száz
300
Hét-száz
700
Kilentz-száz
900

Tízesek (decadej )„
Tíz
10
Tizen-egypy
11
Tizen-ketto
12
Tizen-három
13
Húsz
20
Huszon-egygy
21
Harmintz
30
Harmintz-egygy 31
Negyven
40
Ötven, így a’ többi-is
Ezresek ( millenarii).
Ezer (tízrszáz) 1000
Két ezer
2000
Három ezer
3000
T íz ezer
10000
Száz ezer
100000
Tízszer száz-ezer, v,
ezerszer ezer, egygy
szóval diákosann:
millióm
1,000,000

Jegyzetek.
i.) Révai Elab. Gram, pag. 267. gánts
osann tanítja, hogy a’ sarkalatos első szám
szót tsak egygy gy-vel kellessék írni íg y :
egy, nem pedig kettővel: egygy, a' mint
ezt én a'származtatásból bőyenn meg-múta;ám a’ Szó-könyvembenn a’ 2-dik tsomó
bann egygy szóról vítatvánn beszédemet;
mertt snnki nem mondja, sem nem mond
otta ezeket a’ származék okot; egygyes,egy•
gyen-kent, tizen-egygyedik's a’ t. rövidedena
így .'egyes, egyenként, tizenegyedik. Nem
lehetne pedig a’ származékbann meg-kettőztetni a’ gy-t, ha az a* gyök-érbenn egygyes lenne, p. o. mivel ebbenn hegj', nem
kettős a' g y már ezen származékbann-is ;
hegyes, nem mondatik: hegygyes. Azok-is
botlanak a’ kik azt állítják, hogy egygy
gy-vel írjjuk magát ezen gyök-eret, íg y :
egy* és annak némelyly származékjait,
melylyek a’ ki-mondásbann nem kettoztetnek, p. q. egyedül, egyetembenn ; a” mely
lyek pedig a’ ki-mondásbann meg-kettőztetnek, mint: egygyes, egygyenn-ként, tízenegygyedik ’s a't. — azokat két gy-vel írj
juk; mertt nem lehet a’ gyök-ér’ betűjét hol
meg-kettőztefni, hol egygyesenn írni, ha
a’ gyok-ér egy, akkor minden származékja
egygyes gy-vel írassék; ha pedig egygy
a gyök-ér, minden tőle származott szó
kettős gy-vel írassék, — annál fogva, ha
egygy a gyök-ér, jobb egygyedül, egygyeU
enbenn, vagy inkább egygyedenbenn (merU

(

122

)

itt a' d a'í-vel Fel-tserélődik) mertt egygyből jö Ggygyed* egygyedből egygJe^en^
mint mind-böi minden, egygyedböl jő egy»
gyedik-is, mint minden-böl mindenik, egygyedik ezen ki-mondásbann : tizen-egygyedik
kózönségesenn meg-kettőztetik, tehát keítoztessék-meg őzen szóbann : egygyetenbenn, egygyedenbenrh, egygyedül. Pápai Sám.
Magyar Lit. I. Köt. 28. lap, azt írja, Hogy
ez a’ szótska : egygy, tsak ezekbenn rövid,
egyedül, egyetembenn, egyébé egyenlő, egy
enes. egyeld, egyenget. Én pedig azt mond
om, a’ mit mondók. Hogy mivel egyedül,
egyetenbenn, egygy-ből ered, ennek két gyvel kell irónia. Ezeket pedig: egyébé egy
enlő, egyelít, egyenes, egj^enget gántsosann
számlálja egygy-nek származéR jai-közé;
ugyan-is, hogy lenne egygy fajzotta szó:
egyéb evvel ; egygy, midonn egészenn kül
önbböz egyéb-nek a’ természete, az az ért
elme, az egygyé-töl, atni egyéb tőlem, az
nem egygy velem ; Egygy anynyi, mint
nus ; egyéb pedig alius, az az inás (a’ mint
helyesenn észre vette B. Szabó Dávid, Ki
nyertes kö nyvébenn, az 52.1aponn.) Nagyot
botlék hát a’ Debr. Gram. a’ 263-dik laponn azt írvánn, hogy Egyéb szó, ebből egy
(qnus) jö, és ezt: egy, sem magábann, sem
öszsze téve két g y-vel írni nem szükséges.
Egyenlő, egyenes, egyelít, egyenget koránt
sem egygy (unum) gyök-értöl származik,
a’ mint ezt a’ származtató Szó-könyvembenn jég. és egyenes szók alatt így mútatom-meg : — Mivel a’ mi víz-arányos, víz
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jnértekű, az planus, horizontalis, az az
egyenes nem görbe gurba, és nem finta,
sík. Mivel a’ víz tsendes korábann szok
ott a’ hideg miá meg-fagyni, és jéggé válni, azértt a’ mi jég arányos, jég mértékű,
az is egyenes. Szeremtsenn a’ köz-nép egy
enes helyett mondja .* Egenyes, egenyes ped
ig ebből lön: jegenyes (planus, uti glacies)
jegenyes-ből Apokopéval lön jegenye, —
mivel ezen fa a’ nyárj fák között leg-egyenesbb, és hasonlít egyenes szálasságára
a’ fényű fáhozz. Jegenyes-bó\ Aferesissei
lön egenyes, egenyes-ből Metathesissel az y
a'g-mellé jövénn,lett egyenes. Noha egyenr
es szó-nak í-so gyök-ere jég* de 2-dik gyök
ere egyen, és a’ mellé járúitt es tsak vég
ezet. Egyen-böl lészen egyenlik ige, mint
hason-ból hasonlik, egyenlik-böl ered ezen
Részesülő egyenlő, mint hasonlikból has
onló, egyenlőből ered egyenlít* mint egygy
egyenlőit* végre egyen-bo\ támad egyenget
Egyelít is egyenből lett, mintha lenne: egy
enlít* meg-rövidítve egyelít* egyeledik* —
mintegygy egyenledik (miscetur per se, et
per mixtionem fit cequabilis ei, cui misce
tur.^ Botlék hát Sándor István sokféléjébenn a’ 12. Dar. 28 - lapjánn azt írvánn, hogy
egyenlő, egyenes, egyenget ebből a’ német
gyök-érből eben : aequus, planus, congruus
eredne. Vide de j in lexico meo Nro. 16.
2 .) Botlik Révai Elab. Gram.p. 274. azt
tanítvánn, hogy ezekbenn : tizen-egygy,
huszon-egygy ’s a’ t. az an* en utól-járó,
melyly egy gyet ér ezen Diák Praepositio~

val: Supra, mintha lenn?, tizen-egygy
(supra decem unum.) Hogy pedig ebben»
raeg-tsalatkozék Révai, meg-mútatám
Szó-köny vembenn; mertt a’ Magyar utóljárór, (postpositio) melyly ez Diák prae
positioval (supra,) egygyéz, nem egygy»
de két n-nel kell írni, és hoszszű szó-tag»
p. o. szépenn egyed (pulchre comede il
lud) nem szépen székenn'áll. Már pedig
ezt tizen-egygy, húszon-egygy rövidedenn
ejti minden Magyar ’s nem hangzik olyly
hoszszann, mint ez a’ szózat: székenn-áll.—
Azértt itt az an, en olyly végre tétel (paragogicum) mint ezekbenn : azon ember,
ezen aszszony, tsak anynyi, mint ha ott
sem lenne az on, en végezet. Ezt bizony
ítja az analogia, is; mertt hasonlóképenn
a’ harmadik tizedbenn nem mondjuk :
—■
harmintzon-egygy, sem harmintzonn-egygy,
hanem tsak: harmintz-egygy, melyly anynyit tészen, mint: triginta unum, így tehát
ez is tizen-egygy, huszon-egygr anynyi,
mint: Decem unum, viginti unum a’ negy
ventől fogva egész kilentzvenedig az on, en
végezet-helyett van, ven tétetik így : negy
ven, ötven,' hatvan, hetven, nyoltzvan,
kilentzven. — De hajdann ezek-helyett:
negyven, ötven ’s a’t. vala negy-von, öt-von,
hat-von, het-von, nyoltz-von, hilentz-von, a*
hol von anynyit tett, mint: tractus,Német
ül Zug ; mertt a'Németek is hajdann szint.’
úgy tzig-gel, vagy is tzug-gal készíttették
ezeket : zw^n-zig, vier-zig, fünf-zig ’s a' f.
Sándor sokfél. 8. Dar. p. 183. *)
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3*) A’ számlálásban*) a’nagyobb szám*üt elébe teszjük a’ kissebbnek, p. o. harmintz-egygy, ellenbenn, mint a’ Németek,
a’ kik ezt így mondják: ein und dreiszig4-) A' sarkalatos számokkal határozólag-is (adverbialiter) élünk ckképenn:
egygyedűl, kettenn, hármann, négyenn;
Egygyedtil helyett rövidebbenn is mond
juk : egygyűl^ ezen szólásbann: rgygyül
egygyig' Rétül, vagy kettedűl nem mond
juk. Hármúl valaha mondaték, a’ miné
bizonyítja a’ leg-régiebb sír-beszéd, a’ hol
így vagyon: — Es kiáltsatok Urunkhozz
hármúl Kirieelejzon, az az három-szer;

2. §. Rendelők.
A’ rendelő szám-szók jelentik azon
helyet, melylyét a’ tárgy fog-el a’ több
tárgy’ sorábann. Ezen kérdésnek felelnekmeg: hányadé hányadik l (quötus ?) ílámyad kérdésre felel: égy gyed, kettőd, harm
ad, negyed, ötöd, hatod, heted, nyoltzad*
kilentzed, tízed, húszad, harmintzad, s a ti
Század, ezred, p. o. a’ káplár el-vesz'é a1
tízedét, Gyulai’ Ezrede, Balog Úr százada;
Hányadik kérdésre pedig, tulajdohképentt
Végre a' von van-re változók, és ven-rt
a’ vastag, vagy vékony szóhozz képesti,
mint p. o. nap, nep-pé változek ebbenn:
üd-nep.
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felelne: — egygy-edik, mint szokásban»
vagyon ezekbenn: tizen-egygyedik, husz
on-egygyedik’s a11. De ezekenn-kül köz
önségesem mondjuk: első (primus.) így
lenne kettediky (secundus) mint mondjuk:
tizen-kettedik, huszon-kettedik ’s a' t. de
egyéb-kor mondjuk: második (secundus.)
A ’ többi sarkalatosból lészen: harmadik,
negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyoltz
adik, kilentzedikj tizedik» ’s 2’ t*

3. §. E l -osztók.
El-osztó szám szóknak azok mondathak, melylyek a’ fel-számláltt dolgok9
egyenlő fel-osztását jelentik. Ezen fel
osztó szám szókat avsarkalatosoknak, vagy
tsupádonoknak, vagy határozósoknak meg
kettőztetésökkel (vel nudorum, vei adverbialium geminatione) teszjük-ki, p. o. Tíz
garast füzetnek egygy-egygy napra a’ komíveseknek: (denos grossos solvunt sin
gulis diebus murariis.) — Négy-négy inas
követi az Urakat: (<quaterni ephebi comi
tantur dominos.) Hat-hat. ló vagyon béfogva a’ hintóba (Seni equi sunt pr<ejuncti
carpento.) Kettenn-kettenn mennek a’ Di
ákok, hanem hármann a’ vitézek (Bini eunt
studiosi, terni vero milites.) A’ határoz-
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ósnak kettöztetése el-marad ként szótskaált3l, melyly anynyit tészen, mint ezen
diák szótskák : instar, secundum, juxta, p. o.
egygyenn-ként^ kettenn-ként, hármann-ként,
ötönn-ként, hatonn-ként, ktttnr^kcnt g y a n 
tának a tilalmasba (singuli bini, terni,
quini, seni, septeni itarunt locum in veti
tum.) Valamint nem mondjuk; kettönn ez
helyett: kettenn^ úgy nem helyed. kettönnként, hanem kettenn-ként. *)

4. §. Sokszorozók.
Sokszorozó szám nevek azok, mely
lyek 3’ dolgok’ sokszoroztatását jelentik,
vagy 1.) a’ dolognak* több faját tévénn-ki,
vagy 2.) azon egygy faját esmégelvénrl
(eadem specie repetita.)
T öbb fájttá dolgot jelentő sokszoroz
ók a’ sarkalatosokból lösznek, hozzajak
adatvánn ezen név-szó: féle (speciei) p; ö?
egygy-féle, három-féle, a’ melyly éket Diáik"
úl közönségesenn így teszünk-ki: simplex,;
duplex* triplex; de tulajdon képenn ezt
tenné: unius speciei, duarum specierum*
trium specierum; nem pediglen, uaius ge«s
-r *
1 tm
. ...
*) Ide való ez efféle is p. o. némelylyek
a’ lovakat hármával fogják, ólével ad*'
jak a* tojást ’s a’ t.

( »28 )
neris, duorum generum; mertt a' genus
nem-nek neveztetik Magyarul. A’ kérdés,
melylyre ezek meg-felelnek, hasonló alko:ású: hányféle ? (quotuplex) tulajdon kép•nn, quot specierum?
2.) Azon egygy fáját esméglő szám
szók lesznek, a’ sarkalatoshozz szer név
járúlvánn, p. o. egygy-szer, két-szer ’sa’ t.
A’ sarkalatos számból: as, osy es, ös végezettel származnak ezek: egygyes, kettős,
hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyoltzas, kilentzes, tízes, százas, ezres, ’s a’
melylyeket Diákul így mondunk: simplex,
duplex, triplex, quadruplex, quintuplex,
sextuplex, septuplex, octuple^, &c. decuplex, centuplex. Simplus, duplus, triplus^
*s a’ t. tulajdon képenn pedig: unitatem
habens, duitatem habtns, triadem habens
’s a’ t. vagy: binarius, ternarius, quaterna
rius, quinarius, senarius, septenarius, dena
rius, centenarius, millenarius.
Ezeknek a’ kérdöjök ez: hányas? quo
tuplex, quotuplus?

II. Tag.

A’ Név'-mássai’ hajlításáról.
1. §. Név-mázsának magyarázatja
A’ név-mássai, vagy a’ mint Erdősi
(Silvester}

(
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(Silvester) nevezi, a’ Névért való szók, név
szók helyébe vétetett szók, a’ beszédbeim
a’ név szók’ esmégeltetésének (repetitio)
tel-k erű lése-végett.
a. §. Név -mássáriak fajai.
A.

S z e m é l y i N é v - m á s s a i.

'Több Féle Név-mássai vágynak. —3
Ezek-kózött elsők az úgy nevezett személyí Nev-mássai (pronomina personalia)
melylyek személyi jelentenek.
Minden Beszédbenh három személyt
kelletik még kúlönbböztetni : Elsó szem
ély, a’ ki szól, második, a’ ki nézz az első
szól, harmadik, a kiről, vagy a ki felöl az
első szól. Első személyt jelentő Név -más
sá : Eri, műk, magam, bennünket, mind nyájunk. — MásodiK Személyt jelent’: te,
magad, benneteket, mind*nyájatokat. Harm
adik személyt leszen: - - ő, őn, ők, maga,
mind-nyájak.
Jegyzet. Valamint ú személyi Név
mássa; még-is az-ó viszszáló-is : úgy ma
ga-is személyi-is, viszszáló~is.

B. Mutató Név’-mássai ;
A’ Mutató név’-mássai (Pronomina
Demonstrativa) a’ tárgyaknak az üdöre,
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Vagy helyre-nézve való távúi lételöket
jelentik. Nyelvünkbenn két ilylyen Név
mássá vagyon: az (is, ille,) melyly a’
meszsze lévő tárgyat, és ez, (hic, iste)
melyly a’ közel lévő tárgyat mutatja.
Jegyzet. Ezek-közől az vezetőül-is
(articulus) vagyon a’ Magyar Nyelvbenn,
p. o. az-élet (vita), az ember halandó (ho
mo est mortalis.) Erről alább bövebbenn
szólok. Ezen Tag. II. Fej. Jegy. 2. szám.
D.

V is z s z á ló

N é v ’ -m á s sa i.

Viszszáló, vagy viszontagló Név’mássának (Pronomen reciprocum) neveztetik
az, melyly a' dolgot, vagy személyt úgy
hozja viszszá, hogy avval azt-is, a’ mi róla
mondatik, öszsze köti. Ilylyen Nyelvünkbenn ezen személyi Név’-mássa: magam,
magad\ maga, magunk, magatok, magaky és
Ó, az-Ó,
Jegyzet. Révai nem helyesenn nevezi
magam
Név’-mássát ösz-név-massának
(compositum Pronomen); mertt magam
mag-ból (medulla) olyly ragasztékos név,
mint p. o. lábam, váram, nyakam, s a’ t.
tsak avval a’ kűlönbbséggel, hogy ezen
ragasztékos magábann érthető név, Név’massa-béli hivatalt visel. *) Ha ezt: mag* ) Erre nékem egygy valaki így felele :
mag-ból ragasztékos nem magam, hanem

a.77, magad, maga ösz-szónak helyeseim
mondanok; ezeket is, kezem, nyakam’s t.
eff. szóval minden ragasztéhos nevet öszszónak kellene mondani;
magom, mertt mag-nak az Acusativussá
magot, nem magút. Felelet. A’ szemes
szó visgáló a’ név hajiításbann, szárm
aztatásbann, ragasztékosítasbann nem
nézi a’ név* Accusativussát, melyly úgy
is a’ gyök-érböl származék, hanem a’
gyök-eret tekintéli, és mind a" ragaszt
ékokat, mind a’ formáló vég-szótskákat
ahhozz raggatja. Ekkoronit azon 33
név, melylyröl feljebb az I. Tagbann
I. Fej. Jegyz. 3-dik Szám alatt emlékezém a” ragasztékokkal el-veszti a’ magú
húzását (Láss ezen nevekről szó-könyvembenn a’ Nyár sZó alatt való Je gyzés
émbenn) azértt p. ó. noha agir, még is
ragasztékosann agaram, így ,iz Acúsativus-is agarat, a’ többes Nominativus-is
Agarak ’s a’ t. melylynek nem az az
oka, hogy az Acusativusb nn el-vesz <a’
húzás, mertt nem az Actisati vushozi
járúl a Ragaszték, hasonlólag nem az rtt
mondjuk: magom, (semen meum) mertt
az Acusativus magot, mivelhogy több
névnek az Acusativussa at-tal megyen
ki, ’s még is ragásztékosann om, p. o.
papírosat, papirosom, pirosat pirosom
s t. eff. valamint magiból lett magos;
magas, magvas, úgy mag-ból lett mag m
semén uieuro, és magam ego ipse, kúl-

É. Viszszá-hozó Név’-mássai.
Viszszá-hozó Név-mássainak (Prono»
mina relativa) azokat nevezjük, a’ melylyek az elöbbeni értelmes mondásbann
nevezett személyre, vagy dologra az utób
bi egész értelmes mondást viszszá-hozják,
p. o. azon ember ez, a’ kit már teg-nap
láték.
Három ilylyen Nev-mássa vagyon a’
Magyarnak; személybéli ki, más lelkes és
lelketlen dolog-béli, melyly, és meg-határ
ozatlan dologbéli, mi.

F. Kérdő, és felelő Név-mássai.
Sokszor óhajtja valaki, hogy az isméretlen személyt, a’vagy dolgot adjuk tudttára. Ezt pedig Ö nékje valamelyly szó
val kelletik ki-jelenteni. — Az ismeretlen
személy; vagy dolog’ helyébe tett szót,
melyly az azt meg-tudui való kívánságot
jel enti, Kérdő Név-mássáriak (Pronomen in
terrogativum) mondjuk.
Nyelvünkbenn kérdő’ Név-massa a'
személyek-felől ki? (quis). A' többi fő 
képpen határozatlan dolgok-felől mi ? —
önbbségnek okáértt itt a’ Ragaszték am,
amott &mi

(quid'). Felelő-Név-mássa pedig (Pronomen
reddi ti vijm) ilyty* olyly.
Jegyzés.
Révai Elab. Gram. pag. SS7* az eddig
elé * száraláltt Név-mássainn kívül még
ezeket-is: é, jé, ék, ik Név-má$sainak nev
ezi. Hogy ez tsak költemény, ki fog sülni
a' következendökböl.

I. F ejezet.
A' személyi Név-mássainak hajlításakról,
és a Ragasztékokról.

A. Én, Te, Ő, Személyi Név-más
sainak hajlításak.
1-ször R a g a s z t é k a t l a n ú l .
Én, te, ó, Név-mássának ragasztékat
lanúl, és magánosann tsak első Ejtése vagy
on szokásbann, mind az egygyes, mind a’
föbbes számbann ekképenn:
Az Egygyesbenn.
Én, (Ego). Te (tu). Ó (ille, illa.)
Többesbenn.
Műk (nos). Tik (vos). Ők (illi, illae.)
Jegyzetek.
í.) Én szónak 2-dik rendes Ejtése len
ne én-é,^~á\W én nek, 4-dik én-t. A’ Többes
benn pedig en~ek (mint szén szenek). De
ágy nem jőve szokásba. Én helyett valaha
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mondották em, és em-böl lett a’ mai én;
inertt tudni kell, hogy az m betűt n-nel
gyakrann fel-tseréli a'Magyar, a‘ mint erre
elég példa vagyon, p. o. a’ régi mevet, med
ves, mög-ből lett nevet, nedves, nyög. Uylyen makats (cervicosus) ez helyett nyakas,
vagy nyakats, pemete, és penete, mammog,
és nyammog, mekeg, és nyekeg, emészt, és
enyészt, fémlik, és fényük, ’sa’ t. így lön
a’ régi em-ből en, végre én. — Még ma-is
divatbanrs vagyon mind én, mindé//;: de
ezen különbbséggel, hogy én ragasztékntlánúl tart tisztet, ’s annyit tészen,mint Di
ákul: ega\em pedig ragasztékúl, és annyit
tészen mint meus ’s birtokot jelent a’ név.
szókbann, p. o. vér-em (sangvis meus), —
melyly a' vastag hangú szókkal űw, vagy
om-ra változik, p. o. talp-am (planla mea),
kar-om (brachium meum). Ezen említett
em-ből lőn a’ többes első Ejtés: emek,emökr
mint szemek, szömök (oculi), végre mivel
az ö, és ü-betűt egygymással fel-szokttuk
tserélni, lön emök-ből emük, és ez szokás
bann vala 6r>o esztendő előtt, a' mint mu
tatja a’ leg-régiebb sír-beszéd, melylynek
kezdete: Látjátok feleim! melylybenn eléfordúl ezen szó: — ös-emük (avus noster,
proto-parens noster, nempe Adamus). Ez
er* emuk a’ vastag szókkal amuk-ra szokott
változni: példa erre ugyan a’ 600 eszten
dős rövidebbik sír beszéd, melylynek kez
dete : szerelmes brátim ! A hol ezeket o l
vasni : imádj-amuk ez szegény ember lei
kéért! (oremus pro anima pauperis hujus)

későbbén a z emuk, amuk meg-rövidűle,*s lóm
belőle : mük^ muk, valamint Élőről vétel
tsavarítás által (Aphaeresis) ezüst szóból a*
Dunánn-túl Ion üst (argentum). Ezen műk
az említett első sír beszédbenn fel-találtatik ezen szóbann : — vagy-muk (sumus),
melyly helyett ma betű ált tétellel (metathesis) mondjuk: vagy-unk, ez helyett:-—
vagy-umk. Műk most-is divatbann vagy
on Erdélybenn, — meyly helyett mik-et
mondunk Magyar országbann, vagy leg-rö
videbbenn mü, mi. Mák mai naponn én
vagy inkább em személyes név-mássának
a’ többes számbann első Ejtése emük-hely
ett meg-rövidítve. Mü műk-ből vagyon
meg rövidítve, mint í/^-bol ti (Vos). Mü%
ti, műk, és tik-helyett annét származék, —
hogy a’ szerkeztetésbenn, a’ mük, tik, ők
szót meg-szokttuk tsonkítani a’ k betűt elmetszvénn tőle, péld. okáértt: mü-ember
ünk (homo noster) nem műk - emberünk,
- ember-etek, (homo vester) nem tik
emberetek, Ő-emberök, (illorum homo) —
nem Ők emberök, vagy Ők emberek, nem
ók ökrök, hinem ő-ökrök (illorum bos,)
mertt ók ökrök anynyit tenne, mint: illi
sunt boves. Valamint a’ jó Magyar ezt akarvánn ki-fejezni : sanctum sanctorum, nem
mondja: szentek szentek, hanem szentek'
szente, nem mondja ezt: vita sanctorum:
szentek életek ; hanem szentek' élete ’s t.eiT.
Valamint ezen roszsz szerkeztetekből : ők
ökrök (illorum bos) egygyik helyütt a 'vég
ső k betűt ki-hagyja, ’s mondja: ő ökrök,
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Úgy ebben is szentek szentek, szentek eletek,
ki-hagyja a’ végsők betűt, a’ mint erről bő
vebb szó lészen a’ maga helyénn. Mü szó
nak 2-dik Ejtése : müé, 3-dik mii-nek: de
ragaszték nélkül nintsen szokásbann. —
Végre műk -ből meg-rövidúve lett: ük. va
lamint mekeg-ből lett ekeg. m első betű el
hagyatásával, Aferezis által, ’s evvel rag
asztékul élttenek, ’s élűnk ma is az ígékbenn, p. o. ebből: nyíri ( ’ ondet illum), így
irowdjuk a’ tobbeshenn az első személyt:.
vjfri-ük (tot demus illurh nos) melylybenn
az i j. ve v,áli«zott, (mint Máriás (Maria
nus) helyett lett: Máriás,) Ezen ük a’ vas
tag ígékbenn uk ra változik, — mint műk
muk-ra a’ vastag nevekbenn, a’ mint majd
ezt bovebbenn roeg-halljuk az Igékre!
szólvánn. Em-helyett valaha mondaték ez
is lény lágyann, mint fémlik helyett mond
juk fénylik. torom (thurm) Helyett mond
atik : torony. aram, szirom-helyen: arany
szirony. Eny-ből eredtt a’ 2-dik Ejtés:
tny-é, melyly Ragaszték nélkül nintsen
szokásbann. Eny-böl lett, és eredtt ezen
Erdélyi szó is: enyettem.
2.) Második személyi Név-mássa te.
Ennek a‘ 2-dik Ejtése lenne: te é. 3-dik fe
nek. vagy régi módra te-nék (Lássad 4. R.
I. T a g /I . Fej. 2. Jegy.) a’ 4-dik tét. *)
Le ezek Hintsenek magakbann ragasztékatlanúl szokásbann, tsak épenn te. és a’
*) Ez helyett: teet. mivel a' 4-dik Ejtés'
jegye et, at\ de az ee egygy evvel .0 é.
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többes számbann
tik.Régulásann te szónak
tek ;ent e a’ több; s elsője, mint ő-nek ők\
de a' közönséges Nyelv szokás (m elyly
nek mi nt a’ Nyelvekenn kényjénn uralk
o dón ak, ’s országionik lehet a’ szó gyök
ér betű)et-?s meg-változtatni ^Harmadik
Rész 1. Szabás) a’ tek-et tik-re változtatá;
de meg-is mind a' kettővel él ezen kűlönbbseggel, mint az em név' mássát én-ve
változtatvánn. —- Valamint én szót meg
hagyna ragasztékatlanúl, em-«t pedig rag
asztékosann ; ügy tik-et ragasztékatlanúl*
tek-et pedig vagy inkább etek-et ragasztekul, ’s ma anynyit tészen, mint diákul:
vester p. o, szem-tek, vagy szem-etek (^ocu
lus v ster.) Etek a\ vastag szókbann átok,
és otok-ra változik. Honnét lett etek ? edekböl, mertt te helyett hajdann vala : — ed,
melyly Metathe őr-által de szóra változek,
végre í/e-szóból lett te mivel a’ d betűt felszoktta tserélni a’ M agyar a’ t betí'ívpJ, p. o.
törzsül, dörzsöl, dobni, tobni, dénfereg,
ténfer^g, dobozzok, tobozzok, dobzódik,
tobzódik, dóriik, törlik, szidkozódik, és
szitkozódik ’s t. eff. Már ma ed tsak ragasztékúl vagyon, ’s anynyit tészen, mint
Diákul tuus, p. o. ket-ed (manus tua). Ezen
ed, ad, od-ra változik a’ vastag szókkal,
p. o. vár-ad (arx tua^ láb-od (pes tuus).
Ed--Név-mássának 2-éik Ejtése vala; edé,
c-dik ednek, 4-dik edet, mint kez-edé, kezednek, kez-edet* a több-s’ elsője pedig :
edek, vagy edök, mint emnek emek, vagy
qmök, végre cmúk. Utoljára edek-ből lett»

etek a’ d betű f-re változvánn. Etek vastagonn otok & ragasztékatlan Igékbenn a’
többes szám’ 2-dik személtjét teszi.
3.) Harmadik személyi Név'-mássa Ö.
Ennek ragasztékatlan 2-dik Ejtése: öv-é,
a’ hol a’ v betű inas betű, ez helyett: Ój-é,
vagy inas betű nélkül Óé, mint fö főé,
3~dik : ó-nek (mint fő főnek,) 4-ik öt, mint
fö főt. Övé v inas betűvel ma-is megvagyon. Önek nintsen szokásbann. — Öt
divatbann vagyon. A’ többes első Ejtés:
ók, ’s regulás, mint fő fők, Mikortt ragasztékúl vagyon ö szó, akkortt e lészen
belőle, ’s anynyit tészen, mint suus. p. o.
Kép-e, imago sua. Ennek 2-dik Ejtése eé,
3-dik enek, 4-dik et, a’ többes’ elsője: ek,
's ezek tészik a’ név ejtegetésbenn az ejt
ések végeit, melylyek a’ vastag szókkal:
a, aé, aaak, at, ak, o^-ra változnak-el, a’ mint
említem a’ 4. Rész. I. Tag. I, Fej. 1. Jegyzetébenn.
4.) Ön-is szokásbann vagyon ez hely
ett: Ó, melylybenn az n olylyan mint ezekbenn : azon, ezen, minden ’s t. eff. az on, en
végezet, őn-nek több Ejtése nintsen divat
bann. Őn-helyett mondották valaha : en,
’s ezen en szónak többes első Ejtése ének
(mint: ezen, ezeneE). En szokásbann vagy
on az igékbenn a’ meg-hagyó módnak
egy gyes 3-dik személyjébenn, p. o. menjen (pergito ille) olvass-on (legito ille). —
Ének divatbann vagyon a’ többes harm
adik személybenn, mind a’ jelentő, mind a’
meg-hagyó, mind pedig a’ kötő módbann,

p. o. ért-enek (intelligunt), mentt-enek (ive
re) mennének (irent, ez helyett: menneenek) menjenek (eant). En on-ra, enek o/tok-ra változik a’ vastag ígckbenn. Sánd.
Isr. sokfél. 8. Dar. 185, 18Ó, 187. lap. és
10. Darab. 87. lap. Révai Elab. Gram. pag.
557• et 558,
I I -szor.

Ragasztékosann,

Én, íe, d, név-mássainak említett rag~
asztékatlan Ejtéseihezz, úgy-mint ezek^
hezz: enyé, érinek^ éng, ( ént-helyett) mé,
/wwé, münek, /eé, tenek^ vagy tencky tég (tét~
helyett) f/é, tinekyvagy tínék, övé, önek, vagy
d/zetf, oí. — Különös Ragasztékok (suffixa
pronominalia) szokttanak járulni, t. i.
1.) Egygy bírót *s egygy bírtt dolgot;
jelentők : Em-ed-e (ee, eje.)
2.) Több bírót jelentők; de egygy bír
tokot: — ünk-tek-ek, a’vagy
vagy ejek.
3.) Több birtokot (plures res posses
sas) jelentő: #.
Az a z :
a.) Mind a’ bíró, mind a’ bírtt dolog
egygy lévénn : Em-ed-e.
b.) A’ bíró több ; de a* bírtt dolog egygy
lévénn : ünk, íe*, ^ (vagy ök).

d.) A’ bírtt dolog több, a’ bíró egygy
l événn : Im-id-i.
e.) Mind a’ bíró, mind a' bírtt dolog
több lévenn : ink^ itek, ik.
Lássuk ezeket példábann.
a.) A' bíró, s bírtt dolog egygy lévénn.
✓
Ejtés.
Övé, (övéé,
2. Enyé-m, Teé-d *)
(meus
(tuus) ,
övéje) (suus)
3. Énnek-era, Tenek-ed, v. Önek-e, önéktenék-ed
je, (vulgo öv. énnék-em
neki, önékie)
(t;hi)
(m ;hi)
Cilii)
Tég-fc1
,
Őt’ (loco Ötét)
4. Er g-era
(illum)
(me)
('<■)
Mivel a’ 2-dik Ejtés bírást jelent, azt esirtég ejtegethetjük. Azértt enyém, tedd\
öv éje így hajlik : (IV. Rész. 1. Tag. I. Fej,
Jegyz. 6. Szám, Tsillag jegy alatt.
Teéd,
l. Enyém,)
(tuus)
(meus)
Teéd-é,
2. Enyém-é,
(tűi)
(mei)
3. Enyém-nek, Teéd-nek,
(raeo, mese) (tuo, tu^e)

Övé.
(suus)
övéje-é. **)
(sui)
Övé-nek.
(suo, suae)

*) Szabó Dáv. Ki nyertes 29. lap.
**) Nem jó Övéé Révaibann.

( Ül )
4, Enyém-et,
( meum,
A'

T eéd-et*
(tuum,
tuam)

bíróegygy*

Övé’-t.
(suum,
Suam)
dea'b
írt

lévénn.
1. Enyé im, Teé-id,
(tui)
(mei, mese,
mea)
2. Enyéim-é, Teéid-é,
(tuorum,
(meorum,
tuarum)
mearum)
3.Enyéim-nek,, T eéid nek,
(meis)
(tuis)
4. Enyéim-et, T eeid-et,
(meos, meas,, (tuos, tuas,
tua)
mea)

Övéj i, (övéei.
Övéjei)
(sui, suae, sua)
Övéji- é,
(suorum
suarum)
Övéji-nek.
(suis)
övéj it;
(suos, suar*
sua)

d.) A' bíró több; de a' birtt dolog egygy
lévénn.
Tie-tek,
2. Miie-nk,
(vester, a,
(nost r, a,
um)
um)
30 Münek-Ünk, Tinek-tek, v.
Tinék-tek
(nobis)
(vobis)
4; Münk-et, Titek-et,
(vos)
t (nos)

Övé-ek(övéök
övéjek) övék;
(iliorum)
Öoek-ek (őnékjek, ő nék
iek) (illis)
Őket (loco
«eket (ilíos)

dolog több

( M* )
Mivel a' 2-dik Ejtést, az bírást jelentvénn,
ejtegetni szoktták; azértt valamint fel
jebb Enyém, Teéd, Övéje ejtegetteték, —»
úgy Miiénk, Tiétek, Övék-is.
Müénk,
Tiétek,
Övék.
2., Müénk-é, Tiétek é,
Övé'k é.
(nostri, ae.) (vestri)
(sui, suae)
3.Müénk-nek, Tiétek-nek, Övé’k-nek.
(nostro,
(suo, vei
(vestro,
suae)
vestrae)
nostrae)
4. Müénk-et, Tiétek-et,
Övé’k-et.
(nostrum,
(vestrum,
(suum, vei
suam)
nostram)
vestram)
e.) A' bíró , s bírtt dolog több lévén.
1. Müé-ink, Tié-itek,
Övéj ik,
(nostri, ae, a») (vestri, ae, a.) (sui, suae, sua.)
2. Müéink-é, Tiéitek-é,
Övéjik-é,
(nostrorum, (vestrorum,
(suorum,
nostrarum)
suarum)
vestrarum)
g.Müéink-nek Tiéitek-nek, Óvéjik-nek,
(nostris)
(vestris)
(suis)
4. Müéink-et, Tiéitek-et,
Övéjik-et,
(nostros, as, a^)(vestros, as, a) (suos, as, sua.)
Jegyzetek.
i.) Én-ről a) a’ tükörül le-festett kép
ből, eV példából látni való, hogy én szó
m' 2-dik Ejtésbenn meg-lágyúlvánn, lett

ény-é, és ragasztékkal ény-ém, a’hol em
Ragasztéknak e betűje el-enyészék az előt
te lévő é miatt, (mint fel-hö\ leszen fel-é,
ámbár inás értelembenn, felé szóhozz
pedig így járul a’ Ragaszték: felé-m, felé-d, felé-je, úgy enyé-ro, teé-d, övé-je, rövidebbenn övéé, leg rövidebbenn övé.)
Miképenn lett én, vagy inkább em-ből eny,
meg-mondottam feljebb, b) A’ 4-dik Ejtésbenn, a’ a-dik Ejtésnek í-jét g-re változ
tatjuk, ’s ez helyett: én-tem mondjuk .* en
gem. — Ez annét lett, mivel a' g betűvel
gyakrann fel-tseréli a t betűt a’ Magyar,
a mint ezt sok példával magyarázom a’
Szó-köny vembenn g betűről szólvánn, így
p. o. a’ régi kéz íratokbann, és köny vekbenn olvasjuk ezen szókat: sóg, ez helyett
sőt, onnag, ez helyett : onnat, inneg-tova
ez helyett.* innet tova, tehág, ez helyett:
tehát, ma is mondják peszmeg ez helyett:
peszmet, azaz szemet, gyúszö, ez helyett:
tüsző ’s t. efF. Sokann ezen szót: éngém,
így is ejtik: engemet, valamint ezt: téged^
így is ejtik: tégedet, nem különbbenn fz íí
öt az Etiraológyiátlanok így mondják:
ötét; ezt is, némelylyek így mondják: —
eztet, azt pedig: aztat-nak ; de így kéttőztetni h 4-dik Ejtésnek vég tagját szak
asztott olyly képtelenség, mintha p. o* ez
helyett: gazt, ezt : gaztat, ez helyett f ó t i
fótet, ez helyett: véget: végetet mondanék,
d). Én szóhozz
Utói-járó járulvánn nem
szenved változást a’ maga v betüjéhennj
p. 0. én velem, mikor pedig egyéb nevek-
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kel szerkezteik öszsze, melylyek mással
hangzó betűkkel végződnek, p. o. szén*
vén, kín, eb ’s a’ t. vels val-nak a’ v-je i
név utolsó betűjévé válik, p. o. szénnel,
vénnel, kínnal, ebbel; nem pedig szett vei,
vénvei. így beszélletfenek a’ régiek, a'mint a’ régi írások bizonyítják, így szól
anák ma is a Palótzok, és Székelyek. L)e
mivel a’ közönséges Nyelv szokást a’ tud
ós Magyarok’ egygyet értésé te*zi, m vei
már egygyét érioleg a’ tudós Magy rlrok
így írnak : szénnel, vénnel, bottal ’s a’ t. már
a’ közönséges Nyelv-szokás-ellen vétene*
a’ki ama régi módi, és Székelyes, Pal
ótzos módit: szénnel, botiál ’s a’ t. kezdenéel. e) Enyé-ből ered enyé-im. Ezt gántsos
ann írja Révai, és Mol nár Albert így:
enyeim; mertt a’ 2-dik Ejtésnek é-jét nem
lehet meg-rövidíteni, valamint nem jó
lenne: enyem, teed, övee, ezek helyett:
ény-é-m, te-é-d övé-e, vagy meg- övidítve
övé’, úgy nem jó enyeim, tieid, övei (az is
hozzá járúlvánn, hogy övei anynyit tészen,
mint cinguli ejus). — Révai, és Molnár,
gondolom, abbann tsalatkozának meg, —
hogy a’ ragasztékos név szókbann így
szólunk p. o. híveim, köveim, nem ped g
hívéim, köveim; de enne* más az oka,
mertt az egygyésbenn sem mondjuk: kóvém, hivém; már pedig én, és te Név-mássát így mondjuk ratrasztekka1: enyém, teéd. — Azértt helyesbbenn tani |a
Tsétsi, in Observ. Gram. {§. 3. Reg. VII.
pag. 10. így írni, és mondani: enyéim’s a’ t.
Enyéim

Enyéim-helyett ErdŐsi János Gramatikájá
bann, és a’ mai köz emberek ezen roszsz
szóval élaek ; enyémek, vagy még roszsz
abbúl, enyimek, melyly szakasztott o lyly
képtelen, mintha, p.ó. ez helyett: ment
éim mondanók: mentémek. *) f.) Mü-é-nk,
és mü-é-ink miképenn származék én-vagy
inkább e/w-ből, már meg-mondám, t. i.
hogy em-ből lön emük, abból rövidebbenn
műk, műkből leg-rövidebbenn mü. M ü
szónak 2. Ejt. mü-é, ebből származik műé
mük (mint ő 's műk vagy-niuk) régi szokás»
ként, müémük-ből mai szokás-ként Metathesis-á lta l lett müé-mk, — mintha lenne
müéümk, de az ümk-előtt lévő é miatt el
enyészik az ü, ’s lészen müémk, ezt ni a tgy
ejtjük: müénk, mivel az m betű a’
g-,
előtt a’ ki-mondásbann úgy hangzik, mint
ti, a’ mint megtetszik a’ következő szók
ból: senki, károkodik, Lizinka (L izima
chia,) — terents, szerents, ont, önt, hánt,
szánt, reng, ront, zánkol ’s t. eff. — ezek
helyett: sem-ki (mertt sen sem ni szó) kár
omkodik, — Lizimka, teremts, szeremts,
(mertt ebből rövidült-meg szerelmes, ama
bilis scilicet locus) omt; inertt omlik, ömt;
mertt ömlik, hámt; mertt hámoz, hámlik,
számi; mertt számlik, az az hámlik, a’
fő ld színe) rémg ; mertt remeg, romi; mertt
romlik, zámkol; mertt ez Toltt szóból lett:
*) h y e rdélybenn hasoníóképenn rosz«zúl mondják.* miénkek, ez helyett: muc
ink.

zamek (zár), mintha lenne: zamekol, az
az zárol.
Műnket származott mű-böl, hozzá adatvánn ünk Ragaszlék, melyly műk-ből lett,
melyly valaha valtt: mű-műk, ebből lett
mürümk, egygyik i/-nek a’ másik mel ette
lévő el-enyeszesével mümk, műink -hol vég
re lőn műnk. Ezt tsak a’ 4-dik Ejtésnek et
végezetével használhatni, valamint titek-is
haszontalan, haeí végezet nem jó hozzája.
Olyly roszsz szó tehát műnk ez helyett:
műk (nos), mint roszsz lenne: titek, ez
helyett: tik (vos). Kövctkezés-képenn
mivel műk (műk) Név-mássa betű ált-téve
többes ragasztékúl vagyon av Nevekbenn,
Név-mássaibann, Igékbenn, Részesülők
ben», és Utól-járókbann : természet-szerént az ilylyen többes számú ragasztékos
szókat, p„ o. ősünk, Őseink, müénk, mag
unk, mindnyájunk, és ezen ragasztékatlan
igéket: vagyunk, nyírünk, így illenék ír
nunk: Ósümky öseimk, müemk, magumk,
mindnyájumks vagyumk, nyírümk, ha úgy
tet zrenék a’ közönséges Nyelv-szokásnak,
az az a1 tudós Magyaroknak. Én magám
ezen űjjdonos írást be nem hozhatom,
héonn *) ajánlom és javaslom Nemzetem*) Ezen szót a’ 600 esztendős kéz-írat
bann, melylynek kezdete: Látjátok fe l
eim'. így olvasni: heon. Ezt Révai így
olvasja: hean. De helytelenül; mertt ez
innét ered: hi, vagy hiú%hé, vagy héú,
vacuus, vanus, purus. Ebből jő hiánas,

nek, mivel az Etimólógyia-szerént vagyon,
llylyen aprólékos újításokbann, mi-nem
űket egygy-nehány szóbann az Etimoló
gyia utánn bé hozék, mint: valtt, valna%
számi, hámt, semki, azonbann, kúlönbbenn,
’sa’ t. semmi tudós Magyar meg-nem botránkozhatik; mertt már ezeket előttem-is
a’ tudósbbak helylyel, helylyel így írdog
áltták, mint én. A’ 600 észt. Sír beszéd
benn is így vagyon; uromk.
2.) Te szóról a.) Te az egygyes számbann, és abból származó ragasztékos áll
apatjábann, minemü: teéd (tuus) teveled,
teéid ’s a’ t, meg-tartja az e betűjét; de a’
többesbenn, mivel tik-re változtató ezr a’
Közönséges Nyelv-szokás, a’ többesi rag.
asztékokkal f/'-nek kell írni, p. ö. ti-é-tek
(vester,) tinéktek titőietek; titeket; ti-emberetek ’s a’ t, Pereszlényi (parte 11. Cap.
1. §. 2. pag. 44.) azt írja: hogy tieid ez
helyett vagyon : tiédek; de hibáz, hanem
jól mondotta valna, hogy tiétek ez h lyett
vagyon: tiédek; mertt ed-bo\ lett edek,
edek-bol pedig etek Ragaszték, végre etekből tek^ a’mint már ezt meg-magyaráztnm,
és más tiétek, más tiéitek, a mint a' példa
mutatja. Vide Révai. Gram. pag. 186. —
b) Te szóból ered a’ 4-dik Ejtésbenn :
vagy héános, héonn, vagy hévonn hat
ározóig, ’s héonn, vagy v inas betűvel
hévonn anynyit tészenn, mint vacue, pu
re, pute, tantum, solummodo. Erről láss
többet a' S zó-könyvembenn.
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téged úgy, mint én-böl engem. Lássd fel
jebb az 1-sö Jegyzetet. Azértt olyly roszsz :
tégedet, mint éngemet: tiéd, ez helyett: teéd
közönséges hiba. Ha tiéd jó lenne, az egész
Egygyesbenn jó lenne: tineked, tiged, tiveled.
3.) Ő-rő l a) ő-nek a’ 2-dik Ejtése övé
ragaszték nélkül, a’ hol a' v inas betű. —
Ehhezz e Ragasztéknak kellene még jár
ulnia, valamint enyé, és teé 2-dik Ejtéshezz
járul az í-sö, és 2-dik személy-béli Rag
aszték : em> és ed. Már raa a' szokás röv
idségnek okáértt a’ Ragasztékot el-hagyja,
de leg-alább az el-hagyott Ragasztokot
Aposztrófussál kell ki-jelent ni íg y : övé',
ez helyett: övéé. Ezt a' Rábtza, és Bakony
körül így mondják-ki: övéje, és helvesenn,
a’ hol j inas betűje a’ Ragasztéknak, mint
ebbennmagja, és magva a’ j, és runas betű.
b.) A' 3-dik Ejtésbenn helyesebb öneke^
vagy Ónékje, mint őneki, vagy Önékie; —
mertt a’ Nevekbenn, Név-mássaibann, Részesűlókbenn, és Utól-járókbann nem illik a’
3-dik személybéli e Ragasztékot /-re vált
oztatni, p. o. nem jó mondani emberi ez
helyett: embere (homo suus,) nem jó ez
helyett: ülője, mondani ülöji, nem jó ez
helyett tőlem, tőled, tőle, mellettem, mell
etted, mellette, mondani: tőlem, tőled, töli,
mellettem, melletted, melletti, \ a’ t. úgy
nem jó ez helyett: énnékera, tenéked,
Őnékje, vagy óneke, mondani: Önéki; mertt
faak egygyedül az Zgék' hajtógatásábann
engedtte-meg a közönséges Nyelv-szokás az
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e Ragasztékot i-vé változtatni, —- péld. ok.
Szereti (amat illám), nem szerete; mivel
szerete anynyit tészen, mint amavit ali
quem, ’s így zavar esnék a’ ragasztékos és
nem ragasztékos Ige között. £z helyett:
önékje, mondják ezt is : önekie; de ez olyly
képtelen, mint péld. ok. ez helyett: kékje.,
mondani : kékie, ez helyett: fékje, mond
ani: fékie, — ez helyett; Rétje, mondani;
Rétié ’s a’ t.
d.) A* 4-d’k Ejtésbenn Öté lenne régulásann; de a’ közönséges Nyelv-szokás
el-hagyja Apokopé-khal «V Ragasztékot.
Sokann roszszűl mondják \Ötety öt- helyett.
Ez olyly képtelen, mint ez helyett: szót,
mondani: szótat, ez helyett: tüt, mond
ani :tútet, ez helyett: fór, mondani: fotet
\ t. eff. — Az én ítéletem-ként ötét annéí
származék; mertt a’ bíró több; de a’ bírtt
^olog egygy lévénn, a’ 4-dik Ejtést így
mondjuk : Őket; de az Analógyia szerént
valamint műnket., titeket azon allapatbann
ragasztékosann mondjuk, úgy kellene a’
3-dik személy bélit is; őket pedig nem
ragasztékos, hanem öjeket, vagy jnas beti'i
nélkül Óeket. Ez szóbann őket az Ó bet
űvel öczsze olvadtt az e ragaszték, ’s lett
Őket ez helyett: öeket. Mivel többroi mond
ják Őket, azértt eg.ygyrol mondják Ötét. —
e.) Övei helyett Romjáti evvel is él: önönéi, vagy meg-rövidítve önöni, így olvasjuk Sz. Pál a’ Kor. írtt 2. Lev. magy
aré zatjábann : Tsak az önöninek hasznokra
(tantum ad suorum utilitatem: <?-ből ered

( >-5<> )
őn, a’mint már mondám, valamint az-hó\
azon, ez-bol ezen ’s t. eff. Önöne anynyit
tészen, mint övé\ önönei pedig, mint övéji,
önöneié, mint övéjic, önöneinek, mint övéjineky önöneit, mint övéjit ’s a’ t.
4.) A' Nevekhezz, Részesülőkhezz,
Utól-járókhozz, sót ezen Név-mássaihozzÍS .* magam, magad, maga ’sa’ t, Mind-nyájunk, mind-nyájatok, mind-nyájaky ugyan ez
en Ragasztokok járóinak, úgy-mint: a.) az
egy gyes számbann: —- Em-ed-e, vagy ömöd-e, p. o. vérem, véred, vére, kürtöm, kürt
öd, kürtje, szőröm, szőröd, szőre. A’ 3-dik
személyhezz gyakrann j inas betű járul, p.
o. mellé-m, roellé-d, mellé-je, felém, feléd,
feléje, rétem, réted, rétje ’s t. eff. Néhol a’
köz-nép az e Ragasztékot tzigányosann U
re változtatják, p. o. az ő véri, az étel’ ízi\
bűzi, kési ’s t. eff. ezek he yett: vére, íz.>,
bűze, kése. — Hogy ez gánts légyen, már
meg-mondottam az imént, a’ 3-dik Jegy.
zetbenn. A’ vastag hangú szavakbann a’
Ragaszékok : am-ad-a ,vagy om-od-a, vagy
inas be flvel: am-ad-joy om-od-ja, p. o. vár
am, vá'-ad, vár a, út-am, út* ad, űt-a, vagy
útja, kút-am, kutad, kútja, Jáb-om, láb-od,
lába, mag-am, mag-ad, mag-a, karom, kar
od, karod, karja, károm, károd, kárja,vagy
kára, alá-m, alá-d, alá-ja ’s t. eff. — Ha a’
szó 0, vagy e betűvel végződik, akkortt
am, em, ad, ed-nek a magábann hangzója
el-enyészik, és a’ név’ végső a, es e betűje.
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meg-huzatik, p. o. kapa, kapáim, kapá-dt^
kapá-ja, elme, elméim, elmé d, elmé-je. * )——
A’ regiek az a, e betűnn végződő szókhozz
& 3 -dik személybéli Ragasztékot kötvénn,
hol elejébe tették a'j vagy v inas betűt,
hol pedig el-hagy»ták, és ezen inas betű
nek el-hagyatása azt szűltte, hogy el-végre az a, e Ragaszték öszsze olvadtt az el
őtte lévő szónak a, és e betűjével, p. o.
így lett ebből: övce, övé, így lett ezekből
az igékből; tilotáa, mondáa a' melylyeket a óoo esztendős sír beszédbenn olvas**
hatni) mai naponn tilttá, monda. Mások,
és helyesbbenn az inas betű*által életbenn
megtartották az e, és a Ragasztékot a’ szó
mellett, így a' Rábtza, és Bakony mellékje
ek az övéje szóbann, így a’ 600 esztendős
fír beszéd ezekbenn: teremtéve, hallávas
vetéve öt ez munkás világ bele s a’ t. vágy j
inas betűvel Telegdibenn, Pázmánybinn,
’s több régibenn: adnája, vernéje ’s t. eff.
Az ígékhezz is az egygyes számbannezen
Ragasztokok jőnek ezen különbbséggel,
hogy a’ 3-dik személybéli e el-változik í-vé
p. o. ver-em^ver-ed, ver i, a'mint említem a’
k-g-közelbbi 3 dik szám alatt lévő jegyzetbenn. b.) A’ többes száinbann a Nevekhezz, Részesülőkhezz, Utól-járókhozz, sőt
*) Merít ezek helyett mondjak így ez
eket: kapa am, kapa-ad, kapa-aja, elmeeje ; mertt két rövid a, vagy két rövid
e, egygy hoszszút tészen. Az ilylyekbenn kettő ztetjük az
e Ragusztékot,
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ezen személyi név-mássaihozz is ; magunk,
és mindnyájunk, ezen Ragasztékok járulnak:
ünk, etek, ök, vagy ejök — p. o. ember-ünk,
ember-etek ember-ök. A’ vastag hangúak
hozz: unk, atok, ak, ajak, p. o. Ur-unk, uratok, urak. f) A’ több bírtt dolog jelentés
ére az i betű úgy járul a’ Ragasztékok’ el
ejébe, mint a' Név-mássaibann meg magy
arázám, p. o. embereim, embereid, embe
rei, embereink, embereitek, embereik, ur
aim, uraid, urai, uraink, uraitok, uraik.—
Az ígékbenn a többes számbann ezek a’
Ragasztékok : ük, *) etek, ek, (uk, atok, ak)
p .o. ebből: szereti (amat illud) lészen töb
bes: szereti-k, szerettetek^ szereti-ük. Az
előtte való i miatt el -enyészik etek, és eknek e betűje, a’ szereti-ük-benn pedig az i
már j -vé változik, és lészen szeretjük. így
tartja (servat hoc). Ebből lészen: tartjá-k,
tartjá-tok, tartj-uk, mintha lenno: tartjaak, tartja-atok, tartja-uk. A’ tartja-ukbann
az
előtt az a el-enyészik, a’ tartja-atok,
és tartja-akbann a’ két a egygy hoszszút) Menté-nk (hajdann) mente-emük (az az
menteniük, ma mentémk, menténk) men
te-etek (az az mentétek) mente-ejek (az
az mentéjek).
*) Mertt mük, muk hajdanábann, ma már
metathesissel ümk, umk, vagy ezek hely
ett: ünk, unk a’ ragasz’ ékatlan igéknek
a' többes számbann való végezető k, p. o.
hajdann vala: vagy műk, imádj nmük, nia
pedig vagyunk, imádji/nA ’s t. eff,
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vá válik, a mint már meg-mondaték. így
eszi (comedit illud) ebből lészen: eszik (co
medunt illud), eszitek (comeditis illud) eszi
ük, ebből eszjük (comedimus illud). Erről
bövebbenn alább.
B. Magam, magad, maga Név-mássának
hajlításárúl lássd a' III. Fejezetet.
D. Tsonka személyes Név-mássának hajlít
ása.
Tsonka személyes Név-mássa nálunk
ebből a’ szótskából: benn, ünk Ragaszték
kal lett. Benn 1-ször annyit tészen, mint:
intimum, medium, medulla, az az belső rész,
vagy bél, innét vette eredetét ezen szó is;
bendő, melly a’ szarvas marha’ bélét teszi
(Rumen). 2-szor Benn, hajdann benn Utól
járó,’s anynyit tészen, mint ezen Diák prae
positio in, p. o. ember-benn (in homine),
hajdann emberbénn, azértt a’ 600 esztend
ős sír beszédbenn ezeket olvasjuk: mil
osztbenn,paraditsumbénn, jóbénn, melylyek
et Révai helytelenül olvasott így: miloszt
benn, paraditsombenn, jóbenn a’ Magyar
Nyelvnek természete ellen, — melyly a'
gyök-ér szóbann, és származékokban!*
meg nem szenvedheti a’ vastag hangot
egygyütt a’ vékonynyal, (az a, o, u, mag
ábann hangzót, e, ö, ü magábann hangzó-?

val). Már ma benn helyett Ion barin, bennt
mint a* régi nék helyeit, nak,
végezet
a 3-dik Ejtésbenn. 3*szor benn Határozó,
’s anynyit tészen, mint, intus. Az első értelembenn vett benn Név-szóból Ragaszt
ékkal ezen személyi Név-mássa lett: bennem, benned, benne, bennünk, bennetek, bennök,
mint mag'-ból lett magam, magad, maga,
magunk, magatok, magak. Ha valahaszok
ásbann vala-e, úgy mind a’ három szem
élybenn, és úgy ejtegették-e minden Ejt
éssel, mint ezeket: magam, magadé maga,
magunk, magatok, magak, az nem bizony
os. Az bizonyos, hogy már ma tsonka, és
tsak a’ többes 4-dik Ejtésbenn az 1-sŐ, és
2-dik személybenn vagyon divatbann, p. o.
bennünket (nos), benneteket (vos) igen
gyéreim a’ 3-dik személybenn bennökety
úgymond Révai. Botlik Tsétsi ( in obs.
Gram. de recta loquendi ratione Reg. 8- p.
12.) azt írvánn, hogy bennünket\ benneteket
nem igen helyes szolás lenne. Igen-is nem
lenne helyes, ha nem lenne Név-mássa,
valamint ezen szólás-is: magunk lovunk
nem lenne jó, ha ezen szó magunk, nem
lenne Név-mássa ; mertt akkortt olylyan
képtelen lenne ezen szólás: magunk lov
unk, mint p. o. városunk lovunk, ez helyett
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varasunk' lova. — így bennünket, ha nem
vennök személyes Név-mássáúl, olyly
képtelen lenne, mint p. o. mondani : kin
nünket, fennünket, lennünket ezekből szárm
aztatvánn : kinn, fenn, /enn.

E, Mind-nyájunk, mind-nyájatok, mind-nyáj
ak, személyi Név-mássának hajlításáról.
Mind-nyájunk személyi Név-mássának
származását lássd származtató Szó-könyvembenn ezen szó alatt: Mind, *t tulajdon
képenn annyit tészen, mint: omnis grex
noster, vagy omnes nos, Nyelv-tanítójink
ezen személyi Név-mássáról hallgatnak;
de ez valóságos Név-mássa; — mertt így
szólunk: Mind-nyájunknak meg kell jelennünk a’ Krisztus' ítélő széke-elótt, Káldi
a’ Kor. 2. Lev. ,5. Rész, 10. vers. Melyly
mondás tulajdon képenn anynyit tészen:
toti gregi nostro manifestandum est, co
ram tribunali Christi, az az, omnibus no
bis manifestandum est. Ha ezen szó : mind
nyájunk, nem lenne személyes Név-mássa,
akkor nem lenne helyes ezen szólás: —
mindnyájunknak meg kell jelennünk; de kell
ene mondanunk : mindnyájunknak meg kell
jelennie, a'mint mondjuk .'minden juh-nyájunknak a’ juh kasárbann meg kell jelennie,

nem pedig jelennünk. 2-dik példa, melyly
bizonyítja, hogy mindnyájatok személyes
Név -mássa; merttígy szólunk : Bizonyság
om az Isten, mint kívánjalak mindnyájatok
at. Káldi Filippiekhezz írtt Lev. I. Rész.
8. vers. Ha ezen szó mindnyájatok tsak
közönséges ragasztékos Név-szó lenne,
kellett valna mondani: — mint kívánjam
mindnyájatokat, nem pedig mint kívánjal
ak mindnyájatokat, valamint p. o. így szól
unk bizonyságom vagyon, mint kívánjam
minden juh nyájatokat, mind tsordátokat,
mind gulyátokat ’s t. eff. Ilylyen ez 3-dik
példa : mindnyájunkat hí Isten.
Ezen Név-mássát: mindnyájunk, mind
nyájatok, mindnyájak, úgy hajlítjuk, mint
ezen Név-mássát: magunk, magatok, mag
ok, meJy'lyröl alább a’ III. Fejezetbenn.

II. F ejezet.

A mutató Név-mássának hajlításáról.
Mutató Név-mássa: az, és ez. Ezen
mutató Ncv-inássának hajlításábann az
különös, és meg-jegyzésre méltó, hogy a'
3-dik egygyes Ejtésbenn, és ezen Utól-jár
ók kai: ától, etöl, arái, erői, aval, evel,avá,
eve, ahann, ehenn, ara, ere, nat, net, anál,
énéi, anyi, ahozz, ehezz, a' maga z betűjel
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ezen szótskák’ első mással hangzójává vált
oztatja a mai közönséges Nyelv szokás
szerént, így nem mondjuk: aznak, eznek,
aztól, azról, azval, ezvel, azvá, ezvé’sa’ t.
hanem annaky ennek, attóly ettől, arról, erró/, avval, evvel, avvá, evvé, abbann, ebbenn,
arra, erre, annét, ennét (az az innét) an
nál, ennél, ennélkül, anynyi, ahhozz, eh
hezz; (a’ mint ezt bovenn meg-bizonyítám
származtató Szó-köny vembenn az szó
alatt.) Tsak ezen mútató név-mássának:
űz, ez az a' tulajdonsága, hogy a’ maga z
betűjét a’ hozzá járuló Utól-járónak első
mással hangzójává változtassa, a’ mint lát
ók az említett példákból; de a’ többi név
szók hozzájak járúlvánn, az Utól-járók'
gyökér-béli betűjöket el nem változtatják*
p. o. gaz név szó nem olylyan Név-mássa,
mint űz, azértt gazhozz járúlvánn ezen
Utól-járó: valy váy nem mondjuk gavval,
gavvá, mint mondjuk: avval, avvá, hanem
a’ Palótz mondja : gazval, a’ tudósok ped
i g : gazzal. Ezen kűlönbbséget nem ért
vénn sokann meg-tsalatkoznak, és mond
ják ’s írják: azzal, azzáy így tsalatkozékmeg Pázmány Péter is,így Révai is Elab,
Gram. pag. 41 £. azt gondolvánn, hogy ha
jói vagyon mondva gazzal, —■ tehát jól

vagyon azzal-is. Teh-át 1.) roszszúlmond
ják azzal, ezzel, azzá, ezzé, Ezenn könynyű
segíteni; mertt úgy is szokásbann vagyon
ez is: avval, evvel, avvá, evvé, ez közön
séges a’ Hegy-aljánn. 2-szor helytelenül
írják ezeket némelylyek íg y : a'nak, enek,
a’béli e’béli, a'hozz, e'hezz, a'tól, e'től, a'val,
e'vel, a'bann, e'benn'st. eff. Lássd Sz. Páli
Gram. pag. 10. Meg kell jegyezni, hogy
a’ midőnn az, vagy meg-rö vidítve d Arti
culas, és ezen Articulushozz járul vala
melyly név szó (de nem Utól-járó) melyly
mással hangzónn kezdődik, a' jól járul el
ejébe, p. o. amint, avagy, amidönn, a mi
kor, a melyly, ami, a ki; de ha az mut
ató név-mássa; hozzá értvénn ez név-más
sát is, meg keli tartani a' feljebb mondott
regulát az utól-járókkal, így írvánn '.abban,
avval's t. eff. A’ név szók előtt jobb ki
írni az ez, p. o. azféle, ezféle, azképenn,
ezképenn, az naponn, ez naponn, ez föld
önn, ez helyett ’s a' t. vagy kényes Eufó
niával, a’ mint írja Páriz Ferentz is: afféle,
abbéli, ebbéli, efféle, akképenn, ekképenn ’s a’ t.
Tehát nem jó így írni; ammint Versegivel
Tiszt. Magy. 29. lap; ammidőnn, avvagy,
ammelyly ’s a’ t. mertt ezeket sem így nem
mondjuk, sem ezekbenn mutató név-mássa
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nintsen, hanem articulus. Ugyan is ha jó
lenne: ammi, avvagy, ahhogy, ammelyly,
anunidőn n ’s t.eff. akkoronn jó lenne ez
is: Affő (Caput) akkő (lapis,) akkutya
(canis) ’s t. eff. ezek helyett: a kő nehéz,
a' kutya harap, a f ő első mindenbenn,
mivel úgy articulus ezekbenn af, ak, ez
helyett: az, tudni illik aff ő ez helyett azfő,
akkő ez helyett: azkő, mint Articulus
amazokbann; ammi, avvagy, ahhogy, am
midönn ’s a’ t. 1816-bann az 50 szám alatt
a’ hazai dolgok között a’ Magyar Kurír
így ír: A’ Magyaroknál az eb és a’ kutya
egygy dolgot tészen, azért ebbéli kívánság
anynyit tészen, mint kutyabéli kívánság.
Innét azt állítja, hogy jobb írás módja e z :
E' béli kívánság, mint Ebbéli. — De erre
könynyü a’ felelet, 1-ször Más ebbéli, más
eb béli, vagy eb-béli. Ebbéli anynyit tészen
mint ez-béli a’ régieknél, Eb-béli pedig
anynyi, mint kutya-béli. Mikoronn így ír
ok : Ebbéli kívánság, Eb ezen mutató névmássából lészen: Ez ; de el-változik a’ köz
önséges nyelv szokás-ként; valamint Ez
ből lészen : Ennek, Ebbe, Ebből, Ettől, Er
re, Erről, Efféle, Effelől, Ekképenn, Ennél.
’s a’ t.’s ekkoronn öszsze írjuk így : Ebbéli \
mivelhogy
szó el-romlik az öszsze-tet*

elbenn, nem pedig íg y : Eb-béli, mint nem ír
juk. já-mbor, hanem jámbor, noha jó emberből
lett ösz-szó. 2-szor Minden nyelvbenn elég
szó vagyon, melyly több értelmű, és tsak
a’ beszéd tartalmából érti az értelmes em
bér annak jelentését. 3-or E'béli nem hely
e s, mint nem lenne helyes E 'be, ez helyett
jEbbe^E'nek, ez helyett: Ennek; Eból, ez
helyett: Ebből's a’ t. mertt ezen utól-járó Be
ebből rövidfiltt meg Bele, vagy Belé, az
értt a’ XII. Századbéli Sír-beszédbenn oltrasjuk: Ez munkás világ-bele (in hunc la
boriosum mundum).
Az vagy Á ha Articulus, nem ejtegjttetik, a’ mint jól észre veszi Erdósi, ha
nem Az, Ez mutató név-mássa, így hajlik:
Az Egygyesbenn
1. Ejt.
2. —
3* —
4' —

Az.
Azé
Annak
Azt.

Ez.
Ezé.
Ennek.
Ezt. (Helytelen A zt
at, Eztet 1. Fej. 1. J eg y)
Többesbenn

1. —
2. —
3 —
4. —

Azok.’
Azoké.
Azoknak.
Azokat.

Ezek.
Ezeké.
Ezeknek.
Ezeket;

Jegyzetek,

1.) Ezen Név-mássaihozz : az, ez ím ez
en végezetet: on és en szokttuk ragasztani,
s mondan i: azon, ezen, p. o. azon ember:
(ille homo) ezen könyv, (hic liber), mind
azon-által ez helyett: mindazáltal, és tsak
anynyit ér mindazonáltal, mint mindazáltal,
tsak anynyit ér azon, mint az, tsak any
nyit ér ezen, mint ez. Révai Elab. Gram.
pag. 417. azt írja, hogy, azon, ezen Prono
men compositum, öszsze kötött név-mássa;
de hibái; mertt ezen végezetbe: on, en nem
része a’ beszédnek, hanem tsak paragógé,
itt an nem anynyit tészen, mint őn (ille)
p. o. mind szent, és minden szent-napja
(Festum omnium sanctorum) egygyre
megyen, minden szent nem azt tészi: mind
ön szent. Már pedig akkortt kell valamit
kötött szónak mondani, mikortt két, vagy
több részét a’ Beszédnek egygyüvé kötjük,
p. o. két nevet, vagy egygy nevet, és hoz
zá egygy igét, mint : alma-fa, fen-kő, kenkő, gyújtovány-fű. ’s t- eff.
2.) Ezen Mutató Név-mássa : az, vagy
d nálunk egygyszer'smind Artikulus, p. o.
az Úr anynyit tészen, mint a’ Görögnél
hos Kyrios, a’ Németnél dér Herr, mely lyet
a’ Diák, és Toltt, nékjek Artikulussak
nem lévénn, tsak így ejt: Dominus, Pán,
Artikulus-nélkül. Nintsen elég okunk, úgy
mond Révai Elab. Gram. pag* 407. hogy
az Artikulussal a’ Beszédnek részeit szap
orítsuk ; mivel Nyelvünkbenn ez tsak

Mutató Név-mássa; de még-is az egyenes
mutatónál 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
mutató Név-mássa-is, ’s azonbann mük az
Artikulusnak sem a’ Nem-béli különbbség
jelentésére, sem az Ejtegetés’ meg-készülésére semmi olylyan hasznát nem veszjük,
mint veszik, p. o. a’ Németek, és Görögök;
a’ mi különös tisztje pedig annak Nyelvünkbenn vagyon, azt a’ Név-mássai-köz
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
sá, azt a’ Debretzeni Gramatikával hely
esenn nevezjük : M eg-kűlönbböztető Név
mássának, diákul pedig, Pronomen articu
lare.
. . .
,
De ez a kérdés támad: valljon mind
a két mutató Név-mássa : az-is, ez-is Artikulus-e? És nintsen-e még több féle Ar
tikulus? Ezen kérdésekre nem egygyez
ő leg felelnek Nyelv-tanítójink; — némelylyek azt állítják,hogy ez-is Artikulus.
De mivel nagyonn különbböznek egygymástól az ilvlyen mondások, p. o. az em
ber halandó (homo est mortalis) és ez em
ber halandó (iste homo est mortaiis,) látni
való, hogy ez valóságos mútató Név-más-

sa, és nem olylyan, mint az ezen szólásbann: az ember halandó. Némelylyek a’
Német-ként ezen szót: cgygy, határozatlan
Artikulusnak tartják; de botlanak; ment
akkor’ a’ Diáknál, az aliquis, quidam, ar
ticulus indeterminatus lenne, mivel sokszor
ezen szó: egygy, tsak anynyit jelent, mint:
némelyly, valaki, p. o. hasonló Menyny-or
szág egygy Királyi emberhezz ’s a’ t. En
azt ítélem Erdósivel, hogy Nyeiviinkbena
tsak egygy az Artikulus, articulare prono
men, a meg-különböztető Név-mássa, tudni
illik: az, vagy meg-rövidítve a\ (p. o. az
ember, a ló, ez az ember, ez a ló) melyly
hajlitatlanúl marad, p. o. ezé a lóé, ennelt
az embernek, ezé az emberé, azt az emb
ert. Am az: az, ez, a' melyly ejtegetteti ;
Mutató név-mássa, az, a pedig ezekb^na
a’ példákbann, melyly nem hajlíttatik,
meg-kűlönbböztető Nev-mássa; Méltónak
állítom Silvester, vagy Szinynyer Váraljai
Erdősi János' leg régibb Magyar Gram
matikusunknak ítéletét elé-adnom, — a’ ki
ilylyen nevű Könyvébenn: Grammatica
Hungaro Latina, in usum puerorum recens
scripta, Joanne Silvestro Pannonio Autho
re Neanesi. Anno 1539* ^ie *4» Junii, —
(melylyet Révai Miklós soha sem Iára,
a’ mint maga Gramatikájábann meg-vallja,
’s melylyet Kazintzi Ferentz Ur újjolag
ki-ada a’ Magyar Régiségek, és Ritkaság
ok között az 1. Kötetbenn Pestenn 1808.)
a’ 43. laponn így ír. „Philippus Melanchton
Praeceptor noster scribens in Grammatica

sua Graeca, de Graeci sermonis Articulis
primum Priscinianum, sequutus latinam
lingvam articulum habere negat, Gramma
ticosque latinos nominum casibus hic, haec,
hoc, docendi gratia addidisse, non quod ser
mo latinus hos nosset articulosi — ,,De
inde Germanicam Lingvam, aeque ac Grae
cam Articulum habere. - - Habet et sermo
Hungaricus, perinde, ac Graecus: Articu
lus est in nostro sermone particula az om
nium generum, ac numerorum, quae infle
cti nescit, nam quae inflectitur, pronomen
est; minima quidam illa, sed quie magnam
Orationi addat tum majestatem, —. tum
splendorem, si quis illa recte utatur.u —
És a’ 60-dik laponn, a’mit előbb a’ Diák
nyelvről íra: hogy nintsen a’ Diák nyelv
nek artikulusa, és hogy a’ Diák Nyelvtanííók a’ hic, haec. hoc mutató név-más
sait a’ Diák Név' Ejtéseihezz adtták, bő v
ebbenn így magyarázja. „Cum enim di
cimus : Hic Magister, hujus magistri
pronomina hrec ad generum, et casuum
doctrinam faciendam, Grammatici addi
dere Latini, non ut essent articuli. Jure
igitur haec Donatus Pronomina vocat ar
t ic u la r ia .-— Ha Erdő si-ként tsak ezen
szótska: az artikulus, te-hát botlik Révai
Antiqu. §. 119. mind a’ két mutató név
mássát Artikulusnak írvánn. Valójábann
is más: az ember meg-hal: homo morie
tur. Tollttúl: T slovek umre; esmé g más:
ez ember, vagy azon ember, vagy az az
ember meg-hal, homo hic, vel ille morie
tur, Tolttúl: Tento tslovek umre. Mivel

I-ső TÁBLA a’ 165-dik laphozz.
Az Egygyesbenn:
1. Ejt, Magam, v. én magam,
(ipse ego, ipsa ego),
2. — Magamé, v. én magamé,
(mens, a, um), anynyi
mint enyém.
3. — Magamnak, v. én magam
nak, (ipsi mihi)
4. — Magamat, Én magamat
(ipsum me, vel ipsam me)

Magad, v, te magad, (ipse tu,
v. ipsa tu),
Magadé, (tuus, a, um) Lássd
Teéd,

Maga, v. Ő maga. (ipse ille, ipss
illa).
Magáé, (ipsius, illius) Lássd Övé*
(suus, a, um).

Magadnak, Te magadnak, (ipsi
tibi)
Magadat, r. T e magadat (ipsum
te, v•ipsam te)

Magának, Ő magának, (ipsi illi).
Magát, v* 0 magát, (se ipsum,
se ipsam).

A' Többesbenn.
1.Ejt. Magunk, v. mii magunk,
(ipsi nos, ipsae nos)
3. — Magunké, (noster, a, um)
v. mü magunké. Lássd
milénk.
3. — Magunknak, mü magunk
nak, (ipsis nobis)
4. — Magunkat, v. mü magunk
at, (nos ipsos, v. nos ipsas)

Magatok, ti magatok, (ipsi vos,
ips* vos)
Magatoké, (vester, a, um) v. timagatoké. Lássd tiétek.

Magak, Ö magak, (ipsi illi, ipsse
ill»).
Magaké, v. Ö magaké (ipsorum,
ipsarum. Lássd Övé’k.

Magaknak, v. 6 magaknak,
Magatoknak, ti magatoknak,
(ipsis illis).
(ipsis vobis)
Magatokat, v. ti magatokat, (vos Magakat, v. 6 magakat, (se ipsot
se ipsas).
ipsos, vos ipsas)

A. A* Egygyes Számbann
d.) Kötő Módbann.
3-dik Személy,

Emlékedet’ okáértt a’Végezetek
nek rövid le festetésök.
1*SŐ Személy, Vastag hangonn, Vékony hangonn.

2-dik Személy.
3.) Lég múlttabb üdö.
A’ Jelentő Mód’mtílttabbjáhozz valr.a Segod ige jő.
6.) Jövendő üdo•
aszsz, eszsz a 3-dik szem ok, ek a 3-dik
atnd, end,
ély’ and,end végezete
személy* végezete
utánn.
utánn
e.) Határozatlan Módbann.

And, aszsz, ok.
ni,

End, eszsz, ek.
ni.

B. A* Többes Számbann.
*nak) enek, néha nak, otok,etek, néha tok,
nek
tek

unkjünk, hajdana
mák, műk

Unk, otok, anak, Ünk, etek, enek,
néha unk^ tok, néha ünk, tek,
nek, vagy ünk,
nak.
tök, nek.

Lássuk ezt világosabban a III-dik Tábláim ez példábann: Nyír (radit).

II-dik TÁBLA, ar ígő-dik laphozz.
A, Ragasztékatlan Igének tselekvő képe.
A. Az Egygyes Számbann.
Emlékezet’ okáértt a’ Végezetek
a) Jelentő Módbann.
nek rövid le-festetésök.
^•aik Személy,

i-dik Személy,
lrSÖ Személy.
Vastag hangonn, Vékony hangonn,
1. ) J elen v a ló üdö,
Aszszok
Eszszek
A' gyök-ér assz, essz, néha tsak jzíz,
2. ) -Alig mii Itt üdÓ.
Ezen segéd ige: vala járul a’ jelm-való szsmélyjeihezz
3) Múltt üdö,
ai vagy e,
ál, él
ék
a, ál, ék,
e, él, ék.
4.) Midit abb üdö.
ott,ett, néha tsak tt, ál, él, elejébe jövénn
am, em, elejébe jövéni*
ott, ál, am,
ett, él, em, vagy
a’ 3-dik végezet,
a’ 3-dik végezet.
Vagy ttálom.
ítélem,
3.) Leg-midttabb üdö,
Vala, vagy valtt Segéd igét kötjük a’ Műlttabb üdö'személyjeihezz.
6.) Jövendő üdö,
Egygy a’ Jelenvalóval, vagy a’ határozatlan M ódhozz/og Segéd ige
járói, és a’ Jelenvaló üdö’ végezetjeit veszi fel.
b.) A’ M e g - h a g y ó M ó d b a n n .
jón, jen, jön,
j,
nintsen,
jón,
jen, jön,
d.) A’ K ö tő M ó d b a n n .
l. A" Jelenvaló egygyez a’ Meg-hagyó móddal. Az 1-sö Személy*
hezz ah, eh végezetet adunk. 2.) Alig múltt nintsen.
3. ) Múltt üdö.
na, ne,
nál, nél,
nék.
Na, nál, nék,
Ne, nél, ne*k,
Az az, a’ Jelentő múlttja végezeteinek elejökbe n betűt teszünk.
4. ) Múlttabb üdö,
A' Jelentő’ múlttabbjáhozz légyen Segéd ige járói, melylyet a’ régiek
hajtogatának, de mar az a’ szokás ki-avűla. 7’elegdi 3. Rész, 39* ^aP*

III-dik TÁBLA a 186-dik laphozz,
2,~dik Személy.

2

-dikSzemély.

1-so Személy.

a.) Jelentő Mód.
í.J Jelenvaló
Egy* Szám. Nyír
Nyírok v. nyírek.
Nyírszsz
Több. —
Nyírnak v. nyírnek
Nyírtok vagy nyírtek
Nyírunk v. nyírünk.
2.) Alig múltt udö.
Egy. Nyír vala
Nyírok vala, v. nyírek vala.
Nyírszsz vala
Töb. Nyírnak vala v. nyírnek vala Nyírtok vala v. nyírtek vala
Nyírunk vala, v. nyírünk vala.
2,.) Múltt üdő.
Eg)'* Nyíra v. nyíre
Nyírál v. nyíré1
Nyírek.
Töb. Nyírának v. nyírének
Nyírátok v. nyírétek
Nyíránk v. nyírénk.
4.) Múlttabb üdő.
Egy. Nyírtt
Nyírttá! v. nyírttél
Nyírttam v. nyírttem.
Töb*Nyírttanak v. nyírttenek
Nyírttatok v. nyírttetek
Nyírttunk v. nyírttünk.
J.) Leg-múlttabb üdő.
Tsak
vala,vagy valtt Segéd ige járul mind a’ három személyhezz
a’ múlttabb üdö utánn, p,o. nyírit vala ’s a’ t.
6.) Jövendő
Egygy a’ Jelenvalóval, vagy a’ határozatlanhozz fo g Segéd igét teszünk ekképenn:
Egy. Nyírni fog
Nyírni fogszsz
Nyírni fogok.
Töb. Nyírni fognak
.
Nyírni fogtok
Nyírni fogunk.
/

b.) Meg-hagyó Mód.

Egy. Nyírjon v. nyírjen
Töb. Nyírjanak v. Dyírjenek

Nyírj
Nyírjatok v. nyírjetek

d.) K ö t ő

M ód.

Nyírjunk v. nyírjunk.
\

l.) Jelenvaló üdő.
Mint a’ Meghagyó

0

Nyírjak, vagy nyírjek.
2.)

Aligmúltt.ja nintsen.

2-dik Személy*
3.) Múltt üdő.
£gy> Nyírna v. nyírne
Nyírnál v. nyírnél
Nyírnék.
Tob. Nyírnának v. nyírnének
Nyírnátok v. nyírnétek
Nyírnánk v. nyírnánk.
4.) Múlttabb üdŐ.
A’ Jelentő Mód’ nnílttabbjáhozz legyen adatik.
Nyírit légyen
Nyírttál légyen, v. nyírttél légyen Nyírttam légyen, nyírttem légyen*
Tob. NyírttanaK légyen, vagy
Nyírttatok légyen, v. nyírttetek Nyírttunk légyen, v. nyírttünk
nyírttenek légyen
légyen
legyen.
j.) Leg-múlttabb .
A' Jelentő Mód’ mdlttabbjáhozz valna Segéd ige jő.
Egy. Nyírit valna
Nyírttál valna, v. nyírttél valná Nyírttam valna, v. nyírttem valna.
Tob. Nyírttanak valna, vagy
Nyírttatok valna, v. nyírttetek
Nyírttunk valna, vagy nyírttüuk
nyírttenek valna
valna
valna.
6.) Jövendő üdő.
Egy. Ha nyírand, v. nyírend
Ha nyírandaszsz, v. nyírendeszsz Ha nyírandok, v. nyírendek.
Tob. Ha nyírandanak, v. nyír*
Ha uyírandatok, v. nyírendetek Ha nyírandunk, v. nyírendünk.
endenek
3-diA Személyi

e.) Határozatlan Mód.
Tsak Jelenvaló üdeje vagyon:
Nyírni*

A. Az Egygyes Számbann:
d.) Kötő Módbann.
§*dik Személy.
%-dik Személy.
4. ) Múlttabb üdő.
Légyen adatik a’ műltthozz,
5.
Valna járdl a’ műlttabbhozz.
6.) Jövendő adó*
A’ míveltetö’ jövendöjéhezz járúi
ik,
oly el+
e.) Határozatlan Módbanm

w<$ Személyi

Emlékezet’okáértt a Végezetek
nek rövid le-festetesök.’
Vastag hangonn. Vékony hangonn.

) Leg-múlttabb üdő

cm, enu

ik, ol, öm.

ik, el, éra. 1

ni,

ni.

B. A’ Többes Számban n.
A* Míveltetö gyök-ér személyhezz azok a* Végezetek járulnak, melylyek a’ tselekvö ige’ többes
számábann. Lassúk ezt világosbban az V-dik Táblán ti ez példábann: Nyír, melylyből
míveltetö lészen Ny írat, vagy Nyírét; szenvedő pedig: Nyíratik, vagy Nyír étik (raditur).

IV-dik TÁBLA, a* 205-dik laphozz,
B. A’ Szenvedő igének képe.
A, Az Egygyes Számbann.
Emlékezet' okáértt a’ Végezetek
a) Jelentő Módbann.
nek rövid le-festeté‘sök.
%-dik
.
ély
zem
S
%-dik
.
1-jÓ
,
Vastag hangonn. Vékony hangom.
A’ mível tető ige'gyöki.) J e le n v a ló
eVszemélyjéhezz
járul
//t,
<?/, </,
0//7, fCTj
ik, ol, om,
ik, el, em,
z.)
múlté ud<b*
Tsak vű/űt tojdatik a’ jeleq,valóhozz,
3) Alulit üdő.
ék, él, ém.
ál, él,
ék
ám, ém,
ék, ál, ám.
4.) M últtabb üdő,
ett, él, em.
ott,
él,
am, em,
9tt, ál, am.
5.)
Leg-málttabb.üdo,
A’ Múlttbozz val(t, vagy rWf£ járul,
*
6.) Jövendő
ü
d
ő
,
Egygy a’ Jelen valóval, vagy a'szenvedő határozatlan
Segéd igével hajtogatjuk,
b.) A’ M e g - h a g y ó M ó d b a n n .
A ’ Míveltetőnek meg-hagyó szemclyjéhezz járul
ék,
ál, él,
nintsen

ék» ál.

ék* él,

d.) A’ K ö t ő M ó d b a n n ,
1. ) Jelenvaló üdo,
Egygyez a’ Meg-hagyó móddal, Az í-ső Személybenq
em vég
ezet járul a’ míveltető’ Meg-hagyó’ 2-dik «zemélyjéhezz,
2. ) Alig máltt nintsen,
^3.) Máltt üdo.
nám, ném.
nék,
nál, nél,

nék, nál, nám,

nék, nél, neW

V.dik TÁBLA a 205-dik laphozz.
3>-dik Személy.

2

-dikSzemély.

a.)

1-ső Személy.

J e le n tő
M ód.
1.
J Jelenvaló üdo.
Egy. Nyíratik, v. nyíretik.
Nyíratol, vagy nyíretel.
Nyíratom, v. nyíretem.
Nyírattok,
vagy
nyírettek.
Töb.Nyírátnak v. nyíretnek.
Nyíratunk v. nyíretönk.
2.
) Alig múltt üdö.
Tsak v»la járul a’ Jelenvalóhozz.
2,.)M
últt üdő.
Egy. Nyíraté’k v, nyíreté’k .1
Nyíratám, v. nyíretém.
Nyíratál, v. nyíreiéi.
Nyíratánk, v. nyíreténk.
Töb. Nyíratának v. nyíretének. Nyíratátok, v, nyíretétek.
4.) Múlttabb üdő.
Nyíratttam, v. nyíretttem.
Egy. Nyíratott, v, nyíretett,
Nyíratttál, v. ryíretttél.
Nyírat-ttunk, v. nyíret-ttünl
Töb, Nyíratttanak v. nyíretttenek. Nyíratttatok, v. nyíretttetek.
3.)
L e g -m ii
A ’ múlttabbhozz vala, vagy valtt járul.
6.) Jövendő
Egygy s.' Jelenvalóval, vagy mint a’ tselekvobenn a’ míveltető’ határozatlanhozz fo g S f g é i
ige járul, p .o, 6 nyíratni, v, nyíretni fog, te nyíratni, v. nyiretni fogsz ’s a’ t.
b.) M e g - h a g y ó
M ód,
Nintsen
Egy. Nyírassék v. Nyíressé’k
Nyírassál v, Nyiressél.
Nyírassunk v. nyíressönk.
Töb. Nyírassanak, v, Nyíressenek. Nyírassatok v. ny'íressetek.
d.) K ö t ő
M ód.
l .) Jelenvaló üdo.
Úgy foly mint a Meg-hagyó, egygyedűl az
i-sö személy
—
**
—
Nyírassam, nyíressem.
2.) Alig multija nintsen.

3 -dikSzemély,

2 -dik Személyi

1-jó

Szem ,

3.) Múltt üdö.
Egy. Nyíratné’k, v. nyíretné’k, Nyíratnál, v. nyíreméi
Nyíratnám, v. nyíreméin.
Töb. Nyíratnának, v.nyíretnének. Nyíratnátok, v. nyíretnétek*
Nyíratnánk, v. nyíretnénk.
4.)
Múltt abb
A’ Jelentő múlttabbjáhozz minden személybenn Légyen Segéd ige ragad, p. o. nyíratott-légyen, nyírattál-légyen ’sa’t.
5.) Leg-múltt abb üdö.
A' Jelentő múlttabbjáhozz valna Segéd ige járul, p. ö. nyíratott*valna’sa t.
6.) Jövendő üdö.
Egy. Nyírat*and-ik, v."nyíret-end- Nyíratandol, v. nyíretendel. Nyíratandom, v. nyíretendem,
ik.
Töt. Nyíratandanak, v. nyírét- Nyíratandotok, v. nyíretendetek. Nyíratandunk, v. nyíretendttak*
etidenek.
*

e.) Határozatlan Mód*
Nyíratni, vagy nyíretni.

A. Az Egygyes Számban»,
d.) Kötő Módbann.

Emlékezet’ okáértt a’ Végezetek
nek rövid le-festetésök.

2,-dik Személy.

2-dik Személy.
\»só Személy.
3. ) Alá Itt üdö.
A’ ragasztékatlan’ múltt 3-dik személyjéhezz jönek a’ Ragasztékok,
p. o. nyírna szóhozz a, ad,
,
m
a
4.)
Múlttabbi'ido.
A ’ Jelentó M ód’ múlttjáhozz ezen Segéd igét: Légyen toldjuk.
3.)
Leg-múlttabbüdö.
A’ Jelentő Mód’ múlttabbjáhozr Valna Segéd ige járul.
6.) Jövendő üdŐ.
A’ ragasztékatlan kötő Mód’ jövendő 3-dik személyjéhezz, mint a’
Jelentő jelenvalójábann, ragasztatik
ja, i,
od, ed,
om, em.
ja, od, om.

e.) Határozatlan Módbann.
A’ ragasztékatlan hatál ozatlanhozz jő
a, e,
ad, ed,

am, em. öm.

a, ad, am.

Vastag

e, ed, em.

hVékony hangonn.

nyírne-kíe, ed, e

U ed, em.
i, öd, öm.

e, ed, em.
e, öd, öm.

B. A’ Többes Számbann.
Mindenütt az Egygyes Szám’ 3-dik ragasztékos személyjéhezz a’
többes számbeli Ragasztékok járulnak:
ak, ek,
utók, etek, \. ötök,
Egygyedűl a’ Határozatlan Mód’ i-sö személyjébenn unk,ünk.
Lássuk ezt világosbban a’ VII*dik Táblánn ez példábann: N y ír (radit).

uk, üak,atok,uk.

VI -dik T Á B L A , a* 222-dik laphozz.

D. A’ Ragasztékos Igének tükör képe
A. A z E g y g y * 8 S z á m b a n n .
a) J e l e n t ő M ó d b a n n .
2,-dik Személy.
? -dik
1.) J e le n v a ló
.
A ’ ragasztékatlan 3-dik személyhezz járul
ja,vagy
f\od, ed,

2.) A

l i g

m

.
ély
zem
l*sÓ Személy.S

Emlékezet’ okáértt a’ Végezetek*
nek rövid le-festetésök.
Vastag
hangonn.V h a n g o n n .

öd.
om, em ,v,öm .

ú

l t t

ja, od, ona.

ü

d

ő

Tsak vala toldatik a’ jelen-valóhozz.
3) Alá Itt üdö,
A” ragasztékatlan 3-dik szeméjyhezz ragad:
a, e,
ad, ed,
,
,
a, ad, am.
4.)
Mú
üdő.
b
lta
A’ ragasztékatlan múlttabh.3-dik személyjéhezz jő :
a,<?»
ad, ed,
,
a, ad, Um.
3.)
Lég-múlttáb
b
ü
d
ö ,
A’ Múlttabbhozz vala, vagy valtt járul.
6.) Jövendő üdö.
Egygy a’ Jelenvalóval, vagy a’ ragasztékatlan határozatlan Módjáhozz fő/*Segéd Ige adatik ragasztékosann
’s a’ t.
b.) A’ M e g - h a g y ó M ó d b a n n .
A’ ragasztékatlan 2-dik személyjehezz toldatik
ja, je,
ad, ed,
nintsen
d.) A’ K ö t ő M ó d b a n n .
1. ) Jelenvaló üdö.
Egygyez a’ Meg hagyó móddal. Az í-sö Személyhezz
2. ) Alig múltt nintsen.

ja, ad.

em járúlvánn.

1, ed, em.
i, öd, öin,

e, ed, em.

e, ed, ém.

je, ed.

VII-dik TÁBLA a* 222-dik laphozz.
3-dik Személy.

1-dik Személy.

t -só Személy.

a.)

Egy>Nyírja, v. nyíri.
Töb. Nyírják, v. nyírik.
Nyírja vala, v. nyíri vala.
Egy. Nyírá v. nyíré.
Töb. Nyírá’k v. nyíreik, ez hely
ett : nyíré-e^; mertt nyírek
ragasztékatlan első múltt sze
mély az egygyes számbann.
Egy. Nyírtt-a, v. nyírtt-e,
Töb. Nyírtták, v, nyírtték.
Nyírttá vala, v. nyírtte vala.

Másodszor:
Egy. Nyírni fogja.
Töb. Nyírni fogják

J e le n tő
M ód.
l Jelenvaló
Nyírod, vagy nyíred.
Nyírom, v. nyírem.
Nyírjátok, vagy nyíritek.
Nyírjuk, v. nyírjük,
2.) Alig
üdö.
Nyírod vala ’s a’ t.
2,.) Alúltt iidÓ.
Nyírád, v. nyíred.
Nyírám, v. nyírém.
Nyírá’tok, v. nyíré’tek ez hely Nyírók, v. nyírok, (ez helyett
ett: nyíré-etek; mertt nyíretek
nyítáuk, és n y ír é i.)
ragaszték;,tlan múltt 2-dik sze
mély a’ többesbenn.
4»)
JVlúlttabbüdö.
Nyírttám, vagy nyírttém; mertt
Nyírttad, v. nyírttad.
nyírttam nyírttém ragaztékatlan.
Nyírttátok, v. nyírttétek.
Nyírttuk, v., nyírttük.
jj.) Leg-múlttabb üdö.
Nyírttad vala ’sa’ t.
6.) Jövendő üdö.
Először egygy a’ Jelenvalóval,
Nyírni fogod,
Nyírni fogjátok:

Nyírni fogom.
Nyírni fogjuk.

b.) Meg-hagyó Mód.
Egy.Nyírj-ja, v. Nyírj-je; mertt Nyírj-ad, v. Nyírj-ed.
nyírja, nyírje a’ Jelentő módnak
jelenvaló üdcje,

Nintsen

3

-dikSzemély,

z-dik Személy.

1

Személy.

Töb.Nyírj-ják, v. nyírj-jék ;
mertt N\ írják
a’ J e l e n t Ö M ó d ’

Nyírjjátok, v. nyírjjétek.
Nyírjjunk v. nyírjjük.
Nyírjátok
, Nyírjük
je le n v a ló
(id e je .
d.) K ö t ő
M ód.
l.) Jelenvaló üdo.
Mint a’ Meg-hagyó, egygyediil az i-sö egygyes személyje
—
Nyírjam, nyírjem.
2.) Alig málttja nintsen.
3.)
Múltt
Egy. Nyírná, v. nyírné,
Nyírnád, v. nyírnéd.
Nyírnám, v.nyírném .
Töb. Nyírná k, v. nyírné’k ;
Nyírna’tok* v* nyírné’tek,
Nyírnák,
, ez helyett Nyírírok
y
n
mertt nyírnék ragasztékátlan mertt nyírnátok, nyírnétek ragnáuk, nyírnéük.
asztékatlan.
elsó niűltt személy.
4.) Múlttabb üdő.
Nyírttá légyen, vagy nyírtte Nyírttad légyen s a’ t.
légyen.
3.)
.
Nyírttá valna v. nyírtte válnám Nyírttad valna ’sa’ t.
6.) Jövendő üdo.
Egy. Nyírandja, v. nyírendi.
Nyírandod, v. nyírended.
Nyírandom, v. nyírendem.
■lob. Nyírandják, v. nyírendik
Nyírandjátok, v. nyífenditek.
Nyírandjuk, v. nyírendjük.
.

e.) H a tá roza tla n Mód.

Egy.Nyírnia, v. nyímie.
Nyírnád, v. nyírned
Tob. Nyírniak. v. nyírniek vagy Nyírnátok, v. nyírnetek,
nyírniök.

Nyírnám, v. nyírnem.
Nyírnunk, v« nyírnünk.

2

$-dik Szentély^

'•dikSzemély.

v~sÓ- Személy.

Valttunk.
Valttatok.
Mentietek.
Menttünk.
Menttenek.
v.
* ^. j . ) Lég-múlttabb üdő.
E g y . Valtt vala.
Valttam vala, v. valttam valtt.
Valttál vala, v. valttál valtt.
Mentt vala.
Menttel vala.
Menttem valtt.
6.) Jövtndo üdő. 4
Vagyonnak jövendője magából nintsen; mertt nem mondjuk : Vanni fog, mint:
E g y .Menni fog,
Menni fogszsz,
Menni fogok, ’s a' t.
2-szor Mivel a’ jelenvaló üdöt jövendő hely^ ft haszná'juk, ez jelenvaló fidövel : lészen (fit) éltjnk jövendő helyett, (erit),
lésze
( ris)
(erő). Erről az igéről alább szolok.
Töb. Valttanak.

'

b.) M e g - h a g y ó
Mód.
Vagyonnak meg-hagyója nintsen; hanem azt
’ költsönn veszi íg y ; légyen. Erről alább.
E g y . Menjen.
^
Menj (men-ből rendes)
Nintsen.
Töb. Menjenek.
"
Menjetek.
Menjünk.
d.)

Kö t ő
Mód.
1.) Jelenvaló udo.
Vagyonnak nintsen, mivel nintsen meg-hagyója, hanem lészen igével teszi-ki azt így : legyen ’s a’ t.
Egy. Menjen.
Menj.
Menjek,
Töb. Menjenek.
Menjetek,
Menjünk.
2.) A lig múlttja nintsen.
? .) Álé, Itt

E gy. Vaína,

Válnál.
\
Válnék.
(a mint a Debr. Gram. a 8o. lapon írja, nem p»dig vóna, vagy volna; mertt ez palótzor,
mint
a,vagy ólma, mertt nem
óm
, volá ly

A’ P br. Gram. n ?>o, lanorm
két í-vel:
válttá

y

’ -Iveiorm íria Í2v: v á lt; de helyesebbenn írttá valna

VIII-dik TÁBLA a 247-dik laphozz.
I.) VAGYON, MEGYENröl.
$~dikSzemély.

l-dik Személy.
a-)

t-íó' Személy.

J e le n tő
M ód.
l J Jelenvaló üdő.
J$gy.Vagyon (meg-rövidítve van) Vagy, Mégy, Mészsz (Sz. Páli Vagyok, Megyek*
Megyen, Menyen, (meg-rövidGram, pag. 161.)
ítve) Mén.
¥éb. Vágynak, meg-rövidúlve: Vagytok: megytek, v. mentek. Vagyunk, megyünk v. menyünk,
vannak,
Megynekmeg-rövidSz. Páli. pag. xói. v. menünk,
<Uve mennek.
mertt a’ G. az Ny
betűvel
fel-szokott tserélödni, a’ mint
meg-mútatom a' Szó-könyvem
be én.
2.) Alig múltt üdő.
Vagyon-naknintsen alig múlttja, Sz.P áli pag. 157. ( ’* így hibáz a’ Debr. Gr. 77, lap.’
£ g y . Megyen vala,
M égygy, v. mészsz vala
Megyen, v. menyen vala.
Töb. Megynek, v. mennek vala, Megytek, v. mentek vala.
Megyünk, v. menyünk vala,, y.
menünk vala.
2-J Múltt üdő.
£gy. Vala (ez helyett vana. lássd Valál.
Valék,
a* Szó-könyvemet
alatt.)
Méné,
Ménéi.
Ménék.
Töb. Va Iának.
Valátok.
Valánk.
Ménének.
Menetek.
Menénk.
4,)
Múltt abbü
dő.
Egy. Valit *) (Palótzosann, vót, Válnál,
Valttam,
v. voltt, mint óma, ólma, ez
helyett: (alma)
Mentt,
Menttél,
Menttem

IX-dik TÁBLA, a* 247-dik laphozz.
$-dik Személy.

2-dik Személy.

Menne (mén-böl rendesenn foly.
Töb. Válnának,
Mennének,

Mennél.
Válnátok,
Mennétek.
4.) Múlttabb üdö.
Valttál légyen,
Egy. Valtt légyen.
Menttél légyen.
Mentt légyen,
Valttatok légyen,
Töb. Valttanak légyen.
Mentietek légyer,
Menttenek légyen.
5,) Leg-múlttabb
Valttáí
valna.
Egy. Valtt! valna.
Mentt valna.
Menttél valna.
Valttatok valna.
Töb. Valttanak valna
Mentietek
valna,
Menttenek valna
6.) Jövendő üdö.
Vagyonnak nintsen. De vagy jnkább mén igének
Egy. Mcnend.
Menendeszsz.
Töb. Menendenek,
Menendetek,

l’SÓ Személy,
Mennék.
Válnánk.
Mennénk.
Valttam légyen.
Mentiem légyen.
Valttunk légyem
Menttünk légyen.
Valttam valna.
Menttem valna.
Valttunk valna.
Menttünk valna.

Menendek.
Menendünk,

e.) Határozatlan Mód.
Vagyon-nak nintsen, hanem lészen-ből veszi költsönn ezt: ez helyett: esse, melyly tulajdon képenn: fieri. —
Mcgyen-b6\r vagy inkább mentből lészen Határozatlan rendszerént:
Valamint mén-bol lészen: menni, úgy van-bó\ lenn de nintsen szokásban». Botlik tehát
a’ Debr. Gram. a’ 80. laponn : válni határozatlant említvénn; mertt vala a’ Múlttbann vagyon, a’ hat
ározatlan üdö a’ jeJenvalóból származik, a’ hol van,nem val mondjuk,

II.) SZON, SZEN végezetű Igékről.
2-dik Személy.

2,-dík Személy.

1

-sőSzemély*

p.)

J e le n tő
M ód.
1.) Jelenvaló üdö.
£gy. Iszon, észen, *) lészen, té- Iszsz, eszsz, lészsz, tészsz, vészsz, Iszlak, eszlek, leszek, (fio) tészszen, vészen, hiszen, viszen.
ek, vészek, hiszek, viszek.
hiszsz,? viszsz.
Tói.Isznak, esznek, lesznek, rész Isztok, észtek, lisztek, tesztek, Iszunk, eszünk, leszünk, teszünk,
vészünk, hiszünk, viszünk,
vesztek, hisztek, visztek*
nek, vésznek, hisznek, visznek
2.) síiig műltt üdö•
Iszon, eszen v a la ’sa’ t*
3) Műltt üdöi
Iva, eve, vagy Ön^ f) leve, vagy
Iválak, evélek, Vagy
, levék,
ESJSfeu
lön, teve, vagy tön, veve, vagy Ivál, eve!, vagy ó/* levél, vagy
vagy
lök,tevék, vagy tök, vevvön, hive, vagy hűn, vive, vagy
ék, vagy vök, hívek, vagy hűk,
löl, tevéi, vagy t6l, vevél, vagy
vún. (Ezekbenn a’ v betű inas
vivék, vagy
vük
völ, hivél, vagy hűl, vivél, vagy
betű, mint a' régi sír beszéd
vűl.
ben n: halláva, veteve, ’s a’ t.
Többes.
Ivának, Evének, vagy önek, Lev Ivátok, Evétek, vagy ötök, Lev Ivánk, Evénk, vagy Ónk. Levénk,
ének, vagy lőnek, Tevének, v.
vagy lónk, Tevénk, vagy tönk,
étek, vagy lötök, Tevétek, v.
tőnek, Ve vének, vagy vonek,
Vevénk, vagy vönk, Hivénk,
tötöké Vévétek, vagy vötök,
Hi vének, vagy hűnek, Vivének,
vagy hűnk, Vivénk, vagy
Hivétek, vagy hűtök, Vivétek,
vágy vűnek.
vagy vűtök.
Iszon, eszen, iszsz, eszsz, iszlak, esz'ek, ivá’ ak, evelék, ittalak, ettelek, innálak, ennélek, iandalak, ejendelek, mikor légyen szokásbann, meg-mondottam a’ ragasztékatlan tsclekvő ígékrol adott Jegyzeteimbennn a’ 6-dik szám alatt. Egyébkortt ik-es kózép ige. Erről szólok
alább a szenvedő formájú rendetlen igék között.
On, lőn, tőn
, vőn
, hűn, vűn régi módi hajlítás. Valljon t-ször hol vette az n magát ezekbenn ?
2-szor az d,
úbetű honnét számazott? Az i-re azt mondom, hogy ezekhezz : eve, leve,

3-dik Személy.

2-dik Személy.

1-ső Személy.
K ö tő
M ó de
\
1.) Jelenvaló üde.
Mint a’ Meg-hagyó.
Az 1-sö Személy: Igyalak, egyelek* légyek, tégyek, vegyek,
hígyek, Vigyek* Rövid i-vel higygyek.
a.) Alig
múlttnintsen.
í
3.) Múltt üdo.
Egy. Inna, enne,' lenné, tenne* Innál, ennél, lennél, tennél, véna Innálak, ennélek, lennék, tennék,
venne, hinne, vinne. (Nem
nél, hinnél* vinnél.
Vennék, hinnék, vinnék.
pedig iszna, eszne, l eszne, itt
az sz
- né változik Deb. Gr.
n
99. lap.)
Töd. Innának, ennének, lenné Innátok, ennétek, lennétek, ten Innánk, ennénk, lennénk, tennénk,
nek, tennének, vennének, hin
nétek, vennétek, hinnétek, vin
Vennénk, hinuénk, vinnénk.
nének, vinnének
nétek
4.) Múlttabb üdő.
Itt légyen ’s a t.
3.) Leg-múlttadb üdő.
Itt valna ’s a’ í;
6.) Jövendő üdő.
Egy. Iand, ejend, lejehd, tejend, landaszsz, ejendeszsz, le jend Iandalak, ejendelék, lejendek, tej
vejend, hiend, viend. * ) '
eszsz, tejendészsz, vejendeszsz,
endek, Vejendek, hiendek, vi
endek.
h-iendeszsz, viendeszsz;
Töd. Iandanak, ejendenek, lej Iartdatok, ejendetek , lejendetek, landunk, ejendünk, lejendílrik, tej*
endenek, tejendenek, vejendendünk, vejendünk, hiendünk,
tejendetek, v-jertdetek, hiendviendünk.
enek, hiendenek, viendenek
etek, viendetek
d.)

Nem eend, leend, teend, veend; mertt az
tehát
e
n
dn
a ynyi lenne, mint
éndnek. Debr. Gram. 78.lap. Sz. Páli Gram. pag. 160,

ee a’ Magyarnál annyit tés* n,
énd%azértt j >nas betíi járul közb*, hogy een
é13/* Tclegdi 3, R

X-dik TÁBLA a* 247-dik laphozz.
3

dikSzemély,

2 dik Személy.
4.)

w d Személy,

üdő,
b
lta
ú
M

Ittalak, Ettelek. Lettem, Tettem,
Tg}'gyes.
Itt, Ett, Lett, Tett, Vett, Hitt,
Vettem, Hittem, Vittem.
Vitt. (Tehát hibás: ivott, evett, Ittál, Ettél, Lettél, Tettél, vettél,
Hittél, Vittél.
mint hibás lenne,; levett, tev
ett, vevett, hivitt, vivitt.
Többes.
Ittanak : Ettenek : Lettenek : Tet Ittatok: Ettetek: Lettetek: Tett Ittunk: Ettünk: Lettiinh: Tettünk:
Vettünk: Hittünk : Vittünk:
tének : Vettetlek: Hittenek:
etek : Vettetek: Hittetek: Vitt
Vittenek.
etek :
b.) M e g - h a g y ó
M ód.
nintsen.
Egygyes.
íg y 00» fcgyerb légyen, Tegy
en, Vegyen, Hígyen,*) Vigy- így. égy, légy, tégy, végy, hígy
' en, (de rövid /-vei higygyen,
vígy, de rövid /-vei higygy.
nem higyen),
Igyunk,
Együnk,
Legyünk,
Igyanak, Égyenek, Légyének,
Többes.
Tegyünk, Vegyünk, Hígyünk
Tégyenek, Végyenek, Hígy Igyatok, Egyetek, legyetek, tegy
Vigyünk, rövid /-vei higygyünk
enek, Vigyenek, lövid /-vei
etek, vegyetek, hígyetek, vigy
h'gygyenek.
etek, rövid /-vei higygyetek.
teve, veve, híve, vive, Ön Név-mássa járul. A’ z-dikra pedig, hogy
szótag
re, iv w-re,
szokott változni, Lássd bzó-könyvem’ Elö-beszédjét a’ 11. §-bann. Innét Ön ebből lett: eve
Ön (comedit ille roe, vei nos) ’s a’ t.
Hiszen igének Meg-hagyóját így szokttuk ejteni: higygy, higygyen, Higygyenek ’s a’ t. noha
az Analógyia azt kívánná, hogy egygy gy-vel ejtsük, és írjjuk azokat, ne kettővel, mint nem
mondjuk : végygy, tégygy, vigygy ’s a’ t. És rendesebb is egygy gy-ve 1 írni ezeket; mertt ez
ek benn a’ gy,/betÖ helyett áll, melyly jegye a’ Meg hagyónak, a’ gyök-érhezz pedig rendesenn egygy /já rú l
aragasztékarlan meg-hagyónak formálására. Ebbenn: higygy^ a’ gyöknek meg.rövidítése miatt kettőztetik meg a’
valamint ebben: jőj, és jöjj, vagy gyöj, ö$
gyöjj. (Káldi t. Joan. 3. v. 23.)

X I-dik TÁBLA a’ 247-dik laphozz.
Z’ dik Személy*

2-dik Személy.

1-ső Személy K

e.) H a t á r o z a t l a n
M ód.
Inni, Enni, Lenni, (fieri, et esse) Tenni, Venni, Hinni, Vinni.
(mintha lenne: iszni, eszni ’s a’ t. Lássd a’ feljebb való Jegyzést.)
sz, melylynek gyök-ere von, úgy megyen a’ Jelentó'jelenvslójábann, p. o.
on
V
vemszaszsz,
,
szk
on
v
v o n s z a n a k , vonszatok
,
Vonj, vonnék, vonand, vonni, sót vonszon helyett is már ma nagyobb divaibann vagyon ez rendes
ige: von. De vonszon a' régieknél nem szokatlan. Lássd Káldi Ján. 12. v. 32.

III.) A’ MAGÁBANN HANGZÓNN VÉGZÖDŐKRŐL.

a.) J e l e n t ő Mód.
1.) Jelenvalóü
ő
d
Egy. Hí, nyí, sí, szí, ví, ró, ó, fú Híszsz, nyíszsz, síszsz, szíszsz, Hívok, nyívok. sívok* szívok, ví
víszsz, rószsz, ószsz, fúszsz,
vok, rovok, ovok, fúvók, fövök,
fó, jó, no, IÓ, nyo, szó.
foszsz, jöszsz, nószsz, löszsz,
jövök, növök, lövök, nyövök,
Erdélybenn. Hivu, nyivu, sivu,
nyószsz, szószsz.
szövök,
szivu, vivu, Sz. Páli Gram. p.
Nem
egygy
sz-szel
hisz,
szósz. a’ v betű, inas betű;
Ezekbenn
93. 136. rón, ón, fűn, főn, jón,
mivel nehéz lenne ki-mondani :
Lássd Sz. Páli Gram. pag. 93,
non, lön, nyón, szón. A’ hol
híohy
nyíok. fáok. Mivel pedig
ón (ó«) 3. személybéli személy
egygy forma inas betű a’ v d
es név mássa (ille) ’s jón any/-vei, ez helyett: fúvók mond
nyi, mint jó , Ön, fűn, mint fú,
ják : fújok-is; de fúj olyly fér
Ön, a’ hol Ón a’ vastag hang
ges, mint fúv a’ 3-dik személymiá
ón-raváltozik, és a’ magbenn, és miDt férges lenne, híj,
ábann hangzója el-enyészik
nyíj
a* Jelentő raódbann.
az előbbi miatt. Magyar Országbann néhol ez helyett: fő,
vagy főn, mondják fö l, ez hely
ett no, nöl s a' t. *)

2,-dik Személy.
Töb. Hínak,

i •só Személy.

l-d ik Személy.

Hívunk, nyívunk ’s a’ t.

nyínak, sínak, szí Hítok; nyitok s a t.

nak ’s a' t:
2.) A lig
Hí vala
Híszsz vala ’s a’ t.
3 .)
■Egy. Hiva; nyiva, siva, vivaj ró Hivál ’s a’ t.
va, óva, fuva, főve, jőve, nő
ve; lőve, nyöve; szőve.

Töb. Hivának
É g y. Hitt, nyílt; sitt,’ szítt, vitt,

Hivátok
4.)
Hittál ’s a’ t.

üdői
M
ú
ltudö.

Hivék ’s a’ t.
Jegy. Híva, nyiva* ’s a’ t; a’ rövid
/-vei kűiönbböz ez részesülők
től : híva, nyíva, síva, fel van
róva ’s a’ t.
Hivánk ’s a’ t.
M últtab üdöi

Híttam ’s a’ t.

rótt, ott; fútt, főtt, jött, nőtt,
lőtt, nyőtt, szőtt.
Mivel Erdélybenn mondják: hivu, szivu ’s a’ t, azértt mondják:
, szivutt
Sz. Páli Gr. p. 134, i3<j el)ből Ion Magyar Országbanri hívott,- szívót!. Káldi l.T c s s . 4. v. 7.
Töb. Híttanak, ’s a’ t.
Hittatok ’s a’ t.
Hittünk ’s a’ t.
b.) M e g - h a g y ó
MódNintsen.
Híjon, nyíjon ’s a’ t*
Híj, nyíj, síj, szíj ’s a’ t.
d.) Kötő Mód 1.) Jelenvaló üdöi mint a’ Meg-hagyó.
*
2.) A lig
múlttnintsen.
3.) M ulti üdö.
Hína, nyína ’s a’ t.
Hínék ’sa’ t.
Hínál ’s a’ t.
e.) H a t á r o z a t í a t í M ó d .
Híni, nyíni, jőni, szőni ’s a’ t. —>
J
ö
n
l*blészen jön ni.
ő
Botolnak, a’ kik azt tanítják, hogy jobb ezen igéket: hí, rí,sí ’s a't< így mondani: hív, rív, sív ;
mertt ez régi Nyelv-szokás szerént jó vala, de a’ mai közönséges Nyelv-szokás ként jobb bí?
rí, sí. Lássd feljebb IV. Rész. I. T ag. II. Fejezet. Jegyzet 4-dik szám alatt.

í - dik Szém ély.

&-dik Szem ély,

6.) Jövendő üdőt
Látszandol,
Tetszendel,
M gy. Látszandik, Tetszendik,
Zbó.Látszandanak, tetszendenek, Látszandatok, Tetszendetek,
e .)

H a t á r o z a t i á n

l “ SÓ S zem ély.

Látszandom, Tetszendem.
Látszandunk, Tetszendünlu
Mód.

Látszani, Tetszeni.
Hasonló képenn hajlik ismerszik ige is. (Sz. Páli Gram. pag, 141.) De a’ meg-hagyó mód*
bann nem ered olyíy rendesenn a' tselekvő meg-hagyójától, mint
fejí-böl ered
,
tessék, tessél; mertt nem mondják hasonló hépenn
ismerjél, ismerjek, hanem szenvedő:
ismértetikböl:
,ism
értel ismertessék. Noha Látszik ige hasonló ehhezz:
még-is Sz. Páli
(Grammatikájábann a’ 140. laponn) különbbozőleg hajtogatja ezen igét látszik, ettől: tetszik a 164.
laponn; mertt a’ Meg-hagyó módbann nem így hajtja: lássál, lássék, mint tessél, tessék, hanem lát
szassál, látszassák. De ez gánts, mivel látszassál, látszassak,
a hajlitása. így a Kötő
módbann.is nem így hajtja: látszanék, látszanál, látszanám, hanem látszatnék, látszatnál, látszatnom»
ez ismég látszatiknak hajlítása. Látszatik pedig nem jól vagyon magyarul mondva, hanem vagy
látszik, vagy
láttatik,láttatik szenvedő ige, látszik pedig közép ige, Lássd Sz. Páli G.am. pag. i,4 °*

X II-dik TÁBLA a’ 248-dik laphozz,
I-sö f é l e P É L D A .
2

Személy.
ik
-d
3

-dikSzemély.

a.)

Egy- Lát-szik, Tet-szik,
Töb. Látszanak, Tetszenek,

J e le n tő
M ód,
1A Jelenvaló üdo.
Látszol, Tetszel,
Látszatok, Tetszetek,
2.) Alig
üdo.

i -só Személy.
*
Látszom, Tetszem,
Látszunk, Tetszünk,

Látszik rala, ’s a't,
3-J Múltt üdő.
E'gy.Látszék, Tetszék,
Látszál, Tetszel,
Látszám, Tetszém,
Látszátok, Tetszétek,
Töb. Látszának, Tetszenek,
Látszánk, Tetszénk.
4.) Málttabb üdő.
Egy. Látszott, Tetszett,
Látszottál Tetszettél,
Látszottam,•Tetszettem,
1
Látszottatok,
Tetszettetek,
Töb. Látszottanak, Tetszettének,
Látszottunk. Tetszettünk,
b.) M e g - h a g y ó Af á d,
Lássál, Tessé!,
Egy. Láss-ék, Tess-ék,
Nintsen.
Lássatok,
Tessetek,
Töb. Lássanak, Tessenek,
Lássunk, Tessünk,

d.) K ötő

Mód.

1.) Jelenvaló
Úgy, valamint a’ Meg-hagyó.
Az Egygyes usó. Lássam, Tessem.
z.) Alig múlttja nintsen.
3.) Múltt üdő.
Egy.Látszanék, Tetszenék,
Látszanál, Tetszenél,
Látszanám, Tetszeném,
Töb. Látszanának, Tetszenének, Látszanátok, Tetszenétek,
Látszanánk, Tetszenénk,
4.) M últtabb üdő.
Látszott légyen ’sa’ t.
í«)
Látszott valna ’s a’ t.

XIII-dik TÁBLA, a’ 248*dik laphozz.
II-dik f é l e PÉLDA.
g-dik Személy.

1-dik Személy.

1-SÓ Személy.

a.)

Egy. Aluszik, feküszik, nyugoszik, haraguszik, tetüs?ik, vajuszik, esküszik, alkuszik, petyhüszik, vérhüszik. így megyenn
:eszik, iszik.
Töb. Alusznak, feküsznek, nyugosznak, haragusznak, tetüsznek, vajusznak, esküsznek,
alkusznak, petyhüsznek, vérhüsznek, esznek, isznak.

J e le n tő
M ód.
l.) Jderiváló,
Aluszol, feküszöl, nyugoszol, Aluszom, feküszöm, nyug’szom,
haraguszom, tetüszöm, vajuszharaguszol, tetüszöl, vajuszol,
otn, esküszöm, alkuszom, petyesküszöl, alkuszol, petyhüszöl, vérhüszöl, eszel, iszol.
hüszöm, vérhüszöm, eszem, isz
om,
Alusztok, feküsztök, nyugosztok, Aluszunk,feküsziink, nyugoszunk»
haragusztok, tetüsztök, vajuszharaguszunk, tetüszünk, vajusztok, esküsztök, alkusztok, petyunk,
esküszünk, alkuszunk,
petyhüszünk, veshüszünk, esz
hüsztök, vérhüsztök, esztek,
ünk, iszunk.
isztok,
2.) Alig múltt

Aluszik vala’s a’ t.
Egy. Aluvék, feküvék, nyugovó
ék, haraguvék, tetüvék, vajuvék, esküvék, alkuvék, petyhüvék, vérhüvék, evek,ivek
Töb. Aluvának,feküvének, nyugovának, liaraguvának, tetüvének, vajuvának, esküvének,
alkuvának, petyhüvének, vérhíivének, evének, vagy
jvának.

3) Múltt üdő.
Aluvál, feküvél, nyugovói, har- A.hivám, feküvém, nyugovóm,
aguvál, tetüvél, vajuvál, esküv
haragítván!, tetüvéra, vajuvám,
esküvém, alkuvám, petyhüvém,
él, alkuvál, petyhüvél, vérhüvél, evél, vagy ól, ivál
vérhüvém, evém, vagy
ivám.
Aluvátok, feküvetek, nyugovó Aluvánk, fekiivénk, nyugovánk,
haraguvánk, tetüvénk, vajuvtok, haraguvátok, tetüvétek,
ánk, esküvénk, alkuvánk, petyvajuvátok, esküvétek, alkuváhüvénk, vérhüvénk, evénk, v.
tok, petyhüvétek, vérhüvétek,
Ónk, ivánk.
evétek, vagy
ivótok.

\

2

§-dik Személy^
£gy> Alutt, fekiitt, nyugott, har

agúd, tetütr, vajult, esküit, al
kuit, petyhütt, vérhütt, ett, itt,
Töb, Aluttanak, feküttenek, nyug-

ottanak, haraguttanak, tettüttenek, vajuttanak, esküttenek,
alkuttanak, petyhüttenek, vérhüttenek, ettenek, ittanak.

~dikSzem élyi

i -só Szem ély.

4.) M últtnbb űdo.
Aluttál, feküttél, nyugottál, har Aluttatn, feküttem, nyugottam,
agúnál, tetüttél, vajuttál, esk
haraguttam, tetüttem, vajuttam,
ünél, alkuttál, petyhüttél, véreskiittem, alkuttara, petyhüthüttél, ettél, ittál.
tem, vérhüttem, ettem, ittam,
Állíttatok, feküttetek, nyugotta- Alattunk, feküttünk, nyugottunk,
haraguttunk, tetüttünk, vajuttok, haraguttatok, tetüttetek,
tunk,
esküttünk, alkuttunk, pety
vajuttatok, eskütte'.ek, alkutta*
hüdünk, viihiittünk, ettünk, it
tok, petyhüttetek, vérhüttetek,
tunk.
ettetek, ittatok.
b.)

Me g - ha g y ó

Mó d .

E gy. Alu
g y e k ,fék
ün
yugöNintsen,
Alugyá
l, fék
yéi,nyugogyó/,
g
ü
gyék, haragúgyek, tét
haragugya/, tétügyé/, vajugyá/,
vajugyék, eskügyek, alkudé;?-,
esk ügyéi,alluigyá/, petyh
petyh ügyék,vérh
,
vérh ügyéi,egyél) igyál.

»gyek.
Tob. Alugyanak, fekügyenek, Alugyatok ’sa't. Mertt aludjatok Alugyunk ’sa’ t. így ejtik ezeket
ny ug°g.yanak» haragugyanak,
Erdélybenn-is: alugyál, feküaludikból rendes hajtás; vala
tetügyenek, vajugyanak, petygyél, alugyék, mertt alugygyál
mint a’ szón szén végezetilekhügyenek, vérhügyenek, egye
ez helyett áll;
aludikböl lészen egyen, igyon, légynek, igyanak.
ból.
en ’s a’ t. egyetek ’s a’ t. úgy al
ugyatok ’s a’t,
d.) K 5 t Ó M ó d . ,
1.) Jelenvaló
.
Mint a’ Meg-hagyó,
Egy gyedül az t-só Személy A1ugyani ’s a’ t.
6.) A lig m últt nintsen.

X IV-dik TÁBLA a’ 248-dik laphozz.
3-dik Személy.

2

Személy.
ik
-d

3.)
M ú lt t ü d ö .
■Egy-Alun
nék,fekünnóí, nyugonAlunnál ’sa’ t.
nék, haragunnfÁ, tetünnéÁ, vajun
nék.eskünneté, alkun/zíÁ,
petyhünneÁ, vérhün
en
innék.
Alannátok ’s a’ t.
Töb. Alunnának ’s a’ t.
4.) Múlttabb
Alutt legyen ’s a' t.
3.) Lég-múlttabb
*
Alutt valna ’s a’t,
6.) Jövendő üdŐ*
Bgy. Aluvandik, feküvendik, Aluvandol ’s a’ t.
nyugovandik, haraguvandik,
tetüvendik, vajuvandik, eskü»
vendik, alkuvandik, petyhüvendik, vérhüvendik, ejendik,
iandik.
Aluvandatok ’s a’ t.
Töb. Aluvandanak ’s a’ t.

1-ső Személy.
Alunnám ’s a' t.

Alunnánk ’sa’ t,*

Aluvandom ’s a91.

Aluvandank ’sa’ t.

e.) H a t á r o z a t l a n
M ód.
Alunni, fekünni, nyugonni, haragunni, tetünni, vajunni, eskünni, alknnni, pctyhiinni, rlrhinai,
enni, inni.

kűlönbböz az vagy n raeg-röviditve Artikulus lévénn. Az múrató név-mássától, a'
zavarnak el-mellözése végett midonn a
beszédbenn az vagy a Artikulus, marad
jon változatlanul, midonn pedig mutató
név-mássa, toldjjuk meg on paragogéval,
’s mondjjuk : azon éjjel hala-meg: illa nocte
mortuus est, nem az éjjel, így azon éj igen
hoszszd: illa nox est valde longa, nem az
é j; mertt ezen szólás: az éj igen hoszszd
Détzemberbenn, Artikulussal vagyon, s
anynyi mint: Nox in Decembri est nimis
longa. Azon éjjel helyett mondhatni így
is: avval az éjjel, vagy abbann az éjbenn,
a’ hol az első az mint Múlató név-mássa
változást szenvede, de a’ második az mint
ártikulus változatlanul marada0

III. F e je z e t .
A' viszontagló Név-mássának hajlításáról.
Viszontagló Név-mássa nálunk: mag
am, magad, maga, magunh, magatok, mag
ák, raelyly egygyszer smind személyi Névmássa-is. Ez máz név-szóból származik
(V mint meg-vagyon mutatva a’ Szárm
aztató Szó-könyvembenn mag szó alatt)
hozzá járulván» a’ Ragasztékok. Ennek a’
hajlírásábann nintsen semmi különösség,
a’ mint a’ példa mutatja:
(Lássd az I-sö \T á b 1á t.)
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IV. FE JEZET .
A V iszszá-hozó Név-mássainak hajlításak
ról.

A. Egygyesek.

(simplicia)

Három efféle Név-mássa vagyon nál
unk, ’s mindeniket rendesenn ejtegetjük,
úgymint: ki, melyly,mi.
1. Ki,
2. Kié,
3- Kinek,
4- Kit,
1. Kik,
2. Kiké,
3- Kiknek,
4- Kiket,

Egygyes szám.
Melyly,
Melylyé,
Melylynek,
Melylyet,
Többes szám.
Melylyek,
Melylyeké,
Melylyeknek,
Melylyeket,

Mi.
Mié.
Minek,
Mit,
Mik.
Miké.
Miknek
Miket,

Bo K ö t ö t t e k (composita)
Ezen említett Név-mássait öszsze-is
szokttuk kötni. 1-ször A’ személyes Visz
szá-hozó ki-t öszsze kötjük kettöztetés
által ezképenn: ki-ki (quisquis, quaeque)
p. o. ki-ki tudja, Hogy meg-halandó. És
mind a’ kettőt hajlítjuk Ejtések, és számok
által, p. o. kié-kié, kinek-kinek, kit-kit:
kinek-kinek adjd-meg az övé’t (cuique
suum reddito.) — 2-szor Mind a’ három

Viszszá-hozót öszsze köthetjük ez követe
hezó szótskákkal: akar , vala, nf, p. o.
akar-ki, akarmelyly (quisquis, quilibet,
quicunque) akar-mi (quidcunque) vala-ki,
vala-melyly , vala-mi (aliquis, aliquid) né-ki,
né-mely ly, né-mi (quidam, quispiam, ali
quis, nonnullus, non nemo, etiam alius,
praesertim néki.') Néki a’ személyről mond
atik, valamint k i; de már ki-kopott, ha
nem hajdann divatja valtt, így p. o. Nékik
azt mondják-vala: ez a K risztus , némelyly ekkediglen azt mondják vala : Galileából jó 
éi a Krisztus, (alii dicebant: — Hic est

Christus, quidam autem dicebant; nunquid
a Galiliea venit Christus? Silvester. Joan.
VII. 41.) Né-mi szót ezen szóval: nemű
(generis) öszsze szokttuk kötni, — p. o.
nemi-nemű képenn (aliquo modo.) Ném
elyly szót mind a' dologról, mind a’ szem
élyről mondjuk. Akar-m elyly , valamelyly ,
némelyly szót erősebb mútatás-végett ikvégezettel meg.szokttuk toldani, p. o.
akarmelylyik, ncmelylyik, valamelylyik.
Kötött viszszá-hozó még sem-ki (nul
lus, nec ullus) ezen tagadó szótskával:
sem , és £/-vel, (sem honnét eredtt, lássad
a’ Szó-könyvembenn.) Ide járul: minden
ki, tulajdon kcpenn; omnis quis, ez hely-

ett: quisque. Már ezen kötött Viszszáhozókat : akar-ki, vala-ki, né-ki, né-mi, akar*
melyly, vala-melyly, né-melyly, akar-melylyik, vala-melylyik, né-melylyik, sem-ki, min
den-ki, Ejtések, és Számok-által tsak az
utólsó részekbenn hajlítjuk, p. o. akárkié,
akárkinek ’s a’ t.

V. F ejezet.
A’ kérdő, és felelő Név-mássának hajlítás
áról.
1. §. Kérdők.
A. Egygyesek (simplicia.)
Két egygyes kérdőnk vagyon, egygyik
személy felöl: £/? (quis?) a’ másik dolog
fe lö l: /m? (quid?) Ki személyi Viszszáhozó is; úgy hasonló képenn mi, viszszáhozó-is, kérdö-is. Mind a Kettőről a’ fel
jebb lévő Fejezetbenn vala szó. Mind a’
kettőnek hajlítását ott ugyan említem.
B. K ö t ö t t e k , v a g y ö s z s z e - t e t t e k ,
(composita)
Mind a’ két egygyes kérdőt, hogy
hathatósbb légyen a’ kérdés, gyakorira
ezen szóval isoda kötjük öszsze, p. o. miísoda, ki-tsoda.
Ali szót öszsze szokttuk kötni ezek

kel-is: ilyly^ vagy ilylyen, €ny nJ L (enynyi
eznyi-ből lett. Lássd feljebb a’ II. Fejez
etet a’ mutató Név-mássáról, ilylyen szo
báim pedig az en végezet paragoge, mint
ebbenn : azony ez helyett: az) p. o. milyly
en, ez helyett: mi ilylyen, az egygyik i
el-enyészik a’ másik miá. Menynyi, ez
helyett: mi enynyi.
Jegyzet. Nyi hajdann nyé vala (quan
titas, magnitudo.) Révai botlik azt tanítvánn : hogy menynyi, mi, és nyé, vagy nyiból szerkezteték-öszsze meg-kettoztetvénn
nz « j-; raertt ha ott semmi közbenn nem
forog, a' /H/, és nj/-nn kivűl: nintsen ok
a’ meg-kettőztetésre. Azértt helyesebbnek
találom azt állítani, hogy mi, és nyi-között
áll ez. Ez-bol nyi-ve 1 lészen enynyi, és el
ejébe tétetvénn mi, menynyi, (ez helyett
mi ez nyi) mertt a’ mi-höl az i el-enyészik
a" következő e-miatt.
2. §. Felelők.

A. EgygyesekEzen kérdőre: milylyen ■ Két egygyes
felelő vagyon : ilyly, és olyly, vagy ilylyen,
és olylyan. llyly közelebbet, olyly pedig
távolabbat jelent. Ezen közelség, és táv
olság’ képzetét egygyedűl vastag, és vék
ony magakbann hangzó betűkkel támaszt-
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ja Nyelvünk. Mind a’ két felelőnek ez az
értelme : talis, hujusmodi, illiusmodi. Ilyly,
olyly szót határozó gyanánt-is veszjük, és
anynyit jelent, mint: quam, p.o. ilyly szép,
olyly ékes (tara pulchrum, tam elegans).
Olylyan, ilylyen helyett mondjuk ezt-is:
ilyly étén, olyly atán, vagy olylyatén-is. —
Végre Szala Vármegyébenn, olyly szóból
mondják ezt: olyly ik, ez helyett: némelytyik.

B. Köttöttek.
1). Ilyly, olyly szót öszsze kötjük ezen
mutató határozóval: íme! (ecce) melylynek utóbbi magábann hangzója a’ következő-miatt el-cnyészik, és az első a’ ne
velkedés (incrementum) miattmeg-rövidul,
’s mondjuk: im-ilylyen, am-olylyan.
2.) Ezen kötött kérdőre: menynyi'l
esraég két kötött felelő vagyon: enynyi
közelebbre, anynyi távolabbra felelő, ’s
anynyit tészen, mint; tam magnus, tantus,
tótf (enynyi ez-nyi helyett, anynyi az-nyi
hplyeit jött szokásba.)

III. T a g .
Az Igék' hajlításáról.
Elő ismeretek.
1. §. Az Igének fajairól.

A. Ige magyarázatja.
Az Ige az állat' állapatját jelentő szó
(vox statum, seu habitudinem substantiae
significans.) Vagy világosbbann az Ige
a’ Beszédnek az a’ része, melyly lételt,
vagy tselekedetet, vagy szenvedést, vagy
valamelyly állapatot jelent; még pedig
úgy, hogy ezek' módját, üdéjét, szárúját,
személyjeit»is meg-határozja, p. o. vagyon
léteit jelent, ir, olvas tselekedetet, veretik
szenvedést, híziky Őszül pedig állapatot jel*
entenek. Az ige a’ Név-szóval egygyütt
ítéletünket kijelenti, és értelmes mondást
tészen ; p. o. az ember gondol, a' ló szal
ad, a’ hal úsz, a kígyó tsúsz, a’ madáf
repül, a’ béka mász.

B. Az Ige' első rendű fajai.
Jelentés béli erejére-nézve némelyly Ige
a’ tselekedetet más tárgyra-is által hatva
adja elé, mint p. o. vág, Üt, és az ilylyen
í?é\ Által-hatónak (Transitivum) mondjuk.
Ném elyeik pedig úgy adja-elé a’ tselek*

edetet, hogy az más külső tárgyra által
nem hat, hanem magábann megyen véghezz, p.o. áll, ül, esik, fázik, ’s t. eff. Az
ilylyen igét tehát, Által-hatatlanncik (Intransitivum) nevezjük. Az által-ható íg«
inindenkortt valóságos mívelés béli ért
elmet foglal magábann, azértt azt köz
önségesenn M íveló , vagy Tselekvo (Acti
vum) igének szokttuk-is nevezni, ’s köz
önséges tulajdonsága az, hogy a’ gyök-ere
rend szerént ik nélkül szokott állani. —
Minthogy pedig a’ .más tárgyra által-ható
tselekedetet azon tárgy mindenkor mintCgygy szenvedni gondoitatik ; azértt mind
en tselekvo igéből bizonyos el-változtatással szenvedő ígét-is (passivum) tsinálhatni,
p.o, vágatik, üttetik. Az által- hatatlan ige
pedig inkább tsak bizonyos áliapatot, ’s
némi nemű szenvedést, mint mívelést jelentvénn, abból soha más különös szenvedő
igét nem is tsinálhatni, s azértt is azt a’
Diákok Neutrum-nak híják; műk pedig
Közép-igének mondhatjuk. Ezen középigéket, ha óí-kel végződnek, ikes K özép igéknek, kulönbbenn pedig iketlen közép-ig
éknek nevezem. *) Mind a’ tselekvo, mind
*) Márton Jósef Szó-könyvébenn amaz
okat szenvedő közép-igéknek nevezi,
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a’ közép-igék, vagy ragasztékosok, vagy
ragasztékatlanok.

D. Az Igének másod Rendű fajai.
1.) Egygy-szerű igék (simplicia) mely
lyeknek egygy a’ gyök-erök, p. o. ír, áll,
varr, fon ’s t. eíf.
2.) Kötött-igék (composita) vagy öszígék, öszsze-kaptsoltt igék, melylyek több
gyök-érből foglaltatnak egygybe. Ilylyenek a Ható-igék (.Potentialia) p. o. írható
(scribere potest) mertt mind ír, mind hat
különös gyök-ér ige. Szent Pali Grammat.
pag. 8z. A’ Ható ígékhezz tartoznak az
Óhajtó-ígék is (Desiderativa) mertt ezek a’
Ható-igének a’ kötő módbann, múltt üdé
jéből lésznek az ikes közép igékből, p. o.
alhatik-ból alhatnám, (dormlturio) alhat
nái (dormituris), alhatnék (dormiturit) al
hatnánk (dormiturimus), alhatnátok (dór*
emezeket pedig tselekvö közép igéknek ;
de helytelenül; mertt szokszor az ik~es
végezetű közép-ige tselekvo jelentésű,
mint p.o. eszik, iszik, és az iketlen köz
ép ige szokszor semmit sem mivel, p. o.
áll, ül. Révai Antiqu. §. 117. nz 1kétleneket nevezi: neutra simplicia,' a/
ikeseket pedig neutra passivae formae.
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mituritis), alhatnának (dormituriunt.) így
ehetnem, ehetik- ből, ihatnám ihatik*ból,
házasodhatnám, házasodhatik‘ bó\. Az effé
le óhajtó igéket tsak a’ jelen való, ésmúitt
üdobenn használhatni ez szerént, alhatnám,
alhatnái ’s a’ t. z-szor alhatnára vala, alhat
nái vala ’sa’ t. 3-szor alhatnám
vaitt, alt
hatnál valtt. ’sa’ t. Szent Páli Gram. pag.
98. *) A’ kötött igékhez tartoznak azok is,
s * *r
í
*) Ezen óhajtó igék 1.) A’ Hegyaljánti
egygyediil tsak a’ jelen való üdobenn
vágynak szokásbann, p. o. En ehetnem,
te ehetnél, ö ehetnék, műk ehetnénk, tik
ehetnétek, ók ehetnének, ’s így semmi
különössége nintsen a’ többi tehető igék
től az hajlításbann, épenn az érteleinbenn; mertt midonn T ehető ige ehetik , akkoronn ehetnem anynyit tészen mint: —
possem comedere, ehetnél posses come
dere, ehetnék posset comedere aliquid.
Ehetnénk possemus comedere, ehetné
tek, possetis comedere, ehetnének, pos
sent comedere aliquid. Midonn pedig
óhajtólag élünk ezen tehetővel ehetnem,
anynyi mint: esurio, ehetnél, esuris, ehet
nék, esurit’s a’ t. Essem múltt, sem jö
vendő üdőbenn avvalnem élnek a’ tudós
ok, sem a’ régiségbenn nem élttenek, p.
o. Esuriit, vel esurivit, nem mondották
k’ régiek: ehetnék vala, vagy ehetnék
valtt, sem nem mondották ehetnékje
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midonn kél egygy, vagy majd egygy ér
telmű szót öszsze foglalunk, p. o. lót-fut
(ez helyett: lóg-fut, mertt á kifut, lódúl)
valtt, hanem meg-éhezek, vagy meg
éhezett, p.o. Káldi Mát. 4. R. nem mond
ja Urunkról: — midőnn böjtöltt valna
negyven nap, és negyven éjjel, azutánn
ehetnék vala, vagy ehetnékje vala, ha
nem azutánn meg-éhezék: postea esuriit.
Innét azt hozom ki, hogy 2-szor az Er
délyiek a’ műlttüdőbenn élvénn az óhajtó
ígékkelez képenn : ehetném vala, vagy
valtt, ehetnél vala, vagy ehetnél valtt,
ehetnék vaU, vagy ehetnék valtt, ehet
nénk vala, vagy valtt, ehetnétek vala,
vagy valtt, ehetnének vala vagy valtt,
hibáznak, mertt a’ Magyarok az i*so
múltt ígékhezz minemű : adék, menék^
valék és adhaték, mehetek, és az illés
ekből : én alhatám, én ehetém, ihatárri
’s t. eíF. és a foglaló módbeli első múltt;
akhozz: p. o. adnék, mennék, válnék,’
adhatnék, mehetnék, a’ milylyen ez is ?
alhatnára, ehetném ’s t. eíf. nem szoktták
tenni a’ vala , vagy valtt segéd igét, p. ö'
hibás és gántsos lenne: valck vala, adék
vala, adhaték vala, tehát az analógyiá
szerént hibás ez is : ehetném vala ’s t. eff.
’s ha jó ehetnem vala a’ műlttbann, jó
lenne a’ jövendő üdőbennis ehetném lész
en (esuriam). Ézt pedig az Erdélyiek sem
mondják, haneea taeg-éhezem, vagy

téb-láb, tipog-tapog js t. eff. Ide tartoznak
az E lől-járókkal (Praepositio) öszsze-kötött ígék-is, p. o. meg-öl, el-áll, fel-kel, le
esik ’s t. eíF.
(Inckoativa, a’ melylyck az ígék-által jegyeztetett állapatnak
kezdetét, folytatását és változását jelentik,
p. o. vénül, (senescit) őszül, (canescit) élemedik, futamodik, iramodik, indúl, for
dul, zsendűl, fejéredik, veresedik ’s t. eff.
Debr. Gram. 166. lap.
3 .) Kezdő igék

4.) Gyakorló igék (Frequentativa)
meFylyeknek az általak jelentett állapatjakhozz gyakorlás járűl, p. o. eszeget, eddegelik, esdegelik, iddogalik, firdoga!, ül
döz, játszodozik, ugrándozik, folyos, futos,
futkos, rántzigál, ingadoz, kötöz, oldoz,
téreng, bűsong, hajlong, kéregét (rogitat)
szökdétsel (saltitat) fel-fel áll, le-lé-esik.
meg-fogok éhezni. 3-szor Épenn roszsz
szólás ragasztékosann mondani Ehetnék je vagyon , a’ mint szólanak Gyöngyös
körül, és erről emlékezik Víg László
okoskodása Pest 1806. a’ 168. §-bann;
mertt ehetnékje vagyon, vagy vala, vagy
lészen, olyly képtelen, mint.* oda mennékém vagyon , mennéked vagyon, mennékje
vagyon .
Állton-
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Áltton-ál!, tnondttonn mond, kérttenn kér,
Kövesdi Gram. Cassoviae 1766. pag. 39.
5.) Kitsinyítö igék (D i m i n u t i v a)
melylyek az állapatot meg-kitsinyítve adják-elé, p. o. kapartsál, vájitskál, rágtsál.
2.) Ilylyen értelműek azok is, melylyek
utánn kitsinyítés végett ezen szó: szabású
szokott tétetni, p. o. bánom-szabású (subpcenitet me) érzem-szabású (subsentio) szégyenlem-szabású (suppudet me) 3.) Zöldelük, fejériik. ’s t. eíF. 4.) érint, öblint, rázint, tapint. Debr. Gram. 167. lap.
^6.) Míveltetö igék (Factitiva, alias
mandativa) azok, melylyek más által veghezz vitt tseü kedelet tesznek. Mivel ped
ig ez nem megyen minden-ha meg-hagyás által véghezz, azértt nem helyes azokat
Meg-hagyóknak (Mandativa) nevezni,
p. o. ha így szólok : ezt az írást majd meg
nézetem a Fo-lspánynyal. Itt nintsen meghagyás, hanem tsak mással való neveltet
és. De ha így szólok : a Bíró meg-vereti
a tolvajt^ akkorronn itt meg-hagyást jelent
ezen ige: v eret ; mertt a’ Bíró hagyja, —
hogy veressék-meg a’ tolvaj. A’ Diáknak
nintsen ilylyen féle igéje, azértt a’ míveltetést több igével teszi-ki; de a'ki Diák
ból Magyarra fordít, annak már magyar-
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osann kell ki-tennie a’ mívcltetést. Azc'rtt
az én ítéletem-ként hibái Kaidig Lukáts
18. Rész. így írvánn: Jézus magáhozz
hagyd hozatni a vak koldust. Ezt niagyarosbbann tette valna-ki ez képenn : mag.
áhozz hozatá a vak koldust. Ez efféle igék
mindenkoronn tiszta tselekvők, még az
ikes közép igéből is tselekvőt tesznek, így
p.o. ebből: alszik , lészen altat, tselekedikből tselekedtet. Lássd alább az I. Fejezetbenn B. Jegyzet az í-so szám alatt.
7.
) Viszontagló ígéky (Reciproca, Re
flexa) melylyek magakbann, magak által
véghezz menő, ’s mint-egygy magakra viszszá ható, viszszá forduló tselekedetet, vagy
szenvedést jelentenek, azértt viszszá ható,
■vagy magakra ható igéknek-is nevezik
némelylyek, p. o. ereszkedik , (az az maga
magát ereszti) — ütközik valakivel, az az
magát öszsze üti, nyujtódzik , az az nyújt
ja magát, törődik , az az töri magát, tolódik a nép a’ Templomból, az az tolja mag
át ki felé, másképeim tolakodik, tolóskod lk, ilylyen szabódik, vagy szabadkozik,
munkálódik, vagy munkálkodik. Vergőd
ik (confligitur) Sz. Páli Gram. pag. 144.
8.
) Nyelvünkbenn két ige a’ gyök-eréhezz gyón, gyen végezetet vészen, ügy.

mint: vagyon, és megyen. Hét ige pedig
szón, szeri végezetet kíván gyök-ere mel
lé, úgymint: — iszony eszen, Leszen, teszeny
vészén, hiszen, viszen. Ezen 9 igének ezek
a’ gyök-erei: va,me, i, e, l e,
te,v
i
e,h
—
ezeket emlékezetnek okáért! ezen egygy
hoszszú szóba foglalom : varheie-letevthivi.
Ezen igék régulátlanoknak neveztetnek,
mivel kévéssé a’ többi igék’ hajtogatásától
kiilönbböznek. Sz„ Páli Gram. pag. 137.—
Ezekről alább több szó lészen a’ 11. Fejezetbemio
2. §. Az Igékhezz való járúlatokról.
Négy járul az Igekhezz: a’ Személyek,
Számok, Üdők, és Módok.

A Személyek.
Három a’ személy. A’ Magyar Nyelvi
benn viszszájára mennek a’ személyek a’
harmadiktól az másodikra, annet az elsőre,
nem úgy, mint p. o. a’ Diák, Görög, es
Német Nyelvbenn, hanem mint a’ Zsidó
Nyelvbenn, mertt a" Magyar Nyelvbenn
a tö személy a’ harmidik személy, mint
a’ Zsidóbann, azon kűlönbbséggel, hogy
a‘ Zsidóbann á’ múltt üdéi harmadik szem
ély; nálunk pedig a* jelenvaló üdéi harm
adik személy az egygyes számbann a’ jtl-
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entő módbann a’ tö személy, p. o. ért (intelligit,) mord (dicit.) Azértt ilyly renddel
következnek a’ személyek : éri, érteszsz ,
értek , értenek, értetek , értünk, mond, mondaszsz , mondok, mondanak, mondatok, mond
unk. Ezen okból a’származtató Szó-kónyvcmbenn-is az igéket ezen ragasztékatlan
3-dik személynél fogva számlálom elé,
nem úgy, mint. Páris Pápai, vagy egyén
szó-könyv írónk, a’kik vagy az első személyenn, vagy a’ határozatlan módonn hord
ják elé az igéket, p. o. adok, vagy adom,
vagy adni; ez pedig szakasztott olylyan
gánts, mintha én a’ Szó-köny vbenn a’ név
szókat a' 2-dik, 3-dik, vagy 4-dik Ejtésenn
kezdeném elé-számlálni, p. o. úré, úrnak,
ifrat, nem pedig az í-só Ejtésenn Ur ; mertt
valamint a’ Név szókbann az i-ső Ejtés
(Nominativus) a’ gyök ér, tő Ejtés, úgy
az Igékbenn a’ 3-dik személy a’ gyök-ér,
és tó személy, valamint í/r-ból származik :
úré, úrnak, ?urat, úgy ad-ból származik :
adok, adom, adni,
A' melyly igének nintsen a’ gyök-ér
személyenn-kúl több személyje, azt szem
élytelennek (impersonale) szokttuk mond
ani, p. o. fáj, történik, hajnallik, nintsen,
esteledik, derül, lel engem valami. Révai

Elab. Gram. pag. 975* Szent Páli Gram
matikájának 162. lapjánn igen feles szem
élytelen igét költ. Ellenbenn a’ Debretzeni Grammatika a’ 120. laponn gántsosann
azt tanítja, hogy egygy személytelen ige
cintsen nálunk.

B. Számok.
Szám kettő vagyon az ígékbenn, val
amint a' Név-szokbann, úgymint: egygyes,
és többes.

D. Üdő k.
Altaljábann három üdő vagyon: jel
en való, múltt, és jövendő üdő. Ezekhezz
számláljuk az alig múltt, vagy félbenn
múltt, a’ múlttabb, a leg-múltabb, vagy
régmáltt, és a kétes múltt üdőt (praeteri
tum dubium.) J

E. Módok.

*

Az ígékbenn a’ Mód (vagy magyar
osbbann szer) az, melyly által az igékkel
jelentetett állapatot teszjük-ki. Négy a’
mód : Jelentő, (Indicativus,) Meg-hagyó *)
(Imperativus,) Kötő (subjunctivus, conjun
ctivus, evvel egygy, a’ mit óhajtónak, 0p*j Tolttosann: Parantsoló mód.
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tativus-nak mondanak a’ Diák Nyelvbenn.)
Végre a’ Határozatlan mód (Infinitivus.)
A’ Kötő módot a’ Debr. Gram. Foglaló
Módnak nevezi; de mivel foglalni anynyit-is tészen, mint occupare, talám heljresbb
kötő
mód«
i
. .1-s

. I. FEJEZ ET.

A’ rendes hajtogatású Igék haj
lításáról.
1. § . Hajtogatás magyarázatja.
Az igéknek módók, üdők, és mind
a’ két számbéli személyek által való hajiításakat Hajtogatásnak (conjugatio) híjuk.
Rendes (regularis) hajtogatás; melyly
az Analógyia-ból, vagy a’ hasonlók’ has
onló okából vontt, és a’ Nyelv-szokás által
meg-erösíttetett rend szabások, és törv
ények szerént megyen véghezz. A' melyly
pedig ezektől el-hajlik, el-üt, és el-fajúl,
azt rendetlennek (irregularis, anomala
conjugatio) mondják. A’ Hajtogatás pedig
a’ végezeteknek (terminationes) a’ tő-szem
élyhezz való több-féle járúlásak által lész
en-meg.
2. §. Hány a Hajtogatás a Magyar
Hyelvbenn ?
A’ Magyar Nyelvbenn valamenynyi
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tselekvő ige vagyon, azt mindazon egygy
féle képenn hajtogatjuk, vagy tselekedőleg
(active), vagy szenvedőleg (passive). A’
közép ígék-is ezen rend-szabást követik,
mertt ezek vagy ikesek, vagy iketlenek, az
iketleneket tselekedöleg, az ikeseket pedig
szenvedoleg hajtogatjuk. Ha tehát más
Nyelvbenn, nevezetesenn, és jelesenn a’
Diákbann a’ tselekvö, és szenvedő formá
nak változását tsak egygy hajtogatásnak
tartják, ahhozz képesti a’ Magyar Nyelv
benn egygynél több Hajtogatást nem tart
hatni. Pápai Sám. Magy. Lit. 73. §. Debr.
Magy. Gram. 82. lap.
Hogy nálunk ragasztékos Hajtogatás-is
vagyon, ezen változás sem szaporítja a’
Hajtogatás’ számát ; mertt ha a’ Nevekbenn
több Ejtegetést (Declinatio) nem tészen
a’ ragasztékos név, sem több Egy gybe has~
onlítást (Comparatio) a’ ragasztékos Más
sal érthető név’ léptetése ; miértt szapor
ítaná a’ Hajtogatást a’ ragasztékos ige?
Hiszem ugyan azon egygy igét hajtogatjuk
háromféle képenn : tselekvöleg, szenvedoleg,
és ragasztékosann, p. o. nyír, nyíratik,
vagy nyíretík, — és nyírja, vagy nyíri,
nyírszsz, nyír3tol, vagy nyíretel, nyírod,
vagy nyíred, nyírok, vagy nyírek, nyír-
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atom, vagy nyíretem, nyírom, vagy nyír.
tem s a’ t. valamint a' név-szókbann ugyan
azon egygy név-szó, p. o. //, ejtegettetik
vastag, és vékony hanggal, ragasztékat
lanúl, és ragasztékosann : íjé, íjnak, vagy
íjnek, íjat, vagy ijet, íjomé, vagy íjemeé
’s a’ t,

3. §. A' Hajtogatásnak rend-szere.

Közönséges arany szabás.
Minden Igét, melylynek a’ töve, ’s
gyök-ere ik végezettel nintsen meg-told
va, tselekvőleg; — melylynek pedig óf-kei
vagyon meg-szaporítva, azt szenvedőleg
kell hajtogatni, tnelyly ik-nek a’ k-ja a’ 3dik személyekbenn, ki-Vévénn a múlttabb
üdőt, meg-szokott maradni, valamint a’ 2dik Személybenn az /, az í-söbenn az ni.
Minden egyéb féle igét, ki-vévénn tsak a1
szenvedőt, ragasztékosann hajtogathatni.
Tehát a’ tselekvő, és mind az ikes, mind
az iketlen közép-ige fel-veheti a’ Ragaszt
ékokat; de a’ szenvedő meg nem szenve
di, így p. o. múlik ikes közép-ige, még is
a’ leg-régiebb 600 esztendős Sir-beszédbenn ragasztékosann hajlik ezképenn : Isa
es nőm egygy ember múlhatja ez vermöt. —
Épen így él ezen igével a’ Sz. írásnak lég-
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régiebb Fordítója is mondvánn : — Ez két
napokat jeles inneplés nélkiil el-múlni. Duos
hos dies absque solemnitate transigere, Co
dex MS. Transi. Bibi. Esther 9: 27. Ilylyen esik, még is ragasztékosann mondotta
Telegdi III. Rész 509. lap. a hó meg-estte
vala a hegyet. Megyen iketlen közép-ige,
és ma nem szőkítünk vele ragasztékosann
élni, ’s még-is a leg-régiebb Biblia' fordílásábann ragasztékosann fordul elé Makabéusok’ 2. Könyv. 6. Rész. 27. vers. Ez
életet erósenn által-megyem. Fortiter hanc
vitam transibo. Ilylyen ül (sedet) ’s még
is mondjuk ragasztékosann : jó l meg-üli a
lovat; ilylyen áll (stat), ’s még is mond
juk : állja a verést, vakarást, állja a gyom
a szólót. Ilylyen él (vivit), ’s még is Rag
asztékkal mondjuk: most éli világát, a’ faj
talan más’ feleségét éli ’s t. eff.
Ezen közönséges Szabást előre eresztvénn, a’ rendes Hajtogatásnak minden tsínját bínját egygy tükör példábann adomelé, meg-gondolvánn ama’ régi Diák köz
mondást: Qui per exempla docet, bis docet.
És ha ezen egygy példát valaki jól megtanúlandja, meg-tanúltta a’ Magyar Ige
hajtogatást, melylybenn leg-többet meg
botlanak, még a' kik magakat jó, és tan-

úItt Magyaroknak tartják-is. Például légy
en ezen ige: Nyír (radit), (I.ássd a’ II-dik
és III-dik Táblát.)
♦
Jegyzetek.
i.) A’ Módokbann mindenik üdőnek
egygyes 3-dik Személyjéből, úgymint leg
közelebb való gyök-érből származnak
mind az egygyes, mind a’ többes Személy jei azon üdőnek, p. o. ebből: Nyír, szárm
azik nyírszsz, nyírok, nyírunk, nyírtok, nyír
nak. — Ebből: Nyíra, származik nyírál,
nyírék s a’ t, mintha lenne: nyíra-ál; de
nyíra szónak el-enyészik az utolsó a betű
je a* következő g miatt, így nyírék-is ered
nyíra, és nyíre 3-dik személyből, mintha
lenne nyíra-ék, vagy nyíre-ék, itt is hason
ló képenn el-enyészik a’ 3-dik személynek
utolsó magábann hangzó betűje. így Ion
nyíránk, ez helyett : nyíra-unk, a hol unknak az u betűje el-enyészik; mertt lenne
nyíra-amuk, melylyet így kellene ejteni:
nyírámuk, m. r. nyírámk, mivel a’ két rö
vid a egygy hoszszu á-val ér fel, végre
Ion nyíránk.— Nyírátok ebből lön : nyíraátok; mivel aa egygyet ér evvel: á. Nyírának ebből lett ^ nyíra-anak hasonló ok
ból. *) Ebből: nyírit, származék nyírttál,
nyírttam, nyírttanak, nyírttatok, nyírttunk.
E bből: nyirand, lészen nyírandaszsz, nyír*) A’ mint majd alább meg*mondom az
,5-dik Jegyzetbenn.

indokba*t. Szóljunk sorra az {időkről:
a.) A’ jelenvaló üdőnek 2-dik személyje Közön$égesenn aszsz, eszsz végezetet kíván,
p. o. áll, állaszsz, sért, sérteszsz. Ha ped
ig a’ gyök ér egygy Mással-hangzó betű
vel végződik, melylyet könnyű ki-mond*
ani tsak szsz toldalékkal; akkor el-marad
az elölte lévő <7, e, péld. ok. nyírszsz, nem
nyíraszsz, félszsz, nem féleszsz, — írszsz,
nem íraszsz, vélszsz, nem véleszsz. Vala
mint a’ Név-szókbann a’ 4-dik Ejtésnek
aí, et végezetéből a’ t előtt lévő <2, e el
marad ez ilylyekbenn : vér-t, zsír-t, rész-t,
’s nem mondjuk vérét, zsírat, részét, úgy
nem mondjuk :
nyíraszsz, nyíreszsz, ez
helyett: nyírszsz. Mind Révaid mind a’kik.
egy gyes sz-szel írják ezen második szem
élyt, botlanak; mertt maga a’ ki-mondás
kettozteti ezt, a’mint meg-tetszik- ez ilyly
en szókból: — mit mondaszsz ezekről, ha
viszszá térendeszsz oda ’s t. eíf. Azutánn
ezen másod személyek-is : hiszsz (credis),
viszsz (porta*?), tészsz (ponis), vészsz (emis), lészsz (fis) jól íratnának így: hiszs
visz, tesz* vész, lesz ; — mertt ezeknek a’
gyök-erök : hi, vi, te, ve, le, (a mint már em
lítém), a’mint nyír gyök-ere nyírszsz-nek.
De semmi tudós Magyar nem írja amaz
okat a’ 2-dik személyeket egygy íz-szel,
tehát nyír-ból származó 2-dik személyt sem
kell írni egygy ^z-szel. Azértt már a’ leg
első Grammatikusunk is Erdősig Magyar
Grammatikájábann, Kazintzi Űr’ ki-adása
ként, a’ 104. laponn így ír: hallaszsz, nem

hallasz. Szabó Dávid is ugyan ezt vitatja
K i nyertes nevű Könyvébenn a’ 68, és 69.
laponn. A1 jelenvaló üdőnek első személyje meg lészen a’ gyök>érhezz, ha vas
tag hangú, ok, ha vékony, ek járűlvánn, p.
o. nyír-ok, nyír-ek. M ind a jelenvaló, mind
a többi üdők többes számáról alább lészen et
szó az 3-dik Jegyzetbenn.
b.) Az Alig - múltt üdőről, nintsen
semmi említeni való. d.) A’ mit én Múlttüdő-nek mondok, azt némelylyek Gram
matikusaink-közül Alig-múlttnak (imper
fectum) nevezik, mint a’ Debr. Gram. De
helyesebbenn nevezi ezt Révai Műlttnak
(praeteritum perfectum) ; mertt a’ mit a’ Di
ák Praeteritum perfectum - mai tészen-ki,
azt a’ mü őseink ezen múltt iidejű igével
tették-ki, p. o. ezt: dixit, így tették ki, mon
da; ezt: factum est, lőn, ezt: credidit,hun
’s a’ t. Ezen múltt üdő a’ régieknél nagy di vatbann vala ; ma pedig tsak a’ tudós Magy
arok szólanak rajtta, a’ köz nép többnyire
a’ múlttabbbal él, p. o. azt mondotta, hogy
ott jártt, és semmire sem találtt. Hogy te
hát h köz-néptöl kűlönbböztesse magát a’
beszédbenn a’ tudós, illik, hogy inkább
múltt üdejű igékkel beszélljen, és írjon.—
Ezen múltt tidönek az egygyesbenn ezek
a’ végezetei : e, él, ék, és a, ál, ék. e.) A’
Praeteritum perfectumot én múlttabb-nak
«evezem ; mertt Grammatikusaink múlttíibbaknak tartják az efféle igéket: látott,
adott, menti, lett, ’s a’ t. ezeknél: láta, ada,
liiér.e, lőn vagy ieve, úgy hogy ezeket ada,

láta ’s a' t, Sz. Páli Gram. pag. 103. prae
teritum proxime perfectum-nak nevezi, a
Debr. Gram. Alig múittnak a’ 77. laponn;
ezeket pedig: látott, adott, ’s a’ t, Sz. Páli
preeteritum absolute perfectumnak írja, a’
Debr. Graea, ped g Egészenn múittnak.—■
Ezen múlttabb üdot kettős f-vel kell írni
mindenkoronn, p. o. adottá esett,ütött,'sa’ t.
ha mindjártt nem hangzik is a’ ki mondás
bann mind a’ kei t, a" mint nem hangzik
midonn a' gyök-ér mással hangzó betünn
végződik p. o. nyír, njirtt, nem nyírt, ír,
írtt, nem írt, fé\félti, nem félt ; mertt félt
anynyit tészen mint: metuit alicui de re qua
piam. Kel keltt (surrexit), mertt kelt (exci
tat, vagy íingit), telik teltt (inpletum est),
mertt telt ( inplet) ér értt, (attigit) mertt ért:
(intelligit) ’s a't. A’ múltt üdejű Részesülő
egygy ezen iidonek egygyes számú 3-dik
személyiével, és a’ múltt üdejű Részesülőt
közönségesenn a’ tudósok kétí-vel írják, ha
mindjártt a’ gyök-ér mással hangzónn vég
ződik is, p. o. bilit ember, vertt tej, értt
gyümölts ’s t. eíf. Ha a’ múltt idejű Rész
esülőt mindenkoronn két í-vel írjuk, úgy1
kell írni a’ múlttabb üdejű igéket is, p. o*
nyírtt(rasit) nem nyírt. A’ 3-dik személy
ből ered a' 2-dik ál, vagy el adatvánn hozz
ája, és az í-ső am, vagy em járúlvánn a’
3-dikhozz, p. o. nyírtt-ál, nyírtt-él, nyírttam, nyírtt-em, vett, vettél, vettem, tett, tett
él, tettem, hallott, hallottál, hallottam ’s t«
eff. Ha a’ gyök-ér két mással hangzóval
végződik, mint tart, félt, áld, akkorit a
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múlttabbnak 3-dik személyjc mindenkor
ott, ett, végezetű, p. o. áld-ott, tartott, félt
eit, melyly o, vagy e a’ íí-elött meg mar
ad a’ 2-dik és 1-sÖ személybenn is. — Ha
pedig a’ gyök-ér tsak egygy mással hangzónn végződik," p. o. ad, üt, vet, süt, vét,
lát, ’s t. eff. már akkoronn, noha a' 3 dik
személy mindég ott, ett, ott, p. o. adott,
ütött, vétett; de a’ 2-dik, és i-so személy
benn az o, e, ö, betűt nem diindenkor mond
juk így, noha hajdann a’ 600 esztendős kéz
írásbann olvasjuk: adotta néki paraditsom
ot hazává (dedit ei Paradisum in patriam)
de már ma tsak így mondjuk: adtta réki
Paraditsomot, így noha a’ H “gy-aljánn
mondják közönségesenn ütötte, vetette,
sütötte; de Erdély benn, és Eger körűl üttte,
vettte, sütite, már bé vettte a’ földjét búzá
val, ez helyett: bé vetette, '*) Innét ezt a’
kérdést támasztom : ha jobban» vagyon e
mondva ütöttél, ütöttem, vetettem, sütött
é l ’s t. eíF. mint vetttél (sevisti), ütttél (per
cussisti) sütttél kenyeret (coxisti panem)
’s t.eff? Én a’ mai közönséges Nyelv szok
ás szerént azt mondom : hogy jobb ütttél,
vetttél, sütttél, adttál; mertt a’ közönséges
Nyeiv-szokás-ként valahányszor a’ határ
ozatlan módban» a’ ni előtt az a, e el-marad, azon a e el marad a’ múlttabb üdő’ 2dik, és í-ső személyjébenn is, így nem
*) Kaldi is így szól: Ki-vetettétek nyelv
eteket. Isaiás 37. R. 4. v. Es Telegdi 3.
Rész 26. lap.
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mondjuk : üteni, adani, süteni, hatani, vet
eni, hanem ütni, adni, sütni, hatni, vetni,
tehát, ne mondjuk : ütöttél sütöttél, adott
al, hatottál, írhatottál, vetettél; — hanem
sütttél, ütttél, adttál, írhatttál ’sa' t. Lássd
alább a’ Határozatlan módról a’ 4. Jegy
zetet. f.) A’ mi Praeteritum plusquam perfectum, azt a’ múlttabbhozz képesti Legmúlttabbnak mondhatni, és tsak vala, vagy
segéd igével több a’ múittabbnál. —
Ej.t mások Bég műlttnak is nevezik, g.)
A ’ jövendő üdöt közönségesenn tsak a'jel
envalóval teszjük-ki, valamint d Zsidók
a’ jövendőt műltt üdovel szoktták jelent
eni. Hogy bizonyosabbann észre vehesse
valaki, ha a’ jelenvalóval jövendő helyett
élünk-e, elejébe teszjiik a’ jövendő üdot
jelentő szókat: majd, hol-nap, azutánn *s t.
eff. p.o. harmad nap fel-támad (Tertia die
resurget Luc. 18.) Másodszor ezen segéd
ig e : fo g , fogszsz, fogok, fognak, fogtok,
fogunk a’ határozat an módhozz tétetvénd
a’ jövendő üdot jelenti, p.o. írni fog (scri
bet). Az Erdélyi Nyelv mívelő Taisaság
azt tanítja, hogy efféle ejtés: írni f o g biz
onytalan jövendőt jelent; de botlik ; mertt
akar azt mondjam : p. o. hol-nap Budára
m egy k, akar hol-nap Budára fogok men
ni, mind a kettővel tsak egygyet mondok^,
mind d kettőt egygyre érti a’ Magyar,
ámazt nem tártja ennél bizonyosabbnak*
Lássd a’ Debr. Gram. a’ 81. laponn a’ J eg y
zést.
2.) A Meg-hagyó Módnak a’ y betű

jegy betűje, melyly közönségesenn az
egygyes 2-dik személyt teszi a’ gyök-érhezz járú lvánn, p. o. nyír-j, élj, menj, fenj,
kenj, vonj ’s a t. Ezen j először s-re vált
ozik, midonn a’ gyök-ér í-vel végződik ;
de nem szt ve 1, p. o. hint-böl hints, vét-bol
véts, tűit*ból tálts, ért-bol érts, ejt-bol ejts,
visít-ból visíts, hasít-ból hasíts, ezek hely
ett: hintj, vétj; sót ha a’ gyök-ér rövid,
az az vagy nem húzásos, vagy nsm kettős
mással hangzóval, de még is í-vel vég
ződik, akkoronn a’ gyök-ér' í-je is .y-re
változik, p. o* i/í-bol lészen üss, süt-böl
süss, hat-ból hass, adat-ból adass, nyírhatból nyírhass, vet-böl vess, hőt-hol köss.
Ide járúl lát-\s, melylyböl lészen láss, noha
ez hűzásos. Másodszor, ha a’ gyök-ér szí
vel végződik, a’ / sz-re változik, p. o.
veszt-ből lészen veszsz, szalaszt-ból szalaszsz. Harmadszor, ha a’ gyök*ér szem
ély z-vel, s, vagy sz-sze\ végződik, sz, zvé lészen, p. o. irgalmaz.-ból lészen irgalmazz, kegyelmez-bol kegyelmezz, vés- ből
véss, vész-bol veszsz.*) Á’ harmadik szem
élyt en személyes Név-mássa tészi, melyly
Őn-ből lett, azertt az ó-s, ű-s ígékbenn ön
meg is marad, péld. ok. őröl őrölj-ön, füjt
f üjts-ön, öl ölj-ört, szűr szűrj-ön ’s t. eff. De
a’ vastag ígékbenn on-ra változik, p. o. ad
*y Tehát mint vesz-böl, úgy veszt-ből,
leszen veszsz, p. o. valamit el ne veszsz
vagy kűlönbbség okáértt; veszeszsz,
veszítböl veszíts*
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adjon (4. Rész. II. Tag. I. Fejezet 1-ször
Ragasztékatlanúl 4-dik Jegyzet.)
3.) A’ Kötő M ódnak a) Jelenvalója
egygyez a’ Meg-hagyó móddal, épenn
hogy az i-sö személybenn a’ meg-hagyó
mód’ másodikjáhozz ek végezet jó a* vék
ony igénbenn, ak pedig a’ vastagokbann*
p. o. nyírj-ak, nyírj-ek. Ezen ek egygye*
a’ Jelentő mód jelenvaló első szeme yienek e.í-jével, az ak pedig azon vastag han
gú ok-jával, p. o. amott nyír-ból lesben
nyír-o/f, nyír-ből nyír-ek; itt pedig iu í jak, nyírj-eX:. — b.) Alig múltt itt nintsen.
d.) A’ múltt üdo úgy származik, mint a’
Jelentő’ múltt ja, tsak épenn egygy n járul
a’ jelentő’ multiját tevő végezetek’ elejébe,
p. o. nyír-/za, nyír-né/, nyír-nék. Ebből ki
teiszik, hogy a’ Debr. Gram. Szent Páli,
és az ezekkel tartó Grammatikusaink botlanak, a’ Kótö mód’ ilylyen hajlását, p. o.
nyírna, nyírná!, nyírnék, a’ kö’ o mód’ Alig
múltíjának (praeteritum imperfectum) tartvánn. e.) Kötő múlttabbja egygyez a’ jel
entőével, hozzá járújvánn : Légyen. Ezen
Kötő módi múlttabbhozz tartozik a’ Kétes
múlttabb üdo (Preeteritum dubium) melyly
Erdélyben» szokásbann vagyon. Erről
hallgat Révei. De Szent Páli, Gramm uikájábann még a’ példákba is bé teszi. Mind
a’ kettő az én ítéletem szerént gánts. Gánts
először hallgatni arról, a’mi egygy Or
szágbann divatbann vagyon. Gánts más
odszor közönséges példába tenni, a’ mi
nem közönséges sem az írásbann, sem a
13

beszédbenn. Az olylyant helyesebb tsak
jegyzetbe tenni. Erről azt írja Szent Páli
Gram. a' 87, és 88. laponn, hogy ezen két
es múltt üdő nek tsaK a’ Kötő módbann
vagyon helye, es ezen segcd igével : Lesz
en szokott öszsze köttetni, és tsak a’ 2-dik,
és 3-dik személybenn élhetni vele, p. o.
ha eddig el-készítette Lesz ez munkát, ez
helyett: ha talam el-készítette ez munkát:
LIa már a' Levelet meg-írtta lesz' ez hely
ett: ha talám már a’ Levelet meg-írtia*
(fors opus perfecerit, fors literas perscri
pserit.) — Ezen kétes múltt (időt másutt
Erdélybenn tsak a' 3-dik Személybenn
mondják a’ határozatlan móddal* én ezen
segéd igével: fogott, p. o. Azt mondják,
hogy el fogott mennie úgy gondolom, hogy
ott fogott lenni, az az, ügy gondolom, —
de bizonyosann nem tudom, hogy ott vala.
Göngyösi János Versei 300. lap. Lássd a’
Debretz. Gram. 8i* lap* f.) A’ Kötő Mód
leg-múlttabbja egygyez a’ Jelentő leg
mú ltabbjával ; egygyedül valna segéd ige
járul hozzája, g.) A’ Kötő mód’ jövendője
and, end végezettel megyen-ki a’ 3-dik
egygyes Személybenn, a’ 2-dikbann pedig
andaszsz, endeszsz, az l- sőbenn andok. endeh. A! Debr. Gramu és Szent Páli a’ Kötő
mód’ jövendőjét húzasos and, end végez
ettel tészi-ki. De én Révaival, és Sándor
Istvánnal tsak hűzástalan and, end végez
ettel írom ; mertt eg.ygy az, hogy evvel
többnyire így élnek a’ tudós Ma gyarok, más
az, hogy ezen jó élést az Etimológyia-is

érósíti, mertt a' jövendő üdejű Részesülők
ezen Kötő mód’ jövendőjének 3-dik szem
élyiéből származnak, azokhozz ó vagy dl
jarulvánn, p. o. nyírand-ból lészen nyírandó, nyírendóöl nyírandó, valamint szintté
a’ jelenvaló üdéi Részesülő a’ Jelentő M ód'
jelenvaló üdéjének egygyes 3-dik személyjétöl ered,d vagy ő ragadvánn hozzája,
p.o. ad, adó, nyíri nyitó, vagy nyíró. Már
pedig a’ jövendő üdejű Részesülőket semki, még a’ leg-roszszabb Magyar sem vég
ezi húzásos ándó, éndő-vel, p. o. semki sera
mondja: jövendő, állándó, halándó, bots
ánándó, tisztelendő, forgándó ember, köv
etkezendő képenn. ’s t’ eff. Tehát mind a’
Debr. Gram. mind Szent Páli gántsr>sann
tészi-ki ezen űdőt ánd, tnd végezettel ez
képenn : fogand, kérénd, hailánd, Iá-ánd%
lejénd ’s t.eíF. Egygy valaki tudós Magy
arjaink közül ezen okoskodásomra azt
Veié, hogy miértt mondjuk tehát: Szarándöfi, nem Szarandok* De én néki azt fel
elém, hogy szarándok (peregrinus) nem
ige, tehát nem ide Való, erre el-hallgatott.
4.) A’ Határozatlan Módról. a.) A’
gyök-érhezZ ni szotskát ragasztunk, ’s az
onnal meg-vagyon a’ határozatlan mód,
p. Oi nyír-ni, hat-ni, szerez-ni, ad-ni, érez
ni ’s ti eff. H«1 a’ gyök-ér két mással hang
zóval végződik, p. o. tart, félt, áld, telt,
kelt, vagy pedig í-vel, melyly előtt húz
ásos é, vagy í vagyon, p. o. tanít, vét, sársavanyít ’s t. efF. akkoronn a’ ni elejé
be könynyebb ki-mondás végett a’ vastag
*

J/
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hangii ígékbenn as a’ véknyakbann e jár
úl, p* o. tart-ani, felt-eni, áid-ani ’s a’ t. —»
b.) A* határozatlan módnak sem sze mély
jei, sem üdejei, sem számjai nintsenek*
Botlanak tehát a’ kik múltt üdőt költe
nek a’ határozatlan módbann így szólvánn
p.o. hall ott ain oda mentinek lenni (ivisse)
ez helyt;tt: hallottam, hogy oda mentt.
így Al-vári Manó' Diák Grammatikájábenn
Doceor igének hajtogatásábann elé fordái
ezen gánts ez képenn : doctum esse, tahíttatottnak lenni. Molnár Albert a' maga
Gramroatikájábann, fmelyíy az Erdősié
utánn második régi Magyar Grammati
kánk) jövendő tidó béli határozatlan módot-is költött, p.o. látandani, láthatandani.
Alvári Manó’ D ák Grammatikájábann-is
amo% lego, audio igének h jtóg tásábann
•lé fordul .* szeretemlerii, olvasandani, hallandani. De ezek’ példáját feni Pereszlényi,
sem Révai, sem más tudóshb Grammatikus
nem követé; de még is ezt fel-kapá a’
Debretzeni Grammatika a’ n o . laponn.
Lássd Révai Elab. Gram. pag. 790, és 791.
d.) A’ mii Grammatikusaink : Révaid Szent
Páli, a’ Debretz. Gram. a’ határozatlan
módba keverik a’ Részesülőket. De ez
gánts; mcrtt mivel a’ Részesülök a’ Besz
édnek 4-dik Részét teszik : artzokról nem
az Igéről viló ta'ní'ásbann, hanem a’ köv
etkezendő IV. Tagbann illik szóllani. A’
Debreceni Grammatika, és Szent Páli
még Viselőket (Gerundia) és Hanyatlókatis (supina) költenek a’ Magyar Nyelv-
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benn, melyikeket a’ határozatlan módba
kavarának, a’ mint láthatni a Debretz,
Gram. a’ 108, és 109. laponn, Szent Páli
Gram. a’ 106. laponn, De nagyonn véte
nek ; mertt a’ Magyar Nyelvbenn nintscn
sem Gerundium, sem Supinum, hanem &
Diák’ Gerundiumát, és Supinumát vagy hat
ározatlan móddal teszjük-ki, p. o. nintsen
(időm tanulni (non habeo tempus discen
di), vagy név szóval, p. o. nintsen üdöm
k tanulásra, vagy Részesülővel, p. o. állva
eszik, vagy állólag (standó comeútl), ülve
ír, vagy iiiojeg (sedendo scribi'.) A* Diák
Supinumot szinti’ ú y név szóval adjuk elé,
p. o. rút a’ ki-mondásra nézve (turpe di
ctu) viszszá jött a’ Vadászatból (lediit
venatu) ftd-kele a’ fekvésből (surrexit cu
bitu) olvasással tölti az lidöl (tectq tem
pus consumit.)
3.) A’ Módok', és iidök' többes számai*
ról általjábann. a.) A’ Jelentő Módoann a’
3-dik Személynek végezete eneb\ melyly
a’ vastag hangú ígékbenn anak-ra változik.
Anak, enek, nak, nek-re változik, valami
kor a1 határozatlan módnak nem ani, enr\
hanem tsak ni a' végezete, p. o. vétenek,
tartanak, tanítanak, nyírnek, látnak’$t. efF.
Lássd a leg-közelebbi 4-dik Jegyzetet.
Ezen enek, anak, vagy nek^ nak végezet
mindenütt meg-rmarad minden üdonek
3-dik Személyiébenn, p, o. ny ír-nek, nyíré
nek, nyírné-neA, nyirend-eneA. Ebből köv
etkezik, hogy botlék Révai, és hibáz a4
köznép Magyar Országban» többnyire a*

múlttabb üdőnek többes harmadik szem
élyjébenn ezen Caracterlsticá-ból enek,
anaky vagy nak, nek el-hagyvánn, és így
szólvánn : nyírttak. nyírtteky oda mentiek
(ivere) írttak (scripsere) állottak (stetere)
ezek helyett; nyír tanak, menttenek, ír j
anak, állottának ’st. efí\ Ezt helyesbbenn
tanítja az Erdélyi Nyelv mívelö Társaság
így írni: nyírttanak. nyírttenek, így beszéli
többnyire Erdély. *) Kár ezen személyt
restségből így meg-tsonkítani, p. o. mentteky mondottak; mertt így öszsze keverjük
ezer» személyt a’ műltt üdejil Részesülő
nek többes számú első Ejtésével, — p. o.
mentiek anynyif tészen, mint eliberati, az
az mentt emberek, a’kik a’ bajból ki-me
nekedének, mentiének pedig anynyi, mint
iverunt. Ettől esmég kűlönbböz: mente
nek, (mentt, az az menít-b ő l), melyly any
nyit tészen, mint propugnant, defendunt,
tuentur, excusant. Hi a' többi üdőbenn nem
mondjuk p. o. tartaky ez helyett tartanak,
nem mondjuk tartak, ez helyett tanának,
nem mondjuk tartandak ez helyett tartandanak, miértt mondjuk tartottaky e%
*) így élttenek evvel a’ régiekéi*, p, o,
Telegdi 3. Rész. 39« lap- kereskedje
nek, teremte jenek, munkálkodttanak,
ki-miílttanak (defuncti sunt) mertt ki
multtak: defuncti. De azt mondhatni,
hogy ki-múlttak, e’ helyett ki-multtanak
tsak meg-rövidítés, mint a’ Diákhann
qmarunt rövidítés e’ helyett: amaverunt,
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helyett tartottanak? A’ 2-dik végezet etek,
otok, mikor a’ 3-dik eneky anak ; ha pedig a’
3-dik nek, nak, akkoronn a’ 2-dik teky tok.
Az i-sÖ ünk, unk, Hajdann vala először
emuk, amuk, azutánn rövidebbenn: mük,
muk, már ma metathezis által lenne ümk,
umky de a’ ki-mondás azt iink, unk-x\ változtatá (Lássd a’ 4. Rész II. Tag I. Fejez.
En, te, 6, név-mássán k hsjlításáról ragasztekatlanűl.) Ez szerént nyír-ünk ez he y ett vagyon nyír-műk, melyly betű szirént
anynyi hibásann Diákul szólvánn; rac’it
nos, nyír-tek ( radit vos,) nyírnek ( radit
illi), (nqs, vos, ilii in nominativo plura i)
mint a’ Németbenn g eben wir (damus) ad
unk, betű szerént anynyi, mint: adni mük,
lobet ihr (laudatis) dítsértek, tulajdon képenn anynyi, mint roszszűl szólvánn magyarúl ditsér tik, laudat vos (vos in Numeri
pluralis nominativo casu) lobén sie (lau
dant) dítsérnek, de szóról szóra fordítva
dítsérni ók, vagy önek.
6.) A’ ragasztékatlan tselekvo ige
hajtogatásához^ tartozik Nyelvünknek ezen
kűlönössége-js, hogy mi-koronn az első
egygyes személy a* második egygyes, és
többes személyre alkalmaztatja tseleked
etét, vagya’ 2-dik személy az első egyg.Vesre, a’ vagy többesre, vagy a’ harmadik
személv az elsó, és második egygyesre
és többesre: akkoronn mindég tselekvőleg
hajtogatjuk az igét ragasztékatlanúl, ha
egyéb arányit ikes közép ige lenne is, és pe
dig az első személybenn a’ ragasztékatlan
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végezetekhezz al, el, szenvedő végezet jó,
mivel az í-sö személy nek a’ másodikra hat.
vánn tselekedete, a 2-dik személy szenved»
oieg vagyon, p. o. En téged küld-e/-ek,
fél{•el-ekt romt-al-afc,ha\\**al-ak. Te engem
küld-eszsz, félt-eszsz, romt-aszsz, bánta-zsz. O Engem, vagy téged' küld, félt,
romt, bánt. Ez* n elek, alak, öszsze-Kofott
Végezet: al, el a’ szenvedd ige’ jelenló mód’
jtlenv&ióján >k 2 dik személyiét teszi, —tuelyly al, el rendszerént a’ szén vedö igék
ben» oly eb lel megyen* ki, a’ mint alább
mug.fogom mondani; ah, ek ped'g a’ tsel•kvö ragasztékatlan igének a’ Jelentő módbann, jelen-való üdöbenn az i-ső szem
élynek végezete; mertt ha mondom, p. o.
én téged bántalak, akkoronn a’ 2-dik szem
ély szenved. Néha ezen alak, elek tsak lak,
lek-re változik, t. i. ha a’ határozatlan mód
bann ani, eni járói a’ gyök-érhezz, akkoronn ide alak. elek járó!, ha pe dig ni-vel be
éri a’ gyök-ér a’ határozatlanbann, itt is
be éri lak%lek végezettel, p. o. nyír, nyír
ni, tehát nyírlak, nvírlek, nem nyíralak,
sem nyírelek (Lássd feljebb a’ 4-dik Jegy
zetet) és ez így megyen minden módbann,
és üdöbenn, így: nyírálak, vagy nyírélek
(ez helyett nyíra-alak, nyíre-elek) rasi
te, velvos. Nyírttalak, vagy nyírttrlek (ra
si te, vei vos.) A’ Meg-hagyóbann nintsen
helve; mertt magamnak nem illik meg
hagynom valamit. A Kötő-módbann: hogy
nyírjalak, vagy nyírjelek (ut radam te, vei
vos). Nyírnálak vagy nyírnélek (ez hely*
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ett nyírna-alak, vagy nyírne-elek) ut rade
rem te. vei vos. Ha nyírandalak, v agy
nyírendelek (si rasero te, vel vos.) A ' határ
ozatlan módbann nintsen helye; — mivel
nintsen személye ezen módnak. Ha az ige
ikes közép ige, belőle tselekvő igét alkot
ni k ik végezetet el-hagyvánn, vagy en, on•
ra változtatvann. Ily lyen eszik, iszik, ha
az i - sí) személynek evese ivasa a’ második
egygyes, vagy többes személyt érdekli,
akkoronn eszik, iszik*ból, esten, iszon igét
aik•tünk, eszen iszon*nak törvényes 2-dik
S2eme yje észsz iszsz, az elsője eszek, iszok,
ha tehát azt akarom ki-fejezni: Ego te
comedo, nem mondom: én téged eszek, én
téged borodból ki-iszok: hanem az ek, ok
el ejébe a szenvedő al, el végezetet tévenn
g’ mrg-n;ondott rend- szabás ként mond
om : én téged * eg-esz-l*ek* én téged bor
odból ki-isz-i-ak. Te engem meg-észsz,
iszsz, ó engem meg-eszen, ki-iszon *) IgV
megyen tselekvo'eg a’ többi Ödöbenn, és
módokbann : — En téged meg-evélek, vagy
Óik. Te engem meg*evél, vagy ól, a engem
zneg-eve vagy Ón. Azértt a’ Biblia’ régi fordításábann ezen igék : Zelus Domus tuae
comedit me, így vágynak fordítva: a' te
házadnak huzgóságos szeretető ön meg en~
gém **) En téged kiriválak, te engem ki*
*) Parasztosann: esz, tsz, mondatik, mint
lesz, tesz, hisz, visz ’sa’ t.
**) Pesti Újj Testamentoma 1,536. Jo*n. 2,
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ivál, ö engem ki-iva. Én téged meg-ette
lek. Te engem meg-ettél. 0 engem meg-ett.
A' Meg-hagyóbann: — te engem meg-égy
(nem pedig meg-egyél) ö téged egyen-meg
(nem pedig egyek-raeg). Te engem így-ki
(nem igyál ki), — 6 téged igyon ki (nem
igyéli-ki) A’ kötő módbann: Ha én téged
meg-ennelek, ki-innálak, Te engem meg-ennel,
ki-innál, Ö engem meg-enne, hi-inna (nem
ineg-ennék, ki-innék) Ha én téged megejendelek^ ki-iandalak, (e engem meg ejendeszsz, ki-iandaszsz, ö engem meg-ejend, £//ű/kA így tnegyen, és így hajlik ezen állipathann ez is: hugyiky vagy hugyozik, pö~
kik, melylyékből ezen tselekvó igék lesz
nek rhúgy, hugyoz, pök, a’ második személybenn hügyszsz, vagy hugyaszsz, hugy©zszsz, pökszsz, az i-sobenu: hagylak,
liugyozlak, pöklek. Innét így szóllí juk a’
gyerkészt (tolttúl pe^ztonka) : — Vigyázz
mertt a Gyermek majd öszsze hagy>s, tud
ni illik téged, ha téged a gyermek ö sz
sze-hugyozna ’s a’ t. Hallvánn valakinek
káromkodását, látvánn pajkoskodását, így
fenyegetjük : majd meg-káromkodlak, majd
meg-pajkoskodlak, az az, majd adok nek
ed káromkodni, pajkoskodni, a’ károm
kodásért, pajkoskodásértt majd adok nék«d, majd meg agya bugyállak ’s a’ t. A’
D ebretzeni Grammatika, a’ 66, és 67.
a
87. laponn az igének efféle hajiítását Tson
ka f ormának nevezi, és a’ 84. laponn ezt
második formának híja. De haszontalanság,és hiába-valóság ezt formának mond-

(*■>? )
a’ Magyar Nyelvbenn tsalt
egygy a’ forma, a’ tselekvő es szenvedő fo r 
mát egYgy nek vévénn. Lássd a Debr Gram.
a’ 84. laponn. Az effé le igék pedig a1 tselek
v ő formára tartoznak.* mertt a1 végezetök
ek, eszsz, ak, aszsz ’sa’ t. egygyedül hogy
az ek, ak elejébe; c/, e/ végezet jó, p. o.
Én téged vagy titeket tart-al-ű/*. Te en
gem vagy műnket tartatsz. Ő engmn,
vagy műnket vagy téged, vagy titeket tart.
’s a t. Azértt ezen tsonka forma ellen mél
tánn ki-kel Révai Elabor. Grammat. pag.
963. annál is inkább, hogy még azt is hoz
zája teszi a’ 66. §-bann a’ Pebr. Gramma
tika hogy mikor a’ második személynek
reánk tartozó tselekedeteirol emlékezünk,
igazság szerént így kellene szótanunk, p.
o. Te szeretet engem, de ezt a szokás el»
romtotta; hanem egygynéhány igével tsak
ugyan így élünk, mint te viszel engem ’sa’ t.
nem mondjuk: te viszeszjz engem“ Ed
dig a’ Dehr. Grammatika; de rutái hibáz;
mertt egygy jó Magyar soha sem szólott,
most sem szól sem így: Te szeretet en
gem, sem így: Te viszel engem, hanem így
szól: Te szeretsz engem^ Te viszsz engem.
T e a’ főidre le -tészsz engem. — Az egész
tiszteletes régiségben» egygy példát sem
lelünk arra, hogy az iketlen igét valaki
a’ Jelentő mód jelen való üdő 2-dik szem
élyjébenn el, ol végezettel írtra valna. —■
Ma is F.rdélybenn, és a’ Dunám túl is így
beszéllenek: tészsz , lészsz , vészsz, nem
teszel, lészel, vészel, egy gyedül a’ tud*
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atlan község a’ Tisza mellékeinn beszéli
így : teszel* vészel, leszel, hiszel, viszel,
húzol, hagyol, mit adói, engem szeretei,
mit ruondol, ’s t. eff. annál inkább soha semki az igaz Magyarok közöl o/,el végezet
tel nem ejtette a’ második személynek az
í-söhózz tar ózó tselekedetét* el anynyira,
hogy ba mindjártt a*3-dik személynek tselekedete szenvedőleg ik végezettel megyenis ki, mint eszik, iszik, ’sa’ t. de ha ezeket
a’ tselekedeteket a’ 2-dik személy viszi
v éghezz, és az i-só személyre vagy szem
élyekre . alkalmaztatja, akkorono az első
személy, és személyek tselekvölrg szól
anák ezen igékből az ik végezetet el-hagy.,
vánn, és ezen igéket az elé hozott tselek
v ő ige formája szerént hajlítvánn ekkép
enn: Te engem meg-észsz, nem eszel, te
engem minden boromból ki-iszsz, nem isz
ol. Te engem pökszy nem pokol ’sa’ t. a’
mint már meg-mondottam. Emlékezetnek
okáértt lássuk ez hajlásnak rövid képét:
Én téged, vagy
titeket,

Te engem, vagy Ő engem, vagy
münket, Téged
münket
vagy titeket.

Nyírlak vagy
nyíriek
Húgylak,
hugyozlak.

Nyír, meg
nyír.
Húgyaszsz, Húgy, hugy
oz, meg
húgyozszsz.
hugyoz.
Pök, meg
Pökszsz
pök, meg
köp,

Pöklek

Nyírszsz

Eszlek

Eszsz

eszen, meg
eszem
Iszlak
Iszsz
Iszon, ki
iszon.
Észsz, észen, iszsz, iszon ügy megyen,
mint lészsz lészen, tészsz testen, viszsz, viszerii hiszsz hiszen, valamint lészsz tészsz lész
en tészen igeinek első szcmélyjök leszek,
teszek, úgy észsz, iszsz, észen, iszon ígéknek*is az 1-sÖ szeméjyjök eszek, iszok', de
így soha sintsenek szokásbmn ; hanem tsak
így eszlek, iszlak, a’ mint már mondottam,
azertt szenved hitetlen szólás Borsod, Pest
és Heves Vármegyébenn, bort iszok, húst
eszek ’s t. eff. mertt hús bor nem személy,
\ valamikoronn az ikes közép ige’ tselekedetét nem alkalmaztatjuk személyre, akkoronn azt szenvedő foima szerént hajtog
atjuk, a’ mint mutatja a J.V-dik és V-dik
Tábla.
Jegyzetek*
1.) A’ tselekvő Igéből szenvedő úgy
lészen, ha előbb a’ tselekvnhől miveltetőt
alkotunk, azutánn ahhozz járulnak a’ meg
mondott végezetek : ik-ol-om, ék-ál-om's a’ t.
Előbb tehát meg kell határozni, hogyan kell
miveltető igéket alkotni? Némelyly ígé
hezz tsak at a’ vastag hangúakbann vagy
et *) a’ vékony hangúakbann adatvánn, —
*) Révaidként Et meg-fordítva Te Teszen igének a’ gyök-ere vide supra III.
Tag. i. §. D.
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lrszen miveltető, p. o. ad-ból adat, nyír*
ból nyírai, nyír ből nyírét, néz- bol nézet,
/r-ból írat, vcr-bb\ veret, fog-b6\ fogat ’s t.
eff. Más igékből úgy lészen, ha tat, vagy tét
janii a gyökérhezz, p. o. ülbö\ ültet, ví ból
vítat^ hiszenbol hitet, viszenből vitet,ér-bÖl
értet, él-ből éltet, fut-ból futtat, jut-ból jut
tat s t. eff . Nehány ige mind az at, eU mind
sí tat tét végezetet fel veszi, p. o. von von
at fogat, vontat pedig szekeret, szó szövet, vagy szötet, így szotet elé-fordúl Káldinál Sz. Ján. Ev. 19. R. 23, v e r f ű j a t ,
es fújtat, jár járat, és jártat (a lovat jártatják, az emberrel a’ várast megjáratják) hány
hányat és hánytat, (a’ roszsz embereket a’
házból ki-hányatják, a’ gyomorból pedig
a’ roszszat ki-hánytátják) tör, töret és tör
tet (a’ vigyázatlan Kotsis öszsze töreti a’
Kotsit a’ lovakkal, a* ki magyarul kezd ta
nulni, az még a’ magyar szót tsak törteti)
nyom, nyomat és nyomtat (a’ gomolyából
a’ savót ki-nyomatja a' bátsnéval a’ báts
(batso) de a’ Könyvet nyomtatják a* Sajtó
val.) ’st.eíf. Ez a’ kérdés támad tehát: mi
féle ígékhezz kell at, ety és mi félék hezz
tat, tét végezetet adn», hogy miveltetőkké
váljanak ? Ezt meg nem határozhatni, ha
nem tsak a’ szokást kell tekénteni. Melyly
igék szoktanak kulönösenn at, eí-tel, —
melylyek tat, tet-tel miveltetőkké lenni,
meg-mútatja a’ származtató Szó Könyvem.
Egygynehány ige a' tat, tet-helvett kát, két
végezetet is vészen fel, p. o. rí ríkat, sí sík
at, nyí nyíkat ez helyett: ritat (flere facit)

sitat (ejulare facit) nyí-tat (vagire facit)
mertta’ T betü fel-szokott tserélődni a’ K
betűvel, a’ mint a’ Szó-Köny vembenn sok
példával bizonyítom. j4z bizonyos, hogy
a’ gyök-ér két mással hangzónn végződ
vénn, mindég tsak at, et teszi a’ miveltetőt,
p. o. tart-at, ért-et, kell-ett, árt-at, márt-at,
mond-at, ha egyéb arányit származékjais a’ gyök-ér személy az igének, melylyböl miveltftöt akarunk formálni, mint :
oszt-at, borm-at, számt-at, hámt-at, ömt-et
’s t. eíf. Ezt előre eresztvénn, szóljunk a
szenvedő Jelentő módnak iidejeirol rövidedenn: (a’ Többes számról nem szólok, mertt
azt tsak ügy kell magyarázni, a1 mint a%
tselekvö formábann meg-magyarázttam.)
A' szenvedő ige’ 3-dik személyje minden
módbann, és (időben k betűvel végződik, kivévénn egygyer'űl a’ múlttabbűdőt. A’ 2-ik
személy l betűvel, az 1•fő pedig m betűvel,
a’ mint láthatni a’ példából, a.) A Jelentő
mód' jelenvaló üdejébenn a’ 3~dik személy
ik-kel végződik, mint p. o . nyírat-ik, nyír
ét-/^. Ezen ik jegye a’ szenvedő igének*
valamint a’ Diákbann az ur végezet; mertt
a’ mint a’ Diákbann ebből az activum-hói:
amai, docet, legit, audit* passivum lészen ui4
hozzá adatásával / amat-ur, docet-ur, legit
ur, audit-ur, úgy a’ Magyarbann a’ tselekvő míveltető: nyírat, nyíret-hezz ik adatvánn, szenvedő lészen belőle. Ezen ik mai
naponn a’ többi iidőbenn el változik ek-re$
mertt az / betű az e-vel fel szokott tserélÖdni (amint ezt sok példával meg-mútat*

( io8 )
ám a' származtató Szó-könyvembenn) elanynyira, hogy az ik tsak a’ jelentő’ jel
envalójabann, és a’ kötő mód’ jövendő jé
benn marad-meg ezekbenn: — nyíra-tik,
nyíre-tik, nyíratan-dik, nyíreten-dik, a*
többi üdőbenn pedig é k -re változik, a mint
majd meg-látjuk. *) A’ 2-dik személybenn
a’ végezet vastag hangonn ol, vékonyonn
el, p. o. ny irat-ol, nyiret-el. Az i-sőbenn
vastag hangonn om, vékonyonn em p. o.
nyírat-om, nyíret-em. Ezen em, om nem
Ragaszték (suffixum) p. o. ezen szólás:
nyíratom Péter által ( rador a’ Petro) kűl
önbbözz ettől: én nyírato.n Pétert (facio
radi Petrum) am-az szenvedő. *m-ez ped
ig ragasztékos míveltető ige. Kdlönbbségnek okáértt, ha az uralkodó Nyelv szok
ásnak úgy te szenek, az egygyik leh^ne
vastag hangonn ont. a’ 2-dik am, p. o. adatflm (dór) adatom (curo hoc dar ,) vékony
onn egygyik em, a’ másik öm, p. o. én ver
etűm Pétertől (percutior a’ Pe” o) veretem
Pétert, (curo perculi Petrum.) De ennélki’il -is meg.érti az értelmes Magyar a’
beszéd folyamatjából az ilv'ven magányosann meg nem kfUönbhóztmhetö íg»;k'*%
ha szenvedőiig, vagy ts-dekedőleg kell
etik-e érténi, valamint sz'o ♦ a’ raga^ztékatlan igének e:sÖsz-'mé yjét a' múlt* !,b
tidöbenn a’ Jelentő Módbann úgy ej ifik
*) Azértt Révaibann Eh, ék, ik, formáló
mind rg.ygy szótska, ’s anynyit lészen,
, mint: ilU.
szóval,

szóval* mint a’ ragasztékosnak, p. o. nyírttem egygy valakit, és nyírttem azt a’ biz
onyost. Az elsöbenn azem nem Ragaszték,
a’ 2-dikbann pedig Ragaszték. De még-is
jó lenne az idegenekre nézve leg-alább az
írásbann ezeket valami jellel meg-kÜlönbbÖztetni, valamint én Diaeresissel kűlönbb
ö ztetem-meg (Lássd alább a' Ragasztékos
igének tükö r képét, és példáját) b.) Az
Aíig-múlttról nintsen semmi meg-j egy zeni
való. — Hanem a’ múltt üdőről meg kell
jegyezni, hogy a’ míveltető’ múlttjáhozz
a’ 3-dik személybenn ik helyett ék járul,
p.o. nyíreitek, nyíretek, mintha lenne nyírata-ék, nyírete-ék; de az ék előtt az a, e
el-enyészik, valamint a’ jelenvalóbann is
a’ többes elsojébenn az uk előtt nyírja igé
nek a betűje el-enyészik, ’s nem mondjuk
nyírjauk, hanem nyírj-uk (radimus illud).
Ezen ék helyett hajdann vala é/k, péld ok.
nyírat-éik, nyíret-éik, a’ mint alább meg
mondom, a’ Kötő módról szólvánn.
2.) A’ Aíeg-hagyó Módról. A míveltető meg-hagyójának egygyes 2-dik személyjéhezz : nyírass, nyír ss a’ szenvedÓbenn a’ 3-dik szemelybenn ék járul, azértt
lészen .* nyírassék, nyíressék. Az 1-sőben»
cím, em járul, p.o. nyírass-am, nyiress-em .
Ezen am, eni épenn az, melyly a Jelentő
mód’ jelenvalójáhann vagyon.
3.) A’ Kötő Módról ad) A' Jelenvaló
úgy inegyen, mint a’ Meg-hagyó Mód.
b.) A’ múltt üdőről meg-kell jegyezni,
hogy ez a’ míveltetö Kötő módi múltt üdU
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éjének egygyes 3-dik személyjéből for
máltatik ék járúlvánn hozzája, p. o. nyír
atna, nyíretne ígéhezz ék jövénn, lenne:
nyíratna-ek, nyíretne-ék; de el-enyészvénn
ék előtt az a, e, leszen : nyíratnék, nyíret
nék.
Hajdann az ék-helyett mondották':
mint, p. o. ada néjek, dítsértetnéjek.
Igy Telegdibenn olvasni: melylynek gyök
eréből származnéjek a szép virág, az az a’
Messiás, (az az származnék, ez helyett
származna-éjek* a hol éjek-elött el-enyészik
a végső a betű: Telegdi 3. Rész 5,5. lap:
De cuius rad’ Cé oriretur hic pulcher flos,
idest Messiás.) Midőnn Szűz Mária Érse
keitől dítsértetriéjeky áldottnak, és bádognak
neveztetnéjek. Ugyan ott a’ 449. laponn, ez
helyett: származnék, dítsértetnék. — Sót
régebben» éik mondatéit* ez helyett éjeky
mertt a leg-régiebb sír-beszédbenn olvas
suk a’ régi í'-ás-inódja ként. ,,ís mend paradisumben uolov gimilcuíul inunda neci
elnie. Heon tiíűtőa wt igg fa gimilcetul.
Ge mundoa neki meret vü cneyc vsa ki
napun ein dúl ozgimilsiwl halalnec halalaal holz.‘ k Az az a’ mai írás* módia ként:
Is mend paraditsumbénn való gyümöltstol
monda néki elnie. Héonn tilotáa ót ig y gy
fa gyümöltsétól. Ge (de) mondáa néki
merett (meértt, miértt) rom ennéiky isa ki
naponn eendöl az gyümöltstol, hálálnék
haláláal ( halálával) halszsz. Itt ennnéik
ez belvett vagyon: ennék (comederet.)—
És a’ Krisztus kín-szenvedéséröl való régi
kéz-írásbann ezeket találjuk. Hogy éret-

tünk meg-öletnéik, hogy az emberi nemzet
az ő Fiának halálával meg-váltatnéik. Ma
mondjuk : meg-öletnék, váltatnék. Révai
Antiquit. § . 87. Jobb lenne ma is az én
ítéletem-ként leg-alább így írni ezeket,
p. o. adatnék, ez helyett: adatnéik, vagy
ez helyett: adatnéjek, melyly Apostrofus
ez szót adatnék (daretur) kűlönbböztetné
ezen míveltetőtől : adatnék, valamint: cu
rarem dari aliquid, melyly adat míveltető
ből eredő kötő mód béli múlt üdőnek.
egygyes í-ső személyjeé*) A’ 2-dik szem*) Mertt ha meg-visgáljuk a’ szenvedő
ige’ képét, több féle hajlásbann egygy
et a’ tseltkvő igének hajlásával, p o.
vyírat, nyíret tselekvö igének a' jelentik
módbann a’ múlttja így vagyon.* nyír
taték, nyíretek: curari aliquid, v. aliquetn
radt. SzenvedÖleg pedig: nyíraték, nyír
etek anynyi, mint, rasus fu t így a’ kötő
módbann: Nyíratnék, nyíretnék tselek
vőleg anynyi^ mint.* curarem aliquem
radi, szenvedőleg pedig.* nyíratnék, -—
nyíretnék: raderetur. — A’ meg-hagyó
módbann nyíressék tselekvőleg ragaszt
ékosann anynyit teszen, mint.* curent
ipsum rad i, szenvedőleg pedig nyíres
sé k: radatur. Mind ezen zűr zavar el
enyésznek, ha a ' régi nyelv-szokás ként
szenvedőleg így szólanánk: nyíratéik,
nyiretéik, nyíratnéik, nyiretnéik, nyír
esséik Vagy ha leg-alább ezen szen
vedőket így írnó k; nyíraté' k, nyíreté'k,
»4 *
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élybenn áll, éli járul a' míveltető’ 3-dik
személyjéhezz, úgy mint nyíratna ígehezz
ál adatvánn el-enyeszik az utolsó a, ’s
marad nyíratnál, így lészen nyíretne igé
vel- is, ’s marad nyíretnél. Az 1-sö szem
élybenn ám, — ém jő a’ míveltető’ 3 dik
személyjéhezz, és hasonló képenn el-eny
észvénn a’ míveltető’ utolsó magábann
hangzója, lészen: nyíratnám, nyíretném.
d.) A jövendő üdőbenn a’ miveltetőnek
nyíratné’k, nyíretné’k, nyíressé’k. ’s a’ t.
T alám az ilylyen írás helyett: adatné’k,
nyíretek, nyíretné’k, nyíressé’k a’ szenvedobenn jó lenne ez is : — nyíretnéjk,
nyKesséjk, nyíretéjk, mivel az / betűvel
fel-szoktiuk lsei élni a’ j-t p. o. márjás ez
helyett: máriás, ez helyett hüit, gyüit,
dóit ’s.t. eff. mondjuk hüjt, gyűjt, döjt,
’s így is mondjuk : gyúr, hűt, dűt. Vagy
végre nyíressék a’ szenvedőben n így is
írathatnék: nyíresjék, mint esik igéből
a’ míveltetőt így írjuk: ejt ez helyett:
esíf. (Erről bő vebbenn láthatni a’ szó
könyvembenn esik ige alatt) ’s így nyír
essék mint szenvedő, kűlönbbözne ama’
Ragasztékos nyíressék-tol, melyly anynyittészen mint: curent radi ipsum. Qui
bene distingvit bene docet. A’ nyelvbenn
a’ zűr zavart a’ menynyire tsak lehet
séges kerülni kell, és távoztatni, a’|ki
ilylyetén kűlönbböztetéseket nem tész
en, az nem tökéletesbbíti a'nyelvet, sem
az Írás’ módját.

kötő módbeli jövendőjéhezz a'3-dik szem
élybenn ik járul, p. o. nyíratand-ik, nyír
etend-ik, a’ 2-dikbann: ol, el, az i-söbenn:
om, em. amint a’ Jelentő Mód’ jelenvalójábann.
4.) A' Határozatlan Módról. A’ mív
eltető gyök-ér személyjehezz, azaz a’ Jel
entő Mód’ jelen való 3-dik személyjehezz
ni járul, p. o. nyírat-ni, nyíret-ni.
5.) Némelylyek, mint a’ Debretzeni
Grammatika, és Pápai Sámuel a’ Debr.
Gram. által reá szedetvénn, azt tanítják,
hogy a’ szenvedő igét helyes ódik, és ődik
végezettel ki-tenni. Meg-engedik, hogy a’
meg-magyarázott mód, a’ míveltető hözz
ik járúlvánn szenvedő igét tészen ; de azt
mondják, hogy 2-szor egygyet ér evvel,
ha a’ tselekvohözz ódik, Ódik végezet járul,
annál inkább, ha a míveltetöhözz ódik,
ódik járul and, p. o. a’ rét le-kaszalódik, a’
könyv íródik, a' rét le-Kaszáltatódik, a
könyv nyomtatódik ’s t. eíF. Debr. Gram.
az 87. §. Pápai Sámuel Magy. Lit. 71. §.
211, 241. lap. De ezek felettébb botlanak ;
mertt az ódik, ódik végezet az igékből
viszontagló igéket, nem szenvedőket tsi —
nál, és az ilylyen igék azt jelentik, hogy
a’ tselekedetet magáktól, és magakbann
viszik véghezz, p.o. lágy télbenn a marha
rétes helyekenn könynyenn ki-telelődik,
az az magát ki-teleli, magától el-él a’ rétbenn, nem szükséges olbann más ember
ek által szénával tápláltatnia. A’ nép a’
Templomból tolódik> az az tolja magát, a

vagy tolakodik. Szélbenn a’ fánn az alma
öszsze verődik, az az magát ö szsze veri,
egygy-máshozz veri. Neki jó alkalmatos
ság adódik, az az adja magát , (se bona
offert occasio). A’ guba bojtorványnyal
meg-szedődik, azaz megszedi magát.—■
Megalázódik, az az maga magát, vagy ón
magát meg-alázja, Krisztus Menybe fel
emelődött, az az magát fel-emeltte, vagy
fel-emelkedett. Jól forgolódik, az az jól
forgatja magát. Meg-tsalódik néha a’ ker
eskedő, az az meg-tsalatkozik. Az üdnep
el-végződik (per se terminatur) ’s a’ t. —Ezeket a’ Diák nem tudja másképenn ki
tenni, hanem tsak szenvedő igével, p. o.
ezt : Krisztus Menybe emelodött, vagy em
elkedett,i'gy teszi ki a’ Diák : in coelum elevutus est. Innét, gondolom, tsalatkozékmeg a’ Debretzeni Grammatika, és utánna
Pápai Sámuel, azt tanítvánn hogy a’ Magy
ar szenvedő igét ódik, Ódik végezettel jól
fel-válthatni. — De meg nem gondoltták
ezek, hogy a’ passivum mas által véghezz
vitt tselekedetet szokott jelenteni, azértt:
mindég tsak míveltetőből formáltatik, nem
egyenesenn mívelőből, Azértt p. o. old-ik,
hall-ik,tör-ik, szeg-ik, érzik ’s t. eff. ámbár
ik-kel mennek-ki, és ezeket a’ Diák szen
vedő leg így fordítja ; solvitur, auditur, —frangitur, sentitur, ezek mégsem szenvedő
igék a’ Magyarnál, mertt az ik előtt: old,
hall, tör, szeg, érez nem míveltetők ; ha
nem ezekből míveltetők így lésznek : old
at, hallat, töret, szeget, éreztet. Végre ez*
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ékből szenvedők így lesznek: oldatik, halls
atik, töretik, szegetik, éreztetik; mertt old
ik, hallik ’s a’ t. tsak ikes közép igék, és
enynyit lesznek : per se solvitur, auditur
&c. Ezek ezen Reciprocum-okkal, vagy
viszontaglókkal egygyek: oldódik, kall
ódik, törődik, szegődik, ér<zodik, vagy
érződik, melylyekből meg-rö vidűlve lesz
nek : oldik, haliik, törik, szegik, érzik, a’
mint ezt halyésenn észté vévé Révai;
ment ha azt mondom : a tehén kötele el
oldik, nem azt teszi, hogy azt ei-oldotta
valaki, hanem. Hogy magától történek eloldása, el-ol lódott. Innét világos, hogy
helytelenül mondják a tudatlanok, — ha
mondják: a rét le-kaszálódik, a' szóló megszedódik:— meftt a’ rét magát nem kasz
álja, sem a’ szőlő magát meg nem szedi.
Roszszúl mondják: ez a könyv Debretzenbenn íródott; mertt a könyv magát nem
írja. Még gazabbúl szólanak, a 'k ik a’ mív
eltetőből koholnak ódik, ódik végezetű ig
éket, p. o. ez « ’ könyv Debretzenbenn nyomtatódott, — (mint a’ Debretzeni Füvész
könyv’ homlokánn olvashatni') vagy : á
rét le-kaszáltatódik, a könyv íratódik. Soha
az egész tiszteletes Magyar régiségbenn
az ilylyen fertelmes szólásnak nyoma
nintsen. És az ilylyen szólás maga mag
ával ellenkező értelmű ; mertt aí, et, tat,
tét végezet más által véghezz vitt tselek
edetet tészen; ódik, ódik pedig nem más,
hanem tsak maga által véghezz mentt tsel
ekedetet jelent, (a’ mint már meg vagyon

mondva) p. o. ez szólás: ez a könyv Deb
retzenbenn íratódott, ilylyen értelmű; ezt
a’ könyvet más írtta, maga írtta magát.
Ez a* szólás: d rét. kaszáltatódik, — ilyly
képtelen 'értelmű: ezt a’ rétet más kaszálja,
magát kaszálja; mertt ezen ige: kaszáltatódik, ezen részébenn : kaszáltál, mível
tető ige, ez részébenn pe dig: kaszál-ódik,
viszontagló. *) Tehát egygyedűl ez vagy
on igazánn szenvedőleg mondva: a’ rét
kaszáltatik, a’ könyv íratik, a’ szőlő kap
áltatik, szedetik ’s t, eff. Víg László okos
kodása Pest 1806. 276. 277. laponn.
6.) Az ikes közép igéről. Valamint az
iketlen közép igéket a’ tselekvő forma
szerént hajtogatjuk, úgy az ikes közép ig
éket, minemű : válik, bánik, búvik, érik,
/nóí, hízik, imádkozik, hányódik ’s t. eff. a*
szenvedő forma szerént szoktták a’ Magy
arok hajlítani, valamint szintte a’ Diákok
az úgy nevezett Deponens Diák igéket,
minemű: precor, polliceor, utor, blandior
a’ Diák szenvedő forma szerént hajtogat
ják, ezt: precor úgy, valamint amor ; polli
ceor, mint doceor ; utor, mint legor ; blandior,
mint audior igét hajtogatvánn. Tudni illik
az ikes közép igéből először iketlent tsinál
nak, és azt a’ tselekvő forma szerént hajtják
minden módbann, üdőbenn és személybenn,
*) Ilylyen gánts Márton Német Gramat.
3. kiadás Béts 1810. 96, és 97. laponn :
vitetődik. -ilylyen Szabó Dávid’ ki-nyertesébenn a’ 80. laponn : adatódik, értetődik,
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és azutánn teszik hozzá a’ szenvedőig e’
meg fejtett végezeteit: ik-ol-om, ík-el-em,
ék-ál-om, ék-él-em ’s a’ t. Például légyen bízik
(confid it.) Ebből ilyly iketlen igét tsinál
unk: bíz, és ez olyly formánn marad a’
hajtogatásbann gyök-ér személynek, mint
a’ szenvedő példábann vala nyíreit mív
eltető a’ gyö k-ér személy. Bíz-hozz jö
vénn a’ Jelentő módbann,a’ jelenvaló üdő
benn ik-ol-om, lészen : bízik, bízóig bízom.
A' múltt Üdőbenn bíz-hozz járul: ék-ál-ám
’s lészen: bízék, bízál, bízám. — A’ Meg
hagyó módbann: bíz-nak az iketlen meg
hagyója bízzy hozzá jövénn a' szenvedő
végezet á/, é/f, lészen : bízzál te bízzék ó.
A' Kötő módbann bíz igének a* műlttja
lenne : bízna, ehhezz járul: é/L é/, é/w, lész
en : Ó bíznék, te bíznál^ én bíznám (mint ha
lenne: bízna-ék, bízna-ál, bízna-ám, a’ hol
bízna szónak utolsó a betűje el-enyészik
az ék-ál-ám magakbann hangzók miatt)
’s a’ t. — Evvel így éle míndenkoronn a’
Magyar Nemzet. Lássd Révait.
7.) Kurdaló bé-fejezése a ragasztékat
lan hajtogatásnak. A ragasztékatlan ige
hajtogatásnak mind tselekvo, mind szen
vedő formáját jól gondolóra kell venni,
és a’ tselekvőt a’ szenvedővel öszsze nem
kell zagyváink minden iketlen igét a' tsel
ekvo, — minden ikest a’ szenvedő formá
hozz kell szabni, és jól eszünkhe tartani
ezen arany rend szabást: hogy a szenvedő
formábarm a 3-dik személy mindég k-val,
ki ~vévcnn egygyedül a' múlttabb üdőt, a' 2'dik

( 218 )
személy mindég l-lel, az 1-ső mindég m betű
vel végződik. Ezekből mar a következ
endő gántsokról kiki bölts ítéletet tehet. ,
Tehát a.) roszszúl szól Eger körül a’ kö z
nép mondvánn : bort iszok, kenyeret eszek,
tsudálkozok rajttá, én a’ feleségemtől el
válok, én bízok Istenbenn ’sa’ t. Ez olyly
an, mint ha a' roszsz Diák mondaná tselekvoleg (active) ; ego preco, polliceo, uto,
blandioy ezek helyett: precor, polliceor,
utor, blandior, b.) Mivel a’ 2-dik szem
ély a’ szenvedőbenn mindenkoronn l bet
űnn végződik, következik, hogy azok-is
rútül botlanak, a’ kik / nélkül végzik az
ikes közép igék' egygyes 2-dik személyjeit, p. o. hol laksz, le ne ess, bízz Isten
benn, imádkozz, aludj, kanyarodj, ne har
agudj, el-válsz tőle, el ne válj tőle ’s a’ t.
Ez olylyann szenvedhetetlen gánts, mint
ha valaki mondaná: kenyeret égy, bort
így, ez helyett egyél, igyál; mertt, tsak
azértt mondjuk : egyél, igyál, l betűvel,
mivel ik-kel mondjuk a’ 3-dik személybenn: kenyeret eszik, bort iszik, nem
pedig kenyeret esz, vagy eszen, bort isz,
vagy iszon. Tehát mivel ezeket-is : esiky
imádkoziky kanyarodik, haragudiks válik, ikkel mondjuk, nem pedig ik nélkül így: es,
imádkoz, alud, kanyarod, haragúd, vál
’s a’ t. következik, hogy ezeket-is a’ 2-dik
személybenn l betűvel kell végezni ekképenn: ess-él, imádkozz-ál, válói, váljál
’s a’ t. azt mondani: ess, imádkozz, válj
’s a t. tselekvöleg a’ Magyarbann szak

osztott olylyan gánts mint a’ Diákbann a*
Deponenscket (a c t iv e ) tselekvőleg így
mondani a Meg-hagyóbann: preca, pollice,
ute, blandi, mint mondatik ; ama ,doce, lege,
audi, ezek helyett : precare, pollicere, utere,
blandire, valamint ittég a' re szenvedő
végezetet nem lehet el-hagyni, úgy nem
lehet a' Magyar ikes ígékbenn-is a' szen
vedő’ ál, él végezetét el-harapni. Ez szer
ént Pereszlényi-benn (egyéb aránytt a’ re
giek között leg-job b Grammatikusbann)
nagy hibák ezen ejtések; múlszsz, válszszy
botlaszszy fcnyleszsz, a’mint Révai Elab.
Gram. pag. 1031. helyesenn észre veszi,
így szenvedhetetlen gánts az újjabb Gram
atikák közzűl a’ Debretzenibenn a’ 113.
laponn ; tsalódj, záratass, a szenvedő for
ró ábnnn, és a’ 117. laponn : verődj, vettess.
Mivel a’ szenvedő formábann a’ 3-dik
személy mind ^-val végződik, melyly ky
ik-ból llészen, ki-vévénn a’ múlttabb üdőt,
innét ki.tetszik, melyly roszszúl szobinak,
a’ kik az ikes közép igéket így hajtják:
imádkozhat, ő tsalódna, tsodálkozna, jól
tselekedne velem, azértt ő meg-haragudna,
méltóztasson ide jőni, nékem most jól esne
egygy pohár bor. ’sa’ t. Ezen rút hibától
nem üres a’ Debr. Gram. a’ 116, laponn
így írvánn ; tsalódna, zárattatna, és a’ 118.
laponn verődne, vettetne. Ezen otsmány
hibát Sz. Páli Grammatikája-is el-kö veti
a’ 164, és 169. laponn így írvánn : tetszend,
történend ez helyett: tetszendik, történend
ik, vettetnék, verődnék, tsalodnék, zárat?
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nék, Ő imádkoznék, ő tsalódnék, ő jól
tselekednék, ő meg-haragudnék, méltoz
tassék ide jöni, nekem jól esnék egygy
pohár bor ’ s a't. Ez olyly gyalázatos hiba,
mint a Diáknál a’ Deponens, vagy inkább
neutro passivum igét ( active) tselekvőleg
így hajlítani : precat, precaret, pollicet,
polliceret, utit, uteret, blandit, blandiret, —ezek helyett: precatur, precaretur, polli
cetur, polliceretur, utitur, uteretur, blandi
tur, blandiretur; mertt az /X, és az abból
származott ék tsak az a’ Magyar ígébenn,
a’ mi az wr a' Diákbann, a mint már meg
mondám.
e.) Mivel a’ szenvedő ige a’ míveltet
őből lészen, és a’ míveltetö a’ tselekedő
ből, hozzája tsak at, rí, vagy íűí, írí járúlvánn, innét következik, hogy azok is
tsúnyávúl botlanak a’ kik az at, rí, tat,
írí, végezetet meg-kettoztetik a’ szenvedő
igékben», p. o. Káldi Sz. Luk. a’ 2. Kész.
21. versbenn gántsosann írá hívattatok; —•
(vocatum est) ez helyett: hívaték; vala
mint hívottat helytelen szólás ez helyett:
hívat, úgy hívattatik is, ez helyett: hív
atik, mivel a' szenvedő a’ míveltetöbŐl,
tsak ik járúlvánn hozzája, lészen-meg. —
Ezen gántstól nem tiszta az Erdélyi Nyelv’
mívelő Társaság munkájának I. Darabja,
nem mentt a’ Debretzeni Társaság' Gramatikája, és a’ Sz. Pálié is. f.) Ellenkező
vétkeket követnek-el azok a' Grammatikátlanok, a' kik a' tselekvővagy iketlen rag
asztékatlan közép igék' első személyjét m
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betűvel, a' 2-dikot l-lel, a’ 3-dikot k- val
végzik, p. o. örvendem rajta, en most hi
bázom, te ott legyél, nyújtsál segedelmet,
a’ mint ama’ köz Enekbenn vagyon, —
melylynek kezdete : Í m artzunkra bovúl~
unk ’sa't. adjal neki kenyeret, Ö hazudik,
hibázik, pipázik, folyik, mászik, úszik,fűl
ik, gyű lik’s t. eff. ezek helyett: örvend
ek rajta, én most hibázok, te ott légy, ah
nyújts segedelmet, adj neki kenyeret, ö
hazud, hibáz, pipáz, foly, mász, úsz, föl,
gyűl. Ezen gántsokat te gántsos Magyarí
tsak az őseinktől tanúltt minden napi Uriimádságból, Angyali Üdvözletből, Apostoli
Hit-vallásból, Istennek 10 törvényéből is
észre vehetned ; mertt a’ mü Atyánkbann
nem mondod : — Szenteltessen a te neved,
hanem szenteltessék, miértt mondod hát:
méltóztassón ide jőni: — nem mondod a*
mü Atyánkbann: legyék a' te akaratod,
hát miértt mondod : hagyd legyék. Nem
mondod az Angyali Üdvözletbenn : Üdvöz
legyél Mária, hanem Üdvöz légy, miértt
mondod hát: a’ házbann legyél, írjál, ad
jál. Nem mondod az Apostoli Hit-vallás
bann, az az a’ Hiszek egygy Istenbenn: —ki-fogantata szent Leiektől, születe Szűz Má
riától, kínzata, meg-feszíttete, hanem fogan
taték, szilleték, kínzaték, meg-feszítteték,
miértt mondod hát, ő érkeze, imádkoza,
tsudálkozna, haragudna, esne ’s a’ t. Nem
mondod a’ 10 törvénybenn: ne öljél, ne
orozzál, hamis tanú bizonyságot ne szóljál,
hanem ne ölj, ne orozz, hamis tanú bizony-
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ságot ne szólj, miértt mondod hát: írjál*
mondjál, adjál, nyújtsál segedelmet: nem
mondod a’ 10 törvénybenn : ne paráznái,
kodj, hanem ne paráználkodjál, *) ímertt
mondod tehát: imádkozz, aludj, feküdj,
kanyarodj, nyugodj ’s t. eff. ^Lássd a’ VIdik és VII-dik Táblát.)

Jegyzetek.

A. Az Egygyes Számról.
l.) A’ Jelentő Módról. Az ígékbenn
azok a’ Ragasztékok, melylvek a’ név
szókbann, (Lássd azokat a’ IV. Rész. II.
Tagjábann I. Fejezetj' benn) úgymint emy
ed, e ( ee, vagy eje) a’ vékony, és am. ad. a,
vagy oní, od, a, — vagy aa. aja a’ vastag
hangúakbann. De némelyly üdob'-nn a*
vékony e Ragaszték /-re változik. Azértt
nyír így veszi-f‘ l a’ Ragasztokok it vastag
hangonn a’ 3-dik személy benn : nyíe-ja, a’
hol a’ / betá inas belő. A’ 2-dik személvbenn: nyírod. Az í-so személy benn : nyír.
em. (valamint szintte zsír. név szó : zsírja,
zsírod, zsírom.) Vékony hangonn pedig:
nyír-i, nyír-ed, nyír-em, nem nyíre, melylvnek ez az oka, hogy nyíre ragasztékatlan
múltt üdejú, hogy azértt öszsz> ne zavar
odjék avval; a* közönséges Nyelv szokás
az igék’ e Ragasztékját i-re változtatá,
valamint a’ nevekbenn-is a’ köz nép sok*) Ámbár magyarosbbann mondanád; —
ne fajtalankodjál.
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szór az e Ragasztékot /-re változtatja, mint
p. o. az ö véri\ az ételnek sem ízi, sem
bűzi nintsen, ezek helyett: az 6 vére, az
ételnek sem íze, sem bűze nintsen, és vala
mint a‘ közönséges nyeiv szokás a’ te névmássának e betűjét /-re változtatja a'többes
számbann, úgy az Igékbenn-is a' Jelenti
mód’ jelenvalójábann, és a’ Kötő mód’ jö 
vendőjébenn az e Ragasztékot /-re változ
tatja. Ámbár az e Ragaszték /-ve változik
ez két üdöbenn; de egyebütt a z e Rag
aszték változatlanul marad. p. o. nyíré, (ez
helyett nyíréé, hajdan» nyíréje) nyírtt- e, —
nyírj-e nyír-né (ez helyett: nyírne-e, haj
dann nyírnéjc) nyitni-e. Sót most sok helyenn, mint p. o. Gömör Vármegyébenn,
még a’ Jelentő Mód’ jelénvaló üdejébennis a köz nép /-vé nem változtatja^ hanem
valamint a’ vastag hangú ígékbenn ja Rag
asztékot mondunk közönségesenn, úgy a’
vékony hangú ígékbenn je Ragasztékkal
él, p.o. szeretje, nyírje (amát illum* radit
ipsum) nem p^dig szereti, nyíri. De mivel a’
közönséges nyelv szokás a’/e-helyett /•t tart
azértt ennek kell meg-maradnia, míg vala
ha esrrég a’ közönséges nyelv szokás a je
Ragasztékot az ígékbenn be nem vejendi.
Ha a’ közönséges Nyelv szokásnak tetsze
nék. ezt bé is lehetne venni; mertt régulásabb lenne, mint p. o. szereti ;* mivel
szeretje olylvan, mint a’ Nevek benn: —*
életje (frumentum ejus) szeietje (segmen
tum ejus), szüretje (vindemia ejus) gyű?*
etje (involucrum ejus,) és clesztje ez hely-

ctt éleszti, olylyan, mint keresztje (crux
ejus) ’s t. eff. Néhol a’ Köz nép a’ vastag
hangú ígéknek-is i Ragasztékot ad, p. o.
adi, kapi mondi ’s t. eff. ezek helyett: adja,
kapja, mondja. Ez ugyan a magyar hang
gal nem ellenkezik, mertt az i közös ter
mészetű, (I. Rész I. Szakasz, i. §.) De
mivel itt ez az i R agaszték, ’s e Ragaszték
helyett áll, valamint a’ nevekbenn képte
len lenne mondani, p. o . gondi, ez helyett:
gondja, úgy képtelen mondi, ez helyett:
mondja. Helytelenül írja Tsétsi in observ.
Gramm, de vocibus Compositis ; Regula lí.
,,Non potest defendi szereti, si rideatur
mondi &c. nec mondja, si contemnatur
szeretje; quia ja, vel je pariter ibi mutatur
in /, ut in his“ hogy nem menthetni ezen
szó ejtést: szereti, ha kí-nevetjük ezen
ejtést: mondi: ezt sem védelmezhetjük:
mondja, ha ezt: szeretje meg-vetjük ; mertt
j a, je hasonló képenn változik i re amazokbann: mondi, szereti, mint ezekbenn:
mondja, szeretje. De hibáz Tséisi, mertt
meg kell vetni ezeket: szeretje, és mondíj
a’ mint már okát adttam ; de azértt még
sem következik, hogy ha mondi nem yo,
szereti sem jó ,* mertt mondi-bann ja változtatik #-vé, szereti-benn pedig je változtatik i-vé; de soha a’ Magyar Nyelvbenn
ja, i-vé nem szokott változni, — hanem je
szokott. Igy a’ Nevekben sok helyütt
mondják: torony tetejibenn, ez helyett:
tetejébenn, elejibe, ez helyett: elejébe. Itt
az é változik i-vé; de soha semki sem
mondja
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mondja, p. o. gonaibann, ez helyett: gondjábann, gombibann ez helyett: gombjábann
’st.eff. Tehát nem mondhat a*: mondi, ám
bár lehetne mondani : szeretje, ha a’ köz
önséges nyelv szokásnak úgy tetszenék.
Ha a’ ragasztékatlan vastag ige : s, sz, vagy
z betűvel végződik, mint ás, mász, húz,
többnyire a’ könynyebb ki-mondás végett,
a' ja Ragasztékot el-változtatják sa, sza,
.zőr-ra, p. o. ássa, mászsza, húzza, *) ez
helyett: ásja, mászja, húzja \ de kar ; mertt
a’ Ragaszték’ inas betűjét, melyly / mindenkoronn az ígébenn, a’ mai közönséges
Nyelv szokás ként, nem lehet el-változ
tatni; annál inkább el-nem változhatik, ha
az s, sz, z végezetű ragaszték itlan ige
vékony hangú, p. o. nyes. vészén, fedez,
mertt ezekbő l ragasztékos így lészen:
nyesi, veszi, fedezi, b.) A múltt üdőbenn
az egygyes személyek a’ ragasz ekatlan
műlttjának 3-dik szemelyjétol származnak,
p. o. ehhezz ' nyíra, a’ 3-dik szemelybenn
a Ragaszték járul, ’s lészen : nyíra-a ; de
mivel a’ két rövid a egygy hoszszúval érfel, mondjuk, és írjuk: nyírd. Hajdann
mondották : nyíráa mrg-kettöztetve tévenn
hozzája az a Ragasztékot, mintha lett
valna: nyíra-aa% a’hol a’ középső két >a
egygy hoszszú á-i tészen, az utolsó a meg
maradvánn a’ maga valóságabann, lön:
nyíráa. Ebből a’ ragasztékatlanból .* nyíre,
hasonló képenn lészen ina nyíre, hajdana
*) Lássd 1. Rész. I. Szakasz. 2.

Jegy.
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nyírée. Ilylyen a’ 600 esztendős Sír besz
édbenn ez a’ szólás: Tilatáa Ót igygy fa
gyümöltsétol •— mondád neki merett nőm en
néik, az az tiltá Őt egygy fa gyümöllsétől,
mondá neki meértt nem ennék. Mondáa,
tiltáa, nyíráa, nyíréé ragasztékos ígékhezz
hasonlók mai naponnez effele mondásaink :
tudnia, halnia?, szomorúak, fiáé, kutyául,
mely'yekbenn a’ magábann hangzó a’
msgáhann hangzó előtt el nem enyésztet
ek, ilylyen a' 600 esztendős Sír beszédbenn ezen szó hazáá ezen szerkezétbenn:
adatta vala néki Paradisumot hazáá, — ez
helyett: adtta vala néki Paraditsomot haz
ává (dederat ipsi Paradisum in patriam*
vel pro patria) a' hol ezen Utól-járóból :
avá (évé) a' v betű úgy el-hagyatik, mint
ezekbenn: tilatáa, mondáa a’ v inas betű;
mertt az ilylyen ige ejtéseket, a’ Ragasztékhozz állított v inas betdkkel-is olvasjuk
ezen sír beszédbenn, p- o. teremtéve Adámot, Adám halláva haltát, vetéve Öt ez mun
kás világ beléhez helyett: teremtéje, hallá
ja, vetéje ez munkás világbé, (a’ mai bé
tsak meg-rövidűltt szó ebből: belé') mertt
kelőbb az ilylyen igék’ j inas betűvel jö
vének szokásba, azértt Telegdinek, Pázmá inak az effélékkel rakvák könyveik,
p. o. Telegdibenn a’ 3. Részbenn, 323.
laponn : adnája, a’ 22. laponn : mondhatná
ja, követnéje, a’ 24. laponn: vetnéje ’s a’ t.
De már ezek ki-avulvánn, nem lehet vél
ek élni; mivel a’ mai közönséges Nyelv
szokás ezeket tsak így ejti: nyírá, nyíré,

és a’ kötő módbann: nyírná, nyírné’s több
efféle. Azértt Révai botlik a’ közönséges
formába, és példába (paradigma) ; ezen,
’s efféle ragasZtékos igéket így tévénn:
adája, adnája ’sa’ t. mertt már ez az ejtés
meg-szilnék közönséges lenni, valamint
ez is adáa, adnáa, és adáVa, adnáva, azértt
ezt tsak jegyzésberin illik elé hoznia a1
Grammatikusnak. Mivel a’ Magyar szer
eti a’ rövidítést, azértt ezen hoszsZtbb
ejtések helyett: nyírád, nyíréé, nyíráva,
hyíréve, nyírája, nyíréje ezt a’ rövidebbet
hozá bé a közönséges Nyelv sz-'kás: —
nyírás nyíré, melyly hoszszű á banrt, és
é benn az a és é R agaszték fog'altatik, és
ögZsze olvad a’ ragasztékatlan nyíra, nyíre
végső a, é betűjével, valamint eZ helyett:
a’ Rábtza, és Bakonv meliéki szó helyett:
övéé, vagy övéjé, már egyebütt övé mond
atik, noha adája, veleje, adnája, vetnéje olyly
fégulás ragisziékos szó, mint ezen név
szók: tsirája, katonája, fözönéje ’s a’ t* Ez
légyért elég a' múltt üdö’ 3-dik személy
jérő l. A’ 2-dik személy meg-készűl a’ 3-dik
ragasztékatlanhozz ad, ed, az i-ső pedig
am, em járúlvánn, eKképenní nyírád\ nyíred, nyírám, nyírént, mini ha enne nyíra-ad,
nyíre-ed, nyíra-am, nyí'-e.pm, — d.) A4
ínűktabb üdö a’ ragasztékatlan’ múltjának
3-dik személyiéből lészen, hozzája jövénn
rend szerént az d adarri, és e-ed-em Rag
asZtékok, p. o. nyírit-hói lészen nyírttá,
nyírttad, nyírit un, nyírtte, nvírtted, nyíritem« Ha a ragasztékatlan 3-dk személyi£ *
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benn a’ tt előtt mással hangzó vagyon,
p. o. üt-ött, az az szerént inarad-el a’ Rag
asztékokkal, valamint a1 2-dik, és 1-sŐ
ragasztékatlan személybenn, p. o. üttte,
üttted, ütttem, ez helyett: ütötte, ütötted,
ütöttem, vértté, vetíted, vetttem, vet igé
ből, ez helyett: vetette, vetetted, vetettem,
a mint szoktták mondani a’ Hegy aljánn,
hogy kűlönbbözzön ettől: vette, vetted, vett
em, melyly vészén (emit, accipit) igéből
veszi eredetét, így hagyott-ból lészen: —
bagytta, hagyttad, hagyttam ’s a’ t.
2.) A’ Meg-hagy6 Módról. A’ Rag
asztékatlan Meg-hagyó 2-dik szemelyhezz
a’ Ragasztékot a’ 2>-dik személybenn j inas
betűvel ragasztjuk, p. o. ezen ragasztékatlanból: nyír, lészen nyírj-ja, nyírj-je\ mi
vel nyírja azt teszi: radit, azértt kűlönbbségnek okáértt a’ meg-hagyóbann a’ Rag
asztékot j inas betűvel kell tenni hozzája
így nyírjja (radat ipsum) így adjja det illud,
mertt adj \ (da i lúd} huzzja (trahat illud),
mertt hűz a ( ahit illudN, áldjja (benedicat
illi,) áldja (benedicit illi) ’s a’ t. Mertt ha
a’ Jelentő Mód’ jelenvaló üdejébenn a'
vastag hangú ígékbenn az a Ragasztékhozz azértt járul a j inas betű, hogy a“
ragasztékatlan múltt üdéjétől különbbözzön, p. o. nem mondatik ad-ból ragasztékosann ada, hanem adja, mivelhogy ada
3-dik raga‘ zfékatlan múltt személy, — ’s
anynyit jelent: dedit aliquid, hát miértt ne
leh etne a’ Meg-hagyó Módbann-is a’ vas
tag hangűakhozz a’ Ragasztékot kúlönbb-

ség’ okáértt inas betűvel rendelni ? A’ t-dik
személybenn a’ Ragasztékatlan ige’ meg
hagyójának 2-dik személyjéhezz j nélkül
járul űdy ed Ragaszték, p. o. nyírjad, nyír
jed;mertt itt nintsen szükség az inas Betű
vel kűlönbbséget tenni. (Lássd alább ez
en Jegyzetben» B. III. e.) szám betűt).
3.) A’ Kötő Adódról. A’ Kötő módi
műltt üdö a’ ragasztékatlan múlttnak 3-dik
személyiéből ered rendesenn, hozzája jovénn a’ Ragasztékok, p. o. nyírna, nyírne
ígékhezz úgy jö a’ Ragaszték, mint feljebb
a’ Jelentő Módbann a’ nyíra, nyíre ígék
hezz, p. o. nyírnct, nytrné (ez helyett —
nyírna-a, nyírne-e, haj dán n nyírnáa, nyírnée, vagy nyírnáva, nyírnéve, vagy nyírnáda,
nyírnéjed) hé jövendő üdobenn a’ ragaszték
atlan jövendőjének 3-dik személyjéhezz
rendesenn janiinak a’ Ragasztékok, p. 0.
nyírand-yű. nyírand-ody nyírand-om, nyír
end-i, nyírend-ed, nyírendem.
4.) A’ Határozatlan Módról. A' rag
asztékatlan harározójáhozz a’ 3-dik szetnclybéli Ragaszték a, e rendesenn járűl,
p.o. nyírni-*?, nyírni-e. A ‘2-dik személy
benn ad, ed Ragaszték miatt a’ határoz
atlan ige ni végezetéből az i el-enyészik,
’s iészen : nyírn-ad, nyírn-ed, nem nyírni ad,
nyírnied. — Az első személybéli am, eni
hasonló képenn járűl hozzája, s lészen :
nyírn-am, nyím-em, nem pedig nyírniam,
nyírniem. Észre kell venni, hogy Erdélybenn ezen módbann a’ Ragaszték ugyan
a/n, ad; de Magyar Országbann om, od,

p, o. Erdélybenn írnám, írnádírnátok, ír-*
(Sz. Páli Grammatika pag. 172.)
Magyar Országbann pedig írnom, í r n o d ,
írnotok, írniok (Debretzeni Gram. p. 107.)
,5.) A’ Közép ígek-\s fel-vehetik a’ ragasztékokat, tsak 4’ szenvedő ige nem, mi
vel minden ragasztékos ige tselekvp, úgy,
hogy meg a’ szenvedő, vagy inkább ike«
közép íge-is fel-akarvánn venni 4’ Ragasztékot, annak tselekvővé kelletik vál
nia, p. o. aluszik -ból előbb lészen alusz,,
aluvq, alunna ’s a’ f, azutánn járulhatnak
hozzája a’ Ragasztékok ez képenn: az éjt
által alusz-ja , aluvá, alunná ’sa’ t. így tselekedikböl előbb lészen tselek vő, vagy miv
el Ö ige : tseleked, ebből tselekede, tselekedjr
tselekedne ’s a’ t. ebből ragasztékos: tsel'•
ekedi, tselekedé, tselekedje, tselekedné,
B. A’ Többes Számról, M>g-roondottam (a’ 4-dik Rész. II. Tag. I. Fejezetbenn
fiiak

(én, te%ö hajlításáról 2-szor Ragasztékosann
a ’ 4-dik Jegyzetben b.) alatt) hogy az igék

ben a’ többes számbann egen Ragaszt
ékok : — ük, etek, ek járulnak a’ vékony
hangonn; vastag hangonn pedig: ut, átok,
ak. Ezt most hoyebbenn kell meg-magy*
arázni, Kezdjük
I.) A’ 3-dik Személyről, a.) Minden
iidőbenn az egy gyes Ragasztékos 3-dik
személvhezz ilrúlnak az említett többes
Ragasztékok *) p. o, nyírja, és nyíri ígér
*) Valamint a nevekbenn a’ 3-dik egygy,
es Ragaszték meg-marad a’ többes szárig

ből többes 3-dik személy lészen ak, ck rag?
asztékkal: nyírjá-k , nyíri-k , mint ha lenne
nyírja-ak, a hol a’ kettős aa egygy ú-ttészen, nyíri-ből nem lészen nyíriek , hanem
rövidebbenn nyírik. De meg-vallom: rend
esebb lenne nyíriek*nyíri-bö\, mint a’ határ
ozatlan módbann ny/r/zZ-ből lészen nyírninem nyírni/:, b.) A múltt üdőbenn az
cg.Vgyes 3-dik személy vala : nyírd, nyíréi
ezekből többes 3-dik személy lészen : —
nyírák, nyírék , ez helyett: nyíráak, nyírébann, p. o. /?ű/7-ból lészen egygyes rag*
asztékos papja. — Ebből többes számú
ragasztékos így lészen : papjaim papja
iéi, papja-/, papja-//2/É, papj j -itok, papji**• íg y Őse, Őseim, Őseid, Őséi, Őseink,
Őseitek, Őseik. — Nem jó lenne pedig:
papim, papid, papi, papitok, papink,
papik, valamint nem jó: napim, napid,
napi, napink, napitok, napik, ez hely
ett: napjaim, napjaid, napjai, napjaink,
napjaitok, napjaik. Ha hoszszú a’ szó
meg-rövidíthetni a’ régiek-kénr. imígy:
almáji, Tanítványji, Tanítványjitok, ez
Jielyett: almájai, tanítván vja% tanítványjajtok. Az ilylyen rövidítésbenn a j inas
betftje a’ Ragasztéknak el ne hagy issek,
melyly inas betű (a’ Ragasztok' hely
tartója) /nélkül így írni: tanítványi, nem
helyes; mive! ez anynyit tészen, mint:
discipularis, nem helyes emberi ez hely
ett: emberei, mertt emberi humanus,
p. 0. emberi okosság.
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pk, vagy nyírájak, nyíréjek a’ régi szólás
Ként, valamint szintté ezen ragasztékatlan
névből : alma, ragasztékos lészen : almája,
al/nájak ebből; elm e: elméje, elméjek. Ezek
a’ hajdaniak: nyíráak, nyíréek , nyírájak,
nyíréjek , ama’
nyíráa, nyíréé, nyírája,
nyíréje 3-dik egygyesböl lőnek, tuelyly
már ki-méne a’ módiból. Ezeket én így
iram. Apostrofussal: nyírük , nyíre k a’ zűr
zavar el-kerúlése végett: mertt sok vastag
hangú ilylyen ige öszsze keverednék a’
név szókkal, egygyedűl az írásbann az
Apostrofus, vagy ki-hagyó-jel különbböztetheti-meg azokat a’ név szóktól, — és
egygyszer ’s mind az ak ,
Ragasztéknak
a’ előtt er, e ki-hagyásat-is jelenti, mivel
nyíreik, nyírek ez helyett állanak : nyíráak,
nyíréek. így p. o. bírák (possederunt il
lud) bírák, (judices,) kapa k (arripuerunt
illud) kapák (^ligones, seu pastina) hidak
p. o. el-hálá’k a’ Menyaszszonyokat (spons?e matrimonÍL*.j consumavere) hálák (grati?e, gratiarum actio,) tudd k (sciverunt il
lud,) tudák (sciolus), fo n d k (nevere illud)
fonák pars inversa ’s a’ t. A’ vékony hangú
efféle igék öszsze keverednének a’ ragasztékatlan múlttnak első személyiével az
egygyes számbann, p. o. nyírék (raserunt
illuro) nyírék (rasi aliquem,) v etek (jece
runt illum,) vetek (jpci aliquem) ’s a’ t. —
d.) A’ múlttabb üdobenn az egygyes 3-dik
személy vala : nyírttá , nyírtte , innét rendesenn lészen 3-dik többes, ak, ek járúlvámi
hozzája, p. 0. nyírtták , nyírtték, mintha

lenne: nyírtta-ak, nyírtte-ek, a’hol aa a-t„
ee é l teszem — e) A’ Aleg-hagyóbann a'
3-dik egygyes r’agasztékos vala : nyírjja,
njírjjt. Ebből lészen nyírjják, nyírjjék, val
amint előbb nyírttá, nyú'tte igéből Ion :
nyírtfák, nyírttek. í.) A’ Kötő mód' multi
jának egygyés 3-dik személyje vala: nyírná, nyimé. Ebből hasonló képenn leszen
többes 3-dik, mint a' Jelentő mód’ múltt
jából, nyírnak, nyirné'k. hajdann nyírná-ak,
nyírné-ek, vagy nyírnájak, nyírnéjek. így
olvasjuk Telegdibenn 3. Rész. 27. lap.
,, Sokkal különbbenn történik a dolog annál,
ű’ /«/«í
vélnéjek ‘ (multo aliter evenit
res, quam illi existimarent). És ugyan ott
a’ 27. laponn.
Zsidók ingyen sem akarnájak, hogy Ó rajttok országolna.“ (Judfei
nec vellent, ut super illos regnaret.) És
a’ 331. laponn. ^,Hogy a' kik Judeábann
válnának, a hegyekre futnának, mihelyenn
látnájak el-közelgetni, a'vagy el-kezdetni
Zjsidó Országnak veszed elm étg .) A' jö~
vendonek egy gyes 3-dik személyje vala:
nyirandja, nyirendi. Ebből iészen : nyír andják, nyirendik úgy, valamint a1 Jelen való
ban n nyírja, és nyiri-ből lészen ; nyírják,
nyírik. h.) A’ határozatlan módbann 3-dik
egygyes vala : nyírnia, nyirnie. Ebből lész
en 3-dik többes : nyírniuk, nyirniek, ebből :
nyírnia, nyírni e a’ végső <7, <?el-enyészvénn
a’ következő magábann hangzó betú miá
(vocalis ante vocalem eliditur.)
II.) zi’ ‘i-dik Személyről. Az elé hoz
ott 3-dik egygyes személyhezz atok,etk
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járul, p. o. ebből: nyírja, lészen nyírjátok,
ez helyett: nyírja-atok, ebből: nyírás lész
en nyírátok (ebből a?hajdaniból: nyiráa
lön nyíráátok, ebből a’ régiből nyiraja,
Ion nyírájátok, mint ebből: nyírja a’ jelen
való üdőbenn lészen többes: nyírjátok —
(mint egygy nyirja-atok, úgy nyírái-atok,
és nyírája-atok) mivel minden koronn a’
3-dik egygyes személyből lesznek a’ többes
személyek a’mint már meg-mondám. És
ezen régi módi 2-dik többes személy hely
esebb a’ mai m ódi: nyírátok, nyírétek-néi;
mertt nyírátok, nyíretek av ragasztékatlan
formábann-is hasonló képenn vagyon, és
így nyirátok, nyíretek azt is teszi : rasistis
illuni, azt is rasistis aliquem incertum, in*
determinatum ; de nyíráátok, nyiréétek, vagy
hoszszabbann j inas betűvel nyírájátok,
nyiréjétek egygyedül azt teszi : rasistis il
lum determinate. így kell szólani a’ Kötő
Mód’ múlttjáról-is, t. i. nyírnátok, nyirnéíe^-ról. Azértt én nem írom ki-hagyó jel
nélkül nyírátok, nyíretek, nyírnátok, nyírnétek, hanem nvírá’tok, nyíré’tek nyírná’tok, nyírné tek. A' Me%-hagyó 3-dik egygy-’
es ragasztékosból: nyírjja, nyírjje, lészen :
nyírjjátok, nyirjjetek. A' Határozatlan módbann: átok, etek jő a’ ragasztékatlan hat
ározatlanhozz, és a’ ni végezetből az i el
enyészik,
III.) Az í-jo Személyről, Az 1-ső szem
élyek-is a’ többes számbann az egygyes
3-dik személyből erednek, azokhozz ük
járúlvánn a vékony hangúakbann; uk ped-
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ig a’ vastagbann. a.) A’ Jelentő mód jeleit
valójának 1-SÓ' személyjéröL Nyírja íréből
lészen: nyírjuk, mintha lenne: nyirja-uk\
de u magábann hangzó előtt a rragábann
hangzó el-enyészik. Ezen uk,ük meg- övidültt műk, műk-hol; műk,
pedtg ae//iw^-ből, mint feliebb meg*magyarázttam. A’ ragasztékatlan többes' elsöjébenn hajdann vaja: amuk, emuk, mint olv
asni a’ 600 esztendős rövidebbik sír beczedbenn: I/nadj-amuk ez szegény ember lei
kéért ty az az imádjipnk (or«-naus), M űk,
műk-is szokásbann vala régenri, így a’ 600
esztendős hoszszasbb sír beszédbenn elé
fordul; vagy műk, ez helyett: uagyumk ; de
a ragasztékosbann mind amuk, emuk, mind
megrövidül ük, uk-va, azértt a’
600 esztendős hnszszabb sír beszédbenn
olvasni: „vimagguc uromc isten kegilmet,
vimagguc szent achscin ntariat, es bovdug
michael archangelt, es metid angelcut, húg
vimaggonoe erette“ az az a’ mai jobb
írás’ módja-ként: — imádjuk Urunk Isten
Kegyelmét, imádjuk Szerit Aszszony Má
riát, és boldog Mihály Arkangyalt, és
mind Angyalokat, hogy imádjanak érette,
az az imádkozzanak Istennek azon meghalttnak lelkéértt. Azértt rövidítették p^dig műk, mük-'ót a’ ragasztékosbann uk, ük
re, hogy különbbözzön a ragTSZtékatlantól, p. 0. hajdann ny irmuk, nyír műk vala
ragasztékatlanúl, ez nyírunk-ra, nyírünk-re
változék, ha tehát nyírja ígéhezz unk, —
rtj'/W-hezz ünk járúina ma-is, akkoronn
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jyírj-unk , nyírj-ünk

lenne, az pedig így
vagyon a’ ragasztékatlan Megy-hagyónakis a’ többesébenn ; de nyírjuk, és nyírjük
serahol nintsen a’ ragasztékatlan formábann. Ha vékony hangú az ige, mint: les,
nyes , vés ’s t. eff. ezeknek 3-dik ragasztékos szeinéJyjök /-vei menvénn-ki, p. o. lesi,
nyesi, vési; így nyíri, a’ többes szám első
személyjébenn az i betű j-v é változik, mi
vel egyéb koronn-is az í j-v é el-szokott
változni, mint, p. o. márjás, ez helyett:
Máriás (Marianus) azértt nem mondjuk
nyíriük, nyesiük, lesiük, vés ük, visziük,
esziűk, hisziük ’s t. eff. hanem nyírjük,
nyesjük, lesjük, vésjiik, viszjük, eszjük,
hiszjük. Ebből nyilvánn való, hogy helyesenn írjuk /-vei (nem űgyelvénn a’ ki
mondásra) az efféléket: adjuk, mondjuk,
értjük, ejtjük ’s a t. és nem helyeseDii írják :
adgyuk , mondgyuk, érttyük , ejttyük , nyessük,
teszszük ’s t. eff. mertt ezen 3-dik ragasztékos személyből: adja, mondja, érti, ejti,
nyesi,, teszi, erednek. Tsak az Etimoíogyiátlan k írják ezt más képenn.
b.) A jelentől és K ötő mód ’ múlttüde
jének 1-só személyjérői. Mivel hajdann az
egygyes 3-dik személy va!a : nyír éta, nyírnáa, és nyírálja, nyimája , a’ mint raeg-mútatám, és mivel az egész ragasztékos hajtogatásbann a’ 3-dik egygyes személy meg
marad a’ többes számbann, tsak ezek a
Név-mássai járúlvánn hozzája a’ 3-dik
személybenn : ak , ek , a' 2-dikbann átok ,
etek , a£ í-söbenn;
ük, azértt a’ többes

l-ső személyje lenne : nyiráa-uk nyíréija-uk;
de az uk előtt lévő a ei-enyészik, ’s m^rad
nyíráiuk, és nyírájuk ("mint a’ Jelentő jelem
valójábann nyírja igéből lészen : nyírjuk)
és vékony hangonn nyíréúk, — nyíréjuk
( nyírnéiik, nyírnéjük, nyírnáuk, nyírnájuk,
a’ kötő módbann.) Ezen nyírájuk, és nyíréjük ’s a' t. szokásbann vala Molnár Albert
üdejébenn, a’ki írvánn a' lég főbb jóról, a’
303. laponn így szól. , i/ogy //# renddel,
éy példákkal elé akarnátjuk s z á m lá ln i ’s a’ t.
Lássd Révai Elab. Gram. a’ 739. laponn.
Ezen nyírájuk, nyíréjük, nyírnájuk, nyír
néjük nagyonn regulás; mertt valamint a’
Meg-hagyó módbann ebből az egygyes
3-dik személyi! ragasztékosból: nyírjja ,
lészen nyírjjuk,ú gy az egy gyes 3-dik ny/rája személyből lészen : nyírájuk, és ebből:
nyíréje, lészen nyíréjuk. *) Már ma nyíráuk-bó\, wy/réi/^-bÖl, «y/VviáwA-ból, ny/Vné/öfc-ből lön nyirok , nyirok , nyírnák, nyír
nák ; mivel a’ Magyarnak szokása az öw-t
ó-nak, az eü-t ó-nek mondani (III. Rész
3-dik Szabás a’ 13-dik szám alatt.) Telegdi Miklós’ idétte, (valamint ma nyírnáuk
helyett nyírná k-ox, nyírnéiik helyett nyírnok-et nion lünk, úgy nyírnájuk, és nyír
néjük helyett:) — nyirnojok , és nyirnöjök'
mondatok, a' mint olvasjuk Telegdi III.
*) Gánts Kardos Adorjánbann: T^ersegi
motskolódáisai 80. l"ponn : engedne-ük,

ez helyett: engednéük ; mertt engednéük hajdann ebből lön : engednée-ük.

( *3 « )
Rész 4.5». lapjánn: miértt ne álda'iájok. és
ne maga sztalnójok azt , hit az Angyal áldcttnak nnnda. £s alább az 526. laponn:
hogy a Szűznek (t. i. Máriának) innépét
hatra v étnő jók ’s a’ t. Tehát már ma sem
nyíráuk, nyírnálak* nyíréiik, nyírnéük, sem
nyírójok, nyírnójok, nyírőjök, nyírnójok
Hintsen közönséges Nyelv szokásb an, ha
nem tsak nyirok , nyírnák, és nyiroké nyír nok%és evvel többnyire így éle a’ tiszteletes régiség* ma-is így vagyon s^okásbann
egész Erdély Országbann* és így vagyon
a közönséges Nyelv szokásbann* melyly
áll (aViint már nem egygyszer mondám
a’ Magyar tudósok* és tudós Magyarok’
egygyet értésébenn} — mertt a’ Magyar
Nyelv-tanítók, és Magyar Nyelv-tudósók
köz akarattal Erdősi első Grammatikus
unktól fogva, utolsó Révai iglári a’ rigasztékos ígébenn ók, ok , nők, nők végezet
tel élnek, úgy él avval ama' M agyar Tzi tzeró Pázmány Péter , úgy Keddi Györgyi
és minden híres, nevezetes M igy 1 író,
a’ mint azokból számtalan pé dá li z elé
Révai Elab. Gram. 759. laptól fV»gva <1
766-ikig* A’ kik pedig *z auktoritást be
nem veszik, azoknak Kévai e/en hp!v«*íí
élést meg-bizonyí; ji a' 762. laponn Ettmológyiai b;zonvítással-is Smertt ái ~gész
ragasztékos forrr.ábann (tekints «’ ragas^tékos ige tűkór képére) semhol nk végez
et elé nem fordul, így nem mondjuk a’
múlttabb tidÓben ; azt meg-ertettimk , azt a ’
töveit vettünk, az Istent, áldottunk, hanem
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«írtettük, »*ttük, áldottuk, noha i' múlttabbnak egygyes 1-sÖ ragasztékossa nem kül
ön bbö^ a’ ragasztékatlantól, p. o. nyírttam,
nyírttem azt , vagy valamit ; de a’ többes
elsője kűlonbböz. Tehát a’ műltt üdőbenn
sem lehet nk végezetét tenni a’ többes
számba, ’s nem mondhatni; már ezt a ju 
hot meg-ny íránk, ha ezt a ju h it meg-nyír
nánk ; mertt nyíránk, és nyírnánk ragasztékatian, — (tekints a’ ragasztékatlan ige’
tűkör képére,) kúlönbböznie kell pedig
a’ ragasztékos formának a’ ragasztékatlan
tói. Azértt így szólani : műk ezt a juhot
meg-ny íránk, vagy meg-ny írónk, vagy meg nyírnánk, vagy meg-nyírnénk, szakasztott
olyly képtelen szólás, mint ez lenne: műk
ezt a juhot meg-ny írunk, meg-ny írünk, (ra
dimus,) ez helyett: meg-nyírjuk, meg-nyírjük; mertt valamint nyírunk, nyírünk ragasztékatlan, úgy nyíránk, nyírnánk, nyírénk* nyírnénk ragasztékailan, és a’ ragásztékös ígébenn a’ többes első személy
mindég ük, uk, a' ragasztékátlanbann ped
ig ünk, unk végezetű Debi\ Gramj By.lap*
Ámbár a' Nyeív tudósok, és egész Erdély
ók, ók, riók, nők végezettel él a’ ragaszt*
ékos ige’ ezen üdejébenn ; de még is Magy
ar Országbann ma evvel nem élnek, ha
nem tsak így szólónak : ezt a' juhot megny íránk, vagy ha ezt a' juhot meg-ny írnánk,
ha azt tudnánk ’ji t. eíf. Erről így ír Pápai

Sámuel Magyar Literatúrájabann a’ mut
ató formáról okoskodvánn. „A ’ múltt üdőnek ezen többes első személyjét; adunk,
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Jtérénk ’s t. eíF. a’ régi íróknál többnyire
így találjuk ; adók, kérők, a’ mint az Er
délyiek ma-is mondják, szint’ úgy az óhajto modbann-is (érti a’ kötő módot’' ad
nők, kérnök ’s t. eff. sót ezt a’ régi íróknál
így-i$ olvasjuk radnójok, kérnöjok, ’s t. t íf.
De az efféléket a’ Magyar Országi Közön
ségesebb Nyelv szokás már úgy el-avította, bogy mindenütt tsak úgy halljuk ez
eket a’ méltató fó r mábann-is, mint az egyenesbenn (egyenes formának nevezi a’ ragasztékatlant, mútatónak a’ ragasztékost *)
adánk, adnánk ’s t. eff. Azértt ha bár amav
val tetszik-is némelylyeknek élni, a’ régi
ek’, ’s a’ mostani Erdélyiek’ szokása szer
ént; de emezt, mint a’ Magyar Országi
*_) Az én ítéletem ként a’ raga«ztéko$ for
mát nem helyesen i nevezi Pápai Sámu
el mutató formának magyarul, sem azt
Révai determinata formának Diákul ; —■
mertt nem mindenütt élünk ragasztékos
igével, a’ hol az ige tselekedetét meghatározjuk (determináljuk) és reá mut
atunk, p. o. hol kell jobban mutatni, és
meg-határozni a’ tselekedetet, mint így
szólvánn : — Te engem nyírsz, ő engem,
vagy téged nyír, ez úgy determináltt, mint
mikor mondom : Én Ót nyírom, ’s még is
amaz ragasztékatlan igével fejeztetik ki,
emez pedig ragasztékos^ál. — Jobb te
hát a’ mutató formát a’ Debretz. Gram
matikával a’ 88. laponn ragasztékosnak
híni Diákul: forma Suffixata,
Nyelv

Nyelv szokásnak közönségesenn Uralkodó
szó-ejtését sem mondhatjuk épenn hibának,
mint hogyha hiba valnaem-ez,azt egygy
edűl a közönséges Nyelv szokás, és nem
más mondhatná hibának.“
Én épenn a’ közönséges Nyelv szokás
sal mondom ezt hibának; mertt a közön
séges Nyelv szokást a’ tudós Magyarok’,
és a’ Magyar Nyelvről okoskodva tanítók’
egygyet értése teszi. Már pedig az első
Tudós magyar Grammatikusunktól Erdősi
től kezdve az utolsó Révaiig kiki a’ ragaszt
ékos formábann a’ Jelentő módnak ezen
múlttjábann ók, ők, a’ kötött, vagy foglaló
Mód’ múlttjábann pedig, melyly evvel
egygy fajtta, nók, nők végezetet tétet a’
többes’ első személybe. — Ennél fogva a”
Magyar Országi ebbéli szokást hibának
mondja a’ Debretzeni Grammatika is a’
92 -dik laponn azt írvánn : „Nem tagadhat
ni, hogy ámbár hozzá szokttunk az effélék
hezz: olvasánk a’ könyvet ’s t. eff. de ez
szintt olylyin hibás min’ ha így szólanánk:
olvastunk a’ könyvet.44 De valaki tudakol
hatná: valljon hogy jöhetett be Magyar
Országba ezen majdnem közöns ges hiba?
Erre én azt felelem; hogy majd nem köz
önséges hiba ez is így szólani: -—magam
háza, magam lova, magam szája vallása,
még is Magyar Országbaun ezen hiba el
hatalmazék ; de Erdélybenn nem, ügy hogy
Erdély benn olyly rút azt mondani magam
lova, mint én lova. Ha ez a’ hiba országos
lehet, miértt nem amaz is? Ha közönségiö
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éssé lehetett az efféle roszsz szó : pálinka,
petsenye , mészáros, (lanio) ’s t. eíF. miértt
nem ez illyen-is: olvasánk a könyvet ? —
Ezen hibának bé tsűszása, az én ítéletem
ként, így is történheték: mivel-hogy mind
& két számbann az igék olyly formáim
veszik-fel a’ Ragasztékokat* valamint a’
Név-szók; üdő jártával inkább zavartat
ván» Magyar Országbann a’ Magyar Nyelv,
mint sem Erdélyben»^ valamint p. o. ezen
revet alma így ejtjük ragasztékosann : al
mánk, almátok, almájak (pomum nostrum,
vestrum, suum v. illorum) úgy hasonló
képenn ragasztékos igének tetüvék (appa
ruit) ez ilylyen íge-is olvasánk ezen szólás
bann : — olvasánk, olvas átok, olvasájak ez
könyvet (mertt a' régi módi szerént mond
aték : olvasájak,mai módiként meg-rövidítve olvasák, a' mint feljebb meg-vagyon
mondva.) Annál is inkább olvasánk rag
asztékosnak tetszheték, mivel ezen mond
ásbann : olvasám ez könyvet, olvasám ige
valóságos ragasztékos jó ige, innét jónak
tetszheték ilylyen többes ragasztékost for
málni: olvasámk ez könyvit , melyly a’ kimondásbann így zeng: olvasánk ez könyvet,
valamint ebből: almám (pomum meum
unum, unius possessoris) jó ilylyen hajlít
ást tenni: almámk (ez régi helyett: almáműk (nostrum pomum* plurium possesso
rum una res possessa) melyly a’ beszéd
ben» így hangzik / almánk. De észre kel
lene venni, hogy almámk vagy almánk nem
hasonló ehhezz; olvasámk, a’vagy olvasánky
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mertt olvasánk többes számbann vagyon,
almánk pedig egygyes számú dolog. Nék
em sem az efféle ige hajlítás : nyirok, nyír 
ok, sem nyírnák, nyirnők a’ ragasztékoS
formábann nem leg-jobbann tetszik; jobb
ann tetszenék, ha a’ régi mód szerént len
ne : nyiráuk, nyiréük, nyirnáuk, nyírniuk,
vagy inas betűvel nyírájuk, nyíréjük , nyirná
juk, nyírnéjük, mivel ez regulás, ez pedig:
nyirok, nyirok, nyírnák nyírnak, Palótzos ;
mertt a’ Palótzok az a betűt ó-ra* az e betűt
ö-re szoktták változtatni, p o. ok az almát
ómának, a" szalmát szómá-nak, a’ baltát bó 
tá -nak, a' viselttet visőtt-nek mondják, ez
helyett: el megyek, így szólanak : őmegye k,
Apát falvát, Apát f óvának híják, azt akar
vánn mondani a’ Palótz: jó regvelt kíván
ok, így szól: jó regvőt kívánok, ha azt
akarja mondani: alszom, így szól: ószom.
’s t. eff. Nékem hasonlónak látszik ezt:
nyiráuk így mondani: nyirák, ezt nyiréük
így mondani : nyirák, ezt pedig nyirnáuk,
így ejteni .* nyírnák, ezt : nyírniuk, ekképenii tenni-ki: nyírnák, mertt valamint az
almúbann az a betűt á-vá változtatja a’ Pal
ótz, az l h tű; el-hagyvánn, úgy el szó
tagokbann az e betűt ő-vé változtatja, —
mellette az l betűt restségből el hagyVánn
a* két mással hangzó betűk közöl, p. o. a’
köz nép így szól: bót, bótsú, tódúl, Hód
világ, pótol, kúts’sa t. ezek helyett: bolt*
boltsú, toldúl, Holdvilág, poltol, kults, Az
utánn mivel az egész formábann a’ többes
l-sö személy uk,ük végezetül, az Analógyia
16 *

kívánja, hogy a’ nníltt üdoe-is ük, uk légy*
en, ne pedig ók, Ók. Annak okáértt, ha a’
közönséges Nyelv szokásnak úgy tetszen
ék, én tanáts lennék benne, hogy se a’
Magyar Országi ragasztékatlan, se az Er
délyi Palóczos, és az Analógyiával-is el
lenkező ige ejtést meg-erősíteni ne méltóztatnék, hanem a’ régi regulás, és rendes:
nyiráuk, nyireük, nyirnáuk, nyirnéük, vagy
nyír ájuk, nyír éjük, ny imájuk, nyír nejük for
ma ejtést ujj életre hozni; annal-is inkább,
mivel nyirok, nyirok, és több efFele ejtés
zavarodást okoz; mertt ezek a’ Részesül
őknek többes számú első ejtéseik, ’s anynyit tesznek, mint: radentes. De míglen
a' közönséges Nyelv szokás ezt bé nem
vejendi, az ók, Ók, nők, nók mellett tartoz
unk maradni, inertt a’ közönséges Nyelv
szokás fő-bíró a’ Reszédbenn, és Analógia
cedit usui. — Ez légyen elég a’ Jelentő,
és Kötő Mód’ múlt üdéjének többes első
személyjéröl.
d ) A" Jelentő múlttabib" többes első
szem élyje az egygyes 3-d kból rendesenn
ered, t. i. n yírttá igéből lészen n yirttu k ,
nyírtte igéből n yirtt-ü k , ez helyett nvírttauk, nyiriie-ük, hol itt a' n yírttá , és n y irtte
végső a, e betűje el-enyészik a’ következő
uk, ük" magáb^nn hangzója miat*.
eA A ' M e g -h a g y ó M ódbann a többes
1-s ó szem ély színit úgy az egygyes 3-dik
személyiétől származik, p. o. n yirj-ja.
Ebből lészen uk, hozzája jövénn: nyirjj-uk
ez helyett: nyirjja-u k, a hol az a betű el

enyészik, már a’ több izronbann megmond,
ott okból. Ezt még eddig nem írtták a’ tud
ósok két /-vei tudtomra ; de én különbbség
okáértt kezdem így írni ; mertt nyírj ragasztékatlanból származik: nyirjja (radit il
lum) a’ ragasztékos raeg-hagyó’ személyje.
Valamint a' Jelentó Mód’ jelenvalójábann j
inas betűvel járűi az a ragaszték a’ ragasztékatlan gyökérhezz, úgy a’ Meg-hagyó
Módbann-is Ülik, hogy inassával jojón, ne
pedig j nélkül inastalanúl; annál inkább,
hogy ha j inas, és hajdú nélkül jone elé,
nem lenqe meg-hagyó hatalma, ereje, és
tehetsege, hanem tsak jelentő ereje, p. o.
nyírja tsak anynyit tenne: radit ilium ; de
nyirjja anynyit tészen : radat illum, nyírjak
radunt illum, nyirjják radant illum, nyírjá tok; raditis illum, nyirjjátok: radite filum,
nyírjuk , radimus illum, nyirjjuk: radamus
illum, f.) A' K ötő Módról. Ezen módnak
múlttjáról már szólék feljebb. Ezen mód’
jövendőjéről tsak azt keli tartani, a’ mit a*
Jelentó Mód’ jelen valójáról, az az hasonló
képenn lészen a’ többes i-sö személyje,
p. o. az egy gyes 3-dik személy- vala? —
nyirandja , nyirendi. Ebből többes lészen :
nyír andj~uk, nyirendj-ük, mintha lenne : nyír andja-uk, nyirendi-ük, amott az uk elölt az
a betű el-enyészik, itt az ük elölt az /betű
j betűvé változik.
g.) A’ Határozatlan Módbann a’ többes
első személy hasonló képenn az egygyes
3-dik személyből származik unk, ünk vég
ezettel, p. o. ebből nyírnia, nyirnie lészen í
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nyirn-unk, nyirn-ünk, mintha lenne nyírni
unk, nyírniünk, az unk, ünk előtt az i elenyészvénn, mint a’ név szókbann-is nem
mondjuk, p. o. Kassaiunk, hanem Kassá
ink, nem Révaiunk, hanem Révaink (no
ster Kassai, noster Révai.)

II. F e je z e t .
A' rendetlen hajtogatásit ígék hajlításáról.
Meg-mondám (a’ IV. Résznek III,
Tagjábann az 1. §. benn D. betű’ 8-dik
szám alatt) hogy vagynak olylyan ígék-is,
melylyeket ezen közönséges rend szabás
ok szerént nem hajtogatunk, ’s ezeket a’
Debretz. Grammatikával a’ 121. laponn,
rendetlen hajtogatásit igéknek nevezem. —
Ezek vagy 1.) ragasztékatlan tselekvő
formájúak, vagy 2.) ragasztékatlan szen
vedő formájúak, vagy 3.) ragasztékosok.
Szóljunk rendre mindenikröl.
A. A' ragasztékatlan tselekvő formájú
rendetlen igékről
Ragasztékatlan tselekvő formájú rend
etlen kilentz igénk vagyon, melylyeknek
gyök-erökhözz vastag hangonn szon; vék
ony hangonn pedig szen szokott toldatni;
sőt kettőnek közűlök gyon, — gyen járul
gyök-erökhözz a szon, szen helyett.

pedig ezen 9 ige: vágjon , megyen , iszon,
eszen, leszen, tesz.cn, vészén, hiszen, viszen,
melylyeknek gyök-ereik: 7><ar, /ne,/, <*, /e,
£e, re, ///, zv. Ezen igéket emlékezetnek
okáértt ez versbe foglalám :
Zinnie, meg-z>/nni, /enni, és í<?, z/£, /négy,
7^
űt, /, ^/nni.
Ezekhezz, de tsak a’ Jelentő mód’ jelenvalójábann, járul vonszon. Es ide tartóz
nak a’ magábann hangzó betünn végződő
ígék-is, minemú: hí, nyí, r/, sí, szí, ví, ró,
ó, (cavet) f ű , f o , jó , lő, no, nyó,íz Ó, melylyeket ez versbe foglalhatni:
///, nyz, 5“/, szí) ví, ró, ó, f á , f ó , meg-jóvc
ló, no.
NyÖ, szó. Mertt e?ek-isa’ Jelentó mód’
jelenvaló egygyes 3-dik személyjébenn,

és ezen módnak múlttjábann kevés rend
etlenséget tapasztalnak, a’ mint a’ példa
meg-Djútatja: t-ször a gyón, gyen végczetü : vagyon, megyen , 2-szor a’ többi szón,
szén végezeti'í, 3-szor a’ magábann hangzó
végezelúek-ról szóljunk.
éLássd az ide tartozó VlII-dik, IX-dik,
X-dik, és XI-dik T á b lá t.)
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B. A ragasztékatlan szenvedő form ájú ,
vagy szikes rendetlen Igékről.

Ezen szike3 rendetlen igék két félék ;
mertt vagy 1.) a’ gyök-ér ígéhezz, közetlen,
és minden egyéb betű közbe vetése nélkül
járul a’ szik, p. o. /Íí-hozz látszik, tet-hezz
tetszik, ismér- hezz ismerszik. V7agy 2.)
gyök-érhezz szik a* vastag hangúakbann
0, u, a’ vékony liangúakbann ü, vagy j,
közbe vetésével járul, ilylven p. o. nyugo-szik, al-u-szik, harag-u-szik, tet-ü-szik,
fek-ü-szik, eszik. Az í-sö félékbenn szik
végezetnek *sz betűje minden módbann,
üdőbenn, számbann éi személybenn megmarad, ki-vévénn a* meg-hagyó módot; de
a’ 2 dik félékbenn nem, a’ mint láthatni
a XII dik, Xfll-dik, és XIV-dik Táblánn
lévő példákból.
Jegyzet. Ezek helyett: aluszik, feküszik,
nyugoszik, haraguszik, tetüszik, mondjuk
1. ) ezeket-is : alszik, fekszik, nyugszik, har
agszik, tetszik, de akkoronn így hajóinak :
alvéky fekvők, nyugvck, haragvék; tetszik ből pedig lészen ; tetszék, nem tetvék, a*
mint feljebb meg vagyon mondva Sz. Páli
Grara. pag. 102. 2.) Ezek helyett: aluszik,
vagy alszik, nyugoszik, v. nyugszik, har3guszik,vagy haragszik’s a’ t. mondjuk ez-s
©Két is: aludik, feküdik, nyugodik, ku ragud-
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ik 'sa’ t. De ezek már nem rendetlen, ha
nem rendes hajtogatásúak, azértt ezek így
hajúlnak : aludik, aludal, aludóm, aludtt,
aludttál, aludttam , aludjál aludjék, aludnék,
aludnál, aludnám, aludandik, aludandol, alud
andom, aludni. 3.) Ezek : aluvék, feküvék,

nyugovék, haraguvék, tetüvek, vajuvék
’s a t. s ár ma kevés divatbann vagynak,
’s kár, hogy ki-indúlnak a’ módiból, a’
régieknél gyakorlatosak, így p. o. István
el-aluvék az úrbann. Káldi Apostolok’ tsel
ekedetei’ könyvébenn VII. 60. Haraguvék,
Káldi Sz. Máté X X II. 7. *) vajuvék. Tel
egdi. III. Rész, 36,5. lap. Tetüvék. Erdősi
Ujj Testamentomábann Sz. János 1 Lev,
IV. 9. Ebben tetüvék-meg Istennek mü hoz
zánk való szerelme (In hoc apparuit chari
tas Dei in nobis.) — És Komjátibann az
Ajánlásbann (Dedicatio.) Énnekem nem
tetövék . hogy jó l magyaráztták valna (mihi
non videbatur Hungarice bene redditum
esse.) Tetövének helyett a' régiek mond
ották meg-rövidítve : tetőnek, a’ mint példa
vagyon ama’ régi tréfás dalbann: Az tet
embenn el-fel tetőnek (in apparitione appa
ruerunt,) valamint f e k üvének helyett mond
ották : fekőnek, vagy fekünek. Révai Elab.
Gram. pag. 873. 4.) Ezek : alunnék, alunni
’s a’ t. ezek helyett mondatnak: alusznék,
aluszni, valamint feljebb a’ szon, szen vég
ezetű rendetlen igékből: — leszeny teszen,
*) És a* 600 esztendős sír beszéd. Haraguvék Isten,

-
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fs a’ t-ből mondjuk: lenne, tenne, lennél,
tennél, lennék, tennék, lenni, tenni, ezek
helyett: lesznék, tesznek, teszni, leszni
’s a’t. a’ mint már meg-magyarázám. j.)
Hasonlóképenn hajtogattatnak a’ haszik ,
heszik végezett! ígék-is, mint gyan-akszik,
veszekszik, tseleksziky ’s a’ t. De ezek hely
ett : gyanakodik , veszekedik , tselekedik rend
es hajtogatású. Ezen végső három ígébenn
kodik, kedik formáló helyett: kaszik ,
vagyon; de ak, ek fonákul fordítva p. o.
tselkeszik helyett.
I

D. A ragasztékos rendetlen Igékr6L

A’ meg-magyarázott mind tselekvó,
jnind szenvedő formájú rendetlen igék
fel-vehetik a’ Ragasztékot 1.) a' gyón ,gyen
végezetűek: vágjon , és megyen már nem
veszik ma fel a’ Ragasztékot,’s nem mond
juk : vagy ja , vágyódj vágyom , sem m egyi ,
megyed, megyemy de hajdann megyem mond
aték, mertt a’ régi Bibliai fordításbann
olvasjuk: Ez életet erosenn által megyem
(fortiter hanc vitam transibo, Cod. MS.
Transi. Bibi. 2. Machab. VI, 27. 2.) A’
szón , szén végezetü igék ragasztékosok
lehetnek, leszen ígénn kívül, így: iszja,
vonszja, *) eszi, teszi, veszi, hiszi, viszi.
Vonszák Ahmet Könyvébenn, 88, 89.
Jap. a’ jót meg-vonszja pag. 126.
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3«) A’ magábann hangzónn végződök-is
fei-veszik a’ Ragasztékot, jó igétől meg
válva, ez képenn: híja, nyíja, síja, szíja,
víja, rója, ója, fája, fövi (k i-fő vi magát)
növi, lövi, nyövi, szövi. 4.) A' szik végezetűek közűl: Látszik^ tetszik^ ismerszik^
elégszik, öregszik, hidegszik, melegszik, feketsziky betegszik, gyanakszik, haragszik,
t túszik, petyhiíszik, vérhüszik nem szokott
ragasztékos lenni; de ezek: aluszik, fek
szik, nyugoszik, vajuszik, esküszik, alku
szik, eszik, iszik, veszekszik, tselekszik,
fel-vehetik a’ Ragasztékot ez képenn: ki
aluszja magát, a’ verést meg-fekszi, kinyugoszja magát, ki-vajuszja magát, eiesküszi mondását, meg-alkuszja a’ marhát,
eszi a’ kenyeret, Rzja a’ bort, ki-veszekszi
magát, meg-tselekszi a’ mit ígértt. Mind
ezeket rövidségnek okáértt egygy példába
fűzve adom elé.

a.) Jelentő Mód,
1.) Jelenvaló üdő.
Egygyes.
3 Szem. Eszi, teszi, veszi, hiszi, viszi,
fekszi, esküszi, veszekszi, tselekszi.
Iszja, aluszja, nyugoszja, vajuszja,
alkuszja, (melylyek a’ ki-mondásbann
így hangzanak: iszsza, aluszsza’sat.)

K. Szem. Eszed, teszed, veszed, hiszed,
viszed, fekszed, esküszöd, veszekszed, tselekszed. Iszod, aluszod,
nyugszod, vajuszod, alkuszod.
1.Szem. Eszem, teszem, veszem, hiszem,
viszem, fekszem, esküszöm, veszek-»
szem, tselekszem. — Iszom, aluszom,
nyugszom, vajuszom, alkuszom.
Többbes.
3. Szem. Eszik, teszik. Iszják, aluszják ’s a’ t.
2. Szem. Eszitek ’s a’ t.
1 .Szem. Eszjük, iszjuk, ez helyett: esziük ’s a’ t.
2.) -Alig múltt üdő.
Eszi vala ’s a’ t.
3.) Múltt üdö,
Egygyes.
3. Szem. Évé, tévé, vévé, hivé, vivé, fek
vé, esküvé, veszekvé, tselekvé. Ivá,
aluvá, nyugová, vajuvá, alkuvá.
i.Szem. Évéd, vagy ód, tévéd vagy töd,
v évéd vagy vód, hivéd vagy hűd, vivéd, vagy vűd, fekvék ’s a’ t.
1.Szem. Évem vagy óm, tévém vagy tóm,
vévém v. vöm, hivém vagy hűm, vivém, v. vum, fekvém ’s a’ t.
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Többes*

3, Szem. Évé’k, tévé’k, vévé’k, hivé’k, vivé’k, fekvé’k, esküvé’k, veszekvé’k,
tselekvé’k. Ivá’k, aluvá’k, nyugová’k,
vajuvá’k, alkuvá’k.
a. Szem. Evétek vagy ötök , tevétek vagy
tőtök ’s a’ t.
1.Szem. Evők, tévők, vévők, hívők, vi
vők, fekvők, esküvők, veszekvők,
tselekvők. Ivók, aluvók, nyugvók,
vajuvók, alkuvok.
4.) JMúlttabb Udo.
EöJöJes‘
3. Szem. Ette, tette’sa t.
2. Szem. Etted ’s a’ t*
1. Szem. Ettem, ittUm ’s a’ t.
Többes.

3. Szem. Ették, itták ’s a’ t.
2. Szem. Ettétek, ittátok ’s a’ t*
1* Szem. Ettük, ittuk’s a’ t.
3.) Leg-múlttabb üdd.
Ette valá ’s a’ t*
6.) Jövendő üdo.
Először egygy a’ jelen valóval*
Mászodszor; Enni fogja ’sa’ t*

(
b.)
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M e g - h a g y ó Mód.

£ g y g jcs‘
3. Szem. Egye, tegye, vegye, hígye, vigye*
fekügye, eskügye, veszekegye, fselekegy^, igya, alugya, nyugogya, vajugya, alkugya (mertt feküdjje, esküdjje, veszekedjje, tselekedjje, aludjja,
nyugodj ja, vajudjja, aikudjja, ezen
rendes hajtogatásiakból .*feküdik sa’ t.
származik)*
t . Szem. Egyedi tegyed, roeg-rövidiilve
egyd, tegyd, vigyd (nem jó edd’sa’ t.)
Vegyed, hígyed, vigyed, fekügyed,
eskügyed* veszekegyed, tselekegycd,
igyad, alugyad, nyugogyad, vajugyad,
aikugyad, (mertt feküdjed, esküdjed,
’s a t. feküdik ’s a t. rendesből ered.)
1. Széni. Nintsein
Többes.

3. Szem. Egyék ’s a’ ti
2. Szem. Egyétek ’s a’ t.
1. Szem. Együk 's a’ t.
d.)

Kötő
Mód.
i.) Jelenvaló üdő.
Mint a’ meg-hagyó, egygyedúl az i-so
személy. Egyem 's a’ t.
2.) A lig múltt nintsen.
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3*) M últt üdo.
E gygycs.

3. Szem. Enne, tenné, venné, hinné, vinné,
fekünné, eskünné, veszekenné, tselekenné, inná, alunná, nyugonná, vaj
unná, alkunnác
2. Szem. Ennéd, tennéd's a t.
1. Szem. Enném s a’ t*
Többes•

3. Szem. Enné’k ’s a’ t.
2. Szem, Ennétek ’s a t.
l .Szem. Ennok’sa’ t.
4.) Múlttabb üdo.
Ette légyen 's a* t.
j.) Leg~múlttabb üdoi
Ette valna ’s a t,

.

6.) Jövendő üdo.
Eg y g y es'

3. Szem. Ejendi, tejendi* vejeridi, hiendő
viendi, feküvendi, esküvendi, veszek endi, tselekendi *) Jandja, aluvandja*
nyugovandja, vajuvandja, alkuvandja.
2. Szem. Ejended ’s a’ t.
1.Szem. Ejendem ’sa’ t*
*) Mertt veszekedendő tselekedendi,
veszekedendik, s tselekedikböl való.

( M« )
Többest

, $.Szem. Ejendik ’s a’ t.
2. Szem. Ejenditek ’s a’ t.
l . Szem. Ejendjiik ’s a’ t.
e.) H a t á r o z a t l a n

Mó di

E&ygycs'

3. Szem. Eonie, tennie, vennie, hinnie,
vinnie, fekünnie, eskünnie, veszeken- nie, tselekennie, innia, (nem jó inynya) alunnia, nyugonnia, vajunnia,
alkunnia.
1. Szemt Enned, innád ’sa’ t.
1.Szem. Ennem, innám ’sa’ t»
Többes.
3.

Szem. Enniekvagy enniök, inniak, alurt*

niak ’s a’t. vagy inniok, alunniok.
2. Szem. Ennetek, innátok’s a’ t. vagy in
notok.
1.Szem. Ennünk, innunk’sa’ t.
Jegyzetek.

1.
) A’ magábann hangzónn végződ
ök * híja, ója, fövi s’ a’ t. ügy mennek, mint:
nyírja , nyíri rendes ragasztekns ige.
2.
) Látók, miképenn veszik fel a^régieknél a’ mdltt üdőbenn a’ még rövidítést a’
szén ’s úszik végezetú rendetlen igék, a’
hová tartozik eszik ige is, p. o. lőn, jól, lök,
lőnek, lötök, lónk, tön, tol, tök, tőnek, tő' tök,
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tök, tőn, őn, ől, őm, őnek, őtök, őnk, tőd*
tőm, őm, őd, hűm, hűd, vűm, vűd. Ezek
már ma a’ beszédbenn alig fordulnak elé;
de az Őseinknél nagy divatban» valanak, és
sokkal díszesebbek, mint ezek : leve, teve,
veve, eve, evétek, levétek, vevétek, tevém,
vevém, ’sa’ t. mertt a sok e betű gyengé
je Nyelvünknek, a’ hol lehetséges tehát,
és a’ közönséges Nyelv szokás engedi,
pusztítsuk, d-vel tserélvénn fel. Annál fog
va ajánlom Nemzetemnek ezen avulni kez
dő rövid műitt időbeli Ő^, űsi hajlítasokat.
Egygy két példát méltó erre elé hozni a’
régi írásokból: Erdösi ujj Test mi. Ujj Szi
get 1541. Luk. 2. R. így ír: Fiam miér ti
tol ez képenn mü velünk. Pesti Gábor Ujj*
Testamentom 1536 Ján. 2.R. A te házad
nak buzgóságos szeretete ón meg engem, ez
helyett: eve-incg; engem. Erdőst Ap. T>eí.
19. R. ónk és ivünk Ö véle,ez helyeit : evénk,
ivánk. Káldi Ján. 4. R. Jtiűn ó, és az Ö
egész házalsz az hive. Káldi* Bírák 12. R;
3. v. Lelkemet kezeimbe tóm, ez helyett I
tevém ’sa’ t. Ha tói jó ez helyett: tevéi,
tehát jó 07-is ez helyett: evei, vul ez hely
ett: vivél, hűl, ez helyett: hivel, lói, ez
helyett: levél. Ha jó tóm ez helyett: te
vém, jó ez is vóm ez helyett: vevém, vüm,
ez helyett: vivém, hűm, ez he yett hívein,
Óm ez helyett : evem. Ha Ónk jó ez h lyett: evénk eszikből, tehát jó ez is: lónk,
tónk, vonk, vünk, hűnk ezek helyett: 1evénk,
tevénk, vevenk, vivénk, hivenk, jót tselekónk ez helyett: tselekevénk ’sa’ t.
17

(
IV.
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T ag.

A' Részesülök hajlításáróU

A’ Részesülök (Participia) igékből szárm
azott név-szók, rcszént másokkal érthető,
részént magakbann érthető nevek. Azértt
neveztetnek pedig Részesülőknek, mivel
hogy ezek úgy szólvánn korts szók, mind
név, mind ige neműek. Név-szók , mivel
valamint egyéb neveket, úgy ejtegetjük
azokat-is, és közölök a’ mással érthető ért
elműket léptethetjiik-is, mint p.o. állandó,
állandóbb, leg-állaridóbb, veszendő, vesz
endőbb, leg-veszendőbb. Ige nemüek-is;
mivel, mint az igéknek, tidejik-is vágy
nak. Üdejekre nézve 4-félék: í-ször jelen
való, 2-szor múltt, 3-szor jövendő, 4-szer
bizonytalan üdejüek, szóljunk sorvá3 tt
mindenik féléről. Végre a? határozó Részesűlókröl-isi
A. A' jelenvaló iidejú Részesülök’ hajlítása.
A’ jelenvaló üdejú Részesülő a’ gyök
ér igétől ered, a' vastag hangú ígéhezz ó,
a vékony hangúhozz ö járúlvánn, p. o.
nyír-ó, nyír-Ő, szerető, adó ’s a’ t. A’ rend
etlen igék közöl vagyonból lészen : való,
megyenből menő, vonszonból vonó, iszik,
és iszonból jJ vó, eszen, és eszikből evő,
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lészenból lévő, tesz>?nböl tév ő , veszenből
vevő, hiszeuböl hivő, viszeribol vivő, {szeni
szón végezet el-maradvánn, a’ gyok-er*
utolsó magábann hangzója, és az ó, Ójelen
való iidciü Részesít,ö' jegy betűje közé v
inas befut tévénn.) Ep un így lesznek a’
többi magábann hangzóm végződő ígékböl-is, rliint jo jövő, szó szövő , 5ö rovó' sa’t.
így leszen a’ szikes rendetlentkbol-is, szik
el-maradvánn, p. o. alvó, vagy aluvó, f e k 
vő vagy fekuvö, haragúvá^ alkuvó 's a’t. De
a’ melyly szikesek a’ múift üdöbenn az sz ét el nem vetik, mint tetszikf látszik, azok
ezen Rész’esülÖbenn*is meg-tartják azt,
mint ; látszó* tetsző. Ezek közől némelylyiket meg-szokttuk rövidíteni, valamint
íneg-rövídítjük a’ múltt üdőbenn, p. o. mi
vel teszen igét a’ múlttbann ez helyett teve
így meg-rövidítjük : tön, ezen RészesülÖbetm-is ez hoszszabbat: tevő, így meg-röviditjük: tő, melyly anvnyit teszen, mint
radix, mivel ez mindennek a* tevőié, ha
rém jó a’ töve a' fanak, az n ár tehetet
len fa, nem életre való. A’ He y-aljánn a’
kemeiitzének sárból alkotott ajtaját, és
zárját élő-tő- nek nevezik, melyly anynyit
teszen mint.* elő-tevő , íme! a tevőből meg
rövidítve Ion: tő. Hasonló képem lettve17 *
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voböl vő (gener), melyly anynyit tészen,
mint lyányomat elvevő, vő-legény anynyi,
mint feleséget vevő legény. így lőn a'hivő
ből hu, mivel híve így szokott raeg-rövidülni hun, ’s hú anynyit jelent, mint fidens,
fidelis, credens. Mivel a’ feleségül vevő,
rövidedenn főnek mondatik, a’ felesegűl
menő is meg-rövidítve nemek hívatik, —
melyly vagy ebből: menő rövidűltt-meg
Élőről vétel tsavarítás által, (Aphaeresis)
vagy mivel megyen igének a’ gyök-ere /ne,
miut veszennek ve, valamint veszenböX lett
vő, úgy megyenbol mő, üdővel az m, n-re
változhaték, mivel hogy az m az ft-nel fel
szokott fSerélodni, p.o. /nevet a’ régieknél,
ma nevet, /nedves Eger körül, a1 mi egyébütt nedves, ilylyen nádra, melylyet helyesebbenn mondanánk mádrának, mivel
matrix Diák szóból lőn, ilylven makats ,
ez helyett nyakas, mekeg, nyekeg , ma/nmogy nyammog, padmaly. pádnál, pemete ,
penete, M iklós, N/klós ( Nicolaus ), torom ,
torony , szirom , szirony , származik , ez hely
ett szárnyazik , emészt, ez helyett: eny é s z t ,
fém lik , és fén ylik , arany ez helyett: aram ,
mivel öwr&772-ból lett’s a’ t. Ezen Részesül
őket, valamint más neveket, úgy hajtog
atjuk.

( £Ó1 )
B. M últt üdéi Részesülőit hajlít ás a.
Ezek nem kúlönbböznek a’ ragaszték**
atlan Jelentő mód’ múlttabb’ egygyes 3-dik
személyjétol, p. o. állott, pállott, meg-esett
személy, meg-rögzött szokás’sa’ t. Hogy
kúlönbbözzenek a’ múlttabb űdő béli hajlífástól, azokat szokszor otty ett, o t t - tel
végezjük, midőnn egyéb aránytt a’ tt előtt
az o, e, vagy ö betűt el-hagynók, p. o. haleííakat temetni ez helyett: halttá kát, nyír
ott hajú, ez helyett: nyírtt hajú, érett gyümölts, ez helyett: értt,fon ott haj, ez hely
ett: fo n tty ölött ember, ez helyett: öltt
ember’s t. eff. *) Szintt azon szerént ejtegetjtik ezeket, mint egyéb neveket. Léptethetjük-is, p.o. múlttabb, érettebb, nyomorúlttabb ’s a’ t,
D. Jövendő üdejű Részesülők ‘ hajlítása.
A’ jövendő üdőbéli Részesülő a’ Kötő
mód1 jövendőjének egygyes 3-dik szemclyjéből ered ó, vagy Ö jövénn ahhozz a’
vastag, vagy vékony hanghozz képesti,
p. o. jövendő, kelendő, esendő, történendő,
következendő, forgandó, állandó, múlandó,
*) llylyen: íro’ t kép, rovott fa, hívott
ember, szövött vászon, szűrött tej, hányott, egygy szülött fiú.
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elegendő (elégszikből, elégedendő elég*
edikből ’sa't. Ezek-is úgy hajbttatnak ejt
ések szerént, mint a’ név szók. Sok közül'*
ők léptethető-is, p. o. állandóbb, romlan
dóbb, illendőbb, kelendőbb, veszendőbb.
Efféle Részesülök nem azt jelentik, a’ mi
mostani üdőbenn megyen véghezz; hanem
ami jovendobenn, p o, halandó, a’ mi meg
fog halni, jövendő , a’ mi el-fög jöni, köv
etkezendő, a’ mi fog-következni, állandó
gyümólts, a" m«lyly el-íog áilani ’s a’ t. -—
Ezeket a’ Diák rus , ra, rumiváai teszi-ki
így: moriturus, venturus, secuturus ’sa’ t.
Innet következik, hogy ezen szó is: tisz
telendő enynyit tes?en ; honoraturus, a’ ki
tisztelni fog, mertt a’ dús, da, dum végez?
etű Diák jövendő üdejű Részesülők szen
vedő igékből származnak, honoratur-ból
honorandus, úgy tiszteltetik- ből lenne tul
ajdon képenn tiszteltetenda (honorandus),
mint hallandó auditurus, hallatandó audi**
endus adandó daturus, adatandó dandus
’sa't. de ez nem Magyaros. *)
*) Nem ilyJyen: kárhozandó, üdvözűlendó ’s t. eíf. mertt kárhozik, üdvözül
pem szenvedő ige,
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E. Bizonytalan üdobéli Részesülök *hajlítása.
Azok a’ Részesülök bizonytalan üdő
béliek, melylyekröl nem bizonyos, ha még
most a’ jelen való üdöbenn folynak-e? ha
félig, vagy egészenn, ha az imént, vagy
régenn el-múlttanak e? p. o. ha azt mond
om: rakva , én magából ezen szóból nem
értem, most rakatik e, vagy már félig megrakatik vala, vagy raeg-rakaték, vagy
meg-rakatott vala e? ha tsak azutánn bovebbenn meg nem magyarázandom. így
ha mondom: okádva haitUmeg (vagy iklödve) nem tudom, ha épeim azon jelen
való üdöbenn, mikor okádik, vagy mikor
alig múltt-el okádása, vagy mikor egészenn
el-múlék okádása? iklödése, adtta e ki a’
lelkét. Az efféle részesülőt Révai hely
eseim nevezi Participium aoristum-nak, én
pedig Magyarul nevezem bizonytalan üdejűnek. Ezen Részesülők nálunk az igének
tö személyjétol származnak, va , vagy ve
járúlvánn hozzája a'hang minémuségéhezz
képesti, p.o. nyírva, r.yírve, rakva, futva,
félve’sa* t. A’ rendetlen igék közöl vagyon
ból nem lészen efféle Részesülő. De megye«-bol menve, eszikbol éve, iszikból iva,
jóból jőv e , óból óva , teszenböl téve, aluszikból aluva, fekszikböl fek v e s a't. tudni-
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illik ez rendetlenekből hogyan lészer» jel?
envaló üdejii Részesülő, meg-mondám
feljebb. A jelenvaló iidejünek ó, és Ö helyr
ebe <7, vagy e betű jövénn, lészen bizony
talan üdejii Részesülő.
Jegyzetek.

1.) Ezen Részesülőket már ma nem
hajlítjuk, -— ki-vévénn ezen egygyedlen
egygyett: rakva , melylynek a’ többes számbann ezen í-ső ejtésével: rakvák, még ma
is élünk ; de ezeket hajdann ejtések, és
számok szerént hajlították őseink, és a’
Haga sztékokat-is fel-vették, a’ mint ezt
szépenn meg-mútatja Révai Elab. Gram.
pag. 709. a régi írásokból, és ennek tsalr
hatatlan bizonysága rakva , melyly mai
napiglan-is a' többes számbann az első
Ejtésbenn szokásbann vagyon. Pázmánybann, Pelegdibenns Pétsibenn, olvasjuk a’
3-dik, és 4-dik ejtésbenn-is: rakvának,
rakvát. így olvasjuk Pázmánybann : Hívs ággal rakvának. érzené minden javát ez
földnek Kempis Tamás 1. Könyv. 15. Rész.
(vanitate refertum sentiret omne bonum
hujus terrfe.) A’ 4-dik ejtésbenn elé fordiil
Telegdihenn: A z én Postillámat, úgy mint
semmit, és minden tévelygésekkel rakvát,
neveti. II. Rész. EJö-Beszéd, (Postiilam
meam, tamquam nihilum, et omnibus er
roribus refertum, ridet.) Es Pétsinél: K i
rettetvénn Adám Paraditsomból ez állapatra
melylyet mindnyájann számtalan nyomoréi•

Sággal rakvát, nyilvánn látunk

30. levél’ hát
ul so lapjánn (ejectus Adamus e Paradiso
jn hunc statum, quem cuncti innumerabili
aerumna refertum esse clare videmus.)
Többes számbann olvasjuk ugyan Pétsinél:
A z Úrnak irgalmasságával raknák a' vizek

(Misericordia Domini repletae sunt aquae.)
és Lépesnél: Az éittzák raknák valának sok aságos tsodáló néppel. Menny Ország 91.
lap. (Plateae confertae erant frequentissi
mo populo admirante.) De a’ többes számbann más példák is elé fordulnak a’ régi
ebbeknél, foképenn a’ régi Bibliai fordít
ásbann, így: Uronn nyugosznak vala mond
vák Bibliai fordításnak kéz íratjábann
Mikcás 3: 11. (super Dominum requie
scebant dicentes.)
2.) A’ régieknél az efféle Részesülő
a’ Ragaszték okat-is fel-vette, mertt ezen
óságos említett kéz-íratbann efféle Rész
esülőről ragasztékos példákat-is olvashatni,
melylyből meg-tetszik, világosann, hogy
ez a’ mű Őseinknél valóságos Részesülő
nek tartaték. Először olvasjuk az egygyes
számbann az első személybéli ragasztékkal: — En lelkemet* és testemet adom mii
Atyájinknak törvétxyjelkért imádnám Urat
2. Makab. 7 : 37. (animam, et corpus meum

trado pro patrds legibus adorans Domi
num, invocans Deum.) Ennen magam meg
hagy atvám látám ez nagy látatot. Dániel
io. 8 (^Ego relictus solus vidi visionem
grandem hanc.) Második, é« harmadik
egygyes számú R tgssztékkal példát nen$
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leltt Révai; de az Analógyia által okosann
ki-hozhatni, Hogy ha az elsővel, tehát a’
2-dik,,és 3-dik személybéli Ragasztékkaljs elttenek ez Részesüiöbenn az eldödiek
ez képenn : imádvám, imádnád, imádvája.
M ásodszor a’ többes számbann, valamint
az igék, és nevek, szintt’ úgy ezen fe le íge,
fe le név-szók-'\s ezen korfs, és ösz-vér szókis vették-fel a’ Ragasztékokat, az az emük ,
etek, eek^ vagy ejek a’ vékony hanguakbann,
és amuk, atok, aak vagy ajak a’ vastag
hangúakbann ragasztatvánn a’
re-hezz,
p. o. é/fe, élve-eraük, élve-etek, élve-ejek,
rakva-amuk, rakva-atok, rakva-ajak, —
melylyek, mivel aa <z-t, ee éA tészen, így
iratának: elvémük, élvetek, élvéjek, rakvámuk, rakvátok, rakvájak, élvémük, és rak
vámuk-ból üdővel mük, muk, ümk^umk-ra,
végre
unkra változvánn, lőn élvénk,
rakvánk. Az i-só személybenn így talál
juk az említett Bibliábann ,* H ogy élvénk
ditsérjúk te nevedet. Eszter 13: 17. (ut vi
ventes nos laudemus nomen tuum.) A' 2-dik
személybenn : Esmég meg-fordúlvá tok tíz 
szer inkább meg-keresitek őt. Baruk. 4: 28.
(Iterum convertentes vos, decies tantum
requiretis eum.) A' $-dik személybenn:
Te szolgájid utánn futnak vala bízvájak
szekereikbenn Judit 9 : 16. (Post servos tuos

eurrebant confidentes illi in quadrigis suis)
Ezen élvénk, fordulnátok , bízvájak olylyan
ragasztékosok, mint ez: almánk, almátok,
almájak. Mivel már ezeket a’ közönséges
Nyelv szokás ki-avította, nem lehet ma
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relek élni, egygyedúl tsak rakvák-kal, —
melylyct még ma-is túr a Nyelv szokás.
Ezt léptetni így.* rakvább mint nyilvábbann
olvashatni Telegdibenn a’ 3. Részb. 427»
laponn,
F. Határozó Részesülőkről.
A' Határozó Részesülő (participium
adverbiale) az előbb említett bizonytalan
üdejűből származik, hozzája jóvénn ann,
enn utói járó ; valamint szintté egyéb magahbann érthető nevekboUis Határozó lész
en, ezen ann, enn utól járóval, p. o. vala
mint ebből: gyáva^ lészen határozó gyávánny
úgy ebből: nyírva , lészen nyírvánn, így
járva járvánn, álva, állvánn, tartva, tartvánn, értve értvénn (mintha lenne: nyírva-ann, tartva-ann, értve-enn; de aa á-t
tévénn, lészen nyírvánn, ce egygy hoszsztr
é-vel érvénn-fel, lészen értvénn.) Ilylyen
lészen-ből lévénn, nyílik-,bó\ nvílvánn, ó-ból
óvánn, bízik-ból bízvánn, foly-ból foly
vánn ’s t. eíf?
Jegyzet. Ilylyen Határozókkal-is él
ünk: fo'yvástt, fogvástt, bízvástt, nyargalvástt. Valaki azt gondolhatná, hogy ezek
ezen bizonytalan üdejü részesülőkből; —
fo ly v a , fogvet , bízva, nyargalva lettének.
De a’ ki így gondolkoznék, .az meg-tsaí**
atkoznék; 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 nem a’
bizonytalan üdejű részesülőknek fajzatjaik, hanem fo ly á s , fo g á s , bízás, nyargalás
név-szókból származttanak, att utól járó
hozzájak járűlvánn, és Epentesissel a’ v
betű oda férkezvénn, mint p. o. férkezik
ezekhezz a’ v , hitves, sérvés, ezek hely
ett: hites, sércs, vagy serülés. Láss az atty
ctt utói járóról a’ VI. Tagbann. Mertt a'
bizonytalan üdejű részesülőkből as,es vég
ezettel név szókat nem származtatunk, p. o.
adva, tudva, mondva, ’s a’ t. részesülőkből
nem mondhatni : advás, tudvás, mondvás,
hanem adás, tudás, mondás. Következőleg
azeket sem mondhatni: folyvás, futvás,
nyargalvás, bízvás. Nem ezekből Ion hát
att utói járóval: folyvástt, futvástt, nyar
galvástt, bízvástt, hanem ezeket ezek hely
ett mondjuk : folyástt, futástt, bizástt, nyargalástt, a' mint hogy mai naponn is Posony Vár-megyébenn nem mondják nyargalvást% hanem nyargalástt megyen a’ ló.
Ezek épenn olylyanok, mint örömes-bbi
Örömestt, óvásból óvnstt, képesből képesít,
nyugvásból nyugvástt, lépésből lépésit
’st.eff. *)
*) A’ többi jelen való, múltt és jövendő
üdöbéli Részesűlőkből-is lehet Határozó
Részesülő, p. o. Sírónn áll a szája, várttonn var, múlttonn múlik, nőttönn nő,
kérttenn kér. Allqndóann. — Nem tsak

A’ határozó részesülőket nem szokttuk
hajlítani, valamint a’ többi Határozókat
sem hajlítjuk. Annak okáértt ez a' besz
édnek következő hajlíthatatlan részeire
leg-alkalmatosbb által-út.
V.

T

A

Gí

A' B eszéd hajlíthatatlan vészeiről, kül
önösenn

A' Határozókról.
A’ Határozó szók (úgy mond helyes
enn a’ Debretz. Grain. 134. lap.) olyylan
szók, a' melylyek sem dolgot, sem tselekedetet nem jelentenek, hanem ezek
helyét, üdéjét, módját, és környülállásait
adják-elé, és azokat meg-határozják. En
nél fogva a’ Határozók három felé oszla
nak: Hely , Üdő , és M ód Határozókra. —*
Ezen Határozó mellék szavak valamint a'
ann, enn utói járóval, hanem úls út, és
lag , /eggel-is. p. o. Látóul, látogatóul,

múlólag, futólag, szenvedóleg, tselekvöleg, állandóul, maradandóul. M ent tenn megyen helyett mondjuk ezt is:
mentesít megyen. Észre kell venni, hogy
mentésit ez helyett vagyon: menvéstt $
mertt a’ z; betű minden mással hangzóval
fel-tserélődhetik, a’ mint meg vagyon
múlatva a’ származtató Sió-könyvembenn.

napkeleti nyelvekbenn, úgy a’ müénkbennis többnyire utói járókkal lesznek. (Kardos •
Adorján. 98. lap*)

A. Hely-határozók.
A’ hely-határozók három félek: 1.)
Némelylyek helyre menést, 2-szor mások
helybeim nyugvást* 3-szor egyebek hely
ből jövést jelentenek. Először , helyre me
nést jelentenek: hová? Ide, oda, odább,
vagy odébb, tova, tovább, vagy tovébb
(a’ mint Gömör Vár-megyében ejti a’ köz
nép) meszsze, meszszebb, ki, ’s bé, fel, ’s
alá, le-felé, belé M ásodszor , helybenn
nyugvást jelent hol, honn, hunn? Itt, ott,
niinden-hol, alul, mindenütt, holott, egygyütt-is, másutt-is, benn, fenn, felül, lenn,
távol, közel, *) elül, utói, hatul, túl, né
hol, néhutt, belül, kivel, künn (kinn). —
Harmadszor , helyből jövést jelent: honnan,
vagy honnat, vagy honnét? Innét, onnét
(innet, onnat) valahonnat, valahonnét,
minden ünnen, minden ünnét, onnat feljül,
*) Az Erdélyi köz nép a* Közönséges
nyelv szokás ellen vétség^senn mondja
irmg húzott é-vel: közéi. Ez olyly kép
telen, mint képtelen lenne mondani
kivégez helyett kivel (foris.)

vagy

onnét felülről, } távolról, hátúiról,

belőle belőlem, belőled, belőle ’s a’ t. köz

elről, meszszünnen, meszszünnét, meszszéröl (községesenn meszsziről) túlnét, im
innét, ainonnét (iminnen amonnan) alól,
alólam, alólad, alóla ’s a’ t. felől, felőlem,
felőled, felőle ’s a’ t. p. o. a’ kertek felől
jött-ki a’ faluból. (Láss a’ Szó-könyvembenn ed, és ho szóról, és alább a’ VI. Tag
bann l g , és Nat-ról.)

B. Üdő-határozók.
Az üdő vágy jelenvaló, vagy múltt,
vagy jövendő, vagy bizonytalan; az üdő
határozó-is négy féle, vagy jelenvaló üdő
határozó, vagy imíltt üdő határozó, vagy
jövendő iidő határozó, vagy bizonytalan
üdő határozó. Ezek közöl először jelenvaló üdő határozó: most, mostan* ma. —Másodszor múltt üdéi határozó: hajdann,
valaha, tege, vagy tegnap, régenn, tavalya
Harmadszor , jövendő üdő béli határozó:
majd, majdég, hol-nap, hol-nap utánn, —*
(Láss a’ Szó-köoyVembenn ha üdő határ
ozó szóról.J Negyedszer bizonytalan üdŐ
határozó: néha, valaha, hamar.
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D. Mód-határozók.
A’ mód határozók, hogyann légyen a
dolog, határozják-meg. Ezek vagy név
béliek, vagy ige béliek. — Először n é v 
b é l i e k : a.) a* név-szókhozz a' vastag,
vagy vékony hanghozz képestt úl, vagy
ül utól járó ragasztatvánn, péld. ok. kutyá
ul, tsúnyáúl ebül, restül, keresztül, Ma
gyarul, Németül s több efféle. — b.) ann^
enn utói járó járálvánn hozzájak p. o. bízonyosann, *) szépenn, tsínjánn, igazánn,
tsúnyánn, magyaránn (ez helyett tsunyaann, tsinja-ann, magyara-ann.) d.) A tt , ett
utóljáró hátúi jövénn (melyly ann, enn utóljáróval egygy, mint p. o. mind egygy
mondani Pétsenn, vagy Pétsett, Kolos-váronn, vagy Kolos-váratt, mivel az n betű
a* í-vel fel-szokott tserélodni, a’ mintmegmútatám a’ Szó-könyvembenn n-rol a’ 14.
szám alatt, a’ honnét az értelmes észre ve
hetné, hogy mivel senki nem írja egygy
í-v e l így: Kolosvárt, Györöt, Pétset, Claudiopoli, Jaurini, Quinque Ecclesiis, hanem
Kolos-váratt. Győrött, Pétsett, tehát szintt’
úgy nem kellene írni Kolos-váron, Gyor*) Bizony: (vere) Apokopés szó ebből:
bizonyosaim.

(
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ben, Pétsen, egygy n-nel, hanem Kolos
váronn, Györbenn, Pétsenn, Pestenn, Bu
dáim, Patakonn ’s t. eff. p. o. egenyestt
(egenyesenn, egyenesenn) képesít, mindjárástt, óvásit, lépésit, nyargalástt, egygyirányít. Másodszor ige-béliek, az igéknek
részesűlójikhezz lag, lég, vagy lan, len utói
járó menvénn, p. o. futólag, múlólag, újj
olag (ez helyett űjjúlólag meg-rövidűl
vénn) szenvedöieg, tselekedóleg, bántólag,
oltalmazólag, tsúfolódólag, ’s t. eíF. vagy
újjolan, futólan (mivel a’ g az «-nel fel
szokott tserélődni. Lássd Szó-könyvemet
a’ g betűről a’ 8-dik szára alatt, és Sz. Páli
Gram. a’ 181. laponn.)
Jegyzet, 1) Ámbár közönségesenn a’
Határozók hajlíthatatlanok; de még is az
úl, űl, ann, onn, enn régezetüeket léptet
hetni, p. o. kutyául, kutyábból, ékesem»,
ékesebbenn. így oda odább, tova tovább,
meszsze meszszébb, félj, feljebb, belj bel
jebb, kü'j küljebb, leljebb, régenn régebbenn. Ma, holnap szót ejtegetjük-is, p. o.
Ha mát Isten meg-adtta, hol napot nem íg
értte. 1.) Az úl, űl végezetű mód határoz
ókról meg keil jegy-zni, hogy ha a’ név
szó, és úl, úl végezet közé még as, es vég
ezet, és att, ett utóljáró jövend, — ’s így
asttúl, esttűi öszsze kötött végezet jövend
a’ név szó hozz, ezen asttúl, esttül anynyic
i2

(
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fog-tenni, mint a Diáknál: una cum, p. e,
feleségesttűl jőve hozzám, az az feleségé
vel egygyütt, msndenesttűi (funditus) fen
ekestül. Ebből észre veheti az értelmes
ember, hogy gántsosann írják ezeket így
mindenestől, feleségestoi ’s t. eff. mertt
feleségestül anynyit teszen, mint ab uxo
rato>, feleségesttűl pedig: una cum uxore.
És még ezt tudtomra egygy sem vévé
észre.
VI.

T

A Gi

A z ElÖl-utól-járókról.

Az Elől-utól-járók a* beszédnek olyly
részei, a'vagy olylyan szók, a5 melylyek
sem dolgot, sem tselekedetet nem jelent
enek, hanem a’ dolognak, és tselekedetnek
több féle módját teszik-ki. Ez az oka, (a’
mint helyesenn jelenti a’ Debretz, Gram.
123. lap.) hogy némelyly ugyan azon szók
H atározók- is, Elöl-utól-járok- is, mint p. 0»
benn, egygyszer Határozó, 's anynyit tész
en, mint Diákul: intus, másszor utóljáró,’s
anynyit tészen, mint Diákul irt, szónak
okáértt: a föld b en n : in terra (llylyen a”
Diákbann-is ezen szótska: prope , melyly
egygyszer Határozó, ’s anynyit tészen,
hogy közel; másszor Elöljáró, p. o. prope
me, prope urbem, az az közel hozzám,'
közel av várashozz.) Evvel a’ kűiönbb-

léggel mindazon által, hogy a’ Határozók
nem tsak érthetők magakbann-is; hanem
magakbann-is, vagy más szóktól meg-kúlönbböztetve állanak; az Elő-utól-járók.
pedig mind a’ nevekkel, mind az igékkel
vagy öszsze tétethetnek, és azokkal egygy
szóvá válhatnak; vagy ha öszsze nem tétetnek-is, azokat ejíésökre nézve vezérlik.
Más nyelvekbenn az ElŐl-utól-járók igen
gyérenn tétetnek a’ nevek utánn, így mecum, meinetwegen sa’ t, hanem rend-szer
ént, és leg-többnyire elejökbe, és azértt
híják azokat a’ Diákok: Praepositioknak;
a’ Magyarbann pedig, hol elöl, hol utói,
ínelylyre nézve helyesenn nevezhetni az
okat ElŐl-utól-jároknak\ ámbár vágynak
olylyanok, a’ melylyek soha sem elől;
hanem mindenkoroiin utói járóinak a’ nevekhezz, a’ milylyen: á, é, rá, vé, ann, enn*
mtty ett s a’ t*
Á.

Az E lől-járókról.

Elől-járók azok a’ szótskák, melylyek
a* név-szókkal nem szökttanak öszsze szer
keztein!, hanem tsak az igékkel, és hol
előre, hol hátra tétetnek, p. o. */'-megyek,
menj ki: fel-v ész en , végy-fel : le - tészen,
tégy-le. El- vészen, végy-el, meg-ver), vér
ig *

jen-meg, viszsza-a&, adj viszsza, öszsze hord, hordd öszsze: jzé^W-szakgat, szakgassd-széljel.
B.

Utól-járókról.

Ütól-járók azok a’ szótskák, melylyek a’ név-szókkal szokttanak öszsze szerkeztetni, azok utánn tétetni, és a’ nevek
kel, ’s név-mássaival tígy öszsze forranak,
öszsze ragadnak, hogy azokkal egygy szót
tesznek. — Azértt azokat a’ nevektől, és
név-roássaitól kötő jegygyei nem kűlönbböztetjük, p.o. nem írjuk: ember-tói* ember-értt, hanem embertől, emberértt. De
vágynak olylyan utól-járók is, a’ melylyeket meg-kűlönbböztetve írunk a’ nevek
utánn. Azértt ehhezz képestt kétfélék a*
utól-járók: válhatók, és válhatatlanok* —
Először válhatok', által, arányit, vagy ir
ányít, alá, alatt, alól, elé, elöl, előtt, ellen,
felé, felett, felöl, gyanánt, helyett, hegy
eit, közé, között, közöl, körűi, kivöl, (meg
rövidítve kűl, ) mellé, mellett, mellől, —•
megé, megett, megöl, miatt, nélkül, oltta,
(helyesbbenn altta, mertt ez vagyon igé
nek ragasztékos részesülője Aferesissel
meg-rövidítve, ez helyett: válttá, p. o. az
oltta , az az attól válttá, attól az üdölöl
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fogva, hogy az valtt, vagy vala; de mi
vel valtt helyett közönségesenn mondják
volttá azértt mondják p. o. esztendő-oltta,
de soha sem jó o/ta, a’ mint már a' mond
ottakból ki*tetszik) szerént, vagy szerint,
túl, utánn, (Sz. Páli Gram. p. 191. Debr.
Gram, 128. lap.) Ezek közöl sok nevek
ből lészen, válhatatlan utóljárókkal. —
Másodszor^ válhatatlanok.
1.) vf, e, vagy á, e\ p. o. haza (domum

in patriam) ide, (hqc) oda, (illuc) hova,
vagy hová, bele, vagy belé, meszsze, soká
(más képenn sokáig) elegé, (más képenn)
elégig, kévéssé (más képenn) kevcssig,
öröké (más képenn örök éltig, az az
örök életig,) Kolos-várá, Pétsé, Győré
megyen, felé, mellé, megé, alá, tova, más
ítva, vagy más hová, mindenüvé, egygytivé.
Jegyzet . Ezekből ki-tetszik hogy
gántsosann írják : örökké , eléggé p. o. mind
örökké élni fog, már eléggé szólék eíFelől,
hanem így kellene írni; öröké, elégé;
jnertt a’ gyök-ér örök, nem örökk, elég,
nem elégg. Olyly gántsos örökké , eléggé,
mintgántsos lenne Pétstsé, Győrré, meggé,
fellé, ezek helyett: Pétsé, Győré, megé,
felé. Más elégéi más eléggé , elégé anvnyi,
mint sufficienter, eléggé pedig az válik, a3
mi előbb nem vala elég, mint széppé váU

ik, a’ mi előbb nem szép, *s ezen szóban^
eléggé, széppé ve utól-járó vagyon, mint
ha lenne : elégvé, szépvé, de vé utól-járóriak a’ v betűje a’ gyök-érnek utolsó betű
évé válik, (a’ mint majd alább meg-mondom, rá, ve\ val, vei utói*járókról szóivánn.)
Innét mi vei hevessé szóbann kevess a gyök
ér, nem pedig kévés, azértt hevessé várak*
ózzál (parum exspecta) jól vagyon írva 5
inertt kiss, küssy kitsr kevess (melylyet
egygy j-sel írunk, ha az ss előtt való t
betűt élesenn ejtjük, ’s mondjuk kevés,
mertt akkoronn a' hoszszd é el-harapja a1
kettős jj-nek egygyikét) mind ugyanegygy
gyök-ér, a’ mint bővebbenn meg fejtem a’
Szó-köny vembenn. Kissy /íw^-ből ered,
kissebb, küssebb. K its magábann nintsen
divatbann, 5s kiss-böl lön az ss felcserél
őd vénn íj-vel, ebből származék kitsény y
vagy kitsiny, ény végezettel, kitsböl lőn
hets is, betű tserével, ^eíj-ből ered ketsély ,
a’ mint ezt ejti k köz nép Szerentsenn,
melyly egygyet tészen kitsény szóval ketsélyseg anynyit tévémi: mint kitsinyég,
ketsély víz anyryi, mint kitsiny, és nem
mélyvíz. Rsmég kets el-válíozik késs- re-is,
vagy kés- re, mivel az s a íí-vel fel-szokott
tserélodni, innét ered keskeny, mertt a’ mi
keskeny, az ketsély, és kitsény, a' kes
keny víz nem nagy víz. Ketsély-h'6\ betű
alt tétellel lőn tsekély. Végre ^e^-ből lőn
kevessy mint tős répa helyett mondják tövés répa, vagy még így is: tövis répádhoz
helyeit heves, hites helyett hitves ’s t. effc

kevess-hö\ c utól-járóval leszen hevesség
mint sok soká, a’ mint ezt helyesenn írja
Pápai Páriz Ferentz. — Helytelenül írja
ugyan ez a’ magyar Diák Szó-könyvébenn
az 1767-diki ki-adás ként ezt örökké , és a’
Debr. Grammatika-is, utánna, mint bogár
utánn indúlvánn, a’ 13,5. laponn.

2.
) Ba, be, bann, benn, bál, hol. Hajdann belé a ba, be helyett, és benn a mai
bann, benn helyett, a' mint meg-tetszik a'
600 esztendős sír beszédből, a’ hol olvas
hatni : Ez, munkás világ-beié, és Paraditsumbénn, ez helyeit munkás világba, Paraditsombann. l$é tehát meg-rövidűitt szó
ebből belé, he pedig ebből: bele, a’ hol az
e, é az i-ső szám alatt való utól-járóból
való. Ba, be helyre menést, és bann, benn
helybenn nyugvást tészen (V. Tag. A,)
bál, ból helyből menést jelent, melyly beló/-bŐl vagyon meg-rövidítve, belől pedig
bél szóból, és Öl utól-járóbóí Ion, láss o7 ,
ó7-rÖl alább.
3.
) Ann, enn. 1.) Helybenn nyugvást
jelent, p. 0. hídonn, Pestenn. 2.) Határozó
részesülőket tsinál, p. o. nyírvánn, nyírvénn. 3.) Mód határozókat alkot, p. o.
szépenn, nyalkáim.
4.
) Á n t , ént, int, unt. Anynyit tészen,
mint az előbbeni ann, enn, és mód határ-

( 28o )
ozókat tsinál, p. o. Alkalmasént, anynyit
tészen, mint alkalmasaim, hasmánt, mint
hasonn, képesént, mint képesenn, képént,
melylyhol meg-rövidűle kent, anynyi, mint
képenn. Ilylyenek: szerént vagy szerint,
v ér ént, vagy vérint, megént, vagy meg-*
int, gyanánt, vagy gyalánt, vagy gyaránt,
másánt, imént, részint, az az rész szerint,
mint, ez helyett; mi,int, rézsünt.
5.) A tt , ett annynyit tészen, mint
ann, enn, p. o. Pétsett, anynyi, mint Pétsenn, Kolos-váratt anynyi, mint Kolos-vár
onn, egyenesít, mint egyenesenn, Ung
várit, mint Ung-váronn, Ön-kénytt, mint
ön-kényénn, maga kedvénn. Ilylyen; mivégett? öröraestt, lépéstt megyen, nyárgalástt jár, folyvástt, futvástt gyárát. Hely
ett, mellett, felett, alatt, megett, érett, vagy
meg-rövidítve értt, (propter) itt, ott, mikortt, előtt, nehutt, emütt, amott, egyébiránytt, vagy aránytt.
Jegyzet. Innét ki-tetszlk, hogy ma
közönségesenn gántsosann írják: egyéb
aránt, egyéb iránt, még gántsosabbann
eránt, a’ Magyar Nyelvnek természete
ellen, melylybenn öszsze nem fér egygy
származék szóbann a'vékony hang a’ vastaggal. Általánn fogva erány olyly kép
telen szó , mint emberság lenne. Iránt 'is
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ez helyett: irányit, olyly képtelen írás,
mint keptelen írni: báránt ez helyett: bár-*
ányt, Lyánt ez helyett: lyányt ’st. efF. —
Irányt sem lehet jó utól-járóűl; mertt
irányt anynyi, mint metam, lineam, irány
név szónak 4-dik egygyes ejtése. Eránt;
olyly képtelen, mint lenne szeránt, ez
helyett: szerem. Ertt* vagy érett* ár név
szóból (valor, pretium) lett, melyly vék
ony hangonn ér név szó, és ige : valet. *)
6.) Atlan , cticny vagy betű-ált-tétellel;
tálán, télén. Itt lan, len olylyan végezet,
mint ig utói járó mellett. Valamint egygy
iglan,iglen evvel ig úgy egygy
vagy
fonákul ta , tir, ez helyett: atlan, etlen, tá
lán, télén; de avval a’ kúlónhbséggel, hogy
at* ety és ta* íe,
/en nélkül szokásbanrt
Hintsen, mint vagyon ig , lan, len nélkül.
Ezen atlan, etlen* tálán* télén, nem fsak név
szókhoz*, hanem ígékhezz is szokott jár
óim, és tagadást jelent, p. o. tudatlan, a*
ki nem tud, értetlen ember, a’ ki nem ért,
készületien ember, a’ ki nints el-készülve,
egygyesűletlen Görög, a’ ki a* Római Anvaszentegygy házzal nem egygyesúi, esz
telen, az az ész nélkül való, kinek esze
nintsen, kénytelen valamit tenni, a’ kinek
*) Azértt p. o, egygy forintértt, vagy
«gygy forint ára való, mind ^gygy-
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kénye, kedve, akaratja nintsen valamit
tenni.
Jegyzet. Innét meg* tanulhatni, hogy

gántsosann írják kéntelen, kíntelen (coa
ctus; ; mertt kíntelen anynyi, mint kín nél
kül való, nem kínos. Kintelen való anynyi
mint non dolorosus, kénytelen pedig: non
spontaneus, non ultroneus, non voluntari
us. — Ha a j vagy e magábann hangzóval
végződik a" név-szó, mslylyhezz atlan, ét
ién járul, akkoronn a két aa egygy «-vá,
a' két ee egygy é-vé változik, p. o. hutyátlan, ez helyett: kutya-atlan , tsirkétlen, ez
helyett: tsirke-etlen (íII. Rész. III.Szabás.
l2>Szám alatt). Ezen szóbano: cgygyetlen
é le tle n nem utól-járó; mert! akkor egygyetlen anynyit lesne, mint egygy nélkül
való, mint kegyetlen kés annyi, msnt begy
nélkül való, nem hegyes kés; hanem egy-;
gyetlen ez helyett vagyon: egygyed-len,
a’ hol len szótska olylyan vég-szótska, —
mint p. o. pediglen szóbann len, addiglan
szóbann lan. Tehát nagyot botlék a' Debr.
Gram. a' 137. laponn azt tanítvánn, hogy
lany len anynyit részen, mint nélkül, követ
kezés képenn addigion annyi, mint: nem
addig.
7.) H ozz , hezz , hozz, p. o. ebhezz, kutyáhozz hasonló. Öszsze köttetik az 1-sŐ
*zám alatt említett á, e utól-jiróval is, pr
hozzá, mint mellé.

Jegyzet. Ebből észre veheti az értel
mes ember, hogy gántsosann írják egygy
z-vel ebhez, tűzhöz , ahhoz ’s &' t. ez hely
ett : ebhezz, tüzhözz, ahhozz; mertt ha
hoz , hez jói lenne írva, akkoronn jól írnák
ezt is: ő hozá megyek, én hozam jőve, —
mint jól írjuk ; ő belé megyek, én belém
jőve, mivel a' gyökér bel, nem beli. Ezt
már régenn bpltsenn észre vévé Tsétsi in
observ. Orthogr. de vocibus comp. Heg. 3.
Hozz utól-járónak, melyly a’ vékony szók
mellett hezz-re változik, a' gyök-ere ho , —
melyly helyet teszen ; de magábann szokásbann nintsen, hanem tsak a' származékjai vágynak divatbann. Ho gyök-érből er
ed <?, vagy á utól-járóval: hová^ ann utól
járóval honn, att utól-járóval hott, hutt, —
melyly né szótskával vagyon szokásbann,
mint né-hott, vagy né-hutt, az az, né-honn
vagy néhol s a t, innét hozz utól-járó anynyit tészen, mint D iákul: ad locum^ mivel
ho a’ gyök?ér, azértt így is szól a’ köz nép
a’ Hegy-aljánn : kuty áho lőtt, ez helyett:
kutyáhozz. Erdélybenn így is szólanak:
hezzá, hezzám, hezzája ’s a’ t. ez helyett:
hozzá, hozzám, hozzája s a’ t. Valaki azt
gondolhatná, hogy hezzá gántsos. asNyelv’
természete ellen való szó d rövid hang a”
hoszszúval öszsze jövénn. De az én ítélet
em szerént, ha gántsos hezzá , gántsos reá
is, és ha jó reá, jó hezzá is. — Re-á szót
gántsosnak ítéli Pápai Sámuel a Magyar
Literatdrájábann ;de én azt mondom, hogy
nem gántsos; mertt az öszsze kötött szók-
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bann lehet egygyik vékony, és a’ másik
vastag, mint p. o. kö fal, minden-ható ’s t.
eff. így re-á két utól-járóból való ösz-szó,
azértt jó, így hezz-á is olylyan, ’s azértt
szinti’ olylyan jó. Ha valaki azt vetné: ha
jó hezz-á, jó lenne hozz-é is, akkor azt fe
lelném: jó lenne, ha a’ közönséges nyelv
szokás ellen nem lenne. í/ezz-á, re-á nintsen az ellen, azértt jó. A e. a, e végezetű
szónak a, e betűje meg-húzatik a’ 2-dik, és
p-dik féle utól-járók előtt.
) lg anynyit tészen, mint Diákul us
que, p. o. Pestig, Budáig, LŐtséig, eszten
deig, idáig, eddig, addig, meddig, míg (ez
helyett mi-ig ). Hozzá járulhat a’ paragogicum : lan, len is, p. o, halttadiglan, halttáiglan, addiglan ’s a't.
3

Jegyzet, Valamint ha üdőt tészen, ha
helyet jelent, úgy ed, id vékony hangonn,
és ad, od vastag hangot szintt-úgy helyet
jegyez. Innét lészen a utól-járóval oda
(illuc), ide (huc) ed, ad leg-inkább a’ hely
ségek’ neveihezz ragasztatik, melylyböl az
a, e el-marad, ’s d marad, ha a Helység*
gyök-ere s , r , vagy magábann hangzóval
végződik, p. o. K övesd anynyi, mint Köv
es hely Almád mint Almás hely, Várad
mint Váras hely, Tárd mint Tar, Kopasz,
k 'pár hely, Kóród, kó^ós hely, Kösd, kos
os hely t. eff. Néha ad, ed betű ált-tétel*
\e\ da, de szóra változik, p. o. Kiss-Várda,
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ez helyett Kiss-Várad. Az én ítéletemként
id szóból betű tserével lőn ig, mivel a’ d

g-vei fel szokott tserélödni,mint meg-mútatám a’ Szó-köny vembenn. Azértt ig szó
is helyt tészen, innét igtat (községesenn
iktat ) anynyit tészen, mint helyhet, helyheztet valakit a’ tisztségbe, a’ jószágba,
annak okáértt ig anynyit tészen, mint usque ad locum , p. o. Harangodig.* usque ad
locum Harangod dictum, igtat pedig (installat, statuit.) *)
*) Midönn ű, vagy c végezetű név szó*
hozz járúl ig utól-járó, p. o. Kassa, Lete,
akkoronn az a, és í meg-húzódik így :
Kassáig, Létéig. Valljon mi ennek az
oka, hiszem ha a’ többséget jelentő i
járúl a név szóhozz, az / előtt sl név
szónak végső tf, e betűje meg nem húz
ódik, p. o. emberei, vára ; hasonlólag,
ha az <2, e végezetű magábann érthet#
névből mással érthetőt tsinálunk i vég
ezettel, az <7, e nem nyer húzást, p. o„
Kassa Kassai, nem Kassái, hát miértt
Kassáig? Az én ítélem ként ennek ez
az oka, mertt ig,ed bö\ lön, a’ mintmegmondám, ed előtt pedig az a, e végez
etŰ név-szóbann az tf, e meg húzódik,
mint meg-húzódik az ad elött-ís mivei
két ara, ee jöne öszsze, melyly egygy
hoszszú tf, é-vel ér-fel. A’ nály nél utóljáró elott-is az
e meg-húzatik, p. o.
Tisza Tiszánál, Tzéke, Tzékénél ’s a’ t.
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9-) Lag , lég. Mód határozót tsinál az
igékből. Lá*sd a’ IV. Rész. V. Tagot D.
betű alatt.
10.
) Nál, nél. Anynyit tészen, mint
Diákul; apudy pone, penes, p. o. Péternél,
Pálnál. Hajánál fogva, annál fogva (annál
ez helyett áll az-nál.)

11.
J) Nat^nct, ríét, vagy nanduén. Hely
ből jövést teszem Lássd IV. Rész. V. Tag.
A. betű alatt, p. o. onnan, vagy onnat,
vagy onnét, ez helyett: odnéti Lássd fel
jebb od szót ig utól-járó alatt való Jegyzetbenn, & hol od nak a* d-je nct-ne k ri-jévé olVad, mint mondják: palló, ez helyett
padló, vagy pediglen odriét aznét helyett
mondatik ; mertt «z, ez név' mássának a'
z-je el-szokott változni a hozzá kötött,
utól-járónak első mással hangzójává, mint
attól , ez helyett: aztói, annak, ez helyetti
annak, arra, ez helyett: azra s t. eff. íg y
innét vagy ez helyett vagyon i ezn ct ; vagy
ótf-nétböl lett, mint oí/-ból onnét; ez szerént
oí/-ból att utól-járóvai Ión odtt, meg-rövidítve otty és id- ből idtt, meg-rövidítve /ff.
7íá/-lal a’ régiek öszsze koték kúl szót* ’«
Ion nál+kúl, melyly olylyan, mint re-ű,
ó**z-á. Ma nél-kűl vagyon 6zokásbano.
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(Beregszászi Dissert. Philologica Pest
181,5. pag. 176.)
íz.) Nyi, p. o. egygy órányi járás
(iter unius horae) anyányi liba, szúnyog
szárnyányi (az az olyly kitsiny, mint a*
szúnyog’ szárnya) anynyi, ez helyett a znyi, felényi, azaz anynyi, mint fele annak,
morzsányi, tenyérnyi vastagságú sózomány (palmarium lardum.)
13.) Ól, öl. Helyből jövést jelent (IV.
Rész. V. Tag. A.) p. o. alól, alólam, aló
lad 's a t. elöl, előlem, előled ’sa’ t. mellől,
felöl, megöl, belől* belőlem, belőled, köz
öl, közölünk*
Jegyzet. 0 1 , öl utól-járóval öszsze
kötött utóUjaró töl^ röl, vastag hangonn
tói, ról , melyly szintt’ úgy helyből való
jövést jegyez, p. o. Kassáról, Pestről jo,
ebtől szakadtt ’s t. ff. TÓI, ró/-lel egygyez
böl, ból utól-járó, melyly belől-böl rövid*
ültt-meg. Tsak ebből-is által láthatja az'
értelmes Magyar, hogy gánisos a’ Magy
ar Országi köz népnek mai szokása így
szólani: Egerből, Kállóbúl, ebbúl, abbúl,
és helyesebb az Erdélyi szokás, melyly
szerént mondják : Egerből, Kallóból, ebből,
abból, s azértt igen rút, és gántsos Pápai
Sámuel Magyar Literatúrájábann a’ véghetetlen bál, búi, rül, rul, túl, túl. Annál is
inkább, hogy más túl trans, más tói, a, vag^
ab, más ázó/, ól, más az ul, ul utól-járó.
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14.) Ra, re. Egygyez ba, be utói-járó
val, p. o. mondják Harkályba megyek, és
Harkályra megyek, Harkályból jövök, és
Harkályról jövök, Kassára, Budára, Pestre
rándúla.
Jegyzet. Valamint bomlik, és romlik
re röl , és ba%
bál, be böl, kiváltt képenn a’ helységek’

«gygyre megyen*úgy rcty ról,

neveire alkalmaziatvánn. Egyébkor ez a’
kűlönbbség közöttök, hogy ba, £<ranynyit
tészen, mint intro, ra, re pedig super, p. o.
házra menni anynyi, mint a’ ház’ tetejére
menni, házba menni pedig a’ háznak belső
részeibe menni. R e utól-járó !.) á utóljáróval öszsze köttetik gyakortta, p. o. re á%
reára, re-ád, re-ája, vagy meg-rövidítve
rá, rám, rád, rája ’sa’ t. 2.) o7 , öl utól-járóval, p. o. ról, röl, és ekkor re utól-járónak
magábann hangzója a’ kővetkező miatt el
enyészik. 3.) Innét lett rajttam, rajttad,
rajtta, rajttunk, rajttatok, rajttak, p.o. rajttam Isten könyörülj. Rajtta, rajttam ’sa’ t.
látni való, hogy ra, re utól-járóból szárm
azik; de miképenn ? Reá helyett mondják
ezt is : rejá Epenresissel, közbe járúlvánn
az inas betű j s rejá-hozz fitt utói-járó jóvénn
lett metatesissel rejntt , meg-rövidírve ped
ig rajttá mint érett utól-járóból roeg-rövidül
értt, rajtthozz járúlvánn a’ Ragaszrékok,
lészen: rajtta, rajttad,rajttam ’s a’ t. Azértt
mind eddig rajta egygy f-vel írva gántsos
vala. Ha a , e betűvel végződik ra , re előtt
a' név
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a’ név szó, az a, e húzást vészen-fVl, vala*
mint a’ 12, 1,5, ló, 17, 18, 19, és 20. szára
alatt lévő utól-járó eiótt-is.
15.
) Tól% töl anyn} it tészen, mint a'
Diák <2, vei aó, <?, vei ex. Ez öszsze kötött
utól-járó e>7 , ól utól-járóval, a’ mint megmondára.
Jegyzet* Meg-mondám feljebb atlan,
etlen utói-járóról, hogy annak a’ gyök-ere
űí, eí, a’ mellette lévő lan, /e/z pedig para
goge. Az én ítéletem-ként o7 , ó/-lel öszsze

kötött utól-járó c/ íö7 , <?£óV, azértt ha <2, vagy
e magábann hangzónn végződik a’ név,
p. o. kutya , eke így szólunk: kutyától,
ekétől, mintha lenne kutya-atól, eke-etől;
de azűtf, egygy hoszszú á, <re egygy hoszszú é betűt tészen. Vagy pedig mivel atlan,
és etlen helyett mondjuk ezt is meg-fordítva: tálán, télén, ha ta ,te gyök-érhezz jár
ul o7 , Öl utól-járó, lészén belőle tói , töl, ta%
te gyök-érnek végső magábánn hangzója
a1 következő miatt el-enyeszvénn. Oka
ezen véleményemnek, mivel mind atlan,
etlen, tálán, teleiig mind töl, íó/ utól-járó
meg-fosztást jelent, p. o. eszetlen, és eszé
től el-bultsúzott ember mind egygy.
16.
) Nak, nek, hajdann nek. Harmadik
ejtésnek a’ jegye a’ nevek’ ejtegetésébenn*
Erről már vala szó. Ezt az utói - járók
közé számlálja a’ Debr. Grammatika.
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17.
) Ú, ű. p. o. Nagy szénül, nagy
orrú. Lássd a’ Szó-könyvbenn a’ magy
arázatot.
18.
) Ifi, ül. Mód határozókat tészen
(Lássd feljebb az V. Tagot a’ D. alatt.)
19.
) f^á, ve, p. o. fává, sóvá, köve
lészen (in lignum* salem, lapidem con
vertitur.) Ha az, ez mutató név’ mássával jo öszsze: az, és ez szónak a’ z-je v-vé
válik, p. o. avvá, évvé, nem azvá, ezvé.
Ha pedig 2-szor név-szóval jö öszsze; a’
váj vé-nek r-betúje a'névnek utolsó mással
hangzójává válik, p. o. gaz gazzá, tej tejjé,
nem gazvá, tejvé, sem gavvá, tevvé.
20.) Val, vei. Anynyit tészen, mint
Diákul cum, p. o. kivel, kutyával. Erről is
azt a’ változást meg kell tartani, melylyet
vá, vé-röl mondék, p. o. avval, evvel, Gaz
zal, tejjel. Gántsos Erdelybenn: botval,
tejvei, aval, evei.
V II.. T a g .
A z Egygybe-foglalokról.

A’ melyly hajlíthatatlan szótskákkal
szavainkat, és értelmes mondásainkat
öszsze foglaljuk, — a’vagy egygy mástól
kölonn választjuk, (mivel ezen kúlönn
választás által is az egygyiivé tartozókat

öszsze foglaljuk^ egygybe foglalóknak^
vagy egygyüvé foglalóknak nevezjük
(conjunctio.) Innét két-félék ezen foglalr
ók : vagy öszsze kötök, (copulativae) vagy
pedig kűlönn-választók (disjunctivee.)
A.

Öszsze-kötők .

Öszsze-kötők 1.) ezek: és, is, ’s. És
anynyi, mint Diákul: e t ; is, mint etiatn
^melyly ésböl lett betű tserével) 's, megrövidűltt es-ből, melyly sebesenn ejtetik,
mint a’ Zsidó nyelvbenn a’ schva, p. o.
egygyszer’smind. Ide tartozik ez is : még
(adhuc) melylyet Öszsze-kötünk néha és Szóval, és akkoronn el-Veszti a’ húzását,
így : es-még (et iterum.) Hogy (quod) p. ö«
azt mondja, hogy. 2.) Ide tartoznak, a.)
a’ következtetők (conclusivae, illativae, ta«
tiocinativa:) úgy mint tehát (Telegdibenn,
és egyéb régieknél tahát, meg-rövidítve
hát). Annak okáértt, az okáértt, miüek
okáértt, azértt, annál fogva, b.) Ok adók,
(causales) úgy mint: mertt (melyly mi, és
értt utól-járóból lett, melylyről láss att , ett
utól-járó alatt, miértt-ből rövidöie-meg,
azértt egygy vele miértt hogy, mivel hogy)
mivel, d.) Világosítók , (illustrativafc) úgy
mint, tudni illik, szónak okáértt (verbi
i9 *
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causa, Németesenn példának okáért!. —e.) Fel-tevők (corditionales) ha, ha ugyan,
hanem ha. f.) Meg -engedők (concessivse)
no-ha, jól-lehet, bátor (meg-rövidttve bár,
és ám szóval öszsze-kötve ám-bátor, ám
bár) noha, és ámbár helyett Erdélybenn
mondják, és a’ régieknél-is szokásbann vaia
maga, p. o. útnak indúllt; maga beteges.
De már maga foglaló szó a’ szokásból kiindúltt; de nem is kár; mivel zavarodást
okoz, maga 'Rév-mássával öszsze keveredvénn. g.) Kérdezők: hát ? e? a’ szók’ végénn, p. o. úgy e? (ita ne?) valljon?
B.

Kűlönn-választók.

Különn-választók 1.) vagy-vagy, v.
artikulussal a’vagy-a’vagy, (aut, aut) 2.)
akar-akar (sive-sive) 3.) sem-sem. Tag
adást jelentünk vele, p. o. én sem megyek,
te sem mégy, (nec ego eo, nec tu ibis)
4.) se-se. Tiltást tészen, p. o. te se menj,
Ö se menjen. 3.) Ide tartozik de, pedig,
(penig, kedig, kediglen a’ régi írásokbann.)
Holott, hanem, mind az által, vagy mind
azon által, ’s a’ t.
Jegyz. Akar kúlönn-választóról meg
jegyzésre méltó, hogy akar igének (vult)
a’ gyök-ere, itt ki'ilönn-választó foglaló-
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nak tisztet viseli. Valamint vall igéből Ion
ezen kérdező öszsze-kötő: valljon? úgy
akar igével egygy ezen kulönn-választó :
akar-akar, valamint a’ Díákbann-is sive,
si velis’ ből rövidüle-meg. — Azértt ezen
szólás: akar maradja akar menj, anynyit
íészen : ha akarod maradj, ha akarod menj.
Innét már észre vehetni, hogy mind a’
Debretzeni Grammatikábann, mind Káldibann akár-akár, akár hogy, gántsos ejtés;
mertt nem helyes akarok helyett akarok.
Ez olyly gántsos mint ád, szed, meg-vér,
nyer. ’s t. elF. mertt nem mondják: ádok,
szedek, vérek, nyérek. Sem, ez helyett áll:
nem-is; se pedig ez helyett: ne is, azértt
a’ hol ne mondjuk, ott mondhatjuk se, a’
hol nem, ott sem.

VIII. Tag.
A' Közbe-vetőkről.
A’ Közbe-vetŐ szótskák olyly hajlít
hatatlan részök a’ beszédnek, melyly in
dulatjainkat, kívánságainkat, tsudálkozásunkat, és egyéb gerjedelmeinket nyilatkoztatja-ki a’ beszéd közbenn. Ezt k utánn
a’ fel-kiáltás’ jelét szokttuk tenni. Tulaj*
donságaikra nézve több félék a’ közbe
vetők.
1 j Örömet jelentők, mint: ha-ha-ha!
hipp-hopp ! dínom-dánom! p. o. harmad nap
ig dínom-dánom, haitiig való szánom bán»
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om. Mondják a’ szerentsétlen nőszésről,
az az házasságról. Az ujongatónak öröm
szava : ijju !
2.) Bánatot tészen: j a j ! ó ! óh ! v a j!
(ebből lőn vaj-ha! vaj-mi! melyly e g y g y »
ez ezen igével : f á j nékem) a h !
3. ) Tsudálkozó közbe-ve t ő : ejnye! jéh {
hni |
Jegyzet. Ezen utolsó tsudálkozó szót
szájunk be zárva,tsak az orrunkonn szokt
uk ki-ereszteni, és dunynyogva ü hang
onn meg-huzni, melylyet igazánn ki sem
írhalni, valamint kj nem írhatni az eger
szót, midőnn a’ matskát hívánn így szól
unk : tz itz ! az utánn öszsze húzvánn ka
rikába ajakainkat fütyölőleg az egér'tzitz
egesét követjük ajakainkkal.

4.) Sürgetők, és biztatók: no ! no sza !
no tsak ! utztzu !
3.) Irtód zók : pih! piha! ehe! ú!
6.) M u ta tók: lám! la! (lám lássamból, la lássa igéből vagyon megrövidítve^
mint né, nézzedböl, hé hallod é szólásból)
ne! a! (meg-rövidűltt ebből la! p.o. heg
edülnek a! (en! fidibus canunt.)
Jegyzet . Ne mutató szótska viszszájára
egygyez ezen Diák Interjectióval: en ! ne
szóval mondják ezeket-is: ne tek! ez meg-*
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rövidilltt ebből: ne nektek (en ! vobis) ne
szel ez helyett ne tsak! ne tek-sze (az az
ne nektek) netek-sze szólásból Metathesissel mondják a’ Hegyaljánn: nesztek.
7.) Hallgattatok . Tsitt! patt! ha-ha!
vagy haliga!
8.
) Kívánók : óh! ah! bár-tsak ! vaj-ha!
éj-ha! héj-ha!
9.) G únyolok: bezzeg! hogy már!
tity-toty í
10.) Kételkedők : talám, talán, (meg
rövidítve tám, tán, raeg-kettőztetve talán-tán) igyold, együld, igyók ! p. o. mond
ják a’ Hegy-aljánn: A' vermek-közé ne
menj; mertt igyók d verembe esel.
11.) Hívást, vagy szólitást tévők: az
embert így szólítjuk, a’ második személy
benn: k e ! (heus) hé ebből vagyon meg
rövidítve: hallódé? Az oktalan állatok
közől, így szólítjuk, magunkhozz hívánn,
tsalvánn :
a.) A' lovat: m atsi! Erdélybenn ; de
Magyar Országbann ne ! ne !
b.) B orjú t: p rü tsi! Erdélybenn; de
Magyar Országbann: bo tz i! vagy bötzi!
a’ mint mondják Pozsony Vár-megyébenn.
d. ) D iszn ót: hötskö! tsikus!
e. ) M atskát: tzitz!
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f.
) Ludat. Posony Vár-megyébenn av
pavaszt aszszonyok így híják : bi! bi! bi
bi s-kám ! Borsodbann : ok ! ok ! ökötském !
K Hegy-aljánn: zsu! zsu! zsuzsukám!
( bibus, ez helyett vagyon libus, liba.)
g. ) P u lyká t : puly ! puly !
h. ) Pulyka fiat: pi! pi !
i. ) Tsikót: tzirus í tzirus!
k. ) Katsát itass! tass 1
l . ) Tyúkot: tyu ! tyu ! vagy pite I pite !
in.) Tyúk fiat, vagy tsirkét: tzibe!
tzibe!
n.) Lúd fiat, vagy libát: páti! páti!
12.) El-hajtást, El-úzést tév ők :
a.) Az ebet ezen szóval hajtjuk: ki!
A Hegy-alján» ezt is mondják tsiba!
Jegyzet. Ts'ba nékem Tolttos szónak
látszik ; mertt a’ Toltt így mondja ezih ib a j;
menj el, ménjki. A’ h betű a’ Ay-vel néha
fel-tserélódik, p.o. huroké és tsürök a'köt
élen». Innét hibajból könynyenn lőn tsihaji megrövidítve tsiba. De előttem az
ebet akar Tolttúl, akar Németül szólítani
nem vétek.

b) B orjú t : Ptriits-el! Az ólba így hajt
ják : Baka be!
d) D iszn ót : Huj-ki! höts-ki! kuss!
«) L o v a t: tzo ! hi! hot!
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t’ ) Ludat: vezs! huts! pezse!
g) Matskát: katz ! piszsz !
h) Kutsát: tass-el!
i) Tyúkot: Hess !
k) Ökröt: H aj! töledre hajtják Afá szó
val, hozzádra pedig ptrük szóval. Hátra
hajtják hók szóval; végre meg-állítják hó
szóval.

ÖTÖDIK RÉSZ,
SZÓ-HELYHEZTETÉS.
Valamint az előbbi 4.-dik Részt, úgy ezt»
is a’ Beszéd’ nyoltz részére nézve nyoltz
tagra osztom-f'el; de először szólok
A Szók' el-helyheztetéséről általjábann.
Helyesenn írja Pápai Sámuel (Magy.
Lit. 76. §.) hogy ha bár a’ szók magakbann kűlönn kűlönn véve meg-határozott,
’s világos jelentésnek is; de ha nintseneK
egygy mással öszsze függöleg el-helyhez
tetve, hanem minden rend-szer nélkül tő
vel hegygyei vágynak öszsze hányva; —
úgy nem válik beloiök értelmes mondás,
p. 0. ha ezen Diák szerkeztetést (Constru»

ctio), és mondást: Voluit ad literas meas
pecuniam pater dilectus meus per Postam
mittere mihi, ilyly diákos renddel tennökki magyarul: akart levelemre pénzt atyám
kedves az cn postánn küldeni nékem; ennek,

a’ szerkeztetésnek sem füle, — sem farka
nem lenne. Mertt észre kell venni, hogy
a’ régibb nyelvekbenn, valamint a Görögbencés Diákbann a'szókat akár hogy elő
re, vagy hátra, Öszsze viszsza helyheztetni lehet, annélkűl, hogy a’ rendnek ilylyen
változtatása érthetetlenséget okozna a’ beszédbenn, — a vagy a’ nyelv' természetét
meg-sértené, p. o. a’ Diákbann : Hominis
voluntas, vel voluntas hominis est mutabilis.
Jlfagnae eruditionis vir , vel vir magnae eru
ditionis, vel vir eruditionis magnae. Qualem
librum legisti h eri? vel heri legisti, vel qua
lem heri librum leg isti? *s a’ t. Ezek mind

«gygyre mennek, 's az jlyjyetén változtat
ás olyly igen uralkodik a’ Diák nyelvbenn, hogy akar-melyly diák munkábannis, kiváltt képenn a’ Poétáknál minden ke
resés nélkül azonnal szemébe ötlik az em
bernek. A’ mü magyar nyelvünk nem en
gedi meg a’ szók’ rendjének ilyly akarat
szerént való változtatását ; mertt így ért
hetetlen lenne a’ Magyar beszéd. Ennél
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fogva hogy ki-ki meg-értse beszédünket,
szükséges iá szókat jó rendbe szedve úgy
helyheztetni, hogy azokból értelmes mon
dások kerekedjelek. — Mikoronn már a*
szókat egygy mással úgy szerkeztetjük
egygybe, hogy beszédünket világosann
meg-érthetjk, ezt a’ mondást Szók’ el hely heztetésének (Syntaxis) nevezjük,’s minden
kűlönn vett szónak ilylyetén egygybe il
lesztését, vagy öszsze igazítását különös
nevezettel Szerkeztetesnek (Constructio)
mondjuk. A’ magyar szók’ ilylyen szer
keztetekének módja, a’ menynyiben köz
más nyelvekkel is, arról itt szükségtelen
lenne értekezni; tsak azt tekintsük-meg,
a’ mi itt is a’ magyar nyelvnek tulajdona,
vagy tulajdon ki'ilönbbségei köztt is tsak
azt, a’ mi nagyobb fügyelmet érdemel. —
A* Beszéd’ nyoltz részének egygyenként
való el-helyhetéséról, s azokkal való hely
es élésről szólok a’ következő nyoltz tagbann, végre pedig a’ kilentzedikbenn meg
mondom: öszszeségesenn, és a’ beszéd’
folyamatjábann a’ beszédnek nyoltz részét,
hogyann kellessék el-helyheztetni ?
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I. TAG.

A’ Név-szókkal való helyes élés.
1.

A ragasztékos Név szókkal való hely
es élés.

Jegyzet. Nem történik több rendetlen
ség a’ Magyar Beszédbenn, mint az igehajtogatásbann, és a’ ragasztékos nevekkel
való elésbenn, úgy hogy helyesenn mond
ja Tsétsi János: (in obser. orthogr. Gram
maticis de vocibus compositis Reg. 7. pag.
10.) ín suffigendi modis erratur etiam adóctoribus, még a’ magyar Nyelv*tanítók is
sokann hibáznak a’ ragasztékos szókkal
való elésbenn. A’ mint maga is Tsétsi Já
nos Tanító létére mindjártt ezan szavai
mánn hibáz, azt tanítvánn, hogy így kell
szólam : Urak szolgájok, Angyalok seregek,
Juhok nyájok^ nem pedig így : Urak' szol
gája, Angyalok serege, Jukok' nyája (D o
minorum servus, Angelorum exercitus, o
vium grex); mertt úgymond szolgája, ser
ege, nyája — egygyes számbann vagyon
mondva; Urak, Angj'alok, Juhok pedig a’
többesbenn. De hogy az ilylyen szólás:
Urak szolgájok, Angyalok' seregek, Juhok
nyájok, Szentek életek, Alagyarok Istenek
'5 r. eff. roszsz, és helytelen szólások, igen
szepesin meg-mútatá Pápai Sámuel Magy.
Li teratúrájábann. Veszprém 1808. I. Köt.
231. lap. ’s a’ t. Hanem Ö is Tanító létére
nagyonn bukék a’ íoó. laponn azt írvánn,
hogy az ilylyen mondás: Seregeknek Urak,
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Magyaroknak Istenek, Vármegyéknek dol
gok 'st.eff. roszsz szólás lenne; pedig az
ilylyen szólást maga is jóvá hagyja Literaturájának 199,05 200-dik lapjánn azt tanítvánn, hogy „mikor a1 bíró több; a’ bírtt
dolog pedig fsak egygy, annak Ragasztékjai: nk, unk, ünk, tok, tek, tök, ok, ek, ok.
Ha mind a’ bíró, mind a’ bírtt dolog sok,
annak Ragasztékjai : ink, itok, itek, ik.“*
Ezeket szóról szóra így adja elé Pápai Sá
muel. Ezekből az értelmes ember egyebet
nem hozhat ki, hanem hogy ezen regula
szerént vágynak ejtve az ilylyetén mond
ások: Seregeknek Ur>k (Dominus exerci
tuum) Vár-megyéknek dolgok (labor Comi
tatuum) ; — mert* ezekbenn a’ bíró dolog
(possessor) tudni illik a’ Seregek, és Vár
megyék, többenn vágynak, a’ bírtt dolog
pedig (res possessa) tsak egygy : az úr, és
dologi akkoronn tehát a'3-dik személybenn
ok, ek, ok a’ Ragaszték az ó törvény szab
ása ként. Tehát a' seregek, és Vár-megyék
mellé ok Ragasztokot, vagy név’ mássát
tévénn , és mondvánn: Seregeknek Urok,
nem Ura, és Vár-megyéknek dolgok„ vagy
Erdélyiesenn dolgok, és nem dolga, regula
szerént tselekszünk. Hát régulásonn szóla
ni roszsz szolás? Hibáz Küldi György a’
Biblia fordításábann, a’ Vulgátának ezen
szavait: Opera illorum sequuntur illos Apoc.
14. v. 13. így fordítvánn : az. ő tselekedetek
követik ókét; mertt az ő tselekedetek, a^vnyit tészen, mint opus illorum, hanem így
kelleték fordítania: az Ó tselekedeteik, a’
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mint helyesenn észre veszi Tsétsi az em
lített helyenn mondvánn : oprra hominum,
embereknek tselekedeteiks nem pedig tseiekedetek, mertt embereknek tseleked tek,
vagy inkább tselekedetök* egjgty tseleked*
etet jelent.

így Káldi gántsoS^nn fordítja Luk. 16.
29. ezen szókat: habent A loy sem et Prophe
tas ehkepenn: Vagyon Mojsesek, és Prófetájök, mt*rtt vagyon Prótétájok anynyit
tészen; habent Prophetam, hanem kelle
fordítania : Profét újaik, vagy raeg-rövidűlve: Prófétájik. Ezen szent szókat is; D o 
minus Deus Patrum vestrorum 1. Mos. 2.
v. 1,5. nem jól fordítja így Káidi: A' ti A ty 
átoknak Ura Isten e ; mertt anynyit tészen :
Dominus Deus Patris vestri. Már a 16-dik
versbenn más képenn fordította ezen szav
akat: Dominus Deüs Patrum vestrorum,
így t. i. A tyáitok ' Ura Istene. Azértt böítsenn írja Tsétsi az említett helyenn. ,,ln
his suffigendi modis utinam majorem at
tentionem tam loquentes, quam scribentes
adhiberent; male enim 3 pueris asveti sae
pius, quam credere fas sit, erratur etiam
a doctoribus.“ *) Hogy tehát leg-alább a’
tudós Magyarok ezenn túl Nyelvünk ellen
ne vétsenek, szükséges okosann meg-hat*) Még eddig nagyobb D octor a* Magy
ar Nyelvbenn nem vala, mint Révai Mik
lós, ’s még is hibázott Tanító létére így
írvánn; a' M agyarok paizsok. Propos*
» ex L. H. 1804. In mart. p. 32«
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ározni, és meg-állítani a* ragasztékos név
szókkal való rendes élés módjár. — Erről
légyenek ez következő szabások :

I. S z a b á s .
Ha mind a’ bíró, mind a' bírtt dolog
tsak egygy, akkoronn az egygyes számú
Ragasztékok járulnak a’ név mellé, azon
szerént a’ mint meg-mondám a’ Ragaszték
okról való Tanításbann (4. Rész. 2-dik
Tag. I. Fejezet 11-szor ragasztékosann) p.
o. az o ház-tf, a’ te ház-a<y, az én ház-am%
az Ö vér-e, a te vér-er/, az én vé»*-<v/2, az Ó
kard*/ű, a’ te kard-oa*, az én kard-omy az
Ö elmé-yíT, a’ te elm-éd, az én elmé-m ’s a’ t.
Észre kell venni, hogy a' melyly név szók
a 4-dik Ejtésbenn, a húzást elvesztik, az
ok a’ Ragasztékokkal is elvesztik, p. o*
tűz, tüzem, tüzedj tüze. ’sa'ti

II. SzABÁS.
Mikor a’ bírtt dolog tsak egygy; de a
bíró több, akkortt a' ragasztékatlan névhezZ
ezen többes számú személyi név’ mássai
jönek: öÁ, tekn v. tök, /wá£, némi változás
sal, a’ mint meg-mondám a’ Ragasztékokról való említett tanításombann, p. o. az
ő Ősök (avus illorum,) a’ ti óstök vagy
6sötök (avus vester) a' mü Ölünk : avus
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noster (hajdann ősemük, az utánn ősümk,
ma ősünk), az Ő várak (illorum arx,) a’ ti
váratok (arx vestra,) a’ mü várunk (haj
dann vármuk, várumk.) Ók gyakrann ck
re változik, p. o. az Ő kezek, Juhoknak
nyájak, grex ovium. Vagy meg-rövidillve .*
juhok’ nyája. *)
B.

A' többes számú dolgokról•

III.

S z a b á s .

Mikortt a’ bírtt dolog több ; de a’ bíró
tsak egygy, akkoronn a’ 3-dik személy
béli ragaszték utánn, az az a, vagy e utána
többes szárad birtt dolgot jelentő í-bettl
következik, p. o. ehhezz : házéig kardja,
keze, 1 jövénn, lészen : házai, kardjai, kezei,
’s ebből egygy harmadik bíróhozz tartozó
több számú dolog lészen, p. o. Péternek
házai, kardjai, kezei (Petri plures domus,
gladii, manus.) A’ 2-dik személybenn az
/-utánn ad, ed Ragaszték jő, p. o. a’ te
házaid, kardjaid (tuée domus, tui gladii.)
Az 1-sŐ személybenn az /-utánn am , em
Ragaszték ragasztatik, p. o. az en házaim,
t *) Nem jó tehát juhoknak nyája, Urak-'
nak Ura ’s t. eff. még roszszabb: juhö'k’
nyájak vagy nyájok, Angyalok’ seregek,
urak urok, ’sí. eff. Lássd a’ jegyzeteket.
kardjaira,
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kardjaim, kezeim, (mete domus, mei glan
dii, meae manus.)

IV. S z a b á s .
Ha mint a’ bírtt dolog, úgy a’ bíró
több, akkorra a’ III-dik Szabásbann em
lített egygy bíróhozz tartozó több birtt
dolgot jelentő 3-dik személybéli ragasztékos névhezz járulnak a’ többes számú
személyes név-raássai: ök, ek, tek, tök, mük
olyly változással, mineművel a II-dik
szabás tartja, p. o. ehhezz: házai, kardjai, kezelj az említett név-mássai a’ meg
mondott képenn járűlvánn, lészen a’ 3-dik
személybenn : házaik, kardjaik, kezeik, ez
helyett: házai-ak, kardjai-ak, kezei-ek,
melylyel)et a’ szokás így rövidít; házaik,
kardjaik, kezeik (valamint régulásabb
mondani : Pestiek, mint Pestik, Budaiak,
mint Budaik 's t.efF. úgy régulásabb lenne
házai-ak, kardjai-ak, kezei-ek, ha a’ köz
önséges Nyelv szokásnak úgy tetszenék.)
A' 2-dikbann : házaitok, kardjaitok, keze
itek. — Az 1-ső benn házaink, kardjaink,
kezeink (hajdann: házaimuk, kardjaimuk,
kezeimük, azutánn házaimk ’s a' t.)
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Jegyzetek,

i .) A’ II. Szabásbann meg-mondottam*
hogy ah, ek, ók járul a’ 3-dik szrmélybenn
a’ névhezz, p. o. az Ö varak, (arx illorum,
vei arx sua) Ősök (avus suus, vel avus il
iorum). Innét rm g-ítéihetni, hogy Pesti
Gábor ujj Testamentomábann Béts 1336.
ezen szavak : vert et tu ex illis es. Math.
26. jól vágynak így fordítva: lyzon tys
ew feleek wagy, régi roszsz ortográfiával.
De ezt Sándor István sokféle nevű köny
vének 3-dik Darabjábann a’ 148-dik laponn hibásann így fordította, a’ mai írás
módjára: Bizony te is ő féle k vagy. Hogy
ez gántsos, onnét megtetszik : mertt ezen
szólás : Őfélék a’ többes számbann vagyon,
mint p. o. jó félék ; te szó pedig az egy gyes
számbann áll, így tehát ez: te Ófélek vagy ,
nem jó szerkezteié» lenne. Tehát így kel
lett valna Sándornak a’ mai ortográfia
szerént írnia: Te is Óf é l é eh, vagy Őféléjek,
vagy Öféléjük vagy. Ez már az egy gyes
számbann vagyon, mint mikor mondom:
te is az o emberek, vagy emberök vagy
(etiám tu illorum homo es.) Magyar Or
szágba nn az ak helyett jobbára o^-kal
élünk a’ vastag hangúakhann* p. o. az Ö
házok, az ö kardjok, (domus f-orum, gladilusilorum) a’ vékonv hangúakbann pedig
cí-kel, p. o. az 6 kezek, az Ö földjek (il
lorum manus, terra.) De Erdélybenn oh
helyett ak, és ek helyett ök tétetik; sót
még a’ Magyar Országi tudósok-is élnek
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ö/í-kel, a' mint ezt példákkal meg-raútat*
hatni. Így 1.) a’ tudós Erdélyi Magyar
Nyelv mivelö Társaság’ munkajinak első
darabjakbann, melylyet szebenbenn nyom
tatának 1790-binn a’ 15. laponn így ír a’
Tudós Társaság: — ,,A’ Görög Nyelvet
egygy Homerus, és Demosztenes, a’ Ró
mait egygy Virgyílius, és Tzitzeró hason
ló nagy embereknek halhatatlan munkájik emeltték düsöségök’ tetejére, a’ k'kriek
tollakat soha egygy Görög, és Diák nyelv
mívelo lársaság seuj vezéreltté.“ Kiknek
tollakat (quorum, calamum) nem mondja
töllokat* 2.) a'37. laponn: név-más titánnak,
nem pedig utánunk 3.) a’ 133. laponn:
szavak bé vehető emberektől hallottam , nem
pedig szarok, 4-) a’ 162. laponn szavak bé
vehető emberek, 3*) 173. lap. a' gaboná
nak, és konyhára szükséges dolgoknak
árrak igen fel-hágott (pretium frumento
rum,) 6 ) a' 186. lap. a’ Diplomáknak nagy
basznak vagyon 7 ) 220. lap. melylyeknek oltalmak alatt koldulnak, 8 ) 232. lap.
vitéz rendeknek tagjak, 9.) Sz, Páli Gram.
a' 74. lap. az Ő akaratjak, to ) Ezt biz0 nyílj a a’ Debr. Gratm is a’ 71. laponn.
Nyelvünknek természetével nem is eljenkezik a’ többes ak Ragaszték, úgymond a’
D< br. Gram. a’ 73. lap. noha magának
éllerte mond a' Debr. Gram. az 39. lap.
így írvánn : nintsen ak Ragasztek Nyelvünkbenn, hanem ok. Hogy helyesebb aki
mint ok, az is bizonyítja, hogy a’ régiek,
a’ kik még nem restelltek egészenn ki20 *

mondani a’ többes számú ragasztékokat,
vagy is ragasztékúl lévő név-mássait így
írnak: adnájak, adájak, akarnájak , a’ mint
a’ ragasztékos ige'hajtogatásról meg-mondám a’ 6-dik Jegyzetbenn, és a’ bizonyta
lan iidö béli Részesűlökhözz is ak, nem
ok Ragasztokot lőnek, p. o. bízvájak, nem
bízvájok a’ mint a 4. Rész. IV. Tagjábann
e betű alatt meg-mondottam. *) Á’ vék
ony hangú név-szókkal pedig ezen áilapatbann élvénn ö£-öt, nem ek-et tesznek az
Erdélyiek, és a' tudósbb írók, p. o. az Ö
Ősök (illorum avus) nem ósek, az Ő süök,
vagy s'üvök, nem süek, vagy süvek (levir
ipsarutö, nempe feminarum) kendöjök,
kürtjök, az ö lstenok, az ö szemök láttá
ra. **) És ez hogy helyesebb, onnét meg*) Lássd a’ IV. Rész. Elő-isméretek 2.
§. B. 6. szára. A' melyly vastag nevek
az egygyes 4-diK Ejsesbenn at és a"
Többesnek í-so Ejtésében ak v é g e z 
etet kívánnak, úgy mint melylyek a’
gyök-érbeli húzást el-vesztik ezen esetekbenn, azok a' közönséges Nyelv szok
ás-ként oky neo» ak ragasztokot vesznek-fel, p.o. az ö urok : illorum Domi
nus, ’s a’ t. nem az 0 arak; mertt urak
Domini in nominativo plurali. így bogarok, mozsarok, fonalok, hidiok, kosarok, kanaiok, lövök, madarok, nyárok,
nyíljok, rúdjok, szamarok, poharok, lúdjok.
**) így el evvel a' mü Magyar T ziu e-
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tetszik ; mertt ez által különbhez a’ ragasztékatlan vékony hangú neveknektöbbes első ejtésöktöl, p. o. bűnek (peccatum)
bűnök (peccatum illorum), Istenek (Dii)
Istenrák (Deus illorum); szemek (oculi)
szemök (oculus illorum): Küldi is így ír
Jerem. 9 : 8* A z Ó nyelvük álnokságot szól
ott. Nem írja: az 6 nyelvek. így Jakab
Lev. 3 : 3. Ha d lovaknak szájokba zabol
ákat vetünk, egész testüket vezetjük. Nem
írja: testek et' s a’ t. A’ hol nintsen sainmi
kétes értelem, ha mindjartt ok helyett ek-e t
teszünk-is, olt el-túrhetni az ek et. Pápai
Sám. M agy. Lit. a’ 338. laponn, hogykíilönbboztesse a’ ragasztékos nevet a’ ragasztékatlantól, az ek mellé inas betűt tön,
így írvánn a’ nevezett heíyenn : A” Gothok
az újj foirlönu le-te/epedéssek végett (ez
helyett: le-teleperiésök) így, az ö Istenjek
(Deus illorum). így kijlönbböztetik-meg
a’ vastag hangúakat-is inas betűvel ném
ely lyek, ok , és nem ak ragaszték mellett
is, / ragasztékatlan név’ többes első Ejt
ésétől, p. o. az Oroszoknak velünk lészen
Karáfsonjok: nékjek nintsen aszszonyjok ,
ászt aljok, bor jók , Iád)jók , Király jók. Ugyan
ezt javallja Tsétsi is (de vocibus Compo
sitis Reg. 8 ) azt mondvánn; hogy így
kell írni : Királyjok (Rex eorum) hogy
kúlönbbözzön ettől: Királyok , Reges. *)
rónk-is Pázmány Péter. Lássd Kalauzzának elől járó Levelét.
'*) Ámbár meg-engedem, hogy Tsetsi
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2.) A* név-szók’ birtokos szerkeztet*
ésébenn mindenkoronn X*vai, az az ak\
vagy c^-kei tégy ük-ki 1.) az egygy dolgot
jaVailása ként ez a’ szólás: R eges , Kir-f
ályok, kűlonbhoztessek-meg ezen birt
okostól: R x eorum, nem helytelen így
írni: K iválj jók p. o. a’ Zsidóknak Királyjók ; de niég is helyesebb lenne Erdélyi
módra így írni: Királyjak , a’ feljebb
meg-mondutt okokbol, leg inkább ped g
ahol a’ jotíával nem lehet kűJönbbséget
tenni. Nem lehet pedig ezen különbbséget tenni, ha az egygyes 3-dik szem
élybéli ragaszték maga mellett meg nera
szenvedi a’ joitát, p. o. száma, nem számja, Istene nem Istenje ’s t. eíF. tehát a’
többes bí« óságbann, de egygyes birtokbann nem mondhatni lstenjek számjók ,
íe-telepedéssek. Hibázott tehát Pápai
Sámuel az említett helyenn írvánn: le
telepedések, lstenjek. Jobbann írttá
valna: le-te|epedésök, Ltenök. — Lant
Pázmány sem Lja ImácRágos Könyvé-»
benn a’ 167. laponn. A’ Prófétáknak
dí’sépe’es számjok. hanem írja Próféták nak számok, noha helyesbbenn írttá vál
na: számak, mint számok. 4. Rész. 1.
Tag. I. Fejezet 4. Jegyzet. Es IV. Elő
ismeretek 2.
B, 6-dik szám a’ végről
vétel,ó!. L>y hasonló képenn, mi vei nem
mondjuk: lábja, borja; ( vinum ejus)
mertt borja anynyi, mint; vitulus ejus
( borjúból) asztalja, aszszonyja ’s t. eff,

/
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tevő ragasztékos szót, valamikóronn a*
bíró szó a’ többes számbann áll; de egészenn meg-tsonk úlatlanúi, meg-rövidűlésnelkúl a’ 3-dik ejtesbenn lévénn, p. o. szent
eknek életök, katonáknak sátorak, Magy
aroknak Istenük, Uraknak Urak, Királyok
nak Királyjak. (Lássd leg-közelebb a’ II.
szabást.) így elttenek az ilylyenekkel a’
nni óseink-is, a’ mint ezt sok példával biz
onyítja, és erősítj Révai Antiquit. §. 179.
így Telegdi 2. Rész. 30. lap. „Az útonn
járóknak jó úti társok, a’ betegeknek orvasok, a’ nyomorúlttaknak oltalmazójok,
a’ szomorúaknak p/ígasztalójok, a’ tudat
lanoknak t inétójok, a’ mii édes Jésusunk
(itinenntíum bonus comes, cegrotantium
medicus, afflictorum defensor, mcestorum
consolator, ignorantium doctor est dulcis
Jesus noster^ — Es Pázmány Imádságos
Könvvébenn a’ 167. I iponn : tegedaz Apos
toliknak ditsoséges karoké leged a P rófé
táknak dítséretes számok (te gloriosus Apo-

stolorum chorus, te Prophetarum iaudabihanem: lába, bora, asztala, aszszonya,
azértt nem mondhatjuk Papai Sámuel
ként: lábjok, borjok, asztaljok, aszszonyjok, sem Erdélyi hangonn; lábjak, bor
jak, asztaljak, aszszonyjak, — hanem:
Magy. Or. szokás-ként: lábok, borok,
asztalok, aszszonvok, Erdélvi-ként ped
ig: lábak ’s a’ t, Hanem mivel mondjuk
Királya, ég Királyja, úta vagy úfja, azértt
jó Királyjok, vagy inkább Királyjak sa t,
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lis numerus.) Es Káldi Jak. 3: 3. A’ lov
aknak szájokba zabolákat vetünk ’sa’ f. *)
2.) Masoiilóképenn /í-val tégy tik-ki a’
több dolgot tévő ragasztékos szót is, a’ midonn a' bíró szó a’ többes szambann áll
a’ 3-dik ejtésbenn, a’ leg-közelebb említett
IV. szabás szerént, p. o. embereknek háza
ik, katonáknak kardjaik, és kezeik. Mind
azon által meg-kell vallani, hogy ezen
meg-magyarázott regula ellen a’ különbbenn derek irók-is sokszor vétettenek így
írvánn : Zsidóknak Király; *, Menynyeknek
Országa, Egeknek Ura. mindeneknek sze
mei, a’ régi íróknak fordításábann, az Ó
rounkájiknak leg-jobb ki-adásával kell él
ni: melylyeket jobbam mondanánk ekképenn : Zsidók' Királyja , M enynyek' Or
szága , Egek' Ura, Mindenek' szemei, a' regi
írok ’ forditásábann az ö munkáiifi lég jobb
ki-adásával kell élni $ f) mertt 3.-) A' nev
ek’ olyly birtokos szerkeztetésébenn, miko ronn a’ r^gasztékos szó egygy dolgot
tészen ; a’ bíró szó pedig a’ többes számbann vagyon, de meg lévénn tsonkítva,
az az nem a’ 3-dik ejtésbenn, hanem az
í'SÖbenn hagyatvánn, akkoronn nem en
gedtetik tenni a’ k-t (melyly ak, ö/í-bol
lőn meg. rövidülve) a’ ragasztékos szóhozz
*) Lássd Sz. Páli Gram. pag. 196. Reg.
V. Tsétsi de recta loquendi ratione
Reg. !.
i) Ezen regula ellen vét Sz. Páli. Gram,
pag. 196. Reg. VI. Kardos Adorj.p. 89.

p . o . nem illik így szólani : Zsidók ’ Ki
rályjok, Menynyek Orszagok, Egek’ Urok,
mindenek szemeik, regi irok’ forditásakbann
az o munkajik’ leg jobb ki-adásakkal kell
elni, nem képes Tsétsi szerént így szólani:
Urak’ szolgájok, Angyalok’ seregek, Juhok’
nyájok (Lassd feljebb 5. Rész. l. Tag. 1.
§.) nem lehet mondani a’ Magyarok’ Iste
nek, Vár-megyék’ dolgok, a’ szomszédok’
ökrök, a’ nemesek’ fegyverek, ’s t. eíf.
mertt 1.) ezeket a’ mondásokat kettős érte
lembenn vehetik a’ hallók, ezt a’ mondást:
a’ Magyarok’ istenek, arra is értheti va
laki : Hungari sunt Dii, a’ szomszédok’ ök
rök : vicini sunt boves ’s a’ t. de ha így
szólunk: a’ Magyaroknak Istenök, a szom
szédoknak ökrök, vagy ökreik, semki balra
nem magyarázhatja, hanem így érti: Hun
garorum Deus, vicinorum bos, vel boves.
Mertt 2.) Tsétsi János előtt, kinek Gram
matikai Jegyzéseit leg-előszor Lőtsénn
1708-dikbann nyomtaták-ki, soha semki
a Magyarok közől ilylyen féle mondás
okkal: Urak szolgájuk, Angyalok seregek,
Juhok’ nyájok, szentek’ életek s t. eff. nem
élt, sem semki a’ 15, 16, 17. századbann a’
Magyar írásokbann efféléket nem talál:
noha talál ilylyeket: Uraknak szolgájok,
Angyaloknak seregek, juhoknak nyájok, szen
teknek életek ’s t. eff. a’mint meg-mútatám
leg-közelebb a’ 2-dik Jegyzetbenn, tsak a'
18, és 19. századbéli némelyly Irókbann tal
áljuk az ilylyen moodasokat, a kik Tsétsi
titánná mint hogar utann, inddl^ánn, tégely-

gésbe vitetének, melyly féle mondásokat,
mint Nyelvbéli eretnekséget, úgy kell te
kintenünk ; mivel hogy a’ közönséges
Nyelv szokással ellenkeznek, Nyelvünk
já ásábann szokatlanok. *) Tehát ha a’
bíró szó a’ több-s szám’ első ejtésébenn,
következés képeim ni g-rövidítve áll, akkoronn a’ birtokos szót is meg-kell rövid
íteni, és a’ k-t belőle ki-hagyni ez k- penn :
a regi íróit fo rd ítá sa . Mivel ez szót:
írók' megcsonkítjuk, ez helyett; íróknak ,
ez miatt ez is: fordítása' meg-tsonkűlva
marad, ’s nem kell mondani: fordítósak ,
hanem fordítása’, és valamint ezen szóbann
írók' a’ nak' ki-hagyatasa jeléül Apostro 
fu s t teszünk, úgy ebbenn-is : fordítása a’
k betű ki-hagyalásának jeléül, tegyünk
Apostrofust ; cs ezen meg-ts önkit ott bírtok os név, minden nemű hajlitásábann, meg-tsonkítva marad, p. o Magyarok’ Királyja,
Magyarok' Kirélyjá'é, Magyarok’ Király
kán k, Magyarok’ Királyjá’t, Magyarok’
Királyjá'hozz, M agyarok Királyjai (nem
pedig K-.rályjaik) Magyarok’ Kírályjai*é,
*) Tsuda, hogy Pápai Sámuel ezeket
Kappistáknak nem neveztte, mivel, a kik
a’ ragasztékos igéket a’ 3-dik személy
be? n a’ vastag hangonn j inas betűvel
írják, mint: adja, látja, húzja, nem pedig
az ö ínye, kénye-ként : adgya, láttya ,
húzza , azokat jottistáknak neveztte. De
jiieg.felelek erre Szó-könyvem’ 1 . Tsoin*
Ójának végeim, a’ meg-szerzésbenn.
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Magyarok’ Királyjai’nak, Magyarok’ Ki»
rályjai’t. — Apostolok' tselekedctei könyve
(Liber acMium Apostolorum) Apostolok*
tselekedetei’ könyvének első reszebenn,
Bírák’ kooy véb^ nn, Királyok’ kónyvébenn, Példa beszédek* könyvében». ’s t.
eíT. Még tddig semki Apostrofussal nem
írttá az ilylyen szerkeztetésbenn a’ birtok
os neveket, ámbár avval írttá a’ bíró nev
et, mivel meg eddig semki világosságra
nem hozta, hogy effélékbenn: Zsidók' K irálj ja , Szentek élete ’s a’ t. Királyjas élete
meg-rövidűltt szók lennének, ezek helyett:
K irály ja k , életek , hanem gántsosann azt
gondolták, hogy ezekbenn az ű, e egy gy
es számú 3-dik személybéli Ragaszték, —
mint szintté ezen szóiásbann; Israel’ Királyja, ember’ élete ’s t. eíf. *) — A’ Diák
egyenlöképenn R e x szóval mondja ki ezt
is : R ex Judaeorum, ezt is; R e x Judaei ; —
de a* Magyar tökéletesbbenn má3 Ragasz
tékkal fejezi ki a’ szólást, — midőnn az
egygy dolog egygyiol bj'rati , másképenn
ped g, ha többtől, ’s azértt rzt: R e x Ju
daei így t^szi ki : Zsidónak Királyi a, ezt
p* d g, R e x Judaeorum, így te zó : Zsidóknak
Kirá’yjók, vagy Érdé!yiesenn : Zsidóknak
Királyjak ( d mint meg-mondám az 1-sŐ
J gyzetbenn) vagy pedig meg-rövidítve:
Zsidók' Király ja t melylv ezen Erdélyied
ből: Zsidóknak Királyjak, vagyon meg-- ——
——------ ■
* ) Lássd a’ III. Részbenn IV. Szabást. 3,
§. B. Jegyz. Ez miatt botlek Révai is*
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rövidülve, de így nem Zsidóknak K irály 
ja , mertt nem mondjuk a' Zsidóknak Ki
rály ja vagyon, hanem n' Zsidóknak Ki
rályink, — vagy Erdelyiesenn Királyjak
vagyon; ha jól lenne mondva ez: a Zsi
dóknak Királyja , ezt is jól mondanók : a’
Zsidóknak Királyja vagyon, — így pedig
nem szokttunk szólani. Következtetés : Te
hát tökéletlenűl ír a’ Debr. Gram. a’ 47. §.
35. laponn, hogy ,,a’ személyek’ többes
jegyét 3’ k-i a’ ragasztékos nevekből a’ 3dik többes személybenn ki lehet bátrann,
es az értelemnek minden hijánossága nél
kül hagyni, mikor az előtte való Bíró névbenn már ott vagyon a’ k
mondám tö
kéletlenül írja ezt; — mertt tökéletesenn
meg kelleték kíilönbböztetnie ez kettőt.'
ha a’ bíró névbenn már ott vagyon e a’ k
betű, 3-dik ejtésbéli végezettel, vagy ped
ig ennélktíl; mertt ha ott vagyon a’ k, nak,
vagy nek-kel, akkor nem mondhatni, hogy
sl k-t ki lehet bátrann hagyni, a’ mint megmútatám a’ 2-dik Jegyzetbenn. Ha pedig
nak, uek nélkül vagyon ott a’ J, akkoronn
nem helyeseim mondjuk, hogy ki lehet
hagyni a’ /í-t a’ birtokbann, hanem monda
nunk kell: hogy épenn ki kell hagyni,—■
roszsz lenne ott hagyni, — a’ közönséges
nyelv-szokás ellen vétene a' ki ott hagy
ná, és így szólana: Zsidók' Király jak, vagy
Zsidók' Király jók ’s t. eíf — Tehát esmég
gántsosann ír a' Debr. Gram. az 36. lap
onn ezképenn: „Ha szintén azértt hibázasnak ntm lehet is egészenn mondani az
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eflele szólásokat : Seregeknek Urak, Király oknak Királyjok ,* de miivel gyakortta hom
ályos, és kettős értelmet okoznak - - jobh
leszen ki-hagyni u k ~t a harmadik személybenn lévő ragasztékos nevekben:!, va
lahányszor az, az eiöttök lévő nevekbenn
fel*találtatik.“ Mondám, ezeket gántsosann írja: mertt az nem való, hogy az effé
le szólások: Seregeknek Urok, vagy Erdélyiesenn : Urak, Királyoknak Királyjok ,
vagy Királyjak gyakorita homályos, — és
kettős értelmet okoznának; mertt maga
szája’ vallása a’ Debretzeni Grammatiká
nak, az SS' laponn, hogy „homályosok, és
kettős értelműek az efféle szólások: •*' ka
tonák' fegyverek, mivel ez ezt is teheti .'mi
lites sunt arma, a ’ katonáik fegyvereknek
élek, ez ismét ezt is teheti : milites sunt acies armorum, M agyarok' Királyok , ezt is
teheti: Hungori sunt Reges.“■ — D? ezen
szólás: Seregeknek Urok, Királyainak K i
rályjok., nem hason ó ez khrzz: a katonáik
feg yverek , <7’ katonák fegyvereknek elek ^ —•
M agyarok Királyok ,* mertt ez. kbenn í /0tonáfk M agyarok a’ wűX" ki var von hagy
va, meg-tsonkúltt szók; amazok pedig:
Seregeknek, Királyoknak a’ 3-d1k ejtésbenn
vágynak, és ha az elé-adott r gúlák szer
ént ezeket így mondjuk : -— a' katonáknak
fegyverek, vagy fegyvereik, a' katonáik f e g y 
verének éle, azonnal el-oszlik minden ho
mály, és ezekets tsak a’ siiirt bolond ma
gyarázhatná így: milites sunt arma, mili
tes sunt acies armorum, Hungari sunt Ke-
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ges. Azcrtt valamint Küldi a’ Vulgáta’ for
dításában a’ Krisztus’ keresztjének muta
tóját : R t x Judaeorum, jól fordította a’ ,3dik Jegyzetem szerént.' Zsidók K irályjd
vagy Királya’, úgy Károlyi Gáspár is a’
Ref. Binliábann jól fordította 2-dik Jegyzetera-ként: a’ Zsidóknak ama’ Királyfok,
noha ama szóval el-maradhatott valn . *)
Tehát hibáz Tsétsi (de vombus Comp. R g.
7.) azt írvánn^ hogy így kell szólaoi :ju h 
ok nyájok, nem nyája* Tehát hibáz Sán
dor István Sok-féléjének 10. Darabjában*! a’
7.3, laponn ezen szólást: Szent k' hegedűje
Grammatikus véteknek mondvánn, és azt
áihtvánn, hogy így kellene mondani: —
Szenteli hegedűjük. Tehát hibáz Páriz Pá
pai, vagy Bód Péter, annak ki adója a’
Szebeni 1767-diki ki adásbann' a’ 601. lap
onn így írvánn: B estia : Tolvajok’ Had
nagyok, ez helyett: Had-nagya , és a’ 602.
laponn: Brephotrophia, Kis gyermekek’ ne
veltetésekre rendeítt ház* ez belvett: neveltetésére ( mertt a’ kis gyermekei’í nevelte
tésé vagyon jól mondva, — és ez minden
hajlításbann meg-marad í kis gyermekeit
neveltetéséneki neveltetését , neveltetésére —
’s a’ t. a’ mint már meg-magyarázám) tantuchd, aszszonyok' rövid palástjob* Cata bulum, barmok’ közönséges istáitok, ez
helyett: istállója', és a’ 603. laponn : Szék
elyek’ Ispányok, Németek’ Ispányok, —•
* ) Merít ama' az Articulus d helyett
vagyon; a’ Zsidóknak a’ Királyjok.
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Szászok’ Ispányok, ezen helyett Ispányja*
’sa’ t. Hibáz Révai így írvánn : hailatik a’
gyermekek révások és a’ M agyarok' paizsok
(Propositiones ex Lingva H. Anno 1804.
in m imo pag. 32.) Öe kérdheti valaki ;
hogy nn jőve bé ezen szokás, hogy a; bír
tokbann (in re possessa) a’ k el-hagyassék
az eíFéle szerkezetekbenri: Zsidók’ Király
ja\ Szentek’ élete’ ’s t. eff? Mertt a' meg
rövidítelek nagy dvalbann vágynak a’
Magyar Nyelvbenn, a’ mint erre számtalann példát hozek-elé Szó-könyvem’ í.
Tsomójábann az rlo beszéd 8. §-benn, így
p. o. az ilylyen ige hajlításokbann: adá*
adná el-marad, vagy inkább belé olvad a*
Ragaszték; mertt hajdann így mondaték:
adája, adnája, vagy inas j nélkűl adáa,
adnáa, ma adá, adná olyly meg-rÖvidültt
szó, mint lenne almá, e l helyett: almájd ;
mertt ada ragasz'ékatlanból úgy formáltatik: adám, adád, adá, mint alma ragaszt*
ékatlan névből: almám, almád, álmája*
z-szor ö név-mássábanrí a’ 2 dik ejtést így
kellene egészenn ejteni: övéje , a’ mint túl
a’ Dunánn Bakony, és Rábtza mellett mai
napiglan szokásbann vágyón; — mégis
egyebütt meg* rövidítve így mondjuk : övé*
3.) Sok régi könyvbenn a, e ragaszték röv
idségnek okáértt el-hagyatik a’ több bírtt
dolgot jelentő i mellett, p. o. isten’ Papi,
Krisztus’ Tanítványi, Magyarság’ viragi,
ezek helyett: Papjai, Tanítványjai, vir
ágjai, szerelmesim, ez helyett: szerelm
eseim. 4.) Magyar Országbann ezen szó:
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száj a' ragasztékokkal így meg-rövidül:
szám szad^ szánk, szátok , noha Erdélybenn

ezt egészenn így mondják-ki: — szájam,
szájad, szájanK, szájatok. <5.) Ezek hely
eit : Istennek dolga, szememnek világa,
adjd ide a’ könyvemet, szoktluk mondani
rövidségnek okáertt: Isten’ dolga, szemem’
világa, adjd ide a’ Könyvem’. 6.) Sok hely
eim rövidségnek okáertt ah//ozz ehhezz
utóljárónak zz betűjét el-hagyják, ’s így
szólanak: a’ kutyáho’ lőtt. 7.) Ezek hely
ett : leszen, teszen, vészén, viszen, isz in,
eszen, hiszen, sokszor mondják: lesz’,tesz’,
vesz, visz’, hisz’, esz', isz’. Ezeket atya ,
apa^ anya, bátya , néne^ ötse , a’ Ragasztékokkal ezképenn meg-rövidítjük, apja, aty
ja, anyja, bátyja, ötsje, nénje, ezek hely
ett: apája, atyája, anyája, bátyája, ötséje,
nénéje.’s a’ t. — A melyly szókat d köz
önséges nyelv - szokás meg-rövidít , a mint
me g-rövidíti, úgy leli azoknak mar adnia k , —
nekünk nem lehet a' közönséges Nyelv’
szokása ellen rövidíteni a’ szókat, a’vagy
meg-hoszszabbítani, p. o. mivel a’ köz
önséges Nyelv-szokás ezeket ilyly rövidenn ejti: ói, ap'ja, aty’ja, any'ja, báty’ja,
nén’je, öts’je, nem lehet ezeket egészenn
ki-mondani így: öté, apája, atyája ’s a’ t.—Mivel pedig a közönséges Nyelv-szokás
meg-engedi, hogy midönn ezekhezz: atya „
anya , bátya , ’s a t. a’ több birtokot jelentő
i járul, akkoronn a' többes Ragasztásokkal
egészenn tsonkúlás nélkül, rövidítés nélkül
ki mondassanak, azértt. ez esetbenn nem
mondjuk
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mondjuk mcg-tóvidítve: «(újaink, a n y y »
ink, &ííyjaink, ’s a’ t. arjaitok, űr/zyj ütök,
’sa't. zr/íyjaik, of/jyjaik, £<áfyja'ik, hanem í ;y
mondjuk, az egesz gyök-ér szó atya, anya,
ba.tya, ’s a’ t. meg-hagyatvánn : űíya-jink,
anyájink, bátyájink, atyájttok, anyájitok,
bntyájitok, atyájik, anyajik, bátyájik, ’s a’ t.
mintha lenne: atyájaink, aryájaitok, afyájaik, mint ez helyett : szereimeseink, szer
elmeseitek , szerelmeseik, tanítványjaink,'
tanít ványjaitok , tanítvány)aik a’ Raga^ztékokat meg-rövidíve mondjuk : szerelmesink, szerelme sítek, szerelmesek, Tanítványink, Tanítvány ltok, Tanítvány ik. így oiva juk ezeket a’ régi IróKnal-is* p. o. Kál tbann: A ti Atyáitok' (Jra Istene i. Mos. i.
í 6. v. A’ ti Atyáitok mannát elten k. .Ián.
6. 39. Atyáink 1. Mos. 46. R. 34. v^rs.
Bátyáim , Néneim* Jósue 2: 13. Ezek* t6:
4,3. Botlék tehat Pápai Sámuel Magyar
Literaturájábann egygy valakinek hí hájul
tévénn ki ez ilylyefen szókat: atyáink ,
atyáitok, atyáik , bátyáink bátyáitok , bátyá
ik cs azt álíitv ánn, hogy kellet v Ina inon tani; atyjaink , atyjaitok, atyiaik 5 m^rtt az
egygyes 3-dik személybet:n mondjuk :
atyja, bátyja, nem atyáji, hát vaja, vala
mint mivel a’ 3-dik egy gyes szeméi vbetm
mondjuk: tsatja, útja, kútja, a’ több sbenn
mondjuk: tsatjaink, útjaink, kúí jaink’s a’ t.

sA

Magakbann érthető nevekkel való hely*
es elés.

l .)

Méltóság, hivatal, mesterség névy
elejébe tétetik a vezetéknek, Tsászár Bona

parte, Király Zápolya, Fejedelem Rákótzi,
Hertzeg Eszterházi, Gróf Andrási, Báró
Meskó, Gyenerális Hirtelendi, Kapitány
Győri, Had-nagy Jékei, Püspök Zábrátzki,
Kanonok Dobronyai, Plébános Hanák,
Szóiga bíró Jósa, Eskütt Kozák ’s t. eff.
nem pedig Bonaparté Tsászár ’s a’ t.
i.) A' vezeték név {cognomen), elejébe
tétetik a’ kereszt névnek : p. o. Hunyadi Já
nos, Rákótzi Zsigrbond ’s t. efF.
3.) A’ kereszt nevet elejébe teszjük a’
méltóságot, hivatalt, mesterséget jelentő
névnek, a* midőnn el-marad a’ vezeték név i
p. o. Napóleon Tsászár, Mátyás Király,
Jósef Nádor-Ispán, Gergely Pápa, Pál
Apostol, Pál Mester, János Diák, Illés
Próféta, Máté Evangélista ’s t. eff. ’s nem
helyes lenne Tsászár Napóleon, Király
Mátyás’sa’ t. Azértt ama’ régi köi-mondásbann nem mondjuk : meg-haltt Király
Mátyás; hanem meg-haltt M átyás K irály ,
ada az igazság. Más M átyás K irály , más'

Mátyás Kováts. Szent Isván Király, Szua?
Szent Kunegundis Királyné ’s a’ t.
4.) A’ helységtől való nevezet, ( agno
men), melyly Diákul de Elöl-járóval tétet
ik-ki, elejébe járul a’ méltósági, és vezet
ék névnek, p. o. Galantai Gróf Eszterházi
(Comes Eszterházi de Galantha.)
5.) Az elő név ( praenomen) elejébe
tétetik a' Kereszt névnek, p. o. Nepomúki
János, (Joannes Nepomucenus) Paulai
Ferentz (Franciscus a Paula) Almási Nepomuki János, Gróf Balassa Paulai Ferentz.
Ezekből már következik, hogy valakinek
minden tulajdon nevét ki-akarvánn tenni,
azokat így kell el-rendelni, p. o. Balassa
Gyarmati Gróf Balassa Paulai Ferentz
(Comes Franciscus a Paula Balassa de
Balassa Gyarmat) Lindeni, és Hekhajmi
Gróf Aspremont Nepomúki János*
6.) Ezeket.* Ur, Uram, u4sz.sz.onyi
Aszsionyo/n, mirdenkoronn utannak tesz
jük a’ neveknek, p. o. Bíró Úr! (Domine
Judex) Bíró Uram, Bíró Urunk, Krisztus
Urunk, Szolga bíró Ur, Szolga bíró Uram,
Plébános Uram, Atyám Uram, apám Uram,
tatám Uram, komám Uram, bátyám Uram,
sógor Uram, ötsém Uram : Anyám Asz
szony, néném Aszszony, húgom Aszszony,
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szomszéd Aszszony, Istenem Uram ’st. eíF.
Tehát nem magyaros, hanem diákos, né
metes, és tolttos így szólani: Uram atyám,
Aszszorry anyáin, Uram bátyára, Uram
Ötsém, ( mertt így ezen idegenek szokná
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 képtelen: Uram barátom,
Uram sógorom, Uram komám, úgy Uram
atyám, Uram bátyám, Uram ötscm. Vala
mint képtelen : Úr sogorom, Úr Tiszttart
óm, Úr bíróm ez helyett: sógor Uram,
Tiszttartó Uram, bíró Uram, úgy képtelen:
Aszszony anyám, ez helyeit: anyám Aszszony: Aszszony néncm, ez helyett: néném
Aszszony. Tehát vét Káldi is ezen igéket
a’ vulgáta szerént Domine mi R ex (3. Reg.
1. vers. 24. Jerem. 38: 9.) így (ordítvánn:
Uram Királyom ! ez helyett: Királyom
Uram, ez Királyom Úr im olyly magyar
os lett valna, mint : atyám Uram, komám
Uram. *) De már nagy szokásban» vagy*) Egygybe nem szerkezteivé jó ez is:
Uram! Királyom! Uram! ’s Istenem!
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on az úri rendeknél: Uram Atyám, Aszszony anyám, és evvel a’ magyartalan szól
ással akarják magakat meg-kúiönbböztetni a’ köz-rendtől.
7.) Egygy személybezz tartozó több
szó őszsze illesztve állvánn tsak az utolsó
főbb szót ejtegetjük, p. o. látám második
Jósef Tsászárt, nem periig: másodikat Jósef Tsászárt, (vidi C?esarem Josephum
secundum). Ez ellen vétenek, a' kik így
szóianak : Bírák Urak, Szolga Bírák Urak,
ez helyett Szolga bíró Urak.
8.) Mikortt két magábann érthető
közöl az egygyik a' bíró, (possessor,) a
másik pedig a’ bírtt személyt, vagy dolgot
(res possessa) jelenti, akkoronn a’ mit a*
Diák 2-dik ejtéssel, az az, Genitivussal
szokott ki-tenni, p. o. domus Judicis, azt a’
Magyar Ny elvbenn 3-dik személybéli rag
asztékkal adjuk-eié így: Bírónak háza,
meg-rö vidít ve : Bíró háza, Váras Bírája,
fiainak házak, vagy házok (Lássd a’ ragasztékokról való oktatást) Lássd a’ Debr.
Gram. 181, és 182. laponn.
9.) Az öszszeséges neveket (4. Lesz.
I. Tag. 1. §. A. 3.) egy gyes számbann
mondjuk, nem úgy, mint a’ Diákok, p. o,
lentsét eszem (lentes comedo) szőlőt szed-

ek (botros, vel uvas colligo) ’s a’ t. nem
pedig a’ Diák szerént; lentséket, szőlőket,
3- §•
A Mással érthető nevekkel való helyes élés,
í.) A Mással-érthető nevet a' maga
magábann érthetőjének köz-vetetíeniíl (im
mediate) elejebe szoktak tenni így : első
rész, minden-napi kenyerünk, ’$ t. eff. —
Azonbann mikoronn a’ Mással-érthetőbenn
a' vagyon (est) lappang, akkoronn azt a’
Magábann érthető utánn teszjük, p, o. az
ember halandó (homo est mortalis) ez a’
bor jó, (hoc vjnum est bonum) ’s t. eff,
2.) A' sarkalatos szám nevekre-is kül
önbböz nyelvünk más Nyelvektől abbann,
hogy az ilylyen nevek tsak egygyes szám
ot kívánnak magakhozz, mivel már az
egyges számbann-is többet jelentenek, p. o,
a' zab köblének három márjás az ára;nem
pedig három márjások. Két ember méne-fel
a Templomba, hogy imádkoznának. Káldi
Luk 18. Rész. nem pedig két emberek,
mint a’ Diáknál; duo homines, hat lövöm
jár, nem pedig hat lovakonn. Ennek a’
paripának az ára száz forint, nem pedig
száz forintok. Ilylyenek ezek az öszsze•iéges Mással-érthetök-is: (adjectiva colle-
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ctiva Sz. Páli Gram. pag. 205.) minden,
sok, kevés, elég, hány? több, temérdek, szám
talan, támítalan, az az számítalan, p. o.
sok gyermeke vagyon, tóhb szem többet
lát, kevés marha, hány forintot nyerttel?
Ezekből által láthatni, hogy nem helyes
mondás: Három Királyok' napja, tizen két
Apostolok, hét Szentségek 's t. eff. A’ Di
ákok utánn vágynak ezek majmolva. Ha
Határozók (Adverbia) lésznek-is ezen em
lített szókból, p. o. hatann, tízenn, elegenn,
sokann s a’ t. akkortt-is tsak az cgygyes
számból lesznek Határozók, nem a’ több
esből, ez is bizonyítja, hogy ezeket nem
illik többes számba tenni; — mertt nem
mondjuk: hatakonn vagyunk, hanem hat
ann, úgy mint egy gyes benn, sokann vágy
nak a’ hivatalosok, de kevesenn a’ választ
ottak, vagy régi módra: önöttek, nem
mondjuk sokakonn, kevesekenn. Tehát
Káldi igen helytelenül fordította a’ vulgáta
szavait, Sz. János Jelenéseiből
Rész.
8. vers így : A' négy lelkes állatok, és a*
húszon négy vének le esének a’ Bárány előtt,
mindeniknek tzitarájok lévénn, és arany tsé
széjek, rakvák illatokkal, melylyek a' szent
eknek imádságok. Itt feles hibát követett-ei;
mertt így kelle fordítania: a' négy lelkes
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állat, és a’ huszon-négy vén le-esék a'
Bárány előtt, mindeniknek tzitarájai lev
elin, és arany tsészéjei rakvák illatokkal,
mely Ivek a’ Szenteknek imádságaik (vagy
a’ Szentek* imádságai*) vétett Káldi Luk.
jo : 24^ így írvánn : sok Próféták, és Ki
rályok akart fák látni. Jobb lett valna: sok
Próféta, és Király akartta látni, vagysokann a’ Próféták, és Királyok akartták látni. Lássd a’ Debr. Gram. 128* §. 187. lap,
3.) Mikoronn egygy mással, és magábann-érthetővel más harmadik magábann
érthetőnek minimúségeit írjuk-le, akkoronn a’ le-író Magábann érthető (melylyet
a* Diákok Genitivus, vagy Ablativus ejt
éssel tesznek így.’ vir magnae eruditionis,
vel magnus eruditione) ú, vagy ü utól-járót
vészen-fel a’ szónak hang-béli kűlönbbségéhezz képesti, és a' mint meg vagyon
mondva az utól-járókról adott oktatásbann,
p. o. nagy tudományit, szép élméjú, ebanyájú ’s a’ t.
4.) A’ Hasonlításnak 2-dik lépését
(comparativus gradus) nál, nél Utól-járóval, vagy evvel; mint, a* 3-dik lépést pe
dig evvel: között szokttuk egygybe szer
keztetni, p. o. hollónál feketébb, vagy fe
ketébb mint a holló. János leg-okosabb
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közöltök. — A' 3-dik lépést tehát nem jó
nál, néll lel tenni, ’s így szólani: mindnyá
junknál lég-erősebb, hanem mindnyájunk
között. — Ezen említett nál, nél utóljáró
(melylyrol észre kell venni, a' mit feljebb
az Utól-járók között róla mondek) rag
asztékosann áll elé, midonn én velem, teveled, Ó vele, mii velünk ’s a’ f. — vagyon az
egygybe hasonlítás, p. o. Péter okosabb nál
am (Petrus est prudentor me), okosabb
te nálad, okosabb Ö nála, okosabb mi ná
lunk, ti nálatok, ő nálak. — Ezt némelyly
gántsosann így kettőzted : Péter okosabb
nálamnál ’s a t. mertt nál, nél tsak olylyan
utói járó, mint val, i;el, és úgy fel-veszi a*
R agasztékokat. Tehat olyly képtelen nál
amnál, mint képtelen lennt velemmel, vagy
Palótzosann, és Székélyesenn pelemvel, ez
helyett: velem, vagy rólamról, ez helyett:
rólam, vagy tólemtől%ez helyett ; tőlem —’s több efféle. Azutánn ha jo szólás len
re ez : okosabb én nálanmál, ez is jó len
r e : ö okosabb annálnál;
mertt mind a’
kettőbenn tsak nál utól-járó vagyon, az
egygyikbenn Ragasztékkal egygyszer. —
másszor ragasztékatlanúl a' másik mondásbann pedig mind a’ kétszer ragasztékat
lanúl, Ezt pedig : okosabb annálnál a’ lég»
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sülttebb paraszt sem mondja, hanem ki-ki
így szól : okosabb annál. De azt vetheti
valaki: hogy nálam anynyit is tészen : apud
me, penes /«f, — hogy tehát valaki ezen
mondást: Péter okosabb nálam, így ne ér
tse : Petrus est prudentior apud me, azértt
hely es így szólani: Péter okosabb nálamnáL
Én erre azt felelem: mikoronn így szólok
is : ez okosabb■annál, szinti’ ilyly értelmű
szólás lehet: iste est prudentior apud illum,
azértt még sem mondja semki ezt így: ez
okosabb annálnál. Tehat vét Sz. Páli Gram.
pag. 206. így tanítvánn: tudósabb nálanmál.
Vét Káldi Luk. 14 : 8. így írvánn : Mikor
menyegzőre hivatol, ne ülj az első helyre,
h°gy valami-képenn betsuletesebb náladnál
hivatott ne légyen, és Ján. 14: v. 28. Az
Atya nagyobb nálamnáL *) Azértt jói mond
ja Sándor István Sok-féle 7. Darab, 218.
lap. hogy ma mondjuk: nála jobb, szebbr
több, mint hajdann nálánál.
*) Pesti Gábor ujj Testamentomábann,
Béts 1336. ez helyett: nálánál, evvel
*1: tőiénél, — p. o. egygy az Isten, és
nintsen más Ő tőiénél. Márk. 12: 32.

II. Tag.
A' Név-mássaival való helyes élés.

I. FEJEZET
A’ személyi Név-mássaival való
helyes élés.
A. Én, Te, Ó, Műk, Tik, Ók-Wel való
élésről.
í.) Mivel a’ Ragasztékok nem egyeb
ek, hanem tsak ezen igen kevess, — vagy
semmi változással a' szó végéhezz ragasz
tott Név-mássai (IV. Rész. II; Tag. I. Fej.)
következik, hogy szükségtelen a’ ragasztékos nevek’ elejébe tenni ezen Név-más»
síit: én, te, ö, mú, ti, — ’s így szólani: én
kezem, te kezed, Ö keze, Ó kezök, Ökezei,
ö kezeik, rrii kezünk, mii kezeink, ti kez
etek, ti kezeitek, — hanem elég monda
ni: kezem, kezed, keze, kezök, kezei, ke
zeik, kezűn!-., kezeink, kezetek, kezei
tek.— Tsak épenn hathatósabbság végett
(emphasis) teszjük elejökbe a’ Név-mássait, p o. én Istenem ! én Istenein ! Ne
metes, nem pedig Magyaros így szólani:
Én Uraim ! ez helyett : Uraim ! — mertt a*
Német szól íg y : meine Herrn! Lám! a’ leg
régiebb Sír-beszédbenn nem mondották %
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háljátok én feleim ti szemetekkel, hanem;
Látjátok feleim szemetekkel's a’ t.
2.) A' második személyt jelentő Te
Név-mássával a’ Magyarok azokat az em
bereket, a’ kiket tisztelni akarnak, nem
szoktták szólítani, noha az Istennel tsak a
2'dik személybenn szólanak. Mind azon
által 2-dik személy béli Ragasztékkal ad
juk elé a’ tisztelet-béli szókat, p.o. Felség
ed\ melyly tulajdon képenn anynyit tészen, mint: Tua Majestas, nem Vestra M a
jestas, Nagyságod (Magnificentia Vestra,
betű szerént Magnificentia Tua), Atyasá
god', mondják a’ Szerzetes Papnak (Pater
nitas Vestra, vagy inkább Paternitas Tua),
kegyelmed, rövidebbenn kelmed, leg-rövid
ebben kemd, ked (Tua gratia), kegyelme
tek, kelmttek, kenitek, ketek (vestra gratia)
Nagyságtok ! kegyelmetek ! — A mai módi
szerént kegyelmed, betsi'iletes, de nem űri
embernek mondjuk, ezt is kegyelmetek, —
(némelyly tzigányosann ejti : kigyelmed,
kigyelmetek). Mennél inkább meg-rövidítjiik ezen szót: — kegyelmed, kegyelme
tek, annál rövidebb, és kissebb tiszteletet
tészen, Ezt kemd, (melyly így hangzik:
A nd; de kemd-nek kell írni, mivel kegyel
med-ből lett, melyly szóbann n nintsen,ha-
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nem ///,) és ked, kemtek, és
tsak a’
parasztoknak mondjuk. A’ kiss Úrnak, és
tJriá9» embernek mondjuk: az Ur, (Domi
natio vestra); a’ ki pedig ennél alább va
ló, mondjuk néki; Maga (ipse). — Eszre
kell venni, hogy sokann ezen szót: K e g y 
elmetek, kelmétek, kenitek , ketek roszszdl
szerkeztetik így: jójenek kenitek, ketek, ez
helyett: jójön kenitek, ketek. — Ezek nem
veszik észre, hogy kegyelmetek, kelmétek ,
kenitek, ketek az egy gyes számbánn, nem
a’ többesbenn vagyon, s így jöjenek keni
tek olyly gántsos szerk eztetés, nvnt Diák
ul hibás lenne: veniant vestra gratia , veniant vestra Dominatio ! *)
*) Valamint vétkes szerkeztetek e z : jó j
enek kenitek, ez helyett, jójön kenitek j ö j ön kegyelmetek , úgy hason’ókén^^n a*
mostanság Bétsbenn mulatozó három
Felségről, a’ Bétsi híres Felséges gyűN
ésre, (Congressus) jött Felségekről hibás,
és gántsos szerkeztytéssel mondaná a’
Magyar magyarul : 0 Felségek már Bétsbe érkezttenek, Budára mentiének Bétsböl, de már Bétsbol haza mennek. — a
mint szélűére így beszéli, és ír a’ Magy
ar Kurír rólak ; mertt Ö Felségek, vagy
Ö Felségök egygyes számú ragasztékos
név, mint Ó kegyelmek , vagy kegyelmök,
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3«) A' 3-dik személy-béli Nev-mássa:
6 , az ó, sokszor anynyit tészen, mint :suusy
sui , azértt sokszor helyesebb helyette a’

viszszáló Név-mássával élni. (lássd alább
a’ III. Fejezetet) p. o. A' jó pásztor az 6
lelkét adja az ö juhaiértt . Káldi Ján. io : t l.
Ennek ezen értelme is lehet; bonus pastor
illius animam dat pro illius ovibus. H°«y
tehát ezt tegye, a’ mit kell tennie: bonus pa
stor animam suam dat pro ovibus suis, jobb
így mondani: a’ jó pásztor a’ maga lelkér,
vagy tulajdon lelkét, vagy saját lelkét ad
ja, önnön, vagy maga, vagy tulajdon, vagy
saját juhaiértt. Azutánn az ö helyett jobb
tenni a’ mutató Név-mássár, p. o. ez hely
ett: meg-fizet az Isten a’ hamisnak az Ö
érdeme szerént, jobb mondani .* annak ér
deme szerént ; mertt ezen mondás: az Ó ér tehát a’ vele öszsze illesztett igének is
(Diákosann szólvánn, a regens verbum
nak) az egygyes számbann kelletnék
lennie. O Felségek mennek, szakasztott
olylyan képtelen szólás, mint lenne: Ó
H elységeké vagy ö Helységök égnek, ez
helyett: ö Helységek, vagy ö Helység
ök ég, (illorum, vel sua Possessio ardet). Jobb lett valna tehát így írniak:
A Felségek mennek: Majestates pergunt
's a’ t.

deme szerént, Istenre vitetnek, a’ mi távúi

légyen. — Ebből meg-tetszik, hogy Káldi
bünösenn tette ezt a’ fordítást Mát. l. vers
21. Ó (az az Jésus) szabadítja meg az öné
pét, az Ö bűnökből, — 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 valna így fordítani: Ö szabadítja meg
a maga népét annak bűneiből, így fordítvánn: az Ö bűnökből, két hibát tett; mertt
i-ször az Ó bűnökből, anynyit tészen, —
mint a peccato suo, vel a peccato eorum,
nem pedig a peccatis í 2-szor így értvénn
a peccato suo, káromkodó értelme lehet
ezen szólásnak, a’ mint helyesenn észre
veszi Tsétsi. (de recta loquendi ratione
Reg. II.)
4.) Műki tik , ok -nek mikoronn marad
el a k betűje, az az miknronn rövidülmeg? Erről már rövidedenn emlékezem,
(4. Rész. II. Tag. I. Fejezet. I. Ragasztékatlanúl az i - s ó Jegyzetbenn) — Itt azt
mondom, hogy valamikoronn valamelyly
név szó műk (már ma ünk) tek , ök , műk
(már ma unk) tok , ak ragasztékkal bír a’
feljebb adott szabások szerént, p. o. em
berünk, emberetek, eraberök, embereink.
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embereitek, embereik, és a név-mássait
ezen ragasz-’éhosoknak hathatósságból elejokbe teszjük, mind akkoronn-///wX\ tik,Óknek k betűje el-marad, p. o. müembttünk,
ti emberetek, Ö emberök, mii embereink,
ti embereitek, ö embereik ^noster homo,
vester homo, iliorum homo. nostri homi
nes, vestri homines, sui homines) nem
pedig műk emberünk, tik emberetek. Ók
emberök, műk embereink, tik embereitek,
ok embereik. Valljon mi az oka, hogy
nem jó k -tenni a’ k betűt mind a’ két
szobáim így : műk emberünk ’s a’ t? Ennek
épenn ez az oka, a' inelyly annak, miértt
nem mondjuk : Szentek életek . Juhok nyájok , A ngyalok seregek ’s t. eff. a’ mint feljebb
meg-magyarázttam ezen 5. Rész. I. Tagé
1. §-baun a' Jégyzetekbenn a’ 3-dik szám
alatt, mertt t. i. mii emberünk, ti emberetek
’s a't. meg vagyon rövidítve ezekből: miinekünk emberünk, tinektek emberiek, ő
nékjek emberok ’sa’ t. mint szentek’ élete,
amazok’ földje, Magyarok' Istene ’sa’ t.
meg vagyon ebből rövidítve: szenteknek
életök, amazoknak (olajok. Magyaroknak
Istenök ’s a’Jt. Ha így szólanánk: a' M agy
arok Istenek , a ’ szomszédok ökrök , ez a”
roszsz értelme lehetne szólásunknak: —
Hungari
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Hungari sunt Dii, vicini sunt boves. Ha
sonló képenn, ha így szólanánk, ezt akarvánn mondani: illorum bos : ők ökrök , ezt
érthetné valaki: illi sunt boves. De ha azc
mondom : ő ökröké nem lehet az értelmes
embernek rajtta egyebet érteni,, hanem
tsak ezt: iilorum bős, ezen pedig ő ökreik
tsak ezt: illorum boves, merttezt: ő ökrök
így fordítani : ille sunt boves , oktalan for
dítás lenne. Innét következik, hogy vala
mint ezeket: M agyarok" Istene ', Szentek'
élete" ’s t. eff. Apostrofussal írjuk, ezeket
is: mü emberünk, ti-emberetek, ő emberök,
így jobb lenne írni: mü’ emberünk, ti’ em
beretek, ö’ emberök, Ő’ embereik, ha úgy
tetszenék a’ tudósoknak. Ezen szabás el
len igen tsúnya vétket követett-el Erdélyi
Baróti Szabó Dávid, ki nyertes nevű könyvetskejébenn, melylyet Ka?.sáun nyomtat
énak 1787-benn, a’ 30, és 31. laponn így
írvánn:— „Méltó azt is jegyzésbe venni,
hogy midonn ezen szó utánn: Ók ilylyen
végezetíl szók következnek : ek , ik, ok , ök,
így kelljen írni, regula szerént: Ók edényjek, embereik, ekéjek, fáik, ketskéik, munkájik, atyjok, lövök, ökrök , tüdojök, ken
dőik. Sokann az első,’s második személyi
birtokot-is így ejtik-ki: a’ mink émberemk,
Hí
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jószágaink* a’ tik földetek, földeitek, tudní
illik $’ k betűt fenn szoktták tartani.14 De
ez roszsz szólás, nem Is közönséges Nyelv
fzokási. Ezen roszsz régulával el-ámíttatvánn Ágoston Antal is Magyar Oskolájá
nak i. Részéh**nn a' 110, és 111. laponn
így ír: ok embereik, Ók írásaik. Lám a*
600 észt. Sír beszédbenn így olvasjuk:
Isten Ö imádságok miá bultsássa Ő bűnét
(p-opter eorum orationem indulgeat ejus
p cra’ nrr) nem mondja: ók imáilságak,
ok bű nők iB J\lapum, magad, maga 's d t. név-mássávul való elést. Lássd d III. Fejezetbenn
alább.
D* Mind-nyájunk. mind-nyájatok, mind-nyá
jak személyi nev-mássával való rendes
élés.
Valamint magunk azt jelenti: soli nos,
úgy mind nyájunk azt teszi : omnes nos, betű
szerént: omnis grex noster, műk, tik, ók
elejébe tétetvénn el-veszti a’ k betűt, mint
egyéb ragasztékos név-szók előtt, a’ mint
az imént meg-mondám (J. Rész. II. Tag.
1. Fej. Á, 4. Jegy.) mű-mindnyájunk, tim indnyájatok, ő-mindnyájak. M ü mind
nyájunk-kal úgy élünk, mint műk Név-
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mássá val, ti-mindnyájátok- kai;-' mint tik
név-mássával, ó-mindnyájakkal, mint Ók
személyi név-mássával, ’s valamint így
szólunk: münékünk meg kell jelennünk
a’ Krisztus’ ítélő székc-elött, — úgy kell
mondanunk : mindnyájunknak meg kell je l
ennünk, nem pedig jelennie. — Valamint
mondjuk: bizonyságom Isten, mint kíván
jalak titeket, úgy mondjuk: bizonyságom
Isten, mint kívánjalak mindnyájatokat, nem
pedig kívánjam mindnyájatokat. Valamint
mondjuk: műnket hí Isten, úgy mondjuk:
mindnyájunkat hí Isten (Lássd a’ példákat
4. Rész, II. Tag. I. Fej. E. betú alatt.) *)
*) Hasonló képenn élnek ezen szóvá':
mindnyájunk, mindnyájatok, mindnyájak,
mint evvel: magunk, magatok, magak.

Valamint evvel: magunk ’s a't. vagyon
viszsza élés, a’ mint majd meg-mondoin
alább, úgy evvel is .* mindnyájunk, néha
t. i. a’ vigyázatlanok vele úgy élnek,
mint akar melyly ragasztékos névvel,
nem mint személyi Név-mássával, vala
mint némelylyek mondják : magunk lova ,
ez helyett: lovunk, úgy Káidi mond
otta: iMalakiás 2: 10. mindnyájunknak
atyja, ez helyett: atyánk, valamint mond
otta Jób. 19. magam szája , ez helyett :
szájam. így viszszá él mindnyájunkkal a’
Debr. Gram. a’ 189* laponn mondvánn:
22 *
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II. Fejezet.

A* mutató Név-mássával való
rendes élés.
A.

A z, e x mint Mutató név-mássáról.

Ezen meg-mútató név-mássáról meg
kell jegyezni, hogy sokszor a* kétséges
értelem’ el-tá voztatása-végett ez helyett :
ó. az Ó szokott tétetni a’ 3-dik Ejtésbenn :
annak, a’ mint feljebb meg-magyarázttam
(3. Rész. II. Tag. 3. szám alatt) p. o. meg
fizet Isten a’ hamisnak, annak érdem#
szerént; nem az ő érdeme szerént.

B. A Z szótskáról, mint meg-kűlönbhöztető
Név-mássáról.
Itt ezt a’ kérdést kell meg-feiteni : míkoronn szükséges ezen meg-kűlö nbböztető
Név-mássávai élni, mikoronn pedig azt
el hagyhatni ?
1.) Mint hogy a* tulajdon nevek (no
mina propria) kűlönn kölönn vett indivi
duumokat jelentvénn már magakbann-is
elégé meg-killönhh őzt étik, ’s meg-határozják az általak jelentetett különös dolgomindnyájatok hever, ez helyett; hevertek.
Mindnyájunknak atyja olvly képtelen,
mintha mondattok : minékünk atyja.
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kát: műk az Artikulust nem szokttuk ag
Országok’, Városok’, és faluk’ neveinek
elejöKbe lenni, p. o. nem mondjuk: — a’
Magyar Ország, a’ Buda, a’ Pest, a' Kiss*
falud (nem úgy mint a' Frantzia, a’ ki így
szól: la Francé, mint ha lenne; a’ Frantzia
Ország.)
a.) A' személyeknek tulajdon, vezeték,
és kereszt neveikhezz sem teszjük, mint
a’ Németek, p. o. néni mondjuk: a’ Rá*
kótzi Ferentz, az Antal, a' Ferentz, a’
szorgalmatos Márta’s t.eíf. (mint mondja
a’ Nemet: der Rákóczi, der Anton ’s t. eff.)
Mivel a’ Német ezekhezz-is hozzá teszi
az Artikulust, és a’ Dunánn túl való vidékek el-vagyuak németesedve, némelyly
németes vidékekenn hallhatni ezen gántsos szólást: az Imre, a’ Jantsi, a’ mint ezt
bizonyítja Pápai Sám. Magy. Lit. 78, §.
Mivel a’ Diáknak, és Tolttnak nintsen
Arlikulussa, ezen Két Nyelv nem romija
a' Magyarokat az Artikulus’ dolgábann.
M ivei a’ mindenható Menynybélinek tulaj
don neve: Isten (Jehova) a’ meg-testesűltt
Isten Fiának neve : Jésus , K risztu s , ezekhezz sem kell teuni az Artikulust. Azértt
így szólunk : Isten áldjon meg. Isten tar
tson, Isten hozlta az Urat, (’s nem mond-
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jnk: az isten hoztta az Urat) Isten hoz
zátok, Isten’ hírével. *) A’ tulajdon, vez
eték, és kereszt nevek meg-szenvcdik mag*) Mivel az Istennek tulajdon nevei:
Mindenható Atya, teremtő, Sz. Lélek's a’ t,
azértt az Apostoli Hit vallásbann, a’mint
azt régi Magyar Elejinktöl vettük, nem
lelünk artikulusokat, mertt őseinktől így
tanúittuk azt mondani; „Hiszek egygy
Jstenbenn, mindenható Atyábann, —
menynynek, és földnek teremtojébenn.
És Jesus Krisztusbann ő egygy Fiábann
mii Urunkbann. Ki fogantatek Sz. Lélektől, szülétek Szűz Máriától, kínzaték
Pontzius Pilátusnak alatta, meg-feszít
teték, meg-hala, és el-temetteték, szállaalá poklokra, harmad naponn halottai
ból fel-támada, FeUméne Menynyikbe,
ül mindenható Atya Istennek jobbja
felől. Onnét el jő ítélni eleveneket, és
halttakat. Hiszek Sz. Lélekbenn, köz
önséges Keresztény Anyaszentegygyházat, Szentek’ egygyességér, bűnök*
bötsánatját, testnek fel-támadását, és
örök életet.41 Ámen. íme itt egygy ar
tikulus sintsen. Ezen symbolumnak legrégiebb magyarsága fel-találtatik a*
Krakai A. B. tzibenn, melylyet Kazintzi Ur ki-ada Pestenn 1808. a’ Magyar
Régiségek között a’ 1jó . laponn, a’ hol
szinti' úgy nintsen ártikulus, azértt Kázintzi Úr azt jegyzi felőle, hogy ki-ug-
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ak előtt az artikulust, midónn a’ többet
számbann vágynak, p. o. Szeremts Váras*
ába gyülekeznek az Almásiak. Éljenek az
Andrások! Lassd a'P ebr. Gram. a* 130,
$. 192. lap.
3.) Mivel a’ személyi Név-mássai:
é r te , Ó, többeseivel egygyütt a’ ragaszt
ékokkal elégé megrküiönbböztetik a dol
got, azértt a’ ragasztékos szók' elejébe
szó szaporítás tenni az artikulust, és a*
régiek akkoronn azt kí-szoktták hagyni,
p. o. látjátok szemetekkel mii Ősünket
Adámot ’s a' t. nem pedig : látjátok a’ szem
etekkel, a’ mü Ösünköt. *)
ratá az ártikulust; de nem ugratá; ha
nem az nem vala németes Magyar, azértt
nem monda: Hiszek az egygy Istenbenn, — a’ mindenható Atyabann, a’
menynynek, és a’ földnek teremtöjébenn
’s a t. Ez helyett: ül Atya Isten jobbjára,
így szól: ül Atya Isten mellett jobb felöl.
Eszre kell venni, hogy az ilylyen szólásokbann: az Isten' fegyvere, az Isten’
háza, az Isten’ igéje s t. eff. Az mint
artiKulus nem Istenhezz tartozik, hanem
fegyvere, háza, igéje szók hozz, mint ha
lenne : Istennek a’ fegyvere, istennek a’
háza, Istennek az igéje.
*) Azértt az Úr’ imádságát Káldi fordít
ása ként Mát. 6 : 9. és a’ mai szokás
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4.) Valahányszor meg-határozatlanul
teszjük a’ köz nevet; nem járul hozzája
Artikulus, hanem vagy semmi, vagy nészerent-is így mondják : Mii Atyánk , ki
vagy Menynyekbenn. — Szenteltessék
te neved, jöjon te Országod, legyen te
akaratod , iniképenn Meny nybenn azon
hépenn fóldönn-is ’s a’ t. Nem mondja
pedig: A’ mü Atyánk, a’ ki vagy menyny
ekbenn, szenteltessek a’ te neved, jójön
a’ te országod, legyen a’ te akaratod,
miképenn a’ menynybenn, azon képenn
a’ foldönn-is. így él evvel a’ 600 észt.
sír beszéd’ írója is mondvánn: „Látjá
tok feleim szömtökkel, mik vagymuk,
isa por, és hamu vagymuk. Menynyi
milosztbénn teremtéve élőve (teremtéje,
élője az az élő Istene) mü Ősemüköt
Adámot, és adotta vala néki Paradi
sumot hazává, és mind Paradisumbénn
való gyümölrstól monda néki élnie.
Héonn tilotáa őt egygy fa gyümöltsétől. Ge mondáa néki: miértt nőm ennéik. Isa ki naponn ejendöl az gyü m öltstól , halálnak haláláal halszsz. Hallá
va haltát teremtőve Istentől (ttremtője
Istentől, mint feljebb élővel élője hely
ett vala), ge (de) félédévé, engede ördöng íntetvinek (intetjinek, intetjeinek)
és evek az tilott gyüniöltstol ’s a’ t.u Itt
ez gyüm öltstől nem artikulus, hanem
mutató név-mássa, és azt teszi, de fru-
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fia ezen szó: egygy^ p* °« Hasonlóvá lett
Menynyek’ országa egygy Királyi em
berhezz, ki menyegzőt szerze a' Fiának.
Luk. 2: 2. Itt ez mondás: egygy Királyi
cmberhetz, nem azt teszi : uni homini Regi,
hanem cuidam homini Regio (mint a’ Né
metnél vagyon cin határozatim Artikulus.)
5.) Mivel hasonló képem a'közmondásokbann határozatlanul szokánk szóla
ni, nem teszjük azon köz név mellé azArtikulust, meJylyröl vétetik a’ koz mon
dás, — p. o. Bagoly is bíró barlangjá
b a n (nem mondjuk a’ bagoly is). Eb eb
nek barátja. Ember fogad fogadást, eb a’
ki ineg-állja. Szén-égetönek tőkénn a’ sze
me ’s t. eff.

III. Fejezet.
A’ viszszáló Név-mássával való
helyes élés.
Viszszáló, vagy viszontagló Név-más
sa : magam, magadé maga, magak, magatok^
magunk. Ezekkel úgy kell élni, valamint
szintté ezekkel a’ személyi Név-mássaival;
ctu hoc vetito. Tsak ez kevésből is meg
tetszik nyilvánn, hogy igaz magyar
írttá ez beszédet, azértt hibáz a’ Debr.
Gram. a’ 147. lapoan.
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én. Uy S, műk, tiky öky benneteket, bennünket,
mindnyájunk, mindnyájatok, mindnyájak. —

(Lássd feljebb az I. Fejezetet D. betű alatt,
az V. Részbenn, II. Tagbann.) Valamint
mondjuk: mindnyájatokat kívánlak, — úgy
mondjuk : titeket kívánlak, benneteket kívánAzd; magatokat, kívánlak; nem pedig kívá
nom. Valamint mondjuk: mindnyájunk
nak neg kell jelennünk, — úgy mondjuk :
mü nekünk, magunknak, meg kell jelen
nünk, nem pedig jelennie. Ebből v ilágosann következik, hogy így szólani; magam
lova, olyly képtelen, mint tn lova , magad
lova , mint te lova , magunk lövi, unni mü
lova, vagy mü nékünk lova, magatok lova,
mint ti lova , vagy tinektek lova. Erdély
helyesenn él ezen Név-má$sával; de Ma
gyar Országbann eleget hallani ezen hely
telen szólásokat: magam lova , magam Jiáz a, magam' szája' vallása, magam kenyér tnn dolgozom , magunk kenyerénn aratunk,
\ t.eflf. Hibáz Révai Elab. Grsm. p. 362,
Botlik Pápai Sámuel Magy.Lir, 78. §. Vét
a' Debr. Gram. a’ 190. laponn. Bukik Páriz Pápai a’ Dictionáriumbann ezen szót:
Tuopte , így fordítvánn : magad fejétől. —
Káldi tévelyeg Jób. 19. mondvánn : mag^
fim szája ’s a’ t. Melyly isúf hiba légyen
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ez, meg' miítatára Szó könyvem' I; Tsomójának Elő-beszédjébenn a’ 6. §. (Lássd
Szabó Dávid K i nyertes 31. l'ip. Sándor
István Sok-féle 7. Darab. 2,12. lap.) Révai
azt mondja az említett helyenn, — hogy
olylyan hiba : magam házam mondani, —
mint agyam velőm , ilyly formálag szól a’
D ebr. Gram.is az elé-hozott helyenn, hogy
magam ház\am olylyan roszsz, mint roszsz
lenne mondani: szemem világom. De sem
Révai, sem a’ Debr. Gram. észre nem vet
te, hogy kűlönbbség vagyon ezen mond
ások között; mertt velóm, szemem , agj'amy
világom , név-szó ; magam pedig személyi
Név-mássa, nem olylyan tehát: agyam,ve
lőm, szemem, világom, mint magam házér/77, magam lovam , magam szemem. Mivel
a gy, és szem Név-szó, így kell birtokbann
szólani: agj'am' veleje , szemem világa , mi
vel pedig magam házam tsak olylyan, mint
én házam , azértt magam háza olyly gántsos mondás, mint lenne én háza. M agam
lova , olyly képtelen, mint én lova , — úgy
mond Szabó Dávid az említett helyenn,
magunk lova, mint mű lova. *) Ez hely*) Magam személyemnek légy kegyel
mes (Ahmet 88- lap ) Magara retteg
ésem 100. lap. Ha jó lenne : magam
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•tt: maga háza (ejus domus) mondjuk ezt
is ; az ó Luza, t t helyett: magaknak szájak ,
mondjuk; ö nekik szájak (os illorum) ez
helyett: maguknak embereik (sui homines)
mondják; az ö embereik. A’ midónn zavar
történnék az értelemben!*, jobb az ö hely
ett ezen viszszáló név-mássával élni, a
minc feljebb meg-mondám (VT. Rész. II.
7 'ag. I. Fej. A. 3-dik szám.) Meg azt is
kérdezheti valaki, ha valljon ez ilylyen
szólás helyett: magaknak szájak lehet e
meg-tövídítve mondani: magak' szája , é»
ez helyett: magaknak embereik , lehet e meg
rövidítve mondani ; magak' em berei , vala*
min! szintté ez helyett: szenteknek imádsága
ö 'í, mond juk : szentek' imádsága , és ez hely
en: szenteknek imádságaik, mondjuk: ——
szent' k imadsagaí , (V. Rész. 1. Tag. l.
§. Jegyetek 3. szám.) De erre könynyd
a fel Irt a’ mondottakból; mertt ha két
pcv szó vagyon szerkeztetésbenn, mi ne
mű : szenteks és imádság, akkoronn vagyon
helye az olyly rövidítésnek ; de ez a’ kettő :
magak* és száj , nem olylyan; mertt magak
név-mássa, száj ped ig név szó , azértt ez hely
zárja (mea srra), ez is jó lenne: ma
gam zárja az ajtót.

ttt : magoknak szájak, nem mondhatni;
inagak' szája', ez helyett: magaknak ember•
eik, nem mondhatni : magak' emberei , vala
mint ez helyett: Ő nekik emberök (illorum
homo) nem mondhatni ő embere' ; mertt
ez azt tenné: illius homo, és ez helyett: Ő
nekik embereik, (sui homines) nem mond
hatni 6' emberei'; mertt azt tenné: illius
homines. De valamint ez helyett: Ő nékjek emberük, meg.rövidítve mondhatni: S
emberök , és ez helyett: Ó nékjeh embereik9
mondhatni rövidebhenn : Ó embereik , úgy
ez helyett: magaknak szájak , mondhatni:
magak' szájak , és ez helyett: magoknak
embereik , rövidebbenn mondhatni: magakt
embereik .
IV.

F e j e z e t .

A* v i s z s z á - h o z ó N é v - m á s s a i v a l val ó hel yes élés.
1.) /T/ és m elyly között mi a’ kúlönbbség? A* Nyelv szokás ezek között ezt a*
KÚlönbbséget hozá bé, hogy az elsőt tsak.
a’ személyekre, a’ másodikat pedig a’ dol
gokra, raelylyek nem személyek, alkal
maztatja, p.o. a bátyám, kit anynyira szer eték , m eg-hala ; nem pedig melylyet. Ellen*
benn: a’ könyvem, m elylyet teg-nap vtky

el-vesze , nem pedig kit vök.

A* midönn

pedig a’ szeiuely’ elejébe teszjük a’ viszszá
hozót, akkoronn nem ki, hanem m elyly
viszszá hozóval élünk. p. o. a melyly vitéz.
anynyit tűrtt a’ háborűbann, meg-érdemli
a’ jutalmat ,*nem pedig a ki vitéz. A’ mely ly
ember nem dolgozik, ne is egyék, nem
pedig a ki ember.
Jegyzet. Ezen viszszá hozó név-más-

saihozz a’ régiek nem szoktták tenni az
artikulust, nem mondották a ki, a metyly ,
hanem tsak ki, m elyly . így a’ 600 eszten
dős rövidebbik sír beszedbenn olvasjuk:
„Imádjamuk ez szegény ember lelhéértt,
kit űr ez naponn ez hamos világ’ te/nnötze*belÖl mente, kinek ez naponn testét tem
etni-', hogy űr Öt kegyelméhel Ábrahám’,
ísák’, Jákob’ kebelébe helyhezie, hogy bír
ság nap jutva mind ó szentéi, és önöttei
közé jó felöl joktatnia *) éleszje öt (az az
jobb kéz felöl nyugtatni éleszsze, az az
támaszsza-fel öt,— ut judicii die adveni
ente inter omnes sanctos, et electos suos
a dextris requiescere vivificet eum)
A’
régi őseinktől tanűltt űr imádságábann sem
mondjuk: mü Atyánk! a ki vagy menynyekbenn, hanem így mondjuk: Mü Atyánk!
ki vagy Menynyekbenn.
*) Az az nyugtatni (nyoktatni a’ par' asztos-ki-mondásbann.)
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t.) M i visz*zá hozóval a’ meghatár
ozatlan dolgokról elünk. p. o. a’ mim vagy
on, abból neked is juttatok. Igaz a’ mit
mondok. — Az ilylyenekbenn m elylyne k.
}u*Iye nintsen, azértt nem helyes azilylyen
$ -lés: igaz* a m elylyet mondok ; mertt
m elyly nyilvánn, és világosann előbb kifejezett dolgok utánn következik, p. o.
igaz a' beszéd^ melylyet mondok.
3.) K i, m elyly, mi, akar tétessék Artikulns elejökbe, akar nem, mindenkorragasz'ókatlan igével kívánnak szerkezteim",
p. o. az ember, kit, vagy a kit látok ; nem
pedig látom. — Igaz a’ beszéd, melylyet
mondok; nem mondom. A.* mit írek, meg
ír.'; m, nem pedig, a’ mit íróm, raeg-írám
(rjuod scripsi, scripsi sub inteli igitur il
lud) *)
!Hbásann vágynak tehát nyomtatva
e z t szók Sánd. István* Sok-féléjébenn :
d m elyly szavakat az egygyik X betűvel
ejti ez helyett ejt. 3. Dar. 121. lap. 3.
Dar. 2?. lap. A mit is tsak azértt mond
om., y r helyett mondok). 3. Dar. 137.

lap. Az ilytyen gántsokat azértt szük
séges fel-fedezni, hogy azokat valaki
©lvasvánn. g4 mso8?mn beszélleni ne ta
ndíjon, "s. tévelygésbe ne vitessék.

V. F ejezet.
A’ Kérdő, és felelő Név’ mássával
való helyes élés.
Az előbbi fejezetbenn szólottam :* ki
és mi viszszá-hozó Név-mássáról. Ezen ki
és mi egygyszer'smind Kérdő Név-mássa is.
Evvel: ki, kérdjük a’ személyeket, egygy
ezen Diák szóval: Qui, melylyet Magy
arosann így írnánk: Kvi. Oszsze kötjük
ezen szóval is tsoda, p. o. kitsoda jár ott?
Ezen szóval mi, a’ dolgok felöl kérdezős
ködünk, ’s anynyit tészen: quid? mi leltt?
quid tibi accidit, mitsoda az? quid est hoc?
mind a’ két kérdő Név’mássával állhatatos
aim Artikulus nélkül élünk.
Jegyzet. Mivel ezen szó : ki, három fé
le értelmű : í.) Kérdő név’más'sa. 2.) Viszszá hozó név mássa, 3.) azt is tészi : foras,
p. o. meny ki! exi foras! jó lenne között
ük kulönbbséget szabni, a’ zűr zavar e) távoztatása-végett. Én azt ítélem, hogy mivel
ki kérdő lévénn, soha fel nem veh-ti az
Artikulust, Artikulus nélkül íratva legyen
kérdő név-mássa. Mivel pedig mint viszszá-kozó, a’ mai Nyelv szokás-szerént, fel
veheti az artikulust, mint viszszá hozó ál
landóul írassék Artikulussal; mikor végre
azt teszi foras, mivel akkoronn ü- vel szokt
u k írni és mondani, p. 0, künn ez helyett:
kinny

kinn, hűhó, ez helyett: kilső, nélkül, nem
nélkíl, küljebb ez helyett: kiljebb, lehetne
kü mondani ki-helyett, p. o. kü megyen : fo
ras pergit hogy ettől kűlönbbözzön; ki
megyen ? quis pergit? és ettől, a ki megyen :
qui pergit. A’ Felelő név’ mássairói nintsen semmi megjegyezni való*

III. Tag.

Az Igékkel való helyes élés.
i. §. Mi-koronn kell ragasztékos igével élni ?
Ragasztékosann a’ tselekvő, és közép
igékkel (de tsak azon közép igékkel, —
melylyek felvehetik a’ ragasztékokat (4.
RéSz. III. Tag- I. Fej. 3* §. D. Jegyzet az
3- szám alatt, II. Fej. D.) szokttunk élni;
mertt a szenvedő ige fe l néni veszi a' Rag
asztékokat. Itt ez a’ jeles, és nevezetes ;
de egygyszer'smind súlyos kérdés támad:
mikoronn kelletik ragasztékos, mikotonn ped
ig ragasztékatlaú igével élnünk? p. o* mikoronn kell így szólani.' mond, mikoronn
íg y : mondja ? mikoronn kell mondani tud
óm, mikoronn tudok, mikoronn tudod, mi
koronn tudszsz, mikoronn tudja, mikoronn
tud? Ebbenn leg-több hibát ejtenek a’
Tolttok, és Németek, a’ Magyar Nyelvet
kezdvénn törni; mertt kérdeztetvénn az
ilylyen ez kérdéssel; tudszsz magyarul?
*3.
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így felel: tudom, és azonnal el-árúlja mag
it, és ki-nyilatkoztatja, hogy nem tud;
jnertt ha tudna magyarul, így felelne:
tudok. Némelylyek a fel-tett kérdésre így
felelnek, hogy akkoronn kell ragaszrékos
igével élnünk, midönn a’ tselekedetet
meg-határozjuk, (determinamus) de ez
tökéletlen felelet; mertt hol kell jobbann
meg-határozni a*tselekedetet, mint midönn
így szólok .* te engem szeretszsz, 6 engem
meg-öl, Ö téged meg-öl, vagy minket, titeket
meg-öly ’s még sem élünk ezen igékkel
szeret* oly ragasztékosann. Azértt a’ feltett
kérdésre az következő rend szabásokkal
féléién .*
J
. '' .■ i. :
í. S Z A E Á 9.
Valawvkoronn az ige, akar mutató
NeV-mássáva!, akar mrg-kűlönbböztetÖ
Név-mázsával szerkeztetik egygybe, az az
ha meg-határozjak ártikulussal, vagy műtató név-mássával : «z, azon, amaty ez, ezen,
im ez a’ nevet, melylyre műtat az ige* ak
koronn ragasztékos igével kell élni, p. o.
ha így szólok : könyvet olvasok, tsak anyrvit mondok: valamelyly könyvet olvas
ok ; ha pedig azt mondom artikulussal:
é' könyvet olvasom, már akkorbann vala-

menynyire meghatározom; — de meg is
egészeim meg nem mutatóin, melylyik
Könyvet olvasom nevezet szerént; midönn
pedig azt mondom: azon könyvet olvasom^
már akkoronn mint egygy újjal reá mutat
ok a’ könyvre. Mind azon-által a’ három
viszszá hozó név-mássa: ki, melyly, mi,
ha mindjártt elöttök vagyon-is az artiku
lus, még sem lehet ragasztékos az Ö ígé
jök, p.o. a kit szeretek, a’ melylyet látszsz,
a* mit a’ szerentse ad, mit mondok ’st. eff.
(Lássd feljebb 3. Rész. II. Tag. IV. Fej.)
Ezt kell mondani: ki, melyly, miről, midönn
öszsze kötött szó-is.

II. Szabás.
Midönn az ige a’ személyi név-mássai
nak 3-dik személyjökkel a’ 4-dik ejtésbenn :
Őt, Őket, magát, magokat, mindnyájakat,
és a’ mutató név-mássának ez 4-dik ejt
ésével: azt, amazt, azont, ezt, emezt,imezt,
ezent, szerkeztetik : akkoronn is ragaszt
ékosann élünk vele. Ezen szó azt, akkor
onn is olyly erejű, midönn alattonbann
téve értjük azt, p. o. kérém öt, azt mond
od, azont harmadszor hozja-elé. A’ mit
iovonn fogad, gyalog meg nem állja (értvénn azt meg nem állja.) Oda viszen, a'
*
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hová nem akarod. Káldi Ján. 21. (értsd
hozzá: azt nem akarod.') Ha pedig a’ ha

sonló mondásbann nem értetik alattonbann
ezen szó: a z t ; nem kell akkoronn ragasztékos igével élni, p. o. mindennek a*
mit akarok, adok, vagy a’ mit adhatok,
adok. Nem mondjuk a’ mit akarok, adom;
mertt ezen mondásnak ez az értelme: a’
mit adhatok, olyly valamit adok* Ilylyenkoronn, hámindjártf világosann teszjükis ki, ezen szót: azt, az ige ragasztékatlanűl marad, p. o. kérdvénn : mit adszsz?
így felelek : a* mit akarok, azt adok, az az
olylyan valamit adok. így a mit akar\
ázt tselekszik, aZ az olyly valamit tselekszik : (tale quid facit, quodeí lubet.) így."
mikor akar , eszik a ga zd a g; a szegény
mikor vagyon , (Rajnis.) Nem mondjuk:
mikor akarja ; mertt itt néni értjük alatton
bann ezen szót: azt, hanem ezt: enni^
mintha mondanék í mikoronn akar (enni)
akkor’ eszik a’ gazdag, a’ szegény pedig
mikor vagyon (mit ennie.) De ha hozzá
akarjuk érteni ezen szót azt, akkor jól
mondjuk: mikor akarja eszik a gazdag .
Valamint Káldibann Ján 21: 18. Járszsz
vala , a ' hol akarod vala, nem roszsz szól
ás, hozzá értvénn ezen szót: azt, mintha
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lenne: a hol azt akarod vala. De így sem
lenne roszsz szólás: járszsz vala, a'hol
akarszsz vala, ezt hozzá értvénn : járni,

III. Szabás.
Midőnn ragasztékos 4-dik ejtésü név
szókkal szerkeztetjük az igét, annak ragasztékosnak kelletik lennie, p. o. segítem
Kedvesemet, (juvo amicum meum.) Tiszt
eljed Aty ádot (honora patrem tuum). —•
Egygyik sem érti a’ másikának szavát.
Valljuk bűneinket. El-hagytátok Istentö
ket. El-vegztették minden vagyonjakar.
Ide tartozik a* viszszáló pév-mássának
4-dik ejtése-is, p. o. mutogatod magadat
(ostentas te ipsum.) Magamat ajánlom (me
ipsum commendo). Kísértsetek magatokat
(probate vos ipsosj, — Valaki ezt az ellen-vetést tehetne, így szólvánn : magamat
ajánlom, ezen igét; ajánl ragasztfkosann
szerkeztetera öszsze ezen szóval: magamat.
Hát midőnn azt akarom mondani: ille me
solum commendat, mlértt nem mondom:
Ő tsak magamat ajánlja, hanem így szólok:
6 tsak magamat ajánl, tsak magamat kív
án? Itt miértt nem szerkeztetera ezen szót
magamat ragasztékos igével öszsze, ha
nem .ragasztékatlannai ? Ennek az okát

már meg-fejtettem feljebb (a14. Részbenn
III. Tag. 1. Fej. 3. §. A. Jegyzet a’ 6-dik
szám alatt) mivel ha a’ 3-dik személy az
1-sŐre, vagy sj-dikra alkalmaztatja tselekedetét, akkoronn az ige, mindég ragasztékatlann, és tselekvö, p. o. Ö engem, vagy
téged meg-szeret, meg-eszen, öszsze hugyoz. Hasonlóképenn, ha a’ 2-dik személy,
az í-sóre viszi munkáját, p. o. te engem,
te magamat, vagy magunkat, kívánszsz,
nem pedig kívánod.

IV. S z a b á s .
Mik oronn az igék a’ tulajdon neveli
4-dik Ejtésével szerkezteinek, akkoronn-is
az igék ragasztékosonn állanak; ámbár
nintsen mellettek az ar.tikulus, p. o.Egyiptust nézem. Jánost követed. Azon kértte
Istent Salamon ’s t. eff.

IV. Szabás.
Valahányszor a’ beszéd’ szövetébenn,
és kötetébenn (in nexu orationis) ezen
cgygybe-foglaló : hogy — következik, az
előbbi ige, melylytői az egygybe-foglaló
függ, ragasztékos. Uylyen esetbenn ezen
szót-is : azt alattonbann értjük, és ennek
allattonos ereje miatt is erősödik ezen
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Szabás, p. o. ki jelentette-meg neked, hogy
mezítelen válnál? quis indicavit tibi, quod
nudus esses), (mint ha így lenne: ki jelen
tette-meg néked azt. Révai antiquit. §. 91.

VI. S z a b á s .
Eddig meg-mandám mikor élünk ragasztékos igékkel a’ jelentő, Meg-hagyó és
a’ kötő módbann. De mivel Magyar Országbann a’ jelentő, és kötő mód’ ragasztékos műlttjával nem szokttanak élni, ha
nem helyette t$ak ragasztékatlannal, p, o.
mivel Magyar Örszágbann így beszéllenek : Ezt a’ könyvet olvasónk, és olvasnánk,
nem pedig olvasók, és olvasnék, a’roint az
Erdélyiek élnek az ilylyenekkel, valamint
a’ mii őseink élttenek, és ma is élnek a’
tudós Magyarok: annak okáértt hogy a*
Magyar Országi leg-alább az írásbann meg
ne botoijék, és magát tsuffá ne tegye a*
tudós Magyar Világ előtt, szükségesnek
ítélttem egygy olyly regulát szabni, melyly"ből minden született Magyar, a’ Gram
matikábann jártas nem lévénn-is, könynyenn raeg-tanúlhatja, mikor kellessék, ók,
nők, ók, nők végezetű ragasztékos ígével
élni; mikor’ pedig ónk, énk, nánk, nék vég
ezetül ragasztékatlannal. — Tudni illik a

ízületeit Magyar tudja, Grammatika nél
kűl-is, mikor kell a’ jelentó mód’ jelen
való üdéjének 3-dlk egygyes személyjébenn ja, vagy /-vei mondani az igét, mi*
kor pedig annélkúl, p. o. mikor kell mond
ani: tudja, jnondja, szereti; miko r pedig
tud, mond, szeret. Azértt ha a’ jelentó mód'
multtjának többes számú első személyjé
vel, és a* kötő mód' múlttjának többes első
személyjével hiba-nélkúl akar szólani, —
előbb próbálgassa; hogy mondja azt a’
Magyar a’ Jelentő mód’ egygyes 3. személjébenn ? Ha ja, vagy i végezettel mond
ja, akkor’ ók, ók, nők, nak*\\e\ éljen a? em
lített múltt üdöbenn; külőnbbenn pedig
ánk, énk, nánk, nénk-kel, p. o. így kellszólanom : azt hallók a' Frantziákról (Hoc au
divimus de Gallis') nem pedig haliánk,
mertt így szólunk; Mi hallja a’ Frantziá
ról. Esmég nem jól szólanék így mük nek
tek valamit mondanák, — hanem valamit
mondanánk, mertt ragasztékatlanúl minden
magyar így szól: néktek valamit mond,
nem mondja.

VII, S z a b á s .
A' határozatlan módbann mikoronn
helyes az igét ragasztékkal tenni ki? Vala

hányszor a’ szerkeztetésbenn a’ névnek,
vagy név-mássának 3-dik Ejtése nyilvánn
áll, vagy alattonbann lappang, jól teszjük
az ahhozz tartozó igének határozatiam
módját ragasztékkal, p. o. azt mondja az;
Apostol visgálnunk (hozzá értvénn mondja
nekünk.) Kiknek lehetetlen isnem üdvöz
ülniök. Mit használna világra születnem
(Pázmány Imáds. könyv. 226 . lap, hozzá
értsd nékem születnem), Elegé meg adá
értenünk (t. i. nekünk). Nem engedé az
építést el-kezdeniek (t. i, nékjek Telegdi.
2<. Rész. 309, lap.) Egygy néhány atya
fiaknak p magát látniok adá (Gallus Ana
xius e. iij.) Kívánságom vagyon ti-hozzátok mennem (t, i. nekem vagyon. Silve
ster Rom. 13, M ind Paraditsombann való
gjü m öltstol monda néki élnie- - kinek (tudni
illik Péternek) adott (a? az adatott) hatalm
ódania, és ketnie (a’ 600 esztendős sír besz
édben».) — El keli mennünk, mennetek,
menniök, mennem, menned, mennie (itt
lappang nékem, néked, nékje, nékünk,
nektek, nékjek). Ezen ragasztékos határ-,
ozatlán módú igék a’ Diák szólásnak röv
idítései (compendia) az úti és quod' el-hagyatását (omissio ut, quod) ezekkel szépenn
ki-teszjük, p. o. monda neki élnie, dixit ei,
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tit vescatur, vel dixit ei vivendum, vescendum, Révai Antiqu. §. 73.
Jegyzet. A’ mii Őseink nem tsak ak
kor’ élének a’ Ragasztékos határozatlan
módú igékkel midönn a’ szerkeztetésbenn
névnek, vagy név-mássának 3-dik Ejtése
vala nyilvánn, vagy alattonbann,* hanem
akkor is, midönn a’ névnek, vagy név’mássának 4 dik Ejtése vala a’ szerkeztetésbenn ;
a' 3-dik Ejtése pedig sem nyilvánn, sem
alattonbann o t nem találtatott, p. o. K ív
ánlak titeket látnom. Komjáti D. 7, Avval
merek dicsekednem. T elegdi 2. R. ElÖ-beszéd. K it én nem merek mondanom. Telegdi
3.R. 71. lap. Engem kiildttek téged látnom.
Heltai Gáspár Magyar Krónika 279. lap.
Nem akarok üdőt mulatnom. Telegdi 3. R*
376. lap. Ha akarod meg-látnod te kiisdedségedet. (Igen régi kéz írás az Egri Litzetim’ Könyv házábsnn, melylynek felfii írá*
ta : A z Úrnak nevébe kezdetik új szerzetes eknek regulája. Itt az ujj szerzetesekenn ér*
ti az Apátzákat, a’ mint meg-tetszik a’ rér
gúlákból. Ezen régiséget Révai, különbbenn & régiségnek nagy búvára, nem látá,
én nékem pedig szerentsém vala olvas
nom, melylybenn az írás’ módja igen fúrtsa, és a' betűk formája, képe igen fitzere, kár hogy nem egész, a" 7-dik és 8-dik
Rész elveszett belőle.) Az i-só Rész az
Imádságról vagyon, a’ 2-dik a’ Gyónás
ról, a’ 3-dik a’ Commonikálásról, a’ 4-dik
nz Ételről, az j-dik a’ Szenvedésről, a’ 6-

dik az Ólásról (így nevezi palótzosann az
aivást), a’ 9-dik a’ 7 isztességröl, a1 10-dik
a’ kísértetek ellene állásáról. — Ezeket;
ha akarod meg-látnod te kusdedségedet, írja
az 1. Részbenit. Ha tökeletesenn akarod
K risztust szeretned. Ugyanott. JVhkor kom/nonikálni akarsz , entselkedjcL mind az egész
előtte való hctenn tennen magadat szorgalmatossággal hozzá szerezned - - mertt iljly en
szerzésről mondja vala Sz. P á l; először biz onjítsa meg embör Ó magát 'sa' t. Ugyan

ott a’ 3. részbenn (dum communicare vis,
satagito tota priore h' bdomada te ipsum
diligenter ad illud praeparare ; de tali nam»
que praeparatione ajebat S. Paulus: primo
probet se ipsum homo &c). Hasonló ezekhezz, a’ mit egy gy régi séges Magyar
Könyvbenn olvasók, melylynek szerzője
vala Alimét, a' ki, a’ mint maga meg-vallja
könyvének 177, 178, és 121. lapjánn, Giepolbann születék a’ Tenger mellett Herdura
Várasábann. Ezen Török magyarul régi
jó magyarsággal íe-írja a’ Török vallásnak
ágazatjait, még ezen régi Könyvről sem
hallék semmit; leg-elóször harmadéve va
la szerentsém olvasni, azt vélem Baldovszki
János Ur közölvenn. Kár, hogy az eleje,
és vége ki vala tépve. Ez a' 104-dik lapp
om így ír: Én látnom jöttének: (ad me in
visendum venere) A' kik én látogatnom
nem jöttének. Én látni, én látogatni megrövidültt szó ez helyett; engem látni, en*»
gram látogatni, mint mondjuk; ház. tűz lát
ni, az az házat, tüzet látni, és mint mond-*-
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juk : adjd ide a' mentém ez helyett men
témet ’s a’ t. Nem mondja: én látni, én lát
ogatni, hanem ragasztékosann látnom, lát
ogatnom. Ilylyen Pázmánybann : méltózta 
tol Uram szemedet, reá vetned a te kezeit
munkájára, (Libr. precum pag. 125.) M él tóinál engemet szarándok némberiet esmcr~
ned (Codex MS. Trans Bibi. Ruth. II. 10.)
JVléltólj minket mrg-áldanod. (Sacri Serm.

MSS.) Méltoztassál irgalmasságot tenned
én atyámmal, anyámmal (Prep, Lib. ms.)
Kívánnám régen olyly emberre akadrom (^Gyöngyösi Karikliája). Ne igyekez
zél hűeket hallgatnod, (Dicta MSS, S,
Bern.)
Végre a' leg-regiebb 600 esztendős
rövid-bb Sír beszédbenn is olvasni ez
mondást: jó felől iochtotnia ilezie wt, azaz
jobb kéz fe lö l nyugtatni éleszsze Öt. Ezt Ré
vai hibásann olvasá így: j ó fe lö l iktatnia
éleszjc, öt. ad partem dexteram collocandum
vivificet eum, mertt sokkal természetesbb
ennek ez az értelme: nyugtatni éleszsze, az

az örök nyugodalomra éleszsz^ támastsza-»
fel ennek testét, melyly a’ Krisztus jobb
keze felől nyugodjék, /oktatni ez helyett
áll nyoktatni, a’ nvnt mondja a’ tudatlan
köznép, mertt itt ?! g úgy hangzik, mint
k, így mondjuk: nintsen nyukta , ez hely
ett: nyugta, nyugat a, nap le-nyukta utánn,
ez helyett: le-nyugata utánn, hajdann/ryog*tatni- helyett mondhatnák: joktatn i ; mertt
& j , és n betö, hető-tsere (Antithesis) által
ftl-szoktta egygymást váltani, a mint ezt

( 3®J )
én bóvenn meg-mutatom Szó-könyvembenn a’ j betűről, szólvánn p. o. mondjuk
varjú, és varnyu, borjú, éá bornyd, sarjú, és
sarnyú, hirjú, es kirnyú, dönt, és dójt, per
nye, és perje, járkál, és nyargal, kórnyad,
és kórjad, pazdorja, és pazdornya, kéj, és
kény, lanyha, és lajha, görnyed, és görjed, virnyog, és virjog, terjed, és ternyed,
környék, és körjék ’sa’ t. í gy lett joktatni
ez helyett: nyoktatni, vagy helyesebbenn
nyomtatni, nyugtatni. Mivel a ki múht hív
eknek utoljára azt szokttuk mondani í —
nyugtassa Isten, adjon Is en nékje örök
nyugodalmat, nyugodjék az Urbann, ezen
sír beszédet is nyugodalom kívánással fej
esé bé ez régi b őnk , melyly régi írásnál
nintsen drágább kintse a’ tudós Magyar
Világnak, hanem ts.'?k azok vetik ezt meg,
a’ kik nem tudják o vasni, nem tudnak raj
ta el-rrienni, és rtem értik. A rs non habet
osores, nisi ignorantes. Hogy há ezen sír
beszédünk meg nem lenne,'mai napiglart
nem tudnák helyeseiül meg-magyarázni
én ncv'mássának ejtegetését, a’ többes szá
mú Ragasztékokat; de az ott elé fordúlá
Ösemuk, vagym uk, imádjamuk egészenil
világosságra vezérli a’ Magyar Gramma
tikust,
Már ma a* 4-dik ejtéssel szerkeztetett
igét a’ határozatlan módbann ilyly régi
módra nem szokttuk ragasztékosítani. —Nem mondjuk: kívánlak látnom, hanem lát
ni, nem mondjuk : nem akarok üdot mulatnom%hanem múlatni, nem mondjuk : én lát-

hanem engem látni jött,nem mondjuk : Isten nyugtatnia támaszsza f e l ot% ha
nem Isten nyugodni támaszsza fel Őt. Ezek
hasonlók ama’ fönn említett regi ragaszt
ékos Részesülök hozz, p. o. én élvénn dítsérem a z Urat ’sa’ t. (IV. Rész. IV. Tag í .
Jegyzet.) *) Valamint ezen ragasztékes
Részesülők ki-avúlttanak, és már ma azok
kal nem lehet élnünk, ha tsak azokat a’
közönséges Nyelv szokás új életre nem hozandja, úgy ezen régi módi ragasztékos ha
tározatlan módú igékkel sem élhetünk.

n ő m jö tt^

Már a’ mondottakból azt is meg tanúi
hatni mikortta kell ragasztékatlan igével
élnünk, tudni illik :
1.) Ha ki, mclyly, /m Név-mássaival szerkeztetjük az igét, és az azokkal öszszekötött szókkal, minemű semki, némelyly,
valamelyly , semmi, p. o. Semmit sem látok
(I. Szabás) valamit adok. Ha alattonbann
lappang is a’ valami szó, az ige ragaszték*) Valamint hajdann mondották; én él
vem, te élved, ö élvéje, műk élvénk,
tik elvétek, ők élvejek, úgy mondották :
én látnom, te látnod, Ö látnia, mtik lát
nunk, tik látnotok, ók látniak. En szer
eznem, te szerezned,’s a’ t. én múlatnom
tidót, te múlatnod üdöt 's a’ t. én nyug
tatnom, te nyugtatnod, ő nyugtatnia, és
öt nyugtatnia’s a’ t. Tehát nem jó én híría, te hínia, én innia, (inynya fogok.)
Tékát nem jó Káldibann, Bírák 1<z: 1.
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atlan, p. o. a1mit akarok adni, adok, t. i,
©lyly valamit adok ( 11 . Szabás)*
2.
) A ’ melyLy ige a’ 3-dik személynek
az í-söre és 2-áikra alkalmaztatja tselekedetet, és a’ 2-diknak az í-söre, az is ragaaztékatlan, p. o. Ö engem és téged szeret,
te engem és műnket szeretsz, (111.szabás)
3.
) Ha köz-névnek nem tulajdon - név
nek 4-dík Ejtésével szerkeztetjük az igét,
p. o. embert látok, könyvet olvasok; inertt
ha a’ név tulajdon akkor’ ragasztékos az
ige (IV. szabás).
4.
) Ha sarkalatos szám szók, és öszszeséges mással érthetők’ 4-dik Ejtésével
szerkeztetjük az igét, akkoronnis ragasztékatlan. (Lássd V. Kész. I. Tag. 3. §. 2.
szám.) p. o. E gygy két embert látok, mind
en jót kívánok, sok, kevess, elég, hány?
több, temérdek, számtalan, támítalan ma
darat látok. Ide va\é) enynyi, anynyi, meny
nyi, valamenynyi, mind, p. o. mind igazat
mond, any ny it tudok felőle. Sz. Páli. Gram.
pag. 215. *)
3.) A’ határozatlan módú ige ragasztékatlan valahányszor a’ szerkeztetésbenn
*) Tehát roszszúl vagyon nyomtatva
Sánd. István sok féléjébenn a’ 3 dik Dar.
189 laponn : Ezen szigetiek minden húst
sülve eszik, ez helyett esznek. Es 4. Dar.
38. lap. minden monumento mókátfelü l hal
adják, ez helyett: haladnak. Es 3. Dar.
146. lap. — Har/nintz hárem esztendők
egyg y nemzést teszik.
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a’ 3-dik Ejtésé a’ névnek és név’raássának
nintsen, sem alattombann nem lappang*
évLássd a’ 7-dik szabást)*
2. §.
Egyéb Szabások az igék' szerkeztetésebenri.
1.) A’ tselekvö ige, nevekkel szerkeztetvénn egygybe, ezeket a’ 4-dik Ejtésbenn
kívánja magáhozz, p.o. Pál levelet ír, bort
iszik ’s a* t.
2.) Helyesenn veszi észre Sándor Ist
ván (sok féléjébenn a’ 10. Darabbann, 19.
Japonn) hogy régi Elejink a’ szenvedd
igékkel nem igen élttenek, az a z igen gyér
enn, és vélte. A’ 600 esztendős sír beszéd
benn cgygyszer sem fordúl-elé úgy, hogy
egygy helyenn szenvedő értelem fordúl
v á nn is elé ez mondásbann : Péter, kinek
hatalm adott ódania, és ketnie (cui potestas
data solvendi, et ligandi,) nem mondotta:
adatott SzenvedŐleg; hanem adott tselekedőleg, mint mondjuk ma is i Istentől vett
hatalom által tselekszem azty nem pedig
vétetett hatalom általy Istentől adott hatal
ommal tette azt. De már az Apostoli Hit
vallásbann ötször meg-jelenik: fogantaték,
szülétek, kínzaték, meg-feszítteték, temettet
ek, Innét tanúljuk-meg, hogy ne kövessük

a’ Diákot, es Nemetet, a’ kiknél sörónn ele
fordul a dicitur, mán sagt ’s t. eff. hanem ez
helyett így szóljunk: azt mondják, nein
tudják, vagy nem tudjuk ’s t. eff. Most a*
sok nem tudatik, mondatik, annál inkább
ez helyett az ódik, ódik viszszáló, még leg
inkább n sem nem viszszáló, sem nem
szenvedő atódik, etődik, — p. o. értetődik,
nyomtatódik, vétetödik, tétetődik, íratódik, ’s t. eff. irtóztató képenn motskoiják, és
piszkolják nyelvünket, úgy mond Sándor
István az említett helyenn. A’ szenvedő
ige a’ nevet tói, tói vagy által utól-járóval
kívánja magáhozz, p. o. az ellenségtől ver
etik, vagy az ellenség által. — Ezeket a’
Diákos, és Németes ejtéseket: tudatik,lát
tatik, hallatik ’s t. eff. igen szépenn teszjükki a’ határozatlan móddal így: Innét nem
látni oda (hinc non est videre, seu non vi
detur illuc). Azt hallani felöle (hoc audi
tur, vei hoc est audire de ipso.) Ezeket
sem hol nem olvasni (Hoc nullibi est le
gere, seu nullibi legitur). így a’ tehető
igékkel: azt mondhatni felöle (hoc dici
potest de ipso) sem hutt nem látni, anynyi
embert, mint nálak. Sánd. íst. sok fél. I.
Dar. 1,5. lap. Ezeket M a g y a r Országhann
sem hol nem hallani. 8. Dar. 136. lip. Bt
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éket sem hol sem olvasni 8* Dar. 2ír), lap.
A Patak , m eljljet által nem gázolhatni*

Káldi. Ezek. 47 - Rész. 3. vers. Ugyan ott
Áraos 6. Rész. 13. vers. ’s a't. Más kép’-is
kerülhetni a’ szenvedő igenek atik , etik%
talik, tetik, ktllőnbbenft nem ro«z?Z vég
ezetét, annál inkább az attaúk, ettetih, tat tátik, tettetik végezeteket, p. r. ez he yett
a’ jó szenvedd ige helyett: töretik, és ez
helyett a’ roszsz helyett: törettetik, jobb,
szebb mondani ez közép igét: törik, p. o*
ez helyett: frangitur olla, jobb mondani:
el-törik a’ fazék, mint el-töretik, vagy tör
ettetik. Ez helyett: hoc auditur de ipsoy
jobb mondani: az hallik felőle, vagy azt
hallani felöle, vagy azt halljuk teloie<
mint az hallatik, annál inkább hallaftatik
felöle. Ezt: solvitur funis, szebb így magy
arázni: el-oldik a” kötél, mint el-öidatik,
vagy el-oldódik, el-oldódzik. Ezt : anneris
ala frangitur, ékesbb így ki-tenni : a’ Iád
nak szárnya szegik, mint szege ik, vagy
szegődik. Ezt: putor sentitur, helyesbb
így fordítani: húz érzik , mint éreztetik,
vagy érződik, szebb látszik (videtur) mint
láttatik, kellemetesbb : tetszik (videtur)
mint tettetik ’s a’ t. Ül, ül végezetü közép
igével is nagyobb kellemmel fel-válihat-

juk a’ szenvedő igéket, péld. ok. ez hely>
ett mcg-rövidíttetett íg e, — így szólvánnj
meg - rövidiíltt ige (abbreviatum verbum)
’s a’ t. *)
3,) A' Közép igék nem lévénn ragaszt
ékosok, a’ neveket az első Ejtésbenn kíván
ják, p. o. Péter alszik, az ember él, a’ kö*
*) Még azt is méltó meg-jegyezni a’ szen
vedő igékkel való élesről, hogy valamelyly igéből a’ közönséges Nyelv szo
kás-ként míveltetö igét formálhatunk,
akar azon ige iketlen, akar ikes vala is,
azon míveltetőkböl formálhatunk szen
vedő igét, és vele élhetünk, így p, o*
eszik ikes igéből lészen míveltetö: étely
azértt szenvedőleg élhetni étetik-ígével ,
azértt Káldi ezen szólást: vestis quae com
editur a tinea, így fordí’ja í melyly meg
etetik a m olytól . De a’ melyly igékből
míveltetök nem lehetnek, mint p. o.vagyónból, megyenből, lészenből nem tsinálhat
unk ilyly míveltetőket: vatatymétetylétety
tehát szenvpdöleg sem élhetünk ilylyen
képenn velek : vatatiky métetik, lételik ,
mint a D;ák sem mondja Est igéből,
mikor azt teszi vagyon, estur; de est mi
kor azt teszi eszik akkor belőle mondja,
csturyfit igéből sem mondja fituvy műk
se mondjuk létetil., a’ Diák mondja ugy
an itury de nekünk mégsem lehet mond
ani: metetik, sem menetik.
»4 *

( o7% )

tél el-óldik, a’ tsupor el-törik, az ér rángatódzik, a’ fázékony bé-takaródzik. —■
Némelylyek az ódik, Ódik végezetű közép
igékkel szenvedő gy.nánt helytelenül él
nek (A’ mint már racg-mútatám IV. Rész.
III. Tag. 1. Fej. 3. §. B. Jegy. 5. szám.)
4.) Néhol, nevezetesenn Erdélybenn,
ilylyen szerkeztetések szokásbann vagy
nak .' fa vágni megyen, ház tűz látni mentt.
Ahmet is így ír a' 104. laponn: Én látnom
jöttének, kik én látogatnom nem jöttének. —
Pesti Gábor’ ujj Testamentomábann Mát.
XI. Rész. Mi látni menttetek ki? Tűz botsátani jöttem. Luk. 12. Es Silvester Ujj
Testam. Mát. 11. Mi látni menttetek ki ?
ki méne mag vetni. Mát. 13. Az effélékről
azt kell tartani, hogy ezek tsak meg-röv
idültt igék, mint péld. ok. meg-rövidítve
mondjuk : adjd ide a’ könyvem’, 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 mentt, engem látni jött, tüz
et botsájtani jöttem, Mit látni mentietek ki,
ki méne magot vetni. Ezek úgy sintsenek
közönséges szokásbann; a’ szókat pedig
tsak olyly formálag szabad meg-rövidít
eni, a’ mint a’ közönséges nyelv szokás
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engedi. Ha lehet mondani: Ki méné mag
vetni, fa vágni, tűz ház látni, tűz botsátani,
mi látni, én látogatni ’s t. eff. akkoronn ezt
is mondhatnók: szeretne kenyér enni, mivel
hogy szeretne nem egészen» véghezz
menü, hanem (a’mint a’ Debr. Gram. szól,
a’ 203. laponn) tsak tzélbann lévő tselekedetei, jelent. De az ilylyenek szokatlan
mondások. A zértt Káldi Mát. 11. nem
mondja: mi látni menttetek-ki ? hanem mit
menttetek-ki látni. Es Luk, 12: 49. tüzet
jöttem botsátani a’ földre,
5.) Mivelhogy a’ Magyar ígének a’
határozatlan módbann múlttüdeje nintsen,
azértt azt hogy-gyaéi teszjük-ki, p. o. ezt:
Tuream vicisse dicunt, így fordítjuk: A zt
mondják hogy g yőzött a Török , nem pedig
így : a Törököt gyozöttnek mondják. Lássd
a’ Debr. Gram. a’ 209, laponn a’ 62. Régula alatt való jegyzést. K miket eddig
elé hozék, azok közönséges szabások. A’
különös igékkel való élést, — mi nemű:
vagyon, f o g ' s a’ t. a’ származtató Szó-könyvembenn magyarázom ; mertt a különös
szóknak jobb helyök vagyon a1Szó-könyvbenn, mint a’ Grammatikában».
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IV. T a g .
A' R é s z e s ü l ő k k e l v a ló h e ly e s
C1C5.
A’ Részesülök 5 félek: 1.) Jelenvaló
Üdejűek, 2.) Múltt üdejÜek, 3.) Jövendő
tidejüek, 4.) Bizonytalan üdejiíek, ,5.) Hat
ározó részesülök. Közönségeseim a’ Jelen
való múltt, és jövendő üdejűekről míg kell
jegyezni, hogy ezekkel a’ viszszá hozó
név-mássát: a ki. a melylys a mi sztpenn
fel-vállhatni. p. 0. Ez helyett: Istent, ki
műnket szeret, dítsérni kell, rövidebbenn
mondhatjuk: a műnket szerető Istent dítsérni kell. Ez helyett: fÜ, melylyet kígyó
harapott, szebb mondani,: kígyó haraptta
fii. Ez helyett: ember, a’ ki kártt vallott,
búsul, szebb mondani: a kár vallott ember
húsúi. Ez helyett: a’ mi nékem hasznomra
lészen, abbann fogok foglalatoskodni :
jobb mondani : a nekem hasznomra lejendőhenn fogok foglalatoskodni. A’ ki engem
nevem’ napjára meg-fog-tisztelni, — én is
viszsza fogom tisztelni: rövidebbenn így
esik : az engem nevem napjára meg-tisztelen
dőt, én is viszszá fogom tisztelni ’s a’ t. Ez
eket közönségesenn előre botsátvánn szól
junk különöseim, ’* rendre mind az ,5 féle
Részesülőkről.
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1 ) A jelenvaló iidÓ béli IiésztsúlokróL
A ’ jelenva’ó üdő béli Részesülő, elejébe
tétetvénn valamelyly magábann érthető
nek, a’ melyly tselekedetet a’ Részesülő
jelent, azt az titánná lévő magábann ért
hetőnek nem mindenkoron tulajdoníthatni;
mertt sokszor az effele szólásokbann a*
rágjon igének va ó Részesülője lappang,
p.o. akasztó-fa, dolgozó ház, delelő Hely,
evő kanál, hűgyó edény, bús evő nap, két
ember kaszáló rét, három ember kapáló
izölő, mise mondó könyv, Prédikáló szék,
mosó szék, számló föld, temető hely, térd
eplő szék, taposó zsák ’s t. eff. Ezek azt
teszik : akasztani való fa, dolgozni való hárt
d lelni való hely, enni való kanál'st*u
mertt a' fa nem akasztó, hanem a’ Hóhér,
a’ ház nem dolgozik, a’ hely nem delel,
a’ kanál nem eszik ’sa’ t. Ezek közöl sok
at világosabb inn, ’s talám helyesebbenn-U
így mondhatnánk, p. o. delelő Hely hely
ett: déli hely, evő hely helyett ét helyr —
húgyó edény helyett: húgy edény, htis evő
nap helyett: hús ét nap, ez helyeit két em
ber kapáló szőlő, így: két ember kapás szó/0, a’ mint ekképenn mondják-is a’ Hegyaljánn: ez helyett: művelő nap: mii nap,
dolog nap ; ez helyett: térdeplő szék: térd

{

37^

)

szék, ez helyett: mise mondó könyv : misés
könyv ’s a’ t. Debr. Gram. pag 208. Mivel

az efféle mondásokbann ezen jelen való
üdejü Részesülő: való lappang, meg kell
róla rövidedenn jegyezn’, hogy avval a*
szók* öszsze foglalására éiünk, és a’ 3-dik
ejtésnek, vagy valamelyly utól-járónak se
gedelmével mint egygy öszsze-tett mással
érthetőt formál, p. o. katonának való legény,
ezt még határozatlan módú ige után is
szokttuk tenni, 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, honnét való? Gyakrann öszsZv* tett magakbann érthető néveket is formálunk vele, p. o. nyakra-való, lábravaló, meljre-való, borra való ; mással érthetőket-is: semmire-való, jóra-való restség,
akasztó fára való, halálra való rab.
2.) A' múltt üdejü Részesülőkről. A’
múltt üdejü Részesülővel ezen viszszá
hozónak : a ki, a melyly , a mi, vagy ki,
melyly, mi e1-hagyatására, élvénn, több
nyire ezen részesülőhözz ragasztékot teszünk,p. o. kígyó haraptta fű, ez helyett:fű,
melylyet kígyó harapott,’s nem mondjuk:
kígyó harapott fii ragasztékatlan. Ilylyen
menyry-kő üttte«fa, szél üttte ember, szer-
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etttem atyára fiafmihi diIrctus fráter.) Éti
süttteni kenyér, szeretted ötséd, szeretnék
(enni az Ö fözttéböl, Isten adua ember, víz
hordtta fövény, zápor hordtta föld, víz
mostta árok, Isten büntette ember, kakuk
pöktte fü, az elé adttam alkotmányt világ
osítja, ezen elé-adttam okoskodásból hár
om következés foly ’s t. eíF,
Jegyzet. Hasonlít ehhezz ezen Hegy
aljai szólás’ módja: ejnye be útalom fiú ez\
be útalom ember e z ! (az az ember, fiú, kit
en utálok, ki-elötiem utálatos), valamint
itt jelenvsló iidejú ragasztékos igével szerkezietjíik a' nevet, úgy amott múlltabb
üdő béli ragasztékos igével melylyet a’
Diák mdltt iidejú részesülővel tészen-ki.
Szép példa vagyon erre ama’ regi Eszter
gami Rituáiébann, vagy Agendar/usbann.
Tyrnaviae 1.583. pag. 123. ódozz-meg köt
gyónttam bűneimből (absolve me a genera
liter confessis peccatis.) Roszsz példa ped
ig a’ Debr. Gram. píg. 208. magam sütötte
kenyér , magam kaszáltta fú. Lássd telj< bb
3. Rész. II. Tag. III. Fejezetet. M’dÖnn
ezen Részesülővel ragasztékosann élünk,
úgy oieg-rövidítjük a* Részesülőt, mint meg
vagyon mondva a múlttabb üdo béli ígé
rek a’ 2-dik cs első személyben» való röv
idítéséről, p. o. ezt ju t , vet% hat, süt, f u t s
kőt, így rövidítjük : jutttam, jutttál, ’s a’ t.
azertt múht üdejú részesülök lévécn, rag-

(

378

)

asztékosann mondjuk; szakáts süttte kenyér,
nem szakáts sütötte kenyér, így mondjuk
fu tttábann lőtte-le a ’ nyúlat, nem futottá
bann. Meg néha inkább meg-rövidítjíik,
rs'nt a mú’ttabb üdőbenn is, p. o. noha
így szólunk fekü t*in, fVküttél, állottam,
állónál; meg is reszesülökepenn így szóllink; fekttebenn U-nyomtta , allttábann lőt
tek-le *s t. eíF.
3.) A’ jövendő üdő béli Részesülő , mi
velhogy hangra hasonlít a’ Diák szenvedő
Ige’ jóvendo üdo-béli Részesulőjéhezz,
melyly dus, da, dum-mal megyen-ki, és a'
do-va 1 végződő Diák viselőhöz*, (Gerun
dium-hozz) ; azértt némelylyek ezek hely
ett élnek vele, p.o. ez helyett: ita dicendo,
némelylek roszszúl mondják ; úgy mondan
dó ; jobb úgy mondvánn, magy aránn mond
vánn. Ezt: iste est verberandus némelylyek
roszszúl fordítják így: ez meg-veretendő ;
mertt ez Latinismus, Diákozás, ezt jobbann
's magyarosbbann mondjuk így ki: Ezt
meg kell verni; mertt a’ kell ígének olyly
ki-bagyarása, (omissio debeo) nintsen a*
Magyarnál, mint a’ Diáknál. A’ Pják
da, dum vég^zeíű Részesülőjét többnyire
tsak kell igével szokttuk magyarál ki-tenni,
p. o. homo propter paupertatem non e s t contemnendus : az embert szegénységéért meg

nem kell vetni ; omne malum est vitandum:
minden roszszat kerülni kell. Innét meg
tetszik, hogy nem helyes ezt: Honorandus,
JReverendus Fater, így mondani magyarul:
Tisztelendő A tya , mertt ez ahynyit teszen:
Honoraturus Pater. így sem jó szenvedÖleg mondani: Tiszteltetendö Atya\ mertt
a mint mondám a’ Diák dús, da, dum végez
etül Részesülőt kell igével szokttuk ki-fej—
«zni (4. Rész. 4. T ag. D.) De már szokás
ba jőve a’ Katolikus Papokat Tisztelendőknek, — a’ Református Prédikátorokat pedig
Tisztelctes-% knok nevezni, küiönbhségnek
okáértt. Így nem jó szólás : eredendő bún,
mertt ez tulajdonúi anynyit teszen, mint
oriturum peccatum , jobb ez helyett; eredeti
bún. így nem helyes : tselekedendő bún, jobb
tselekedeti bún. így nem jó mondani: eleg
endő, — vagy «legedendo okom vagyon
(elegendő elégszik igéből,eltgedendó ped
ig elégedik igéből származó Részesülő,
és jövendő (időt jelent, vagyon pedig jelen
való (időt jelent) jobb : elég okom vagyoni
vagy «légséges okom vagyon. Ez helyett
dítsérendo szúz, jobb mondani: dítséretei
szűz. A’ inelyly könyvnek jelenvaló üdőhenn kelete vagyon, jobb róla mondani
keletest mint kelendő, mertt kelendő\ a’ mi

jövendőbelin fog-kelni, jövendöbenn lész*nkelete,de még most nintsen. Némelyly«k a’ jövendő üdejü Részesülőkkel így is
erőltetve élnék mondvánn : holnap írandó
leszek (cras scripturus ero) onnét lészen el
jövendő (inde venturus est.) Ez is Latinismus, Diákozás. Jobb: holnap írok, odnét
el-jo, vagy el-fog iőni. Végre meg-jefryz é sre való, Hogy ezen Határozóból Magábann érthető nevet is formálunk, p. o.
halandóság, mulandóiág ’sa’ t. *)
4.) Alikor élünk bizonytalan üdejű rész
esülővel ? Evvel mindenkor úgy élünk,
mint Határozóval. ( Adverbialiter) Evvel
ezen kérdésre felelünk: hogrann? (quo
modo?) a’ mit a’ Diákbann do végezetü
viselővel tészünk-ki, p. o. állva ír (stando
seribit) éve tanúi (comedendo studet.) Az
olylyan hogyanságot-is ilylyen Részesülő
vel teszjük-ki, u' melylyet a’ Diák műltt
tldejii Részesülővel diákoz; — p. o. írva
vagyon : scriptum est, nyitva vagyon az
ajtó, aperta est porta. W t, Már ma a’
ragíssztekos bizonytalan üdejü Részesülő
éi Ez ilylyeket a* Diák egygy szóval ki
nem teheti tökéietesenn, azértt p. o.ezt:
roajolhatóság, és romlandóság, egygy
fél* képen így teszi ki; corruptibilitas.

vei nem élünk, hanem annak helyette a'
határozó Részesülővel, p. o. ama’ régi hely
ett: (Mikeas 3: 11.) mondvák, m a mond
juk : mondvánn, ama’ regi élvénk helyett
(Ester. 13: 17.) ma mondjuk: éivéun.
3.) Mikor élünk a’ határozó Részesűlő
vel? Evvel úgy élünk, mint a’ Diák az
ans, ens végezetű Részesülővel, p. o. Jésus
látvánn a’ várast, síra azonn, mondvánn:
Luk. 19. (videns civitatem, flevit super
eam, dicens.) Még ő szólvánn, íme fényes
köd árnyékozá-meg őket. Mát. 17. (Ad
huc eo loquente, ecce nubes lucida obum
bravit eos.)
Jegyz. A' régiek ezen határozó Rész
esülővel úgy élttenek, mint ma mtik a*
bizonytalan üdejű Részesülővel, p. o. elvágynak ezek rejtetvénn, Telegdi 3. Rész.
668. lap- ma mondjuk: rejtetve . (Haec sunt
abscondita, vel sunt haec in abscondito.)
A' Szent írásnak mondásai, meg-volttanak
magyaráztatvánn^ és az Isteni tudománynak
regulája meg voltt erósíttetvénn. Draskovits
(pd^4.) Ha Isten fia vagy. botsássd alá
magadatj; mertt írvánn vagy'on, hogy az a
Angyalainak parantsoltt te felőled . D ras
kovits. Sándornál sokfele 3. Dar. J191. lap.
A' te akaratodértt vágynak teremtetvénn.

(Kéz írat, a* B. Sz. Máriától való beszéd
ek.) Ezen régi szokásnak még ma is nyoma
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vagyon ezen szólásunkban: — nyilvánn
vagyon, nyilvánn vagynak, nyilvánn valók
(est apertum, sunt aperta, vel in aperto.)
Ez szakasztott olylyan, mint: el-vagynak
ezek rejtetvénn. Telegdibenn. Nyilvánn
való olylyan, mint ludvánn való. Ma nem
mondjuk: nyílva vagyon, nyílva vagynak,
noha mondjuk: —* tudva vagyon, tudva
vágynak. *)

V. T a g .
A’ beszéd’ hajlíthatatlan részei
vel, kűlönösenn
A ’ Határozókkal való helyes élés.
A’ Hely-határozókról meg kell jegy
ezni, hogy ezt a’ három félét: helyre men*) Nyilvánn, nyílik igéből ered, mint
hízvánn hízikból, bízvánn (confidens,
vel confidenter) bízíkból. Innét ered:
nyilvány, mintyér-ból járvány, hiít* vagy
hiúit, vagy hivít (az az üresít, hi, vagy
hiú névből ít végezettel eredett) igéből
származik: hitvány, mint egygy hiítvány,
nyilványból lészen nyilványság, mint
hitványság, nyiiványságból nyilványságos, és nyilványságosann, mint bitványságos, hitványságosann, nyilványságosabb, és nyilvább, és nyilvábbann. Teleg.
3. Rész. 427. lap. Páriz Pápai roszszúl
írja: nyilvánság, nyilvánsággal, lágyítás nélkül.

est, hely benn nyugvást, ét helyből jövést jel*

entö Határozókat jól kűlöiibböztessük-meg
egygytuástói; mertt mind a’ három félét
más más utóljáróvai szokttuk ki-tenni.
Mivel tehát /négyén ige helyre-menő,vagy
on ige helybenn nyugvó, jó helyből jövő
H itórozót kíván, nem lehet a’ helyre mén*
est tévő Határozót vagyon igével szerkez
teim, p.o. nem helyes szólás: oda f e l vagy*
0/2, ide le vagyon, hanem ott fenn, itt lenn
vagyon. A' helybenn nyugvást jelentők iil9
Ül végezetüek, p.o. alul, felöl, belül, tovúl,
vagy rövidülve túl, hátúi, elül, kiviül,kör
űi. Ezek fel nem veszik a’ Ragasztékot.
Ezen helybenn nyugvást* ann, enn, att, ett
utól-járóvaUis szokttuk ki-tenni,p. o. alatt,
fe le tt , előtt , alann, fenn, benn, kun?2. Már?
alatt, felett, előtt , benn fel-veszi a’ Ragaszt^
ékot, p.o. bennem, benned ’s a’ t. Á hely*
böl jöv ett jelentő Határozó, ól, ől végezetük
p.o. alól, elöl, felöl, belől, megól3mellől,
Ezek a’ Ragasztékokat fel-veszik, p. o,
alólam ki-rántották a’ lepelt, előlem el-vit*
ték a világítót, felőlem jót mondanak,
belőlem vette-ki a’ szót (vocem ex me ar«
ripuk) megolem mentt-el, mellőlem vit*ték-el. Innét meg tetszik, hogy hibásaim
zavarják öszsze alól, elől Határozókat; ez*
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ehk.el:
a
lu,
dűl.Alul szobásbann va
a’ Dunáim tűi, elül nem igen vagyon divatbann; de az analógyia kívánja a* különbböztetést; valamint mis felölj más felüly
úgy más elöl áll, más az ember elöl el-jött.
Mikoronn elül helybenn nyugvást jelent,
és hibásann így ejtetik : elöly fel nem ve
heti a* Ragasztékot; mertt nem mondhat
om : előlem áll (ante me stat,) mint nem
mondhatom : felűlcm álly supra me sta:, ha
nem helyről jövést tévénn, jól mondom :
előlem vigyd el. Azutánn a* helyből jövést
jelentő Határozót, néí, nat^nct utól-járóval
is teszjük-ki, p. o. tűinét (ex adversa parte.)
Vcgre a’ Helybenn nyugvást jelentöhözz,
/•o7 , ről adatvánn, jelentjük-ki a’ helyből
jövést, p.o. hátűlról, elölről, alülról, felül
ről, távúiról, meszszúlröl, belülről, kivili
ről. Ezek a’ helybenn nyugvást tévők:
kívül (parasztosam! kivel) felül, alul, belüli
túly ezekkel az utól-járókkal: ann, enn öszsze
foglaitt név szókkal, vagy név-mássaival
szokttanak szerkezteim, p.o, A’ Városonn
kívül vagyon (est extra Gívitatem) két
emberenn kívül semki sem valtt a' Templombann (Praeter duos homines nemo
fuit in templo) Túl a’ Tiszánn (Trans Tibiscum.) Az ajtónn belül (intra januam).
A ' háznna

( 3$S )

A' házonn felül (stipra domum.) Azonn
kiviül (praeter id.) R ajtt ragasztékos utóljáróval-is szokttuk ezeket szerkezteim,
p. o. rajttam kivúl (extra, vei preeter rae,)
Rajttam alul lakik (habitat intra me.) —
Rajttatok felül telepedék-meg (supra vos
Consedit). Túl rajtta (trans ipsum) Sz.
Páli Gram. pag. 245.

VI. Tag.
Az E löl utól-járokkal való hely
es élés.
1.) A’ mai közönséges nyelv szokás
szerént nem lehet két Elol-járót egygy más
mellé tenni egygy ígéhezz ez szerént: el
bé megyen, el-ki megyen, el-fel megj'en. Ha
nem egygyiket elejébe, a’ másikat hátújára
kell tenni az igének így •*el-megyen ki, el
menti hé ’s a’ t.
Jegyzet. A’ régiek így is szólottának :
el-bé megyen, el~fel jut, el-bé viszen s t. eíf.
Szép példa vagyon erre az Esztergomi régi
Rituálé mellé köpött kéz-írásbann, melyly
az Egri Litzeum' könyv-házábann S. IX.
6. szám alatt találtatok. A' Rituálé Diákul
vagyon ezen felöl írással : Ordo, et Ritus
Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Strigoniensis, quibus Parochi, et alii animarum Pa
stores in Ecclesiis suis uti debent. Vientia?
*3

( 386 )
Austriae. 1560. Cum Praefatione, et Effigie
Nicolai Olahi Archiepiscopi Strigoniensis,
Ezen könyvhözz húsz levélből álló régi
kéz írás vagyon kötve. Ki-nem tétetvénn
a’ szerzője, a’ hol a’ szentségek’ ki-szolgál
tatásának szer-tartásai magyarul le-vagy
nakírva. A 'többi között a' szülő aszszony
ok’ avatásakortt, Templomba iktatásakortt
a' pap által mondatni szokott imádság így
jő elé. „Úristen! ki Mojsesnek, a'te szol
gádnak általa, a’ Zsidó népnek meg-par 
antsolttad\ hogy a’ melyly aszszony állat
fiú, vagy leányzó magzatot szülne: negy
ven napiglan a Templomnak bé-menetel
étől meg-tartóznék: méltoztassál Úr Isten
a’ te szolgáló leányodat minden bűnnek fer
telmességitől meg-tisztítani, hogy az te
parantsolatidnak dolgaibann *) meg -tisz 
túltatvánn, tiszta szívvel Anya-szent-egygy
házadnak kebelébe méltóltassek el-bé mennie, és te néked békességes áldozatok ar bé
v i n n i e (7-dik levél) Ama’ régi Karátsonyi
Énekbenn-is éíé-fordúl az ilylyen szólás’
módja, melyly így vagyon. Tsorda Pász
torok midőnn B tlehemb^na tsordát őriz
nek éjjel a' mezőbenn: Isten’ Angyali jö
vének melléjek, nagy félelemmel telék-meg
ő szívek. Örömet mordok nektek, ne fél
jetek ; mprtt szüleiek ma nektek üdvözségtek^ Menjetek el-bé gyorsann a’ városba,
Ott találjátok Jésust a’ jászolbann. El-indúlának, ét el-bé jutának ’s a’ t.tk
*)

Jóbbann mondotta valna : dolgaikbanrí*
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4 ) A’ várasakba, falukba, pusztákba
menést, ott múlatást, onnét való jövetelt
nem egyenlő utói-járókkal szokituk ki-tenni. Az idegen, vagy más Országbeli vár
osokba, és falukba való menést ha be, ott
nuílatást: bann^benn^ onnét jövést: ból, bóllel teszjük-ki: p.o. Romába megyek, Rotnábaiin múlatok, Romából jövök. —- De
Hazánk-heli Városokba, falukba menést
hol ba, bd, hol rct, re, hol #, é-vel. Az ott
múlatást: banny benny att , ett , ann^ enn-ne 1.
Az onnét jövetelt : — bál, ból, ról , röl -rel
szokttuk ki-tenni, a’ mint a’ szokás hozja
magával, melylyeket kelljen hogy ki-tenni,
hintsen bizonyos régulája, tsak a’ szokást
kell követni p. o*
Pét«é Pétsré,
Kolosvárá, v.
Kolosvárra,
Ungvárá, vagy
Ungvárra^
Leleszre,

Pétsett,
Kolosváratt,

Pétsröl.
Kolosvárrők

Ungvárit, vagy Ungvárrók
Ungváronn,
Lelesztt, vagy Leleszről;
Leleszeno,
Gvő é,v. Győri Győrött,
Győrből,
be,
Szatmártt,
Szatmárra;
Szatmárról,
Budáról,
Budánn,'
Budára,
Posonybann,
Posonybóí*
Posonyba,
Pestenn,
Pestről,
Pestre,
* ) Pétsé Heltai Krónika 38. Győré úgy-

an Heltaibann.

(
Kassára, vágj
Kársára,
Tokajba,
Szeremére,
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Kassánn, vagy Kassá ó’.vagy
Kjvsá’ ól.
Karsáno,
Tokajból.
T okajbann,
Szeremisiöl’s a’t.
Szeremtseno,

VII. Tag .
Az Egygybe-foglalókkal való
helyes élés.
1.) Az Öszsze kötő k közöl ezeket: és,
is öszsze nem kell zavarni. És a’ szó előtt
áll, is pedig a’ szó utánn, p. o. én, és te,
én-is, te is (et tu, et i1le.) Néha is viszsza
felé való értést okoz, p. o. van is nekem
pcnzem, anynyit jelent, hogy nints n. D. b..
Gram. 423. lap.
2.) Öszsze nem kell zavarni ezeket:
se, és sem. Se szóval ha tiltunk, sem-mel
ha tagadunk, éljünk. Azértt nem helyes:
sehol, tz helyett: semholnem valttam. ISem
helyes: már ennek se híre, se hamva, ez
helyett: sem híre, sem hamva. (Lássd 4.
Kész. 7. T ag. E.)
3.) Maga (quamvis) a’ Periodus ele
jénn nem állhat-meg, p. 0. minden ember
üdvözölhet; maga nem üdvözöl.

VIII. Ta g.
A* Közbe vetőkkel való helyes
élés.
Ezek közöl egygyedűl : jaj ! ne ! nesze /
épenn! a' 3-dik Ejtést kívánják, a' többi
mind az 1-sÖt, p. o. ja j nekem, ne neked,
ne nektek (meg-rövidítve : nctekj nesze nek.
tek (meg rövidülve luesznek') p. o. Nesztek
ez a' könyv, azt teszi ne sze nektek ez a’
könyv ! Ne sze kenyér (en tibi panis, hic
habes panem). Itt a' nesze nem a' kenyér
re, hanem az ei-haligalott ezen név-másíára; neked néz.

IX. Tag.
A’ Magyar Beszéd’ részeinek
rendjök.
A’ mint az V, Rész'kezdetébenn meg
mondám, a’ Magyar Nyelv nem szenvedimeg a’ szók’ rendjének olylyan kény,kedv
szerént való változtatását, mint a’ milylyent a’ Diák Nyelv meg-enged. Azértt
ezen rend-tartásra kell ügyelnünk ; (a’mint
ezt helyeseim elé-adja Pápai Sámuel.).
l.) A’ Adagábann érthető név köz-vet
etlenül (immediate) elejébe kívánja a’
maga mással érthetőjét midono ez amavval
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fsak öszsze illesztve áll, péld. o. Kedves
Atyám, nagy tudományú férjfiú ’s t. eff.
nem pedig f é r j fiú nagy tudományiig sem
nem : férjfiú tudományit nagy* minta Diakbann. Mikoronn pedig a’ vagyon ige lap
pang a' mondás bann, akkoronn hátúi
marad a' Mással érthető név, p. o. az em
ber halandó.
2.
) Ha két Magábann érthető szó köz
öl az fgygyik a' bíró, a' másik pedig a’ bírtt
személyt, vagy dolgot jelenti, akkortta *)
a' bíró szónak elől kell állania, p. o. az em
bernek akaratja változó , nf?m pedig a’ Diák
•Bzerént meg-fordítva így.’ akaratja az em
bernek változó , hanem ha a* fp arány úgy
kívánná, melylyről alább (7. szám.)
3.
) A' természeti rend úgy kívánvánn,
az első ejtésnek utánna szokttuk tenni az
igét, p.o. Péter ír, Pál olvas', ’s t. eff.
4.
) A* 4-dik Ejtést az t-sö Ejtés, és az
ige-közé szokttuk helyheztetni, p. o. Péter
levelet ír, Pál azt olvasja, ok azt mondott
ták. A’ 4-dik Ejtés utánn a’ 3-dikat, és az
*) Akkortt, mikortt ez helyett: akkor
onn, mikoronn közönséges a’ régieknél,
így akkortta is, mint ma gyakortta ,
száz-szortta' st.eíF. Lássd Htltai Kronikj
8. lap.
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wtó!-járókkal járó név szókat teszjük, p, o»
Bdter levelet írtt a Bátyjának Budáról.
5.
) A' Piatározókat, minthogy az igé
nek környűi állásait határpzják-meg, épenn
•“lejébe teszjük az igének, p. o. Ó szépenn
le-írttá a levelet ; nem pedig a' Diák szerfitt így : szépenn ö le-írtta a’ levelet,
6.
) A’ kérdésekbenn a1 kérdő Névjnássának (hozzá ertvénn a’ Magábann ért
hető nevet, és ezt: nem, és is) és Határoz
ónak közvetetlenűl utánna teszjük az igét,
p. O. mitsoda könyvet olvasttál tegnap ? -—•
Nem tehetem a’ Diák szerént így is: mi
tsoda tegnap könyvet olvastql ? vagy mitsoda
könyvet tegnap olvasttai ?
7.) Mind azon által ki-vévénn az utóbb
említett 6-dik szabást, egyéb aránytt a*
Magyar az szerént rakja elébb vagy hát
rább a* szókat, valamint a’ (Óbb arányja
ez, vagy amaz szóbann vagyon,’s a’ mejyly
szót hatha(ósbbann akar a' hallónak, vagy
olvasónak értésére adni, és a’ figyelmetességet reá vonni, azt teszi előre, p. o, az
első szabást vévénn-fel, — hogy ha ez ige
vagyon, lappang-is a’ rpondásbann, még
sem teszjük utoljára a’ Mással érthetőt
plylyankoronn, mikoronn ebbenn vagyon
V főbb arány, p. 0. halandó az embere de
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tsak testére nézve ’s a’ t. A’ második szabást
vévénn-fel, ha inkább a’ bíratott mint a’
bíró szóbann vagyon a’főbb arányja vala
kinek, akkoronn amazt teszi előre, p. o.
..akaratja az embernek, hogy azt válaszsza,
a' mit jobbnak ítél. Ezen mondásbann a fő
arány az akarat. A’ 3-dik szabástól el
távozónk, ha nem anynyira a’ név szóbann,
mint az ígébenn vagyon a’főbb arányunk,
p. o. ír ugyan Péter; de nem levelet. A*
4-dik szabás szinté úgy enged a’ főbb arán • nak a' 3-dik, 4 dik ejtésnek rendjebenn,
’s nem meg-másolhatatlan törvény az, hogy
a’ 4-dik ejtés, az 1-ső ejtés, és az ige köz**
ott álljon, az utánn pedig a’ 3-dik Ejtés, és
az utói járó, p. o. Peter írtt Levelet, nem
János. Az 5-dik szabást-is a’ főbb arány
szerént változtathatni abbann, hogy a’
határozó ne épenn előtte álljon az igének,
p. o. Ö írtta a levelet szépemig nem te. Vég
ezetre még az Elől-járókkal öszsze kötött
ígéktól-is el-választjuk az Elől-járókat a’
főbb arányúk szerént, ’s vagy más szót
vetünk közbe, vagy épenn utóljára-is hely
heztetjük az Elől-járót, p. o. fel-vévénn
ezt az Elől-járóval öszsze kötött igét: leír
(describit) azt így változtathatjuk, a’ főbb
arány szerént: én azt le is írom, vagy éri
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írom-lc azt is, vagy én is az írom-le. Már
a’ Diák Nyelvbenn ezt nem tehetjük, p. o.
ez: describo mindenkoronn egygyütt ma
rad akárhogy változtatjuk-is a’ többi szók’
rendjét, p. o. etiani hoc ego describo, etiam
ego describo hoc, hoc describo etiam ego.
’s a’ t. A’ Diák Nyelvbenn tehát az öszsze
kötött igék nem engednek úgy a' főbb
.aránynak, mint a’ Magyarbann.

I. TOLDALÉK.
Nyelv-tanítási szózatok Magyar
ul Diákul, és viszontag Diákúj
Magyarul (Terminologia Gram
matica.)
1. §. Magyarul.
Diákul.
A.
Aprózott mondások Incisa.
Arányosító számok Numeri proportiona
les.
Signum translationis.
Alt vivő jegy
Metathesis.
Ált-tétel
r
B.
Dialectus.
Beszéd-ejtés
Beszéd’ nyoltz része Octo partes orationis.
Bírást jelentő
Possessivum.
Possessor.
Bíró dólog-

Eír ti dolog, vagy
birtok.
Bizonytalan üdejú.
Részesülő
Betű fogasd
Betti fogástalan
Betii-tsere
Böket, vagy szűrat
Bóketes vonás

Res possessa.
Participium aoristum»
Syllabicus.
Asyllabus.
Antithesis.
Runctum.
Semicolon, seu media
nota.

E.
Eló neV
Egygybe foglaló ne
vek, vagy öszsze<?
seges nevek
Egygy?8 szám
Egygybe szerkeztet*
ve
Egygy-szeres
Egygybe hasonlítás.
Vagy rövidebbenn
Hasonlítás
Egygybe foglaló
Eilenvetö foglaló
El-helyhezteté^
Első lépés

Praenomen V. Rés*.
I. Tag. t . §.

Nomina Collectiva.
Numerus singularis»
In statu constructo»
Simplex.

Comparatio,
Conjunctio.
Conjunctio adversa
tiva.
Syntaxis.
Positivus gradu».

Elől-utól-járó
Értelmes mondás
Ejtegetés
Ejtés vagy eset
Éles hangú betű
Elé-tétel
Eloról vétel
Esmégelés
F*
Fel-hozó jegy
Félig múltt, v. alig
múltt íido
Fel-kiáltó jegy

Prae- et postpositio.
Sententia.
Declinatio,
Casus.
Utera acuta.
Prosthesis.
Aphaeresis.
Repetitio.

Signum Citationis.
Protentum imperfe*
ctum.
Signum exclamatio
nis.
Fel tévő Foglaló v. Conjunctio conditiofel téyő kötő
nalis.
Foglaló, vagy kötő,
Conjunctio,
vagy kötelek
Foglaló mód, vagy Modus subjunctivus,
vel conjunctivus.
kö ő mód
Folyó betű}
Liquida litera.
/
G.
Gyök-ér a’ szóbann Radix vocis.
Gyakorló ige
Verbum frequentati
vum.
H.
harmadik lépés a’
Hasonlításbann

Superlativus gradus.

Hanyatló
Hang enyészet
Hang mérséklés
Határozó
Határozatlan mód
Hajtogatás
Helyes írás
Helyes olvasás
Húzás
H.ános, vagy tsonka
Hajlítás
Hagyó, meg-hagyó
mód
I.
'
Idő, v. üdö az igék
benn
Ige
Ikes ige

J.
Járúlat
Jelentő mód
Jelen való üdŐ
Jegy-betű
Jövendő üdő

Supinum.
Synaloephe. Elisio.
Prosodia.
Adverbium.
Modus infinitivus.
Conjugatio.
Orthographia.
Orthoepia.
Acc ntus.
Defectivum.
Inflexio.
Imperativus modus.

Tempus verborum.
Verbum.
Verbum neutrum, pe
nes radicem incre
mentum ik habens.
Accidens.
Modus Indicativus.
Tempus praesens.
Signum. Litera cara
cteristica.
Tempus futurum.

K.
Kérdő Név-mássa
-------- Jegy
— — Foglaló
Kettős hangú
Kettős böket

Pronomen interroga
tivum.
Signum interrogatio
nis.
Conjunctio interroga
tiva.
*Diphtongus.
Colon, seu duo pun
cta.

Két mellesleges böket
Diaeresis.
.Ki-higyó
Apostrophus.
Ki-hozó-foglaló
Conjunctio illativa.
Kicsinyített név
Nomen diminutivum.
Kicsinyítő ige
Verbum
diminuti
vum.
. .
i
Kötő mód, v. fogla Modus Conjunctivus
vel subjunctivus.
ló mód
Kötő-jegy
Signum unionis, seu
Makaph.
Közönséges Nyelv Usus Lingvae Com
munis.
szokás
Epenthesis.
Közbe-tétel
Syncope.
Közből-vétel
Interjectio.
Közbe-vető
Verbum inchoativum.
Kezdő-ige
Conjunctio exclusiva.
Ki-záró foglaló

K özép-íge v. szenVerbum neutrum.
vedhetetlen ige
Következtető foglaló Conjunctio Conseciítiva.
K öz-vetetlenűl
Immediate.
L.
Signnm emollitionis.v
Lágyító jegy
Lépés a’ hasonlítás Gradus Comparatio
bann
nis.
Praeteritum plusquam
Leg-inűlttabb üdö
perfectum tempus.
M.
Magábann hangzó
Vocalis litera.
betű
Magábann érthető
név
Nomen substantivum
Mással érthető név Nomen adjectivum*
Mással hangzó betű Consonans litera.
Másra ható ige
Verbum transitivum*
Második lépése a Comparativus
gra
Hasonlításnak
dus.
Magunkra ható ige Verbum imifianens.
Meg-engedő
Concessiva;
MüveltetŐ ige
Verbum factitivum.
Mutató Név-mássa Pronomen
Demon
strativum.
Meg-kűlönbböztető Pronomen articulare,
Név-mássá
seu Articulus*

Meg-engedő Foglaló Conjunctio
conces
siva.
Tempus prfeterituoi
Múltt üdő
perfectum.
Múlttabb üdő, lássd Tempus praeteritum
Leg-múlttabb üdő
perfectius.
Mű-szó
Technicum vocabu
lum.
N.
Kér
Nomen
Név-mássa, v; Név
Pronomen;
értt való szó
Nyugtató-jegy
Pausa.
O.
Conjunctio causalis;
Ök-adó Foglaló
Osztó számok
Numeri distributivi.
Óhajtó ige
Verbum désiderativum, Meditativum.
fi.
Suffixum
Ragaszték
Verbum suffixatum,
R agasztékos ige
vulgo determina
tum.
Nomen
suffixatum^
R agasztékos név
vulgo possessivum.
Ragasztékos Név Pronomen sttffixatum,
vulgo possessivum*
mássá
;.
Rekesz
Parenthesis.

(
Rendelő számok
Részesülő
S.
Sarkalatos számok
Segéd ige
Szakgató jegy

A-oö

)

Numeri ordinales.
Participium.

Numeri Cardinales.
Verbum auxiliare.
Signum interpunctio
nis.
Paragraphus.
Szakasz
Numerus.
Szám
'Derivatio.
Származtatás
Derivatum.
Származék
/
Személy
Persona.
Személyi név-mássa Pronomen personale.
Verbum passivum.
Szenvedő ige
Passive.
Szenvedőleg
Szenvedhetetlen ige
Verbum neutrum.
vagy közép ige
Literae sibilantes.
Sziszegő betűk
Szó-tag
Syllaba
Syllabizatio.'Szó-taglás.
Szó tag kettoztetés Anadiplosis.
Szerkeztetés
Constructio.
Szó tsavarítás
Figurae vocum.
,
i
T.
TŐ-SZÓ
Vox radicalis, vide
Gyök-ér.
Tehető ige
Verbum potentiale.
Tulajdon név
Nomen proprium.

Többes szám
TselekvÖ ige
Tselekedtető ige •
Tsere bettl

Numerus plural's.
Verbum activum.
Verbum faclitivum,
vide MÚveltetŐ ige,
Litera permutabilis.

U.
Utól-járó
V.
Vékony Magábann
hangzó
Vastag Magábann
hangzó
Végezetek
t.
Vezeték név
Viselő
Viszsza hozó Név
mássa
Viszszálo, v. viszontagló név-mássa
Viszszáló ige
Vonás
Végre tétel
Végről vétel
Vezető szó
Ö.
Ösz~szó
v. kötött szó
•

Postpositio.

Vocalis tenuis.
Vocalis crassa.
Terminationes vo
cum.
Cognomen, Nomen
gentilitium.
Gerundium.
Pronomen relativum..
Pronomen reciprocum
Verbum reciprocum.
Comma.
Paragoge.
Apocope.
Articulus.
Vox composita.

Syntaxis convenien
ti».
In statu convenienti*
Öszsze illesztve
Syntaxis
regiminis.
Öszsze igazítás
In statü regiminis.
Öszsze igazítva
Öszsze kötő foglaló Conjunctio copulativa
Nomen collectivum*
öszszeséges név
Öszsze illesztés

2. §. Diákúl*

Magyarul*

A.
Anomalum, seu irre
Rendetlen.
gulare
Elöröl vétel.
Aphferesis
Antithesis
Betű-tsere.
Anadiplosis
Szó tag kettóztetés*
Accentus
Húzás.
Ki-hagyó jegy.
/
Apostrophus
Adverbium
Határozó. Ennek faja
a' Hogyanság.
Analogia
Hasonlóság.
Asyllabus
Betű fogástalan.
*
Accidens
Járulat.
Apocope
Végről vétel.
Articulus, V. Prono Meg - különbböztető
men articulare
Név-más, Izetskc,
V ezetŐ-szó.

c.
Vonás.
Bélyegek, bélyeg be
tűk, jegy-betűk.
Ejtés vagy eset.
Mással hangzó betű.
Hajtogatás.
Kötő, v. foglaló mód.
£ gygyüvé foglaló, v.
Foglaló.
Conjunctio causalis Ok-adó Foglaló.
Conjunctio copulativa Öszszekötö Foglaló.
Conjunctio disjuncti Külön választó fog
va
laló*
Conjunctio cónditio» Fel tévő Foglaló v*
nalis
fel tévo kötő.
Conjunctio adversa
Ellenvetö foglaló.
tiva
Conjunctio conces
Meg-engedő foglaló.
siva
Conjunctio exclusiva Ki-záró foglaló.
Conjunctio Consecu
Következtető foglaló
tiva*
Vezeték név.
Cognomen
Kettős böket.
Colon
Comparatio
Hasonlítás, léptetés.
Comparativus gradus Hasonlítás’ a. lépése.

Comma
Caracteristicae notae
literae
Casus
Consonans Utera
Conjugatio
Conjunctivus Modus
Conjunctio

Constructio
Constructo in statu
Criticus
D.
Derivatio vocum
Derivatura
Declinatio
Dialectus
D iminutivum
Diphtongus
Defectivum
Diceresis
Disjunctiva

Szerkeztetek, v. szer
kezet, szó-kötet.
Egygybe szerkeztei
vé
ítéletes, gántsolva íté
lő, s meg-választó.
*: »•
Szó-nemzés.
Származék.
Ejtegetés.
Beszéd-ejtés.
Kitsényített.
Kettős hangú.
Hiános, vagy tsonka.
Két mellesleges böket
.
Külön választó.

E.
Elisio vocalium
Epenthesis
Euphonia
Etymologia

Hang enyészet.
Közbe-tétel.
Jó hangzat,szép hang
Szó nemzés.

F. *'
Futurum tempus
Figurae vocum
G.
Gerundium

Jövendő üdö.
Szó tsavarítás.
X, 4.
Viselő.
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Gradus Comparativus Hasonlítás’ 2dik lép
ésé, v .közép hágó.
Gradus superlativus Hasonlítás’ 3-dik lép
ése v. Felső hágó.
Gentilitium nomen
Vezeték név.
L
Aprózott mondások.
Incisa
Imlexio vocum
Hajlítás, szó-hajlítás.
Interrogationis signurri Kérdés Jegy.
Interrogativa Conjun
ctio
Kérdező Foglaló.
Interjectio
Közbe-vető.
Imperativus Modus Meg-hagyó Mód,
In statu convenien
tia
Öszsze illesztve.
In statu regiminis
Őszsze igazítva.
H itarozatlan mód.
Infinitivus Modus
Jelentő mód.
Indicativus Modus
Imperfectum tempus Alig tnúlu üdő,
Köz-vetetlenűl.
Immediate
' L.
Folyó betű.
Liquida litera
Kettős betű.
Litera combinata
Litera servilis
Tseléd, v. inas betű.
Litera caracteristica Jegy-betű.
Lágy betű.
Litera mollis
i
M.
Mdus
Mód.

Metathesis

Ált.tétel,
N.

Nomen
Név,
Nomen substantivum Magábann érthető
név,
Nomen adjectivum Mással érthető név,
Tulajdon név.
Nomen proprium
Vezeték név.
Nomen gentilitium
Nomen collectivum Öszszeséges név.
Nomen diminutivum Kitsinyített név.
Nomen appellativum Köz név*
szám.
Numerus singularis
Többes szára.
Numerus pluralis
Numeri
Szám szók,
Numeri Cardinales
Sarkalatos számok.
Rendelő számok.
Numeri ordinales
Numeri distributivi El- osztó számok.
Numeri multiplicativi Sokszorozó számok,
Numeri proportiona t
les
Arányosító számok.
Neutrum Verbum
Közép-ige v. szen
vedhetetlen ige,
Neutro passivum
(Deponens)
Ikes közép ige.
Neutro activum
Iketlen közép ige.
O.
Onomatopoeia
Természeti hang kö«
vetés.

Orthoepia
Orthographia
P,
Praenomen V . Rész.
I. Tag. t, §.
Pronomen

Helyes olvasás.
Helyes írás,

Elő név.
Név-mássa, v. Név
értt való. Név-más.
Pronomen personale Személyi név-mássa.
Pronomen articulare, Meg-különbböztető
Név-mássa.
Pronomen DemoBe
strativum
Mutató Név-mássa.
Pronomen recipro- Viszszáló, v. Víszoncum
t3gló Név-mássa.
Pronomen relativum Viszsza hozó Név
mássa.
Pronomen interroga
tivum
Kérdő Név-mássa.
Pronomen redditivum Felelő Név-mássa.
Positivus gradus
Első lépés.
Pausa
Nyugtató-jegy.
Praeteritum perfe
ctum
M últt üdő»
Praeteritum perfecti
us
M últtabb üdő.
Praeteritum perfectis
simum
Leg-múlttabb üdő.
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, Praeteritum imperfe
ctum
Praesens Tempus
Persona
Participium
Participium aoristum
Participium praesen
tis temporis
Participium praeteri
ti temporis
Participium futuri
temporis
P articip. adverbia
le
Parenthesis
Punctum
Primitivum
Prosodia
Paragoge
Paragraphus

Félig múltt, v. alig
múltt üdő
Jelen való üdő.
Személy.
Részesülő.
Bizonytalan üdejü
Részesülő
Jelenvaló üdejű Rész.
Múlttüdejű Részesül.
Jövendő üdejü R.
Határozó Részesülő.
Rekesz, zár.
Böket, vagy szúrat.
Eredeti szó, gyök*ér
szó, tó szó.
Hang mérséklés.
Végre tétel.
Szakasz.

R.
Regula
Radix

Reciprocum

Rend-szabás, Szabás.
Gyök-ér tő szó,
mag szó, eredeti
szó, törzsök szó.
Viszszáló, v. viszon
tagló.

0
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Repetitio

Esmégelés.
S.

Syllaba
Szó-tag, betű-fogás.
— pura, et mixta Tiszta,és kevertt szó
tag.
Semicolon, seu media
nota
Böketes vonás,
El-helyheztetés.
Syntaxis
Syntax’ s regiminis Öszsze igazítás.
Syntexis convenien
tiae
Öszsze illeszted.
Hang enyészet,
Synaloephe
Közből-vétel.
Syncope
Hanyatló.
Supinum
Superlativus gradus Harmadik lépés a’
Hasoiilításbann.
Signum
JegySignum emollitionis Lágyító jegy.
Fel-hozó jegy.
Signum Citationis
Signum exclamatio
Fel-kiáltó jegy.
nis
Signum translationis Á lt vivő jegy.
Egygy-szeres.
Simplex
Subjunctivus Modus, Kötő mód.
Ragaszték.
Suffixum
Puszta
magábann ért
Substantivum abstra
hető név.
ctum
Értelmes mondás.
Sententia
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Syllabicus
Syllabizatio
T.
Terminationes vo«
cum
T empus
Tempus futurum
Tenuis vocalis

Betű fogású.
Szó-taglás.
Szó-végezetek, vég
szótskák.
ÜdŐ.
Jövendő üdő.
Vékony Magábann
hangzó.

Technicum vocabu
lum
Mű-szó,
U.
Usus Lingva Com* {közönséges Nyelv
munis
szokás.
V.
Magábann hangzó
Vocalis litera
betű
Ösz-szó (öszsze-köt
Vox Composita
ött szó) kötött szó.
Verbum
Ige.
Tselekvő ige.
Verbum activum
Verbum passivum
Szenvedő ige.
Verbum neutrum
Szt nvedhetetlen ige,
vagy közép ige.
Verbum neutrum, pe
nes radicem incre
mentum ik habens Ikes közép ige,
Verbum inchoativum Kezdő-ígt.
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Verbum auxiliare
Segéd ige.
Verbum factitivum M űveltető ige*.
Verbum reciprocum Viszontagló ige.
Verbum transitivum Másra ható ige.
Verbum intransitivum Másra hatatlan ige.
Verbum immanens
Magunkra ható ige,
Verbum desiderati
vum
Óhajtó ige.
Verbum frequentati
vum
Gyakorló ige.
Verbum potentiale Tehető ige.
Verbum impersonale Személytelen ige.
Verbum irregulare Rendetlen hajtogatá
sú ige.
Verbum activum
Tselekvö ige, szen
vedhetö ige.
Verbum passivum
Szenvedő ige.
Vocalis crassa
‘ Vastag Magábann
hangzó.

II. TOLDALÉK
A' meg-magyarázott Nyelvünk' szabásai ellen,
valamint az írásbann, úgy a' beszedbenn
el-követni szokott gántsokról, és vétkek
ről.
Böltsenn írja az Erdélyi Magyar Nyelv
mívelö (vagy inkább Nyelv tökéletesbbi-

(

412

)

tő) tudós Társaság, hogy a’ Magyar nyelvet hibásnak, és gántsosnak nem mondhat
n i; mertt az tökéletes szeplőtelen Szűz
Nyelv, hanem a* vele élők ellene sokat
vétenek mind beszédjükkel,' mind másak
kal. A’ beszedi gántsok két-felék, vagy
1-ször némelylyek a’ Magyar beszédbe
szükségtelenül keverik az idegen, és korts
szókat, x vagy a Magyar szót a’ közön
séges Nyelv szokás ellen ejtik, mint p. o.
ád, nyer, hoszszu, nagy orrú, tetyű, folyik,
tsászik, mászik, úszik, hazudik, egygyezik, kúlönbbozik, Akadozik, hasadozik,
pipázik, ezek helyett: ad, nyer, hoszszú,
nagy orrú. tetű, foly, tsúsz, mász, úsz,
hazud, egygyez, kűlönbböz, fakadoz, ha
sadoz, pipáz. 2-ezor némelylyek a’ jó magy
ar szókat nem hely^senn hajlítják, és rosz
szúl szerkezteiig öszsze. Az í-so féle hi
bák a’ gántsolódó, és ítélő szó könyvre
tartoznak, azérit azokról ott vagyon szó
az 3-dik Tsomónak T o ldalékjábann. De
- a’ 2-dik félék a’ G rammatikára tartózó ik,
melylynek a’ helyes beszéd, és helyts írás
a' tárgya. Annak okáértt itt illik szóta
nom a’ Grammatika ellen el-követett be*zcd, és írás-béli hibákról, és gántsokról.

I. Fejezet.
A’ beszédi gántsokról közönség
esenn.
A.

A' Hajlítás-ellen.

1.) A’ név-ejtegetés* ellen némelylyek
így szóidnak : ezek az emberek nem igen
derekak, ei helyett derekak, vagy drékak.
Egyebek így szólanak : Hús-vétra otthonn
leszek, ez helyett: Hús-vétre ’s a't.
2.) Több hibát, és vétket követnek-el
a’ tudatlanok a’ név mássainak ejtegetésökbenr, p. o. a’ személyi név-mássait sokann így ejtegetik : enyim, engemet, tégedet^>
etet, mink, műnk, tiéd, enyimek, mienkek.
A' mutató név-^iását mások ilyly roszszúl
ejtik a’ 4‘ dik Ejtésbenn: aztats eztet ’sa’ t.
ezek helyett: enyém, éng^m, téged, öt,
teed, enyéim, müéink, azt, e/t.
3.) L eg több hibát követnek-el mai
naponn Magyar Oszágbann a’ tanulatlan
ok az ige hajtogatásbann (mertt azt meg
kell vallanunk, hogy az Erdélyi nép jobb
ige hajtogató, jobb Conjugatista). a.) A’ kik
a’ ragasztekatlan tselekvő igét, és ragaszt
ékatlan iketlen közép igéket így hajlítják:
húzol, hiszel, leszel, veszel, te engem meg
eszel, te engem minden boromból ki-iszol,
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ezek helyett: húzszsz, hiszsz, lészsz, veszsz,
te engem meg észsz, engem a boromból kiiszsz. A’ kik a‘ M eghagyó módbann így
szólanak: áldjál kenyeret, nyújtsál segedel
met *s t. eíf. ez helyett' adj, nyújts. A’ kik
a'múlttabb üdőnek 3-dik többesét így ejtik,
p.o. verttek, nyírttak, meg-halttak, ezek
helyett.* verttenek, nyírtta nak, halttanak.
K kik jövendő üdö béli határozatlan mód
ot költenek mondvánn.4 szeretendeni, ol
vasandani* hallandani. b.) A’ kik a’ szen
vedő igét, és ikes közép igét így hajlítják:
tselekedszsz* bort ihatszsz, feleségedtől eiválszsz, meg-telszsz méreggel, ez helyett:
tselckszel, vagy tselekedel, bort ihatol,
feleségedtől el válói, méreggel meg telel.
Paris Pápai az 1767-diki ki-adásbann a’
Magyar Diák részbenn
laponn nem
mondja: el-válok feleségemtől, hanem el
válom. Ahmet is a' 149. laponn nem mond
ja : no te pokol meg-telszsz e, hanem no te
pokol meg telel e. A' kik így szólanak: ő
munkálkoda, ó tselekede, ö igen meg-híza,
ezek helyett,: Őmunkáldodék, Ő tselekvék,
vagy tselekedék, ő el-hízék. A’ kik így
szólanak: ha én meg-haragudnék, ha be
lőle ehetnék, ez helyett: ha én meg-haragudnám, ha én belőle ehetnem. A’ kik

így szólanak: 6 meg-haragudna azértt, ő
attól meg.hízna, ez helyett: Ő meg-harag
udnék, ő meg-híznék. A' kik így szólanak
feküdj-le, aludj, el ne válj tóle, ez helyett
feküdjél-le, aludjál, vagy alugyál, váljál
el tóié. A 'kik így szólanak: inéltoztasson
ide jön?, tselekedjen az Úr velem ilylyen
jót, ez helyett : méitóztassék, tselekedjék.
A' ki így szól : ha ö ide érkezend, és megjelenend, és meg- látszand,,ez helyett: érkezendik, jelenendik, látszandik* — Még
am i' Magyaros Török Ahaiet sem mond
otta érkéz* nd, hanem könyvének 34. lapjánn mond: trkczendik,. d.) A kik a’ ragasztekos igékét így hajlítják: műk az el
lenséget meg-verénk, ha a’ tolvajt meg
foghatnánk, ez helyett: az ellenséget megverők, ha a’ tolvajt meg-foghatnók. A’ ki
ragasztékos határozatlan módii igével éj,
midoun nem kellene élnie, p. o. ezt k bort
meg-fogom innia (ínnya) tudnia illik, ez
helyett: inni, tudni illik, c.) A’ ki a’ Meg
hagyó móddal a’ jelentő helyett él, mint
a Hegy-aljai parasztság, így szólvánn:
hol-nap Tokaljba legyünk, ez helyett lészÜnk. Kérdeztetvénn : mit tsináltok ? és ók
így felelvénn: mostt bort igyunk, ez hely
ett, iszunk f.) Némelylyek a’ múltt üdő t

igen ok nélkül szaporítok-meg: valával,
p. 0. mondd vala meg-f eszíttették»vala. A’
koz paraszt Nyelv ből nem régenn ném elylyek szerentsétlenül ezt az író Nyelv
be-is öé-viíték. Nem üres ezen hibáiói.
Kibnernek Bibliai Historiája-is.— g.) Né
melyly a’ kötő módbeli jövendővel a’ Jelen
tő mód’ jövendője helyett él, p. o. holnap
Kassára menendek, ez helyett menek,vagy
menni-fogok. Olyly gánts vagyon ama’
régi levélbenn, melylyet elé hoz Sándor
sokféléjének 6. Dar. a’ 194, és 195. lapjánn.
h.) Némelylyek a’ határozatlan módbann
így ronotják az igéket: omlani, romlani,
mérsékleni, mérészleni ’s a' t. ezek helyett:
omolni, romolni, mérsékelni, merészelni.
Sánd. sokféle 10. Dar. 8. lap- i-) Sokann
a’ múveltető, és szenvedő igének űí, et. tat,
tét toldalékját roszszúl kettőztetek ez képenn .* hívattatik, adattatik, verettet, szonet
tet ’st. eíF. ezek helyett: hívatik, adatik,
veret, szövet, vagy szőtet ’sa t.
B.

Az el-helyheztetés ( Syntaxis) ellen.

1.) Vétenek a’ ragasztékos név szók
at így szerkeztetvénn; — Urak’ tselédjek
^se**vus Dominorum) juhok’ nyájok (grex
ovium) vagy így Uraknak Ura,'Zsidóknak
Királyja ,

Királyja, Apostolok’ tselekedeteik, — ezek
helyett; Urak’ tselédje, juhok’ nyája’, vagy
Uraknak tselédjök, juhoknak nyájak, Urak
nak Urok, vagy Erdélyiesenn Urak, Zsi
dóknak Királyjak, vagy Urak’ Ura’, Zsi
dók’ Királyja', Apostolok’ tselekedetei’,
vagy Apostoloknak tselekedeteik.
2.) Vétenek a’ méltóságot, hivatalt
jelentő neveket a’ vezeték név-utánn tév
énn, p .o , Andrási Gróf \Bodó Szolga Bíróy
Kondé Püspök, ezek helyett: Gróf Andrási,
Szolga Bíró Bodó, Püspök Kondé. A’ kik
így szólanak : Uram atyám, Uram bátyám
’st. eff. ez helyett Atyám Uram, Bátyám
Uram.
3.) A’ szám szókkal viszsza élnek a’
velők öszsze szerkeztetett neveket többes
számba tévénn, p.o .három Királyok' napja'
ez helyett: három Király napja. — így
viszsza élnek az öszsz«séges nevekkel-is
mondvánn: sok embereky több károk, ez
helyett: sok ember, több kár ’st. eff.
4,) A’ Név-mássaival viszsza-él, a’ ki
én, te, ő személyi név-mássait a’ név szó
nak, vagy igének elejébe teszi, azt a’ szem
élyek’ meg-kűlönbböztetése, és a’ beszéd*
egygybe kötése kúlönösenn nem kívánvánn, p. o. én szeretem az Istent, te mond27

ád azt, az en lovam meg-bénmiltt, ezen hely
ett: szeretem Istent, azt mondád, a’ lovára
meg-bennsltt. Még tsúnyábbann szólanak,
a’ kik így szólanak: műk emberünk, tik em
beretek, ók könyvök, vagy ók könyveik ez
helyett: mü-emberünk, ti-embereiek, 6könyvök, Ő könyveik. A’ kik így szóla
nák í magam lova, ez helyett í magam lo
vam. A’ kik így szólanak : mindnyájunk
nak atyja: ez helyett: atyánk.
5.) Az igékkel viszsza el, a’ ki a’ visz
ontagló igékkel szenvedő helyett él így:
ez a szekér ökrök által húzódik, «2 helyett:
hdzatik. Ez sem igen jó: f a vágni menté
tz helyett: fát vágni.
6.) A' Részesülőkkel helytelenül él
nek, a’ kik így szólanak*' hallók ezt mondottnak lenni (audivimus hoc dictum esse)
ez helyett: hallók, hogy ez mondaték,
vagy inkább, hogy ezt mondották. A' kik
így szóianak: gondolom őt holnap haza
jövendeni, (judico ipsum cras adventurum
efcse) ez helyett: gondolom, hogy haza
jő, vagy haza fog jőni. Azok-is a’ jövendő
üdő-béli Részesülővel erőltetve élnek, a’
kik így szólanak: holnap írandó leszek, ez
helyett: holnap írok.

II. F ejezet.
Az írás béli gántsokról közönség
esenn.
1.) Köz hiba a ragasztékatlan tselek
vő, és iketlen közép igének az egygyes
2-dik személyjét egygy j-z-szel így írni:
p.o. mondasz, adandasz ’s a'l, ez helyett.*
mondaszsz, adandaszsz.
2.) Közönséges gánts az ann, enn utól
járó helyett, an, en írni egygy n-nei, p. o.
min ál), kin áll, ben ül, szekeren alszik,
ezek helyett: minn áll, kinn áll, benn ül,
szekérenn alszik. De hiba lenne az an, en
paragogicum-ot két n-nel írni ezen szókbann .*minden, azon ember, ezen köny v s a’ t.
Gánts nem írni két n-nel a’ Hatarozókat-is,
és a’ Határozó Részesülőket*
3.) Gánts kettőztetni az s betűt, midőnn Magábann érthető névből Mással ért
hető lészen, vagy az ily Íven mással ért
hetőből Határozó, p.o nem helyes írás:
piross, hamiss, laposs, sebess, kegyessenn,
ékessenn, ez helyett: piros, hamis, vagy
hamos, lapis, vagy lapos, sebes ’s a’ t.
4.) Gánts kettozietni az l betűt, mi
dőnn a’ Magábann érthetőből igét tsinál«nk al, el toldah kkal, p.o. nem jó : száll.
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hegedüll, sajtóll, ezek helyett: szól, hege
dűl, sajtól. Ilylyen gánts gyullad, fullad
’s t. eff. ez helyett: gyulád, túlad.
5.) Gánts kettőztetni a’ t betűt Erdélybenn, az ilylyen igék helyett: tanít, vonít
’s t. eff. így szólvánn, és írvann : tanitt,
vonitt.
6.) Gánts sem kettöztetni a’ t betűt
az igék’ múlttabb üdéjét, vagy a’ múltt
üdéi Részesülőt írvánn, p. o. szánt szándék,
múlt üdő, nem jó, hanem szántt szándék,
múltt üdő.
7.) Gánts meg nem kettöztetni a’ t
betűt az ilylyenekbenn, Kolosvártt, vagy
Kolosváratt, Győrtt, vagy Győrött, múlat
ozék.
8.) Gánts a’ ki-tsapott c betűvel írni
Magyarul, és helyébe nem tenni a’ TV,
vagy Tz betűt. Lássd III. Rész I. szabás
Jegy. lí. Szám.
9.) Gánts y-t az i vagy j betű helyett
írni, p. o. roszsz írás: Dajka, ez helyett:
Dajka, Pesty,tz helyett: Pesti.
10.) Gánts Páriz Pápaibann így írni:
'iák, ’zaljlya, ’zeb, ez helyett zsák, zseb.
11.) Gánts aval, evel utóljáró v belü
l i vagy az avval fel-tserélttet akar mi
kor ki nem írni, p. o. nem jó nyelvel, (cum

lingva) ez helyett nyelvvel, nem jó földel
(cura terra) ez helyett földdel, mertt más
nyelvel, földel, más nyelvvel, földdel.
12.) Gánts kettöztetni az f betűt az ef
féle Ösz-szókbann; Pál-fi, Bán-fi: mertt
nem jó Pálffi, BánfFi.
13.) Gánts két 3-vel nem írni valaha
a’ hasonlításbann a’ 2-dik lépést, p. o. nem
helyes öregbít, tudósb, ez helyett: öregbbít, tudósbb, mivel ez helyett áll: öregebbít, tudósabb.
14.) Gánts így írni a’ ragasztékos igék
et : tudgya, nyittya, teszszük, veszszük ez
helyett: — tudja, nyitja, teszjük, veszjük
(melylyebböl va ló: teszi-ük, veszi-ük) III.
Rész, I. Szab. Jegy. I. szám.
13.) Gánts a’ két mással hangzók előtt
az o, ö betűket így meg-húzni, p. o. bolt,
hóid, boldog, böjt, föld, Sánd sokféle 10.
Dar. 31. és 33, lap,
16.) Gánts a' kétszer kettős, és kerős
lágyított betüjfi szókat mi nemű: egygy,
megygy, aszszony, melyly, olyly, így írni:
eggy* meggy> asszony, melly, olLy, — még
roszszabb így írni; ed/, medj, ölj, ki-vévénn,
ha a* gyök-ér így kívánja, mint ebbenn:
alj, küljebb, beljebb, széljel. 3. Rész, I, Szab.
IV. Szám.

—
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17.) A’ hol ki-hagyunk a’ szóból vala
mit, gánts Apostrofust nem tenni helyére,
tehát nem jó: Szentek élete, Zsidók Királyja , qz helyett: Szentek’ élete’, Zsidók’ Királyja’, ember'élete ls a' f. Nem jó adatnék
(daretur) ez helyett: adatné k ’s a’ t,
18.) Nem jó így írni: húzza, vonja,
hanem hűzzja, vonjja ’s a’ t. a’ meg-hagyót. (trahat),

III, Fejezet.
A’ gántsosann mondott, és írott
Magyar szókról különösenn,
Gántsosann,

Igazánn•
A,
Akgat (mivel a’ gyök
Aggat
ér; aK)
Ajtatos
Á hítatos (mivel a’ tő:
Á h!)
Azhozz, ezhezz, vagy
A’hozz, é hezz
ahhozz, ehhezz.
Ajj, ally, alyly
Alj, p. 0, szőlő alj,
halm-alj.
A’ képenn, vagy m, Az képenn, vagy akr. a' kép'
képenn (a’ kép: ima
Akaródzik
menni

neki

go )
Akar menni.

W,

Alattomos, alattom- Alattonos,
alattonbann
bann.
A llig
Alig (vix.)
A l Hegy-alj a?, fel Hegy-aljai járás: olyly
képtelen mint: Fel-al-föld.
Aszszony néném
Néném Aszszony.
A’nak, e’nek
Annak, ennek.
A'kor, a' nap, (eo Az koronn, az naponn
tempore, die)
mertt a" nap dies, sol.
Azonbann (mertt ninAzombann
tsen : azom)
Attól, ettől. Lássd ól,
Attól, ettől
pl utól-járót.
Avval.
Azzal, vagy aval
A ’rai.
Aműii,
Azzá
A vváf
Azt. (mint nem gaz,
Áztat
gaztat)
A’ féle, (ejus gene Az féle, vagy afféle,
ris) a’ feiöl (eate- az felől, az felé.
nus) a’ felé
Azonn kívül, (mertt
Azon kívül
azon kívül tsak any
nyi, mint az kívül,
akkivül.)
Bagzik

Bakzik (mertt a’ gyök
ér Bak.)

Békesség
Bejjebb
Bírákok
Bossó, boss-poros
Bont, bonuol

Békeség.
Beljebb.
Bírák.
Borsó,' bors-poros.
Borút, bomtzol, naertt
nem bonlik, de bom
lik.
Botsánat, botsánan- Boítsánat,Boltsánatos
dó bőn.
. bőn.
Butygos (bugyog-ból)
B utykos
Bútsú, butsánat, bu Boltsú boltsánat, bol
tsáss.
tsáss.
Büntetlen
BŰntettlen. (böntet,
és ellen utól-járóból.)
Dallos, dallani

Ditsérendö Szűz:
Deák

DÓI

Dalos, dalolni, vagy
danlos danolni mertt
a' gyök-ér dal, vagy
dán.
Ditséretes Szűz.
Diák (mertt Deák
nem Magyar hangú
és Diaconus, nem
Deaconus.)
Dűl
(mint egygy
de&l.)

E’ helyett (hujus
loco)

Ez helyett. Ezen hely
ett vagyon tncg-rövidűlve.

Edd

E gyd ,

vagy

eg y ed

f^y-böl, mertt nem
eded,
Egy

Egygy-

Egyet más (holmi
helyett)
Egy veles
Egyvelít, egyveledik
Egyvelges, egyvelgest
Egyetembenn
E’ nélkül

Egyéb más (egyeb,
és inás.)
Elegyes.
Elegyít, elegyedik.

Egyszer: una vice

Egéséges
Elejbed
Emelyedik
Engemet
Enyim
Enyimek

Elegyes elegyestt.
Egygyedembenn.
Ennclkűl, (valamint
roszsz énéi , anál.')
Egygy-szerrel (mertt
egygy-szer una vicis, una series.)
Egészséges.
Elődbe,
Emeledik t. i. hány
ádra a’ gyomor.
Engem.
Enyém.
Enyéim.

Eránt (nem Magyar Arányit, irányít.
hangú)
Érdemelni.
Érdemiem
Ezen-túl (post hac) Ezenn-túl (ezen túl
olyly roszsz mint
ez-túl.}

Értt, mint érettem,
nem éretem, így
végett, végettem.
Eredeti bűn mint ere
Eredendő bÖn
deti munka (opus
originale) nem ere»
dendő munka.
Erezni,
mint vérezni,
Érzem
szerezni, serezni,sározni, nem sárzani.
Ez-koronn,
ez-kortt,
E’kor (hoc tempore)
ez-korbann,
Ez végett,
fe’ végett
István, (mertt Estván
Estván
nem Magyar hargú)
Iskola, Oskola. Ezen
EskoU
okból.
Ispán. Ezen okból.
Espán
Etilen, ittlan.
Étien, itlan
Evett, ivott, hívott Ett, itt, hitt, mint tett,
vitt, hitt, nem tevett,
vivett, hivett.
Ért (propter)

Eztet,
E’ fele

Faggat

Ezt, vide azt.
Ez fele, vagy efféle,
mint ezkortt, vagy
ekkoronn.

Fakgat, mertta’ gyök
ér fák»
Fajta, eb fajta
Fajzotta, eb fajzotta
(az az a' kit eb faj
zott) m. r. fájttá.
Fajtája, p. o, eb-faj Eb-fajtta rövidülve,
tája
vagy egészenn eb
fajzotta, eb-fajtája ;
olyly képtelen, qaint
eb adttája.
Férjfinak, vagy fér
Férjfinek
fiúnak.
Fejjebb, felylyebb, Feljebb,
feilyebb
Fog hagyma.
Fok hagyma
Fo Tisztelendő Űr Fö Tiszteletű, mint
Nagy méltóságú, Fő
méltóságú.
Fújt ez helyett fűit.
Fült
Fáradttság vagy fár Fáradság, mint imád
ság, bírság, költség.
adtság

Gazság
(Pázmány
Kalauz Elöljáró Le
vél).
Gyurtya,
v. gyortya.
Gyertya, gelyva,
nem magyar hangú Sánd. sokféle iu
Dar. 121. lap. Goly
va (Érd.)
Gyars.
Győr*
Gyűjt, ez helyett gyüGyűlt
ít, jövít.
Gyöj
sze te, joj sze te.
Gyöszte, jöszte
Gyök-ér szó.
Gyök-szó
Gyök-erestÖl ki írt Gyök-eresttűl, mertt
gyök-ere*töl: ex ra
valamit
dicoso.

Gasság

Hadd legyen

tfagygyán
Hej, Hejtz®
Hánt
Heányos

Hagyd lógyen, hagy
jad légyen, mertt
nem had-ból ered.
Hagyd legyen ám. S.
Sokf.7. Dar. 189. lap
Hely, Helytze (Kiss
Helység.)
Hámt, mint hámoz,
háralik.
Heányos, v. hiányos.

Hitlen (infidelis)

Hittlen, ez helyett;
hitetlen.
Helyénn vagyok
Helyemenn vagyok.
Hó-nap, hol-nap
Hold-nap (mint Monat, Mond, Luna-ió\y
(mensis)
és M tsatz Tolttúl a’
Holdtól.)
Hol-nap.
Hó-nap (cras)
Haltt, és Részesüld
Holt, hótt
halott.
Hezzá Erdélybenn, Mivel két utól-járó—
ból való ősz-szó mint
M. 0 . hozzá
re-á, jobb lenne így
írni: hezz-á.
Honnyos, honnyai, Honnos, honni, (az az
honnunk,
honnyt, honnyunk, hazai)
honnja valakinek.
honnya
Hirvad (hervad Ma
Hervad
gyartalan hangú)
Herielen
Hirtelen (hír-böl)
Hirnyó (gyrinus, vul
Hernyó
go eruca) hernyó
nem Magyar hangú.
Honnét, honnan honHonnand
nat.
Hozzd-sza.
Hotztza
Hoz, hez (Utól-járó) Hozz, hezz; mertt
hozzá, nem hozá.

Hült, hűt (refrigerat) Hüjt, hiivír, hüír.
idd
Igasság
Illő, ünnep
Innep nap
lnnekso
Innend

Ing (indusium)
Istennyilák hullanak

Isten adtták, a Deo
dati
Ismét
Itlan
Ivott

Jámbor ember

igyd i így**1; ment
nem Idád»
Igazság.
Üdló, üd-nep.
Üd-nep*
InnetsŐ, innenső.
Innét, innen (ez hely
ett: ez-nét, ez-nen,
vagy Idnen, idnét)
Img, melyly ebből rövidilltt: imeg, ümeg.
Isten’ nyilai (Istennyi
lák olyly képtelen,
mint Isten ostorák,
ez helyett: ostorai)
Istennek adottjai.
ls-még, es-roég, ez he
lyett: és még et iterum
Ittlan.
Itt; mertt nem ivottam, ivottál ’s a’ t.
Jámbor (mertX.jámbor
ember szó szaporítás,
’s anynyi,mint jó em-

bér ember, jámbor
kutya olylyan, mint
jó ember kutya)
Jó-kor (tempestive) Jó koronn (rm i <t jó
kor nem Határozó,
anynyi mint bonum
. tempus.
Lyuk.
Juk
Jój sze te.
Jöszte
Káramolni.
Káromlani
Kedd (dies Martís) Ketd (kettedik nap a!
hetbeün)
Kedvel, restel.
Kedveli, restell
Kebel, öböl (sinus)
Keleb
Kemd (mertt ebből röKend
vidÚlttí kegyelmed.)
Kentek oda mennek Kemtek,kelmétek oda
megyen.
Kettődik, p. o. tizen- Keltedili, mint üdő,
kettódik
üdéig, nem Ü lőig.
Kinnt. így lennt,bennt
Kint (foris)
fenni.
Kénytelen.
Kintelen
Kén-kŐ (sulphur)
Ken* kő (mint egygy
kenő kő, melylyetel
olvasztvánn, rongy
ra kennek gyújtónak

Kez-kenŐ, kéz-kenő,
(manu tergium)
Képenn,
képestt (er
Képpen, képpest
helyett képesenn)
Kész akarva.
Kész akartva
Kevess ember
Kevés emberek
Küljebb.
Kijjebb
Korsó.
Kossó
Kelt (kelgyök-érből)
Költ (köl) excitat
ez helyett: kelít.
Ebből ered kéltség,
keltemény. Ma közönségesenn: költség,
költemény.
Kurva fi.
Kúra
fi
/
Község(PázmányKaKösség
laúz Elöljáró Lev.)
Közölni.
Közleni
Különös.
Külömös
Külömbb, külömb- Különbb, kűlönbböz.
özik
Közé.
Közzé
Következendő kép Következő képenn.
enn : sequenti modo

Keszkenő

Udd •

Látd e. (viden1) ez
helyett: látod e.
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Lagzi

Lakzi,
lak-adalom
jól lakikból.
Leány nem magyar Liány (Érd.) Ebból
hangú
lyány, mint innia,
és inynya.
Latzi konyha
Lakzi konyha, köz
konyha.
Lejjebb
Lejjebb.
Leg-jobb.
Let jobb (Egerbenn)
Látszik, vagy láttat
Látszatik
ik.
Mái nap

Mai nap, mint fa, fai,
ha, hai, hai,bai\ nem
hál, bái.

Magam lovam.
Nyakas.
Melj, (mertt melyly ,
qui, quíe quod)
Menynyeknek Or- Menyny Ország, mint
szága
Magyar Ország, Német Ország, nsm pe
dig Magyarok Or
szága ’s a’ t.
Medgy
M egygyMertt (mi érti helyett.
Mert (quia)
Lássd értt utól-járót)
Műk, (mertt mi, mik :
Mink, műnk,
Magam lova
Makats
Mejj (pectus)

quid' s műk meg-rö-

Minnyájann
Mindnyájunknak
Atyja
Minden emberek
Nyaggat
Nálunk jd
Nálánál jobb
Nyár fa
Nap nyűgöt
Nyáss
Nehészkes
Nyargalást, vagy
nyargalvást cur
rendo.
Nyilvánságy nyílvánságos

vidűltt szó emukböl.)
Mind-nyájann.
Mindnyájunknak
Atyánk.
M inden ember.
Nyakgat,
nyekget,
nyék eget.
Hozzánk jő.
Nála, vagy tőiénél.
Nyárj fa, syárjas,
(nyárjadó fa.)
Nap nyugat, mint nap
szálat.
Nyárs.
Nehézkes (ez helyett:
nehezékes.)
Nyargalástt, nyargalvástu

Nyiíványság, nyiíványságos,
(mint
hitványság,
halaványság ’s a’ L
Nyílt (aperit)
Nyit.
Nyomtatvány nyug- Nyomtaték, mint fo
tatvány ’s több ef- naték, fon a t mível*

>
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féle a’ milveltető tetőből.
Rovaték,
igékből, melylyek melylyet a’ Hegyat, ety tat, tét-tel
aljánn rovátéknak
végződnek, gánts- mond a’ paraszt, ro
ósak. lássd a’ Debr; vat
míveitetőből,
Gram. 320. lap.
ilylyen vágaték ’s t.
eíF. Nyomtaték szokásbann lévő jó régi
szó, Nyomtatvány
az Analógyia elleti
koholtt ujj szó.
gyújtsál segedelmet Áh! nyújts segedel
ama’ Normális Én met;
ekben n: lm ! artzunkra borulunk s a’t;
Nötevény, uövötény Növevény, mint jöve
vény.
Nyugtatvány Qa»e- Nyugtaték, mint raotantia olyly roszsz saték, Vágaték ’s a* t.
mint nyomtatvány
Oda fel, oda le vagy Ott fenn, ott lenn
vagyon.
on
A
tik, etik± tátik, tetik,
Ódik , Ódik szerivedőleg, p; 0. a’ rét p; 0. a’ rét le-kaszállatik.
íe-kaszáiódik
Alt, alít* altUvaf, altOlt, ót
atlan mész, állvány,
28 *

Alma.
Ornt, ömt, romt.
Annet (aznéi helyett)
vagy odnét, annaa
(az nan helyett.)
Ondók folyás.
Ondó folyás
Orozkodik,
orozva
Oroszkodik
leselkedik.
Aztánn (ez helyettaz
Osztánn
utánn.)
Ótsó,oltsó^Palótzos) Altsó, alsó árú.
Óvástt; mertt óvást
Óvást (caute)
cautionem.
Oszolni.
Oszlani
Crna, ólma
Ont, önt, ront
Onnand

Petztzent, mint kotztzant, lotstsant.
Pajtás (contuberna Baj-társ (Pajtás anynyi, mint tsörös.)
lis)
Paliás, palló
Padlás, padló. Bürú.
Pelyva
Polyva, (pelyva nem
magyar hangú.)

Petszent (PP.)

Reá mivel két utól- Jobbann íratnék így:
járóbol ösz-szó
re-á .
Ravasság
Ravaszság.
Rikót, rikolt (Pal- Rikalt, mint sikált.
ótzos)
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Rabolni.
Rezked (mertt rezeg)
Rezzen.Reményi, mint ajánl,
szégyenl.
Ringat, reng
Remget, remeg.
Ront,
Romt,
Hűl, rül ^utól-járó) Ról, röl, mint tó), tói.
Roppant varas, civil- Ropintt, az az rakott
tas frequens
váras.
S.
Salló penyenn vagy Sarló.
Rablani
Reszket
Redzen
Reméli

on mondva

Sehol nem valék
Senki
Sikót, sikolt (Palótzos)
Szaggat

Sem-hol.
Sem-ki, mint nem senmi
Sikált, mint rikalt.

Szakgatíza^bólszak
ít ’s a’ t.
Szóróstól (una cum Szórösttúl, (szóróstól
a piloso.)
pilis)
Szá'm, vagy szájam,
Szá n (os meum)
(szám, numerus)
Számt, mertt a’ föld
Szánt
számlik, az az hámíik az eke-vas utánn.
Szóleje, (el-enyészSzeJejf

vénn az 6 az c előtt,
marad szőleje) miflt
velő, veleje.
Széjjel, szélylyel, v. Széljel?
széllyel.
Szeremts, melyly eb?
Szerents
ből rövidűle meg:
Szerelmes, amabilis
locus. Anonym.cap.
17. Sánd. Sokféle 11,
1
Dar. 64. lap.
Személyes Név-más- Személyi Név-raássa.
sa. Debr, Gr. p. 321,|
Szégyenl (mint remSzégyell
ényl) Pázmány Ka?
laúz Elöl-járó Lev,
Szek-fú
Szeg-ftf.
Szilvány a’ halbann Szívány, (kopoltyú)
szí igéből.
Sziget (irisula)
Szeget, olyly hely,
melylyet a’ víz körül
szeg. Sánd. sokféle
7. Dar. 232. lap.
Szidkozódik (mertt
Szitkozódik
szid, nem szit.)
Szóll
Szól, mint tilóból tilól.
Szötskö
Szöktsö, szökő, ugrt$
állat.
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Szűkölködik bornél- Szűkölködik borbnnn
kül
v. bor’ dolgábann.
Süvótő, süvöltő (Pa- Süveltő, siveltő.
lótzos)
Tálja, Táljék
tál gyök-érből (pa
tens locus) mint aU
ból alj.
Tértében, fektében, Térttébenn,
fekttébenn, állttábann.
áltában :
Taiió (penyenn vagy Tarló, piertt a’ gyö k
ér tar.
on mondva')
Tolyóka, tolóka, tol
Talyiga
igéből.
Számítalan, számta
Támítalan
lan.
Társaság,
társság.
Társasság
Tartozandó, p. o. Tartozó, mertt tartó
most hozzám tartó-; zandó a’ mi fog tar
tozni.
zandó
Táltos, ki-táltott eszű
Tátos
(aperti ingenii, sa
piens, magus.)
T e g y d ; mertt nem
Tedd
teded.
Tele, vagy telve
Teli vagyon
vagyon.
Táj, Tájjá, Tájék

Tálj.

Teljes, mint aljai
(Kováts Mih. Chémia I. Dar. 163. lap.
T éged.
Tegedet
Ide ’s tova.
T e ’s tova
Titeket.
Tikteket
T eéd.
Tiéd
Nagyonn Tisztelen Nagy tiszteletű, FŐ
dő Admodum Re tiszteletű.
verendus, FÖ Tisz
telendő Reverendis
simus,
Tisztelendő Kiss Tisztes Kiss Pap,
Pap: Reverendus. mint tisztes öreg
Olyly hibás, mint ember.
hibás lenne mond
ani : betsülendö tanáts, tekintendő Úr,
kívánandó atyafi,
ezek helyett: betsŰletes, tekintetes,
kívánatos.
Tódoz, tódúl
Toldoz, tóidul.
Toll, tollas olylyan Taiv, talú, talvas.
mint hamm, hammas
Tótt, v. Tót ember Toltt (mint roszsz ót,
v. ótt var.)
Telylyes, tellyes

Tsanál
Tsekély

Tsalány (tsaló fü.)
Ketsely, kitsély, kitsény p.o. víz.
Tselekedendő bún Tselekedeti bún, v.
tsplekedetes bún.
Tsikótó (palótzos) Sikaltó.
Tsiriz
Tsír-íz, mint silvd-íz
Tú l a’ Tiszára m e g y - A ’ Tiszáim túlra,
en
Tűi a’ Tiszai, túl a’ Tiszánn túli, Dunánn
Dunai szó
túli szó.
Túl túl (utól-járó) Töl, tói.
Tuba-rózsa
7 'ubarósa, mertt nem
tuba, és rósából Ősz*
sze-kötött szó, ha
nem ez Diákból lön;
tuberosa.

Tölle (Érd.)
T ő (acus)
Többi, többiek
Tövis, tövisk
Tökéllctes

Tőle.
Tú, mertt tő (radix)
fa töve.
Többéi, többoik, mint
főbbéi, fóbbeik.
Tüvis, ttives, tűs (acu
leatus.) innét tüske.
Tekéletes. Lássd en
nek Magyarázatját
Szó - könyvenibenn.
Evvel így él Páz-
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mány-is lássd a' Kálauz Elö-szavát.
U.
Ujj (novus), mertt új
Ű j : novus
digitus.
Ung-vár Vá rm e gye Ung-vár-roegye, mert
Ungvár Vár-megye
olyly képtelen, mint
Vas vár vár megye,
Fejér vár vár megye
* {Jradalom (Domini* Uradalomság, mint
um)
Fejedelemség, vagy
Úrszág, Jószág.
Uram Bátyám
Bátyám Uram?
V.
Várandó aszszony: Szülendő, szüléshez
proxima partui.
közel lévő.
Vákány
Vágány. Vág igéből,
al-fei be vágása.
Váló
Váju (váj igéből, vá»
jött fa.)
Vattok
Vagytok.
Vedd
Vegyd, vegyed; mertt
nem veded
Vígasság
Vígaság,
Volna, volt, cUvagy, Valna, valtt. (volna,
pn palótzosítva
vóna, voltt palótzos mint nem holna,

(

445

)

folna, hanem halna,
faltt.)
Vét valakit (tuetur) Véd (mertt vét pec
cat) innét védelem,
nem vételem.
Ö
\
Ögyít, Ölgyít
Elegyít (őgyít Paló
tzos.)
Ódi&rollhssA ódik-ot
Ók Királyjaik
Ő Királyjaik (illo
rum Reges.)
Önt
Ömt.
Örökkön örökké
Örökönn öröké.
Ölet
Őt
Ötlik a’ szemembe Ü tlik, ütközik.
Ő Felségek oda m én -A ’ Felségek mennek,
nek: Suae Majesta- Ö Felségük megyen
les illuc ibunt
mint kegyelmetek
megyen, 6 szekerük
megyen.
U,
Üdvösség
Üdvözs^g.
Ünnep mint ten-nap Üd-nep,mintteg*nap.
Ünnep nap
Üd-nep (ünnep nap^
szó-szaporítás.)

K ÖNYV’ T A R T A L M A .
A' Magyar Nyelv-tanító Könyvről közön
ségesenn.
I. RÉSZ. A’ Helyes Olvasás.
II. R Ész. A’ Hang-mérséklés.
III. RÉSZ. A’ Helyes Irás.
IV. R ész. Szó-hajlítás.
A ’ Szó-hajlításról közönségeseim, a’ hol
A' Szó-tsavarításairól.
I. Tag. A’ Nevek’ hajlításáról.
I. Fejezet. A ' Magakbann érthetők' haj
lításáról.
II. Fejezet. A’ Mással érthetők’ hajlítás
áról.
III. Fejezet. A’ Szám nevek'hajlításáról.
II. Tag. A’ Név-mássai’ hajlításáról.
I. Fejezet. A' Személyi Név-mássainak
hajlításakról, és a’ Ragasztékokról.
II. Fejezet. A’ Mutató Név-mássa’ hajlít
ásáról, és a meg-kűlönbböztető Név
mássáról ( Artikulusról.)
III. Fejezet. A viszszáló Név-mássának
hajlításáról,
IV. Fejezet. A’ viszszá hozó Név-más
sának hajlításáról.
V. Fejezet. A’ kérdő, és felelő Név-más
sának hajlításáról,
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III. Tag. Az ígek’ hajlításáról.
I. Fejezet. A’ rendes hajtogatású igék'
hajlításáról.
A. A’ ragasztékatlan ige’ tselekvő képe.
B. A’ szenvedő igének képe.
D. A ' ragasztékos igének tükör képe.
II. Fejezet. A’ rendetlen hajtogatású igék’
hajlításáról.
IV. Tag. A’ Részesülök’ hajlításáról.
V. Tag. A’ Beszéd’ hajlíthatatlan részeiről,
kűlönösenn a’ Határozókról.
VI. Tag. Az Ellől-utól-járókról
VII. Tag. Az egygyüvé foglalókról.
VIII. Tag. A’ Közbe vetőkről.
V. RÉSZ. Szó-helyheztetés.
I. Tag. A’ Név-szókkal való helyes élés.
1. §. A’ Ragasztékos nevekkel való hely
es elés.
2. §. A’ Magakbann érthetőkkel való he
lyes élés.
3. §. A’ Mással érthetőkkel való helyes
élés.
II. Tag. A’ Név-mássaival való helyes élés,
I. Fejezet. A’ Személyi Név-mássaival
való helyes élés.
II. Fejezet. A' Mutató Név-mássaivalvaló helyes élés.
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A. Az, és ez mint M utató Név-mássá
ról.
B. Az, mint Meg-kűlönbböztető Név
mássáról ( Artikulusról.)
III. Fejezet. A’ Viszszáló Név- , ássával
való helyes élés.
IV . Fejezet. A’ Viszszá-hozó Név-más
saival való helyes élés.
V. Fejezet. A ' kérdő, és felelő Név-más
sával való helyes élés*
III. Tag. Az Ígékkel való helyes élés, a’vagy Igék’ szerkeztetése
1.§ . Mikoronn kell élni ragasztékos igé
vel?
2.§ . Egyéb szabások az igék' szerkez
tetésébenn.
IV. Tag. A’ Részesülőkkel való helyes élés.
V. Tagé A’ Beszéd' hajlíthatatlan részeivel,
különösenn a’ Határozókkal való
helyes élés.
V I. Tag. Az Elöl-utól járókkal való hely
es élés.
VII. Tag. Az Egygybe-foglalókkal való
helyes élés.
V III. Tag. A’ közbe-vetökkel való helyes
élés.
IX. Tag. A’ Magyar Beszéd’ részeinek
rendjök.

I. Toldalék.
Nyelv-tanítási Szózatok Magyarul Diák
úl, és viszontag Diákúl Magyarúl.
II. Toldalék.
A’ meg-magyarázott Nyelvünk’ szabásai
ellen valamint a’ beszédbenn, úgy
a z írásbann el-követni szokott vét
kekről.
I. Fejezet. A ’ beszédi gántsokról közön
ségesenn.
II. Fejezet. Az írás béli gántsokról köz
önségesenn.
III. Fejezet. A’ gántsosann mondott, és
írott Magyar szókról különösenn.

UTÓSZÓ.
A' Származtató Szó-könyvemről.
Hogy a’ Magyar Nyelv-tudomány tök
életességre mehessen : egygy jó Gram
matikánn kűl, el-kerölhetetlenúl szükséges
még a’ Lexicon Etymologicum, az az Szár
maztató Szó~könyv, melyly minden Magy
ar, vagy meg-magyarosodott szónak ered
etét, származását, és annak származékjait
ítélőleg adná-elé; mertt az eddig írtt Szó
könyveink, sem minden szót elé nem ad-

rak, sőt szavaink* nagyobb részéről hall
gatnak, sem azokról semmi ítéletet nem
hoznak, a’ jókat a* roszszakkal öszsze ke
verik, és egygybe foglalják, a’ mi pedig
Jeg.nagyobb hiba bennek, az, hogy az igé
ket nem a’ gyök-érnél fogva, hanem azok
nak származékaiknál fogva, ’s így termé
szet ellen hordják-elé. Valamint a’ névszókbann az első Ejtés (nominativus) —
szokott lenni a’ gyök*ér, úgy az ígékbenn
a* gyók-ér személy, melylytól függ a’ Haj
togatás* minden tsínja bínja, a’ Jelentő mód’
egy gyes 3-dik személyje, p. o. ír, hízik,
lakik, alszik, ’s t. efF. A’ mti Szó-könyve
ink vagy a' Jelentő mód’ jelenvaló Üdéjé
nek első, és pedig hol ragasztékos, hol
raga«ztékatlan személyjébenn, hol pedig
a* határozatlan módbann hordják öszsze
az igékét. Innét pedig nem tudhatja az ol
vasó, ha valljon az ige ikes közép ige e,
vagy iketltn, p. o. ebbő l: lakom, fázom,
hízom, vagy laknia fáznia hízni' s t. eíF. nem
tudhatni, ha a’ gy ök-ér, lak, fáz, híz-e, a’
vagy pedig: lakik, fázik, hízik; mertt azt
is gondolhatja, hogy ragasziekosann áll
ott: lakom, fazom, hízom, mint sok számta
lan igét ekképenn ragasztékosann elé-hord
Páris Pápai, melylynek a’ gyök-ere Zs
beim
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benn nem végződik, p. 0. akarom , áldom
’st. eff. Mivel pedig niás formánn hajlik
az ikes, más formáim az iketlen közép-ige,
(a’mint a’ Grammatika tanítja), már nem
tudvánn valaki az eddig való Lexicon-v>kból, az igének ikes , vagy nem ikes léteiét;
fel-fog akadni annak hajlításábann a’ Gram
matika mellett-is; mertt noha meg-vagyon
mondva a’ Grammatikábann, hogyann kell
hajtogatni az ikes közép igéket, mi nemű,
p.o. hízik, bízik, válik, telik, alszik ’s t. eíF.
de melylyek legyenek az ilylyen ikes köz
ép igék, azt a’ Grammatika el-nem végez
heti, arra regulákat nem szabhatni, hanem
azt tsak a közönséges Nyelv-szokásból
tanulhatni, p.o. miértt mondjuk nf-kel:
hízik, alszik, válik, telik, lakik, és nem
híz , aisz , vál, tel , lak, miértt mondjuk iknélkül ezeket: foly, tsúsz, mász, úsz, ál
mád, asz, egygyez, hazud, kűlönbböz, do
hányoz, szánkáz, kotsikáz’s t. eíf. nem ped
ig folyik, tstíszik, mászik, úszik, áimadik,
aszik, egygyezik, hazudik, kölönbbözik,
dohányozik, szánkázik, kotsikázik, mint
ezeket sokann gántsosann óí-hel ejtik? —
Ennek má3 oka nem hher, hanem tsak
a’ közönséges Nyelv-szokás, miveíhegy
ezekkel régi Magyar Elejink állhatatos
ig

ann így élttenek, ’s így élnek velők mai
napiglan a’ tudós Magyarok. Miérttmondjuk ! szakadoz, szaladoz, hasadoz, fakadóz,
fáradoz, pipáz, ’s t. eff. nem pedig szakad
ozik, szaladozik, hasadozik, fakadozik,
fáradozik, pipázik, mint sokann viszsza
élnek ezekkel gántsosann ikkel inondvánn
ezeket? Ennek már a’ közönséges Nyelv
szokásonn kivűl az Analogiából-is okait
adom a’ származtató Szó-könyvembenn;
mertt t. i. szaladoz, szakadóz, hasadoz,
fakadoz, fáradoz, ezekből a’ másod gyök
erekből erednek: szalad\ szakadj hasadj
fakad,, fá ra d , melylyek iketlenek, mivel
semki nem mondja szaladik, szakadik, hasadik, fakadik, fáradik, már pedig az iketlen igék bel gyakorló igék , az, ez, öz végezettel lesznek, p. o. fedez^ kötözy tsiklancfoz, öldöz (mintha lenne óledez, vagy ölödöz, meg-rövidítve öldöz, mint szálból
lészen szaladoz (volitat, cursitat, meg-röv
idítve száldoz) ha pedig ikes igéből for
málunk gyakorlót, oz, ez, öz végezet utána
járul az ik%p. o. lakik-ból lészen lak-oz- Í*o
valamint szintté Tehető igét formálvánn az
ikesből, a’ hat, hét végezet utánn teszjük
az M-et, p. o. hízik *ból híz-hat-ik , válik ból
vál-hat ik} telik- ból tel-het-ik ’s t. eff. Tehát
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Etimológyia, és Analógyia tanít reá,
hogy ámbár lakik*bó\ mondjuk: lakozik ;
de ne mondjuk hasonlóiig szakadozik,
szaladozik, ’s a’ t. mivelhogy nem mond
juk: szakadik, szaladik 's a’ t* *) Miérit
32

*) Erre azt veté ellenemre egygy tudós
Magyar, hogy ez nem elegendő ok,
azértt nem mondani szakadozik, szalad
ozik, mertt nem mondjuk: szakadik,
szaladik ; mertt sok igéből, melylynek
gyök-erénél ik nintsen, mint p. o. tart,
múlat, ölt, fújt, kök, áld, vált, rejt, oszt,
tölt ’s t. eíF. ikesíge származik, úgymint:
tartozik, mulatozik, öltözik, füjtözik,
költözik, áldozik, valtoz k, rejtezik, osz
tozik, töközik. De nyombann azt felel
em, hogy nem olylyan nemű igék ez k,
mint amazok. Amazok gyakorló igék,
iraezek ped g viszontagió igék, szakadoz, szaladoz anynyit tészop, mint gyak
ran» szakad, sz .lad; de tartozik netn
anynyit tészen, hogy gyakrann tart vala
mit, hanem adósnak tartja magát, múU
a ta ttik : múlatja magá\ öl’özik mágára
ölti az öltözetet, füjtözik füjti magát,
költözik valami helyből ki-kelti magát,
tovább, odább jár, kél'sa't. Lássd Szókönyvembenn a’ lí. Tsomóbann ezik
szózatot. Név szókból is erednek ezik,
0ziks özik végezettel viszontagló igék,
’s ezek azt jelentik, hogy magákból azt
eresztik, a’ mit a’ név szó jelont: p. o.

nem kell mondani: pipázik , hibázik ? A’
közönséges Nyelv szokásonn-kűl, származ
tató Szó-köny vembenn ezen okát-is adom
Nyelvünk’ Analógiájából; mertt a’ név
szókból művelő igéket az, ez, oz , al, el, öl
végezettel egygy arányú szokttuk formál
ni, p. o. ural, és uraz, karikái, és karikáz,
li lói, és hálóz, abrontsol, és abrontsoz,
dörömböl, és dörömböz, síkéról, és síkároz, betsmérel, és betsmérez, okol, és okoz,
Öklel, és öklöz, szemel, és szemez, bizonyol, és bizonyoz, botol, és botoz, üstök
öl, és üstököz, porol, és poroz ’s t. eff. így
mondjuk ezeket-is: pipál, és pipáz, hibái,
és hibáz, valamint tehát az al, el, ol, öl
végezett! művelő igéket soha sem mondjuk
ik végezettel, p. o. soha sem mondjuk:
urálik, pípálik, hibálik, (errat) úgy nem
Illatozik, illatot ereszt magából, ködÖzik a’ hegy, ködöt ereszt, fel-magzik
a’ répa, rangot ereszt, magba megyen,
borjazik a’ tehén, borját el!, borját szül,
borját tol ki magából, rajzik a’ méh,
rajt ereszt ’s a't. Ez szerént ha jó lenne
pipázik, az anynyir tenne pipát ereszt
magából. Mivel pedig pipázni tselekvo
igét tészen, és pipálni, ’s pipázni egygy,
azértt valamint nem mondják pipálik,
égy nem mondhatni; pipázik.
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lehet mondani, urazik, porozik, pipázik,
hibázik ’s a’ t. Tehát i-szor szükséges len
ne a’ Lexicon Etymologicum erre végre.
2-szor Mivel az Ortográfiának fundamentoma az Etimológia, és a’ származtatás:
azértt hogyann kelljen minden szót igazánn írni, tsak a' származtató Szó-könyv
műtathatja-meg, melyly minden szó’ származatját elé-adja. 3-szor Mindent a’ Grammatikábann meg nem magyarázhatni, úgy
mint minden féle ki-vételt, minden-féle
különösséget a' Nyelvnek, hanem tsak a’
közönséges regulákat, *) ezekre nézve-is
szükséges a’ származtató Szó-könj^v (több
okát származtató könyvem’ szükségének,
lássd Szó-könyvem’ Elő beszédjébenn. —
Lássd Pápai Sámuel Magy. Lit.
lap.)
Annak okáértt szeretnem Nemzetem
nek hasznára fáradhatatlan harmintz esz
tendőbe teltt munkával el-készítettera az
*) így, p. o. hogy nem helyesenn mond
ják a’ főző lyányt szakátsnénak, a'varró
lyányt varrónénak, hogy jobb Erdélyi
módra mondani mutat, mint mutat, jobb
Erdélyiesenn mondani lépik a’ ló, mint
lép, jobb Keresztény, mint Keresztyén,
hogy piszok szó mondolat, ’s t. eff. ezek
et Szó-konyvembenn szembe tűnóleg
meg-mútatom.

( 4,54 >
efféle Szó-könyvemet-is. — Itt ama leg
híresebb Ádelung öt Tsomóbann ki-adott
Gramrnatisch Critisch Német Szó-könyvét
követvénn, ennek ezt a' nevet adttarn
Magyarul, és Diákul: Származtató M agyar
Diák) és Diák M agyar Szó-könyv , m elyly
a' M agyar szókat gyök-erőknél fo g v a Nyelv
tanító lag , gántsolódva , V ítélőleg adja-elé%
Id est: Lexicon Etymologicum Hungarica
Latinum , et Latino Hungaricum Grammati
co Criticum ,

Ez még első, és újjdon ujj
nuink-a a’ maga nemébenn, melylynek rövidedenn ez a’ tartalm a: — valamenynyi
Magyar szó Páriz Pápaibann, Sándor Ist
ván’ Toldalékjábann, Baróti Szabó Dávid'
kissded szó-tárjábann, és Márton Jósef'
Szó-könyvébenn foglaltatik, mind azok.
az enyémbenn is rendszeresenn meg-vagy*
nak, és még ezekenn felül ezerek, megezerek. Tehát mind ezeknél bőségesebb
az enyém, és én, nem ügy, mint ezek, ha
nem a’ Zsidó, és Görög Lexicon-ként i.)
ki-tészem a’ szó’ gyök-erét, annak minden
értelmét meg-magyarázom, és ha kérdést
szenvedő, meg-hányom, vetem, és meg
mutatom, ha magyar gyök-ér e, vagy ide
gen, és ha idegen, melylyik Nyelvből va
ló, és ha nem magyaros, hogy kellene azt
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meg-magyarosítani, vagy helyette más ig
az Magyar szót alkotni, vagy állítani? 2.)
Valamenynyi egygy, vagy majd tsak nem
egygy értelmű szónk vagyon, mind a’
gyök-ér mellé gyűjtöm, ’s így másodszor
Le xiconom egygy szer s mind Synonymia.
3-szor A’ gyök-ér alá hordom annak mind
en származékját, és ivadékját, az avval
öszsze kötött szókot (egygy szóval őszszókot.) 4 szer Az oda tartozó idoroos,
és ékes szólásokot (Idiotismos, et phrases)
a' köz mondásokkal egygyütt, ’s így Lexiconom egygyszer s mind Frazológia. Az
egész könyvet öt Tsomóra osztom A, E,
I, 0 , U, vocaiisok szerént. Mivel pedig
az 3 dik Tsomó rövid lenne, hozzá kötte
tik a’ Diák M agyar Szó-könyvem. Ezen
3-dik Tsomó’ 2-dik, (Diák Magyar) részébenn a’ Diák Nyelvnek gyök-ereit származékjaival, és ösz-szavaival egygyütt
rövidedenn hozom-elé: esmég a’ lelkes
állatok’, ’s növevények nemi neveit. Az
utánn a’ Magyar’s Egygy-házi Törvény
nek, az Isteni tudománynak (Theologia),
Böltselkedésnek (Philosophia,) orvasi, '*
kémiai, és Nyelv tudománynak mű szavait
(vocabula technica) adom-elé. *) Vala
mint a’ Grammatikámat a tudós Tanítók

ra, és tudatlan tanítványokra alkalmaztatám, úgy tselekedém a’ Szó-könyvemraelis; mertt ebbenn is a’ tudósokra nézve
Jegyzeteket tészek, melylyekbenn meghányom vetem a’ szónak gyök-erét, és róla
való vélekedésöket a’ tudósoknak gántsolódva, és ítéloleg meg-mondom. Efféle
könyvet helyeseim nem írhat, a’ ki nyelv
ünknek nem nagy isméröje, és a’ Grammatikába mély bé látása nintsen, és a Magy
ar szó' származásának minden tsínját veÍŐsenn nem érti. A -Grammatikámból a'
tudós M agyarok bolts ítéletet tehetnek szár
maztató könyvemnek felö le -is ; a’ ki pedig

Grammatikátlan, és Eümológiátlan, az
tsak vak-mero ítéletet tehet mind Gram
matikám, mind Lexikonomról, de vak-mero ítélet tételével tsűffá teszi magát a’ tu
dós Magyarok előtt. Ezen Szó-könyvem
nek í-sö Tsonióját fel-küldöttem Trattner
M átyás Urhozz még 1811. esztendöbenn
*) A’ mű szókat (vocabula technica)
némelylyek remek szóknak nevezik ; de
ez Tohtos remeszló-hó\ való, melyly
irűt tészen, remeszelnik anynyi, mint
művész. Némelylyek ezeket mester szók
nak mondják ; de mester nem Magyar
fizó. Jobb tehát mű szó Kováts Mihály
Chémia 180. lap.
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Januárius elejém). Ő azt a’ tudós Magy
arokkal meg-nézetvénn mely’yból ítéletet
hozhatni a’ többi Tsomókra nezve-is, en
nek nyomtatását magára vállalttá, és hoz
zám küldött levelébenn 1812-benn 16. Septemberbenn meg-ígértie, hogy i8t"-bann
Juniusbann az eiő-fizetésről való hír adást
ki-nyomtatja, és mind a’ két Magyar hazábann közönségessé tészi, és ha három
száz elő fizető találkozandik, — azonnal
hozzá-fog a’ Szó-könyv' nyomtata áhozz.
De a’ háborús üdő, és a’ pénznek ötödöl
tetése, ’s így meg szűkülése miatt remény
sége sem lévénn, hogy 300 elő-fizetö tal
álkozzék iJylyen nagy, és áros munkára,
mertt az egész munka írásbann 600, tehát
nyomtatásbann leg-alább-is 300 ív körül
belől fog lenni: ezen ür-ögygyel, színnel,
neszsze!, — és fogással a" Szó-könyvem
nyomtatásáról való hirdetőt (Annuncationem) ki nem nyomtaté, előbbi ígéreteit
meg-má9oIá, viszszá vouá, és Szó-könyv
emnek I. Tsomójár, oielylyet már tzenzuráltatott- is, és mel vly ná a 181 1. J nuá'iustól fogva több bíztatás mellett vára a*
sajtót, azt 181 4. csztendőbenn nekem viszszá küldé - - a' többi ísomók még Pestenn
nem valának. De ezen Grammatikám már

Budánn meg-fordúla ; az Universitás Ti
pografiájáhozz pedig szerentséje nem lehe
tett. *)
*) Mertt a* Magyar Universitas’ betűji
vel, és sajtójával a’ Felséges K.H. Magy
ar Tanáts tetemet Magyar Grammatik
ákat, és Magyar Szó-könyveket nem
akar nyomtatni, hanem tsak Oskolai
g/ermeketskéknek való Grammatikátskákat, egygy nehány árkusból állókat.
Ez az oka, hogy ámbár a’ Felsöségnek
izgatásából írá, amaz eddig leg-híresebb
Magyar Nyelv Tanító,’s a’ Magyar Universitás’ tagja Révai Miklós, az Elabo
ratior Grammatika Hungaricát; de mi
vel az nem gyermekeknek való vala,
hanem okos embereknek, és tudósoknak :
szerentséje nem lehetett az Universitas’
Tipografiájáhozz, hanem kénytelen vala
JUaecénásokat keresni, tölök költséget
koldulni. Az első Tsomóra ( volumenre)
nyertt Veszprémi Fö Tiszteletű Prépost
Zsolnai Dávid, és Veszprémi Kanonok
Hertelendi Gáspár Uraktól. A’ 2-dik Tso
móra nem tudom kitol. A’ 3-dik Tsomót
Trattner Mátyás Ur nem akartta ki
nyomtatni, ’s most is nála pang, mivel
hogy semki sem nem susztogtatja, sem
nem pengeti nékje a’ pénzt. — A’ mit
.rnondék* a’ közönséges Literatúra béli
Uijságból mondom ;f mertt Nro. 81. az
Allgeraeine Literatur Zeitung 29. Márz.
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Ha az Elől-járóknak úgy tetszenek, az
Oskolabéli gyermekek számára ezen okos
kodva tanító Grammatikámból igen könynyenn készítenék egygy más igen rövidet,
egygy néhány árkusra terjedőt, egygyúgyü elé-adással, ki-hagy vánn innét a’ jegy
zéseket, és az erősítő okoskodásokot, tsak
az elé-adást, meg-műtatás, és bizonyítás
nélkül (Propositiones sine Confirmatione)
írvánn le, ezen okkal móddal elé-adott bóségesbb Grammatika pedig maradna az
értelmesebbeknek akar tanulóknak, akar
tanítóknak hasznokra, és igazgatásokra;
akkorára az újjabb észre vételeimet-is ezen
2-dik, de kissebb ki-adáshozz toldhatnárn,
1805. így ír: Pest bey Trattner: Ela Loratior Grammatica Hungarica &c. —
Die Kosién zum Druck ctes ers»en Bandes gaben dér Probst des Wesprimer
Domkapitels D ávid Zsolnai, und dér
Wesprimer Domherr Caspar Ilertelendi.
M öchten doch soiche Bevspiele immer
mehrere Katholische Prálaten ermuntern,
den Überfluss an zeitlichen Gütern, womit sie die Frevgebigkeit dér Ungrischen
Könige ausgestattet hat, zum Besten des
Vaterlandcs anzuwenden. Bár a' Magy
arok’ istene az én Szó-könyvemre is ilyly
jó szívű Magyarokat támasztana!! Már
támada a’ Nyelv tanító könyvre, rem
ényiem támad a’ Szó-könyvre-is.

ME GA*

SZERZÉS.

M agyar Nyelvbenn való gyakorlatúig
mind a f o l y ó , mind a kötött beszédből
halljunk valamit.
A.

A’ f o l y ó Ma g y a r s á g b ó l .

Életednek teljes napjaibann elmédbenn
légyen Isten, és ójad magadat, Hogy vala
ha a’ bűnnek ne engedj, és el-ne hagyjad
a’ mti Urunk Istenünk’ törvényjeit. A’ te
jószágodból (vagyonodból) adj alamisnát%
és egygy szegényről se fordítsd-el ortzádat; mertt ügy lészen, hogy rólad se fordüljon-el az Űr’ ortzája. A’ mint lehet, ügy
légy irgalmas. Ha néked sok lejend, boségesenn adj; — ha néked kevéss lejend,
ligyekezzél a' kevesset-is örömestt adni ;
mertt az alamisna minden bűntől, ’s a’ ha
láltól meg-ment. Ójad magad’ fiam! mind
en fajtalanságtól, és feleségedenn kivúl
soha ne engedjed, hogy vétket tudj. A’
kevélységet soha elmédbenn, vagybeszédedbenn ne uralkodtassd, mertt abból von
eredetet minden veszedelem. Valaki nék
ed valami! munkálkodik, mindjártt addineg annak bérét, és a’ munkásod’ bére ná
lad semmi képenn ne maradjon. A ’ mit
mástól gyűlőlszsz néked tselekedtetni, —■
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meg-lássad, hogy soha azt másnak ne tselekedjed. Tób. IV.
Tik vagytok a’ föld’ sava. Hogy ha a’
só meg-ízetlenűl, semmire többé nem jó,
hanem hogy ki-vettessék, és el-tapodtassék az emberektől. Tik vagytok a’ Világ’
világossága. Nem rejtethetik-el a’ hegyenn
helyheztetett Váras, sem gyortyát nem
gyújtanak, hogy a’ véka-alá tegyék, hanem
a’ gyorta tartóra, — hogy világoskodjék
mindennek, valaki a’ házbann vagyonÚgy világoskodjék a’ ti világosságtok az
emberek előtt, hogy lássák a’ ti jó tettei
teket, és ditsőítsek Atyátokat, ki menynyekbenn vagyon. Ne véljétek, hogy a’ tör
vényt jövék fel-bointani, vagy a’ jövwidőlöket; (jósolókat) nem jövek fel-bomtani, hanem bé-tölteni. Hallottátok hogy
mondaték a’ régieknek: ne fajtalankodjál;
én pedig mondom nektek, hogy minden,
a’ ki látja az aszszony-áilatot annak megkívánására, már fajtalankodék véle a’ szívébenn. Hallátok, hogy mondaték : szer
essed feledet, és gyűlöljed ellenségedet;
én pedig mondom nektek: Szeressétek
ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, kik
titeket gyűlölnek, és imádkozzatok a’ ti
üldözőjitekértt, és rágalmazójitokértt, hogy
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fiai légyetek a’ ti Atyátoknak, ki menynyekbenn vagyon, ki az Ö napját fel-támasztja a jókra, és gonoszokra, és essöt ad az
igazakra, és hamisakra. Máté V.
Légyetek irgalmasok, mint a’ ti Atyátok-is irgalmas. Adjatok, és adatik nektek.
Azon mértékkel a* melylyel mértek, viszsza méretik nektek. Miértt nézed a’ szál
kát az atyád fia’ szemébenn; a szál fát pe
dig (szelement) melyly a’ te szemedbenn
vagyon, nem eszmélled. Lukáts. VI.
Hogy ha mü magunkat meg-ítéln6k,
nem ítéltetnénk-meg. Sz. Pál. Kor. I. Lev.
XI. Kész.
*
}
A’ szeretet törő, kegyes.* a’ szeretet
nem irigykedik, nem tselekeszik gonoszul,
fel nem fuvalkodik, nem tisztesség kíván
nem keresi azokat, a’ mik magáé, nem ger
jed haragra, nem gondol gonoszt, nem ör
vendez a’ hamisságonn, övendez pedig az
igazságonn: mindent el-tűr, mindent hisz
en, mindent reményi, mindent el-szenved.
Kor. I. Lev. XIII. rész.
Öltözzetek-fel az Isten’ fegyverébe,
hogy az ördög’ leselkedéseinek (entselkedéseinek) ellenök állhassatok. Azokáértt
vegyétek-fel az Isten’ fegyverét. Álljatok
Azértt fil-övedzvénn ágyékaitokat (lágy-
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ékaitokat) valósággal, és fel-öltözvénn az
igazságnak vértjébe ( németesenn pántzéljába), és sarut vonvánn lábaitokra a’ békes
ség’ Évangyéliomának készületével; —
naindenbenn fel vévénn a’ hitnek vértjét,
melylybenn az igen gonoszcak minden
tüzes nyilát meg-althassátok, és az iidvözségnek sisakját vegyétek-fel, és a’ léleknek
kardját, melyly az Isten' igéje. Eféz. VI.
Ne legyetek okosak ti-magatoknál#
Semkinek gonoszértt gonoszt viszsza nem
advánn, a' jókra ügyekezvénn, nem tsak
Isten előtt, hanem minden ember elött-is.
Ha lehetséges, a’ mi rajttatok áll, minden
emberrel békességtek lévénn, magatokat
nem oltalmazvánn, szerelmeseim; hanem
adjatok helyt a’ haragnak; (x. i. Isten ha ragjának, ’s boszszú állásának) mertt írva
vagyon: enyém a boszszú állás, és én m eg
fizetem. Meg-ne gyozessél a gonosztól,
hanem jóval gyözzd-meg a’gonoszt. Rom*
XII. Rész.
Mindennek haszonra adatik a’ Lélek
nek meg-jelenése: némelylynek ugyan a’
Lélek által adatik a'böltseségnek beszédje,
másnak pedig a’ tudománynak beszédje,
másnak a’ hit, másnak a* gyógyítások’ aján
déka, .másnak a' tsudáknak tselekedeteik,

másnak a’ jövendölés, másnak a’ lelkek’
meg-választása, — másnak a’ nyelveknek
különbbségeik, másnak a' beszédnek magyarázása. Kor. I. Lev. XII. rész.

B. A’ kötött, és köl tött Magyar
ságból.
a. ) A’ kötött beszédnek az én ítéletem
ként ez a* leg-nagyobb haszna, hogy az
emlékezetet kivált képenn segíti. Szónak
okáéra, ha az leg-közelebb elé hozott ingyenn való kilentz féle ajándékát a’ Szent
Léleknek a’ következő versekbe foglalom,
nagy baj nélkül sorvástt elé tudom szám
lálni azokat, (valamint a’ Diák-is a’ testi,
és lelki irgalmasságnak tselekedeteit ezen
versekbenn emlékezetnek okáértt szépenn
elé adja: '
Consule, carpe, doce, solare, remitte frr^
ora,
Visito, poto, cibo, reditno, tego, colligo,
condo.J

Bölts, tudomány, és bit, gyógyítás, és
tsnda-tétel,
Meg Prófétáié?, lelkek, nyelvek, ma
gyarázat,
b.
) A’ papi Megyémet, melylynek a
Anyja (Mater Ecclesia) Szerents Várassa,
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fiai pedig (filiales) ezen helységek: Bekets, Legyes-Bénye, Ond,Szada, Harkály,
és ezen két puszta (prsediura) Harangod,
és Takta Föld-vár, ezen versekbe foglalám emlékezetnek okáértt:
Bénye, (Legye9) Bekets, Ond, Harkály,
Szada, Takta, Harangod.
Ennek az anyja Szerents, jókat iránytta
jelents.
d.) Néhai Toltsvai Énekes (Cantor)
D orosm ai M ihály , néhai Nagy-Tiszteletű
Toltsvai Plébános JVlutuska János Urnák,
a’ Plébánia’ malmából a' Plébánia’ kertjé
be dúskáló állványul *) hozatott örlo kő
nek fa karimájára, ezen elmés verset írá,
meg-hagyó szavára. "
Míg koptattta magát hajtott sok hasznot
U-ának,
Most heverésébenn mindeneket tsak
emészt.
e.) Nemes Bihar Vár-megyébenn egygy
Szívósi nevezetű, hivatalára nézve tsak fa
lusi Jegyző (Notarius) ugyan ; de jó költő,
’s elmés verselő, egygy bizonyos Borbála
*) Ezen asztal (Kortsosann szólvánn) ma
is még-vagyon azon Kertbenn, a' dió-fa
alatt, a’ hol sok dosölés történek ; de a’
fa kávája oda vagyon.
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nevű fiatal Aszszonvságoi neve napjára
ekképenn tisztele, és köszönte:
Barbara nints párod, ha Bihart szélűére
he járod,
Tudja vitéz párod, gyémánt, Karbunkulus árod,
, Víg napodat várod, várom, mint várja
badárod,
Nints tetemes károd, meg-töltsed még
ma pohárod'.
Nem sokára meg-halvánn ezen Aszszonyságnak a férje; a’ következő esztendöbenn elé forduló Borbála napjánn im
ígyenn köszönte igen elmésenn fonákúl
fordított versekkel:
Barbara nints párod, szomorú Kriptába
be-zárod.
Félre le-száltt árod, télre fordulaté nyá*
rod.
Gyász napodat várod, tóled ki-repúle
badárod.
Van tetemes károd, keserűség már te
pohárod.
f.) Szál-dobosi Pap János Úr ezen
verseket adá írásbann F. Fö Hertzeg Nádor-íspány Urunknak, midonn a’ Magyar
Nemes Seregnek vezérlésére a’ Frantziák
ellen indúló félbenn lenne, mint Vezér.

Hív Magyar! Ez Had-nagy Fejedelmetek,
nagy is az Had-nagy
Fő Palatinus. Elől sok kakasokat el-öl.
Hajtja leg-eíöre, valamint juhokat legelőre,
Lesz’ bizony ütkezet-is, sok nemes üt
kezet is.
Úgy e kik ezt értek, vagyon is nálak ehet
érték,
Ezt ma nekik ytteg-adom! Jobb kezem
imhol adom!!
Iffiu ki-áltt ott, gyönyörű sereg égre ki
áltott,
A' panasz ebb^ vagyon, puska ha lenn»
vagy ón.
Ok mind el-mennnek, ’s ha vitéz piatzára
ki-mennek
Mársnak. A' Frantzia tűz egygyet is
hátra nem tíz.
Szürke lövök készenn vala már indulva
merészenn
A’ mikor ehho kiált, Pest, Buda, síkra
ki álltt.
Bájttá Magyar kel)-fel lobogó zászlókat
emelj-fel.
Gyújts sereget szaporánn, állj-ki tsatár^
koránn.
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Mertt ugyan-is ha meg-hív Bonaparte,
’s nagy hada meg vív,
Rútul bán’ veled-is; mertt morog ellened-is.
Kelj-ki hatalmaddal fiamL O sies ellene
haddal
Készülj, és vele szálj szembe, 's előtte
meg állj.
Ot te magadra ne várjd, hanem útait is
hamar el zárjd.
Lepjedds ott vatsoránn, veszszen a’ ma
ga soránn.
Látd e reád készűltt, bizony eddig is sl
miket Ö szúltt,
Többről többre viszi, győzni fog újjra,
hiszi.
Burgus, Olasz, Német, Spanyol, és Orosz
érti mesémet.
Hát haj Magyart meg-aláz, rút is a’, ha
le gyaláz.

A’ tetemesbb gántsok meg-igazíttatnak,így
olvasvánn ’s írvánn:

B. A ’ többes számú dolgokról maradjon ki.
hajdann szó mindenütt egygy n nel írassék ; mertt
hajdani, hajdanábann, nem pedig hajdanni,
hajdannábann.
Jegyzet.

A ’ nyomtató a’ szókat a’ sorok’ végénn sok
szor nem a’ szó taglás’ szabása-ként szakgatá 
meg; mertt gyakrann a’ meg oszolhatatlan gyök 
eret is meg-szakasztá, p. o. ma gányostól mag
ányostól-helyett, sze-rént, szer-ént h. ta-núlám,
tan-úlám h. dol gábann, dolg-ábann h. tu-dósok,
tudósok. h. egy-gyes. egygy -os h- szok ás- szok 
ás h. má-sik, mas-ik h. mon-dást, mondást h,
mel^-l^ek. melyl^-ek h. je gyek.j egy-ek h. kö-tó,
kót-ó h. lö-gok,^j óg-ok h. ré-sze, rész-e h^ hoz-zá,
hozz-á h. nyo-ma, nyom-a h^ han-gú, hang-ú h,
^tök édességre, tö-kéletességre h. ’s a’ t,

