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La lanyae — la copie de l' inlclligence.
(A nyelv — értelem mása).
LE MESL.

©ie ©pradje ifi bet Slíbrucf bet ínneten SSctt.
(A beszéd belvilág ábrázolata).
Schmitthenner.

©ín 93cíf ^at feíne 5íbee , ju bet c3 feiu SBort §at.
(Nincsa népnek arról eszméje, mire szava hiányzik).
Herder.

©er benfenbe ©eifi witb teiíííd) in ber ©ptadje.
(A gondolkodó szellem a nyelvben testté lesz).
Becker.

©íe ©^)tad;e — ber ©cttmetfdjer beS ©ebcmfenS.
(A nyelv — tolmácsa a gondolatnak)Eichoff után Kaltschmidt.
A nyelv kimivelése a nemzetek pallérozásának következése.
Gr. Teleky László (1806).
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A MAGYAR NYELV SZELLEME.

o

ELSŐ KÖTET.

! MŰVELT MAGYAR NYELVTAN.

ELŐSZÓ.

Honi műveltség honi müveit nyelvvel együtt jár.
Melyik az ok , melyik az okozat , nem vitatom. Hanem
valamint nyelvünknek roppant haladtát az utóbbi évti
zedben teljességgel ki nem magyarázhatnék, ha müveit
közönségünkben annak elfogadására képesség nem lé
tezik vala, úgy a honi műveltség, tudományokra,
művészetekre s finom társas életre alkalmazható mü
veit nyelv nélkül általános soha sem lehet.
Magyar nyelvünk müveltetésének nem csekély be
folyását a honi általánosb műveltségre már jókor érez
ve , átlátva , egyes erőmet minden alkalommal , mely
csekély körömben ajálkozott , én is arra törekvém for
dítani, hogy apáinkról maradt e legnagyobb kincsnek,
melyben főleg rejlik jövendő nagyságunk , kiaknázá
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sához szinte járulhassak. S jóllehet hasonló munkálatok
egyes erőt , időben és térben és hatáskörben korlá
tolt erőt felülmulnak: mindazáltal elvégre is egyes
részekből alakulván az egész, egyes ügyekezeteket ki
nem zárnak sőt igénylenek.
Mintegy tíz évvel ez előtt már két nyelvészeti
munkát nyujték a közönség elébe. Az egyik (^Műszókönyv') kedvezőleg fogadtatott s első megjelenése
óta több kiadást sőt utánnyomatásokat is ért; s híze Igek
magamnak , nyelvünknek a törvénykezési gyakorlatba,
és ez által , minthogy minden tudományos gyakorla
tok közt ez jár az élethöz legközelebb , az életbe ve
zetésére is nem kis befolyással volt. A másik (,Magyar
nyelv metaphysicája') sem a közönségnél sem szak
férfiaknál — egyes szózatok kivételével — nem igen
pártoltatott ; mit inkább önleges (subjectiv) gyönge
erőmnek s hiányos előadásnak, mint a tárgy csekélysé
gének kölletik felrónom. Azonban e körülmény további
ügyekvésem s buzgalmam nem csökkenté. Következő
években magyar-német szótárt adék , mely inkább a
korszükség mint saját tökélyessége által nyert kedvező
fogadtatást. Szinte hat éve pedig egy teljes magyar
nyelvtan kidolgozásához fogtam. Ámde munkálkodásimnak alig közepette mihamar észrevevém, hogy ed
digi nyelvtanitóink egy része a magyar nyelv igazi
szellemébe épen nem hatott, más részét pedig, kiknek
egy némelyike mélyebb behatást és nagyobb szorgal
mat fejthetett volna ki , részint tekintélyekhez , részint
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idegen nyelvek alakjaihoz! kelletinél nagyobb ragasz
kodás tespedésbe hozta , vagy épen tév-utakra ve
zette; úgy hogy mind e mai napig még csak azon fövagy alap-elveket sem tudák kifejteni , melyekhöz
kelljen nyelvtani rendszerben mindenkor alkalmazkod
nunk, s melyek czáfolhatlanúl megmondják minden
lehető esetben : mi a jobb s miért jobb. Ily körülmé
nyek közt félretettem minden magyar nyelvtant , s fe
jemet egy Bujább kidolgozásában törtem. A nyelvek
egyetömi bölcseletét emiitett egyik korábbi munkára
készítésekor már némileg sajátommá tevén, most szó
tárainkét kutattam végig, s majd minden egyes ma
gyar szót taglalás , elemzés , vizsgálat alá vevék. És
csak ezen előkészületek után kezdettem a rendszeren
— az előttem álló nagy tömeg rendszeritésén — újabb
nyelvbölcselők olvasgatása mellett is gondolkozni. S
e folytonos gondolkozás eredménye lön több év legördültével e jelen munka.
Két főczélt kívántam e munkában különösen el
érni, u. m.
1. a magyar nyelvet az eddigi nyelvtanok idegen
formáiból, idegen nyelvek nyűgeiből kiszabadítani;
2. egy lehetőségi teljes elemi nyelvtant , mely a
figyelmes [ olvasót minden előfordulható esetnél útba
igazítsa , nem pedig, mint az eddigiek nagy részben
tevék , többnyire az élő gyakorlatra utasítsa , adni a
gondolkodniszeretök kezébe. Az elemi nyelvtanon—

formák tanján — túl egyebek is fordulnak elő e mun
kában, például némely szókötési szabályok, nyelvbuvárlali jegyzetek ; de vagy igen nagy nevezetesség
tekintetébül, vagy pedig azért, mivel eddigi nyelvta
nainkban ösmeretlen szabályokat és vizsgálatokat érin
tenek. Mind ezeket csupán fölösleg- s figyelmeztetés
képen kívánom nézetni.
Szolgáljanak a mondottak némi felvilágosításul a
követelő czim ellenében s azon merészletem igazo
lására , hogy minden eddigi nyelvtanok s módszerek
félretételével újat készítek, újat készitni szükségesnek
hivém. De nagy részt vön ebben azon hő vonzalom
is , melylyel hasonlíthatlan nyelvünk iránt , — azon
nyelv iránt, melyet rajtunk kívül ,e nagy világon'
bár a külföld tudósai már a legtávolabb , s legrégibb
nyelveket is kibuvárlották , senki sem ért , senki sem
ösmér — nemcsak azért viseltetem , mert anyám tejé
vel szivám magamba, hanem főképen mint nyelvbuvár,
mint ki e nyelv szépségeit, tökélyeit csodálni nem
győzöm s az egész világgal megösmertetni , megked
velteim óhajtanám.
Igazításokat találhatni leginkább a hajlitási , ille
tőleg ragozási tan nagy részében, kiegészítéseket
ugyanezekben s a részletes szabályok kitünőbbjeiben, teljesen új dolgokat a vezér-elvekben, az egész
mód- és rendszerben eleitől végig, a magyar ver
selésben, st.
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Lehetnek egyes szók, melyek mióta e munka ké
szült, nagyobb szabatosságot nyerének, p. o. ,mü'
hajlitása a 14. §-ban ü- vagy ?'-vel adatik elő minden
további különböztetés nélkül , azonban némely íróink
újabb korban a keltőt meg kezdik különböztetni, az w-vel
hajlitást inkább szellemi (_tnüvénz^ művelj az ?'-vel
inkább anyagi (wm?.v, micel) jelentésben használ
ván; mi ellen nemcsak semmi kifogásom, sőt az
épen vezér-elveim értelmében történik. Én azonban
még vegyest iram. De ily egyes szókbani tökélyesbilések élő nyelvben mindig lesznek; s ha még netalán
e munkábul még mások is maradtak volna el, azokat
a második kötetben (Nyelvtani szótár) kipótolni ügyekezendem , addig is tárgy-értő honfitársaimnak minél
előbbi becses figyelmeztetését szívesen kikérvén.
Czáfolgatásokba ereszkedni nem akarék, mert
akkor munkám 3 — 4 annyira is könnyen növekedhetett
volna.
A második kötet (Nyelvtani szótár vagyis a magyar
nyelv alkatrészei ú. m. gyökök, ragok és képzők betű
sorban) majdani megjelenését azon részvét fogja föltéte
lezni, melylyel a közönség ezen első kötetet fogadandja.
E második kötet nemcsak egészen egyetlen munka leend
irodalmunkban , hanem az újabb korban egy Eichoff,
egy Bopp, egy Kaltschmidt és más nyelvbuv árok által a
hindu-európai st. nyelvek közt tétetett fölötte érdekes
nyelvbuvárlatok nyomán, eddig meg nem kisértett ha

XII

sonlitásokat is, — például Kaltschmidtnak egyik újabb
munkájában (Sprachvergleichendes Wörterbuch der
deutschen Sprache. Leipzig. 1838. etc.) az egész né
met nyelv 40 családra osztatik föl j s ki hinné, a magyar
nyelvben mind a 40 család tisztán s élő egyszerű
gyökökben (természet szerént rokon jelentéssel) föl
találtatik — foglaland magában.

Bevezetés.
S- iNyelv. Nyelvtan. Népnyelv. Mivelt nyelv. Nyelvé
szet. Nyelvtudomány.
Mi emberek gondolatink- s képletinket egymással jelek
által közölhetjük.
Ezen jelek közt legfontosbak a hallható jelek.
Ezeknek előállítása szólás, vagy beszélés.
A hallható jeleket ismét láthatókkal érzékithetjük s ekképen gondolatinkat a távolnak (térben és időben),
hová a hallhatók nem érnek , átadhatjuk. Ezen mester
ség az írás (szélesb értelemben, t. i. a nyomtatást is ide
értve).
A hallható és látható jelek öszfogalma nyelv (át
vitt értelemben). És igy : nyelv a szólás és irás mester
sége ; s a helyesen szólni és irni tudás szabályainak ren
dezett előadása : nyelvtan (szólás- és irástan).
Valamely nyelvet , úgy a mint az a népnél miveletlenül létezik , ha szinte némelyek azt irás- és könyvekbe
föl is vevék s szerkezetét az értők nyomozván, némi
szabályokba fel is oldozák , népnyelvnek mondunk *).
*) Sít 5Bű(Ijtrft>radje toarb fomit an SBíttevn unb JRtbenéartcn reidjer; afcet
6eí dnjeltun ©djtiftjhflern auágenommni , i m ©anjen ne($ nicfct ge*
nng f<$arf »cn bet ,@i>ra(íie beí Scíenö' gefrijlcben. SplSty'í
•Sjanbt). ber angar. !|}ocfte.
l

De ha valamely nyelvet rendezni, szépitni és sza
batosan meghatározni is törekvünk , s új elveket nem felállitni , hanem a létezőkbül ész szabályai szerént kifejteni,
annak szógyüj telékét helyes ízléssel s tárgyösmerettel
megválogatni , dúsabbitni (igyekszünk, s ekképen azt a
tudományok- s művészetekre és finom társas életre előkészitgetjúk, alkalmassá teszszük s igy tökélyesbitjük , ez
akkor míveit nyelv. Következőleg
Valamint a mivelt ember a miveletlentől : úgy külön
bözik a mivelt nyelv a nép (köznép) nyelvétől *).
A nyelv visgá! gatását, fejtegetését különösen nyel
vészetnek, nyelvbuvárlatnak hívják; és csak szerke
zete puszta előterjesztését nyelvtannak. Mindkettőt együtt
értjük a nyelvtudomány alatt.

2. §.
A nyelvnek s nyelvtannak részei.
Minden emberi nyelv mondatokbul áll; a mondatok
pedig állanak szókbul; a szók szótagokbul ; s a szótagok
egyes hangokbul, szóhangokbul (egyszerű hallható jelek
ből) a beszédben, vagy egyes betükből (egyszerű lát
ható jelekből) az írásban.
Tehát minden nyelvtan a legegyszerűbb elemeken
kezdve négy czikkelyből áll , melyek 1. szóhang- s
betütan, 2. szótagtan, 3. szótan, 4. mondat
tan. A három első az egyes szókrul, különösen
azoknak elemzésérül tanít , s ezért nevök : szónyomozás
vagy szóelemzési vagy
elemi nyelvtan;
*) „A nyelv mivelése, a nemzet mindennemű egyéb pallérozásával annyi
ra egybe vagyon köttetve, hogy amazt e nélkül hiában kívánja az ember
előmozdítani." Gr. Teleky Lászlónak a magyar nyelv előmozdításáról
buzgó esdeklései. Pesten, 1806.

az utolsó löbb szók egybekötésérül értekezik, innen ár.
másképen szókötési vagy
fensöbb nyelvtan.
Jelen munka czélja a magyar elemi nyelvtan, két kü
lön főrészben vagyis kötetben : I. értekezőleg (szoros
értelembeni nyelvtan) ; II. betűsorban (a magyar nyelv
alkatrészei, u. m. gyökök, rakok és képzők).
Fő czélom ugyan e munkában a mivelt magyar nyelv
tan; de megérintem némileg a népnyelvet is, különösen
pedig a főbb szójárásokat. Megérintem továbbá a régibb
nyelvet némely érdekesb eltéréseiben. Megérintem vég
re a népnyelvben levő szabálytalanságokat, hogy tudja
az olvasó , mikben és miért követ el némely népszokás
nyelvtani bibát, s ovakodjék attól.

3. §.
Vezér-elvek a nyelvtanítás- és mivelésben.
Csaknem valamennyi nyelvtanitókra különbféle nyel
vekben azon méltó panasz van , hogy sokszor önalkotta
elveikre, akár helyesek akár helytelenek azok, erővel
csigázzák a nyelvet, nem ügyelvén részint a köz szokásra,
részint valamely fensöbb törvényekre.
Nagy kérdés: ki dönti el, ha állanak- e szabályaink
a nyelvtanításban s mivelésben, vagy sem?
Már régibb nyelvtanitóink megállapítanak némi általánosb törvényt , mely egyik rész szerént : szokás ; mások
szerént : szóelemzés és hasonlóság.
A szokásnak(népszokásnak),mint főtörvénynek a nyelv
ben, régenten igen sok pártolói voltak ; „Quem penes arbitrium est etjus et norma loquendr'szólánakíloráczczal, vagy
„Consvetudo certissima loquendi magislra" Quintiliánnal ; s
köztük nálunk kitünőleg Verseghy Ferencz, Pápay Sá
muel st. Mások, színie nálunk, Révay mesterök után a szoelemzésl (etymologiát) és hasonlóságot (analogiát) mint
*

a határozatlan szokásnál biztosabbakat tüzek s tüzik ki vezér
el vökii I. „Etymologia, consvetudinis raulto certior arbitra. —
Analogia facem praefert etymologiae." etc. Révay. Azonban
valamint Horácz és Quintilíán sokban máskép irtak mint a nép
beszéle : úgy az utóbbi elvek vallói is a nyelvszerkezet
nagy részét másképen tanitják s állítják öszve , mint a
szóelemzés és hasonlóság hozzák vala magokkal, azaz igen
sokban csak a szokáshoz ragaszkodnak ; maga a Révay
iskolája a régi (természetesen csak fenmaradt iratokban
találtató) szokásnak igen buzgó követője , vagyis inkább
válogatója.
Én a nyelvtanítás és nyelvmivelés főelveit egészen
másutt keresem. Lássuk !
Vannak egyetömi s fensöbb törvények , — kell lenni
olyanoknak *) — melyek minden kigondolható emberi
nyelv alapelveit teszik.
Vannak továbbá külön saját törvények , melyek az
egyedi, vagyis valamely egyes élő nyelvnek alapjául
szolgálnak.
Fejtegessük!
Fő és legelső czélja a beszélőnek (s írónak) : gon
dolatit másokkal közleni; vagyis képleteit, érzelmeit, vá
gyait mással vagy másokkal megértetni, megösmertetni.
Innen ered a legelső törvény a nyelvben: érthetőség,
vagyis világosság, azaz a kifejezéseknek bizonyos meg
határozott, félre nem érthető jelentése, szabatossága.
Azonban az emberi ész minden müveiben , tetteiben,
szüleményeiben , észképiségnek , eszmeiségnek , a puszta
természet eszmeitésére, tökélyesbitésére törekvésnek egy
szóval : szépségnek **) kell uralkodni ; mi a beszédben

*) Nihil fit sine ratione suflficienti.
**) <5á)őn ifi, mii ben 2SUlen ber Slatar borftflít. .(tunft ijl bie 2>JV-fteHung b e a 9C i l I e n t ber lUatm.
SSer Me Cüatur nartjmuit
iíi inithin ein íj,fufrfjer , er ifi ibeenloj, unc atirat UK;; l tteffer uart), a\S
fin aSojel ben föefanj , ober ber ?lffe bíe ®t6árbea. — Dfen.

annyival inkább lényeges kellékül tartandó, minthogy tár
salgásunkban , tehát beszédünkben is másokra kellemesen
hatni , másoknak tetszeni vágyunk és kell vágynunk. In
nen áll elő a második főlörvény a nyelvben : széphangzás
vagy hangkellem.
Végre a mivel egyszerűbben, rövidebb úton s keve
sebbel lehet valamit eszközleni , az mindig elsőséget ér
demel a bonyolúltabb s hosszadalmasb helyett; mert az
által az érthetőség is könnyebben eszközöltetik , másokra
is kellemesebben hatunk , mint zavart s unalmas hossza
ság által ; de a lényeket is szükségen túl szaporítni nem
kell. És imhol a harmadik főlörvény : egyszerűség vagy
rövidség *).
S ezek észszerüleg minden lehető emberi
nyelvben a legfőbb, az egyetömi törvé
nyek; u.m. szabatosság, hangkellem és rö
vidség*).

pljllcfrptyte.—3n ber DJatur finben n>ir feinen SHfítbmnf, oujkr tttoa
jurállijen. ©ie láfit ifjrc SScIfen bennem, @tnem' unb ©frőme braufen,
•ffiinbe fádein, Dneüen riefeln, bit aSöjjfl fingen, boa 28(16 btí 28aU
bei rufen ; aber 9ií;(itl)mua ijl nidjt in t>en ©djWeu , bic fie »trbinbft.
SBenn er jícfy bann auí; in bem ^ufbefcfylag bet gatlci>ítenben üiojTe
finbct; fc ijl et bed; jufStlúj, unb nidjt fúr bie 9ícjíe ba, fonbevn tme
fúr ben menf d>líeí;en SSerilanb. — £«r Díf>vtt;mu« ^at olfo feinen
Wrunb in ber menf^Iirfien 9!ati;r, unb ^trar in bem Sejmógen berfrltt-n,
weldjeé úttraH nírfj Söeiyriff, $ro)?ortien unb (JMeid?nn(j fudif.
i£4jmítttjenner. Urfpradjletjre §. 167.
*) — — Esto brevis — —
Omnc supervacuum plono de peclore innnui Hunit.
Czuczor jeles furditúsa szerént:
Szólj — — — röviden — — —
A mi felesleg sok , kiloi}' a teli emlekezetből.
•*) A külföldi nyelvészek érintik ug) an ezen elveknek hol egyikét , hol
másikát , némelyike több s kevesebb eltéréssel mind is megemlíti , kü
lönösen : Senifdj, ,HjUcfcvl>ifdj cntifdjeQíevjjlnrfiunQ yen ster^Ijn @|<ríu
cfseit' ; továbbá LE M E S L alább idézendő munkájában ; de honi nyelvtanítóink majd semmit som tudnak róluk. A hangkellcmet ugyan több-

Lássuk most az egyes nyelvek saját törvényeit.
Miután valamely nyelv bizonyos néptömegben kifejlett s elterjedett , annak a mondott fensöbb törvények
szerénti rendezése s további mivelése csak azon nyelv
határain belől , s mindenek fölött csak azon népnyelvben
uralkodó szók s formák megválogatása által lehető. Ezen
elmélkedés szüli az egyes nyelv rendezése- s mivelésében
a legelső alapot t. i. a s z o k á s t. S ez alatt a nyelvben
nemcsak a közönséges szokás — mely minden tekintetben
főfigyelmet érdemel — hanem a különös szójárások, sőt
elavult s?ók és formák is értendők, mert mind ezek saját
jai a népnek s népszokásnak.
Minthogy pedig a visgáló ész, miként mindenben,
úgy a nyelvben is szeret mindent elemeire felosztani , s
ekkép a tárgyakkal alaposabban megösmerkedni : így áll
elő a nyelvben a kifejezéseknek , a szóknak kisebb ré
szekre taglalása : a szónyomozás , vagy szóelemzés;
s ez valamely egyes nyelvtanban a második alap.
Végre az ember , mint szokás rabja , sőt mint korlá
tolt véges lény, mindig új alakok s változatok felfogására
képes nem is levén , a nyelvben is a már egyszer meg
szokott formáknak s ösmereteknek rajta olly zsarnoki ha
talmok van , hogy azoktul nem egy könnyen tér el s ha
talán új tárgyak , új eszmék végett új -nevekre, új szókra
s formákra van is szüksége , ezeket is a régiekhöz szereti
mérni s alkalmazni . hogy igy az ösmeretlen új tárgyat
mintegy ösmert segítségével sajátíthassa el *) , tehát új
nyíre fölveszik , de nem tudják : mellé vagy alárendeljék-e az egyes
nyelvek saját alapjainak, a fölibök rendelésről szó is alig van.
*) így a magyar nyelv idegen szókat s neveket saját hajlitási rendszere
után ragoz , p. o. Cicerónak , Cicerót , Cicerőtól. Maga Horácz is
mondja: Et nova habebunt ve rba fidem, si graeco fonte cadant, parce detorta. A köznép pedig magokat az idegen neveket is sokszor
saját ösmeretes hasonló szavai- s neveivel cseréli föl ; így csinál nálunk
e következőkbül : Grassalkovich, Plankenstein, Bretzenheim, Bruckenthal , szokott nyelvjárásához hasonlóbbakat: (íaras Kovács, Palánk

szókat szokott hangok , ó formák szerént alkot, új' hajlitáeokat , s alakításokat régi jelentéseikben fogad el , azaz
újat mindig régihez mér , régihez hasonlít. Innen ered a
harmadik alap : a hasonlóság.
Tehát minden egyes élő (Schmitthenner kifejezése
szerént : véges) nyelvnek alapjai : szokás, szóelemzés és
hasonlóság. S ezek azon halárok, melyeken túl vala
mely adott nyelvet többé nem vihetünk, nem mivelhetünk ;
ezen határokon kívül már más , egészen új nyelvet alkotandvánk. Ezekből kell okvetetlenül merítnie , ki vala
mely népnyelvet kellőleg rendezni, a tudományok- s mivészetekkel megbarátkoztatni , egyszóval mivelni akar;
ezek teszik valamely nyelvszerkezet anyagát , mint épü
letét a kő , fa , vas st. de amaz egyetömi törvények lehe
lik abba a szellemet , az épület czélszerüségét és stíljét ;
tehát amazok a fensöbb törvények minden egyes nyelv
sajátságainak elrendezésében , tudományokra s művésze
tekre és kellemes társalgásra alkalmazásában , vagyis kivánt tökélyre emelésében , azokat kell szüntelen valamely
egyes nyelv tanítója- s mivclöjének szeme előtt tartania ;
még pedig úgy, hogy az egyes nyelv saját alapjai közül
egynek se adjon általános elsőséget a másik fölött , hanem
a czélhoz képest hol egyiket , hol másikat válaszsza , al
kalmazza.
így lön s lesz a népnyelvből mivelt s ha elég benső
képezhetőséggel bír , végtelenül mivelhető nyelv, így
lön nálunk is , miszerént szellemdús íróink , ámbár csak
érezve , ihleltetve , minden szinü grammaticusok ellenére,
ama fensöbb elvek után teremtenek müveket , teremtenek
nyelvet. Hol maradt volna, bár végtelenül mivelhető nyel
vünk , ha akár a szokás , akár a szóelemzés és hasonlóság
mellett maradunk, vagy épen mind a hármat fensöbb tör

i, Perecz Mihály, Bruck Antal; úgy hogy én többször próbáltam,
s lehetlen vala a köznépbeli emberrel , ki ez utóbbi rontott neveket
megtanulta, » helyes kimondást eszközölni.
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vények ihlelte nélkül összezavarjuk vala ? Ámde a nyelv
s nyelvek szelleme , a lángész által , bár ez róla mit sem
tudott *) , győze a grammaticák nyűgein. Csupán a szo
kás védője , ott hol különböző szokás uralkodik , fensöbb törvények nélkül, soha szabályaival tisztába nem
jöhetne ; de a szóelemzés s hasonlóság barátja is , minden
tudomány és szorgalom mellett legfölebb rendezheti **) né
mileg a nyelvet , tökélyesbítni ezt egyedül a mondott há
rom fensöbb törvény képes ; sőt a mit amaz elvek pártolói
egy vagy más tekintetben helyesen határoznak is meg , az
inkább csak belső ösztön s érzelem , mint öntudat ered
ménye.
Menjünk az elméletből egy kissé az életbe, s fejtsük
ki gyakorlatilag röviden a mondott egyetömi fensö tör
vényeket , alkalmazván ezeket némely példákban magyar
nyelvünkre és ennek sajátlagos alapjait amazoknak alá
rendelvén.
Szabatosság törvénye lenne : Minden szó,
minden kitétel határozott értelmű , s ennélfogva világos,
egyszerre érthető legyen. Micsoda beszéd volna ez : öszszeütődött az ellenség ; a hang fülembe ültetett ; a bárány
megragadtatván a farkas által földhöz ütközött? Pedig
nem ezen szókat ugyan , de ezen formákat tömérdekszer
összezavarja a szokás ***).
Innen szabatosság törvénye szerént— szóelemzés

*) Ha jól emlékezem, a Musarion valamelyik kötetében l'.rzinczjFerencz
kérdi Sontaghghal vitatkoztában: úgy de mi hát az a nyelv szelleme,
geniusa?
**) Csak egyetlen például : mily szörnyű sokat vesztene nyelvünk , ha a
különben jeles elemző Révay szerént egyedül helyes „szomorúaknak vigasztalójok" forma állapittatik vala meg , a népszokásban élő „szomo
rúak vigasztalója" helyett. Késértse meg valaki jelesb iróink mostani
munkáinak valamelyikét fülnyitni, s néhány lapot a Róvay mondott
formája szerént kiigazítni !
***) Még irói nyelven is csak kevéssel ezelőtt Debreczenben a könyvek
iroV/tak és nvomtatúrftak.
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alapján különbség van, ,csend' és ,csendesség', ,vál,
és ,válik', ,hajol' és ,hajlik' között, így különböztetjük
meg ezeket is : érzés, érzet, érzék, érzemény, érzékeny
ség, érzelgés, érzelem.
Szokás alapján különbség van ,al' (melléknév)
és ,aly' (főnév), ,egyenes' é's ,igenyes', , szavak' és
,szók', számítás (calculatio) és számolás (liquidatio) st.
között.
Hasonlóság alapján különbség van ,iródik' és
,iratik', .adódik" és .üdülik" között ; mint különbözők ma
gában a szokásban is : ,ütődik' és ,üttetik', ,záródik' és
, záratik', , győződik' és ,győzetik'.
Szép hangzás törvénye : Minden szóban minden
kitételben egység változatossággal párosuljon , a mellett
hogy a kimondás könnyű legyen. Leginkább ellenkezik
ezen törvénynyel :
1. ha azon egy szóban vagy mondatban egymás után
vagy mind hosszú vagy mind rövid szótagok vannak, pél
dául : ,kárpótlás', ,szeretet'; még szembetünőbb a íoszhangzás , ha ragok jőnek hozzájok , p. o. ,szereteteteket',
,kárpótlásából'.
2. Ha egymás után ugyanazon betűk (ugyanazon
ön- vagy mássalhangzók) jőnek , p. o. előlülő (három 1),
titoknokoknak (négy k) , örökösödés (négy ö).
3. Ha egymás után jövő szók vagy mondatok végén
ugyanazon hangok avagy szók , s helyén kivül rímek
fordulnak elő, p. o. szomorúaknak vigasztalójo/f ,• állatoft
húsok; nemesekweft tekintetwet ,• tanitmányok tára tanulók
számára; ha pénzem volt volna könyvem is lett volna ;
ha a közönség részvéttel leend, többi munkám is csak ha
mar kijövend *).
4. Ha egymás után több mássalhangzó állaim önhangzó
nélkül , p. o. ptrücsök ; vagy
*) E három első hibát nevezi Schmitthenner (Urfpradjleljre§.l 580 .egyhanguság'-nak (Ginlantigfeií, Monosonie) ; a negyediket ,keményhanguságlnak (íautíiártí) ; az ötödiket ,láfyhangusHf'-nak (?4ahveid<c).
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5. több önhangzó mássalhangzó nélkül , például mily
rettentő szó volna ez : aiauoe. Ezekre alig vannak a ma
gyarban példák ; ama szót is némi szokás után most ren
desen így irjuk ttücsök.
Mind ezeken s másokon a nyelvmivelő az egyes élő
nyelv alapjai szerént a hangkellemhez mint fensőbb tör
vényhez alkalmazkodva változtatni köteles. Például a
magyarban
szónyomozás alapján: ,előlülő' helyett lön:
,elnök'; ,titoknok' helyett ,titkár.'
Szokás alapján: „állatok húsok' helyett ,állatok
húsa'; ,barátságáért' helyett ,barátságaért' ; ,nemeseknek
tekintetnek' helyett ,nemesekül tekintetnek.'
Hasonlóság alapján: ,ha pénzem van vala,
könyvem is lett volna' st. st.
Rövidség törvénye: Mind idő- és költségkiméletből, mind erőteljesség tekintetébül rövidebb szóval
s kitételekkel éljünk hosszú s ekképen költséges , unodalmas és erövesztett szó s kitétel helyett,
így támadtak
Szóelemzés alapján: idv, rag, remény, rom,
béke, gyök, árny, dicsvágy, ezek helyett : idvesség, ragaszték, reménység, romladék, békeség, gyökér, ár
nyék , dicsőségre vágyás.
Hasonlóság alapján: tökély, botrány, beszély,
ezek helyett: tökéletesség, botránkoztatás , elbeszélés.
Ekkép alakult több újabb szó is p. o. elv (ebből : elő, mint
,nyelő' bül *) nyelv) , princípium vagy alaptétel kifejezé
sérejegyed, individuum kifejezésére; terv, planum kifezésére és számtalanok.
Szokás alapján: iratik, adatik, miután; ezek
helyett : irattatik , adattatik , minekutána st. st.
Hogy mind ezen törvényekre az újabb szükséges szók

*) A bócsi cotlexhen (Nyelvemlékek 1. kötet) most ii olvasható: ,nyclő'
, nyelv' helyett.
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alakitásában különösebben kell figyelnünk, magátul értetik ;
mert különben hasztalan gyártunk új szókat, a többi (író
és olvasó) közönség nyelv-érzete , azokat soha el nem
fogadandja. Innen magyarázható azon csaknem hihe
tetlen gyorsaság, melylyel a szerencsésben alakult szók—
például az éleselmü Szemere Pál jellem'e — elterjedének*).
Mind ezeknek rövid veleje :
Legfensöbb törvények a nyelvszabá
lyok megalapításában és nyelvmi veié sben:
szabatosság, szép hangzás és rödvidség;
alapok vagy kutfők: szokás, szóelemzés
és hasonlóság.
Úgy látszik, eddigi nyelvtanitó- s visgálóink téve
dései avagy fogyatkozásai ezen bővebben felvilágosítottam
elv nem tudása- s ki nem fejtésébül származtak és szár
maznak. A nyelvtanitónak s mivelőnek akár szokásra,
akár szóelemzésre , akár hasonlóságra lehet , sőt csupán
ezekre kell figyelnie, ha czélhoz jutni, azaz megértetni
és valamely egyes népnyelvet előbbre vinni akar. De
akármelyiket választá egyik vagy másik szabály megala
pításában elvül, ezt csak az egyelömi vagy nyelvphilosophiai fensö törvények érdekébiil kell tennie. Innen iga
zíthatunk útba sok tévedést is , p. o midőn a' különben
jeles Szász Károly kétes esetben az erdélyi szójárásnak
eldöntő erőt tulajdonit (Magyar nyelvtudomány 151. lap.),
erre azt feleljük : sem egyik sem másik szójárás nem bir
eldöntő erővel ; a mondott fensöbb nyelvlörvények hatá
rozzák el . több szójárás közül , a mivelt nyelvben melyik
választassék, vagy talán mindenik micsoda esetben s ér
telemben használtassék.

*) Mind e mellett is oly tudományban, melynek közönsége nagyobb,
például a törvényiben, újabb alaku szók használata csak nagy ovakodással lehető; az orvosiban, melyet többnyire szakférfiak olvasnak,
nagyobb merészség nem árt.

ELEMI NYELVTAN.
ELSŐ RÉSZ.

SZÓLÁSTAN.

Első czikkely.
A szóhangok- s betűkről.

4.

§•

Valamennyi magyar betűk alakja, neve s kimondása,
I.
Nyomtatási kerek (vagy álló) betűk mint a
mai köz divat szerénti egyszerű hangok
jegyei.
nagyok
-A.

A
B

•M
ős
Dz
E
É
F
f«
Gy

kicsinyek
kimondásuk
a
angol o ebben : not

á
b

cs
d
<ls
ilz
e
é
f
g
gy

nerök
a

német álj
német (szelíd) b

á
hé

német j

ezé

német íf<$
csé
német (szelíd) b
de
angol j ebben : James
dsó
olasz z ebben : influenza dzé
német rövid e
e
német dj
é
német f vagy ö
eff
német (szelíd) g
gé
franczia di ebben : nton dieu gye
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öszvesen 40 betű,

kimondásuk

nevök

német í)
ha
német rövid t
i
német te
í
német j
jé
német (kemény) f
ka
német I
ell
franczia ille ebben : bataille elyly
emm
német m
enn
német u
enyny
franczia gn
német rövid o
0
német ölj
ó
német rövid ő
ö
német ölj

német (kemény) p
német t
német fcíj
német $
német (kemény) í
franczia ti ebben : amitié
német rövid u
német ülj
német rövid ü
német üíj
német tű
német f ebben : Söefen
franczia j ebben : bon jour
mind egyszerű hangok.

ö
pé
err
ess
eszsz

te
tyé
u
ú
ü
fi
ve
zé
zsé

II.
Dőlt betűk.

A. Á. B. C. Cz, Cs. D. Ds. Dz. E. É. F. G. Gy. H. L í. J.
a. á. b. c. ez. cs. d. ds. dz. e. é. f. g. gy. h. ». /. j.
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K.
k.
Ú.
ú.

L.
l.
Ü.
ti.

Ly. M. N. Ny. 0. Ó. Ö. Ő. P. R. S. &. T. Ty. U.
ly. m. n. ny. o. ó. ö. ő. p. r. s, ss. t. ty. n.
Ú. V. Z. Zs.
«. r. 2. zs.
III.
Közönséges írási betűk.
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rv.
Tájszólási némely hangok és betűk.
A különböző szóejtésekben (melyekről alább) elöjőnek még e következők :
á , hasonló a terpedt tompa német a-hoz ezen szók
ban : ám , mt , vagy az angol : tcaler szóbanihoz.
á , nyilt és rövid mint a német ©atte szóban.
é , terpedt s hosszú mint a német nyújtott á.
é , rövid és zárt , jobban : félzárt, mint a franczia «?
(é fermé) ebben : vértté.
Ide számlálandók a keltöshangok is u. m. aú, uá, éü,
üe, aö, oá, eö, ié. Alább bővebben láthatni *).

*) Ezek szcrént öszvcscn 52 szóhang van a magyar nyelvben , s ha c h és
th ki nem vesznek vala, 54.
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Régibb könyvek- s írásokban másként
fordulnak elő.
a mint o.
á — a, á, aa.
ez — c, c, c, c', eh, chi, chy, z, tz.
cs — c, f, fc, L , ez, 03, eh, chi, chy, th, ts.
ds — dzs, d's.
e — é.

é — e, é, e, ee.
é — e, é.
S — é, gn-

gy — g» & é, g) g> g«, &h» d, *f 4ih — eh,

« — *> e?j, y, yj — «, í, y, írjj
c, eh *)•
kk — ck.
ly - 1, T, r , i,r,is,MJ, yim — IT).

> •

• •

ny — n, n, n, n, n, m, nj, n.

o — u.
ó — 0, 00 , ov, ow.
ö, ő — e, o., «, v, w, 9, p, 9 ,ó:
^

ú, ü, ow, é, eo, eu, ev, ew, eyv, eiv, oe, oe, \v ,
eo> 05 eö.

*) , Halotti beszéd' cziinii , egyik legrégibb nyelv - emlékünk nyilván
megkülönbözteti a (törzsökbeli) ch-t a (többes) 7; -játul ezen szóban :
tore/nifcat Magyar nyelvemlékek. Első kötet. Ezen ch-t a későbbi kor
kihagyá veszni nyelvünkből s elárasztá ezt a sok fc-val. Lehetne-e a
halotti beszéd nyomán javaslatot tenni ezen c/,-nak (ifc-nak) régi jogába
helyezésére? — mi által, irói nyelvünk mind szabatosságban, mind
hangkellemben sokat nyerendene — igen nagy kérdés.
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£ mint hw, ne, nv, pp, 6; lásd : ö.
sz — z, z, 3, s, se, T, fc, fz, (l
t, It— th*).
ts — 03.
ty — t, t, t, t, t, ti, tj, th, thy, thy.
u — v, w.
ú — u, uu, v, w.
lt

« — «5 v, y, y, w.
ü — ue, uv, u; lásd : ü
v — u.
z — 3.
'ZS — S, f, f, Z, Z, z", S\ 'S **)•

Némely tulajdon neveknél ma is előfordulnak :
gh (mint g) , p. o. Balogh.
aa (mint á) p. o. Gaal.
oo (— ó) , p. o. Soos
eh (— cs), p. o.Zichy, Szé
th (— t), p. o.Németh, Tóth.
chenyi
•ew, eo (— ö} , p. o. Des- w (— v), p. o. Warga.
sewfiy, Georch.
y (- 0.
VI.
Idegen szóknál és neveknél megtartatnak :
ae mint e , p. o. Caesar,
eh , p, o. chronica.
oe mint e, p. o. oeconomia.
í — ez, p o Cicero.
( — k , p. o. catholicu
icus.
ph , p. o. philosophia.
*) A Ik is ,Benigna asszony imádságos könyvé'-ben (lásd : Magyar nyelv
emlékek II. kötet) többnyire megkülönböztetve íratik, például, egészes
történetesen nyitván fel az érintet könyvet, a 70-dik lapon ezeket olva
som: malasztjaiA, akarafjáA, testeik, fejemet, Jézus//i , innéíA,
azerénlh, Ádám tláth, (tehát úgy látszik a szenvedd esetben), bár ugyan
ott egyszerű í-t szinte találunk , például: tégedet, fiadat, világot, te
remtetted, szent st. Nyelvünk egyik jeles búvára: Vajda Péter, mind
íA-t mind eh- (AA)-t jegyze föl egyik nyelvtana ábéczéjében. — A l azon
másik betűnk , mely nyelvünket hasonlókép szerfölött elözönlé.
**) Ki a régibb betűk alakjával némileg megösmerkedni kívánna, utaíittatik Schwartner Márton e munkájára : Introductio in rém diplomaticim
aevi intermedii , praecipue hnngarirain. Editio 2-da 1802. Magyarul
Pcrger Jánostól.
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q , p. o. quietanlia.
th , p. o. thema.
AV , p. o Walter Scott.

| x , p. o. Xerxes.
| (mint i , p. o. physica.
| ^(— j, p. o. York st.

VII.
Mennyit vesződtek eleink , hogy a magyar szóhango
kat az alig felényi számu latin betűkkel megjelölhessék,
láthatni föntebb az V. alatt , míg nem az utóbbi időkben az
I. II. III. jegyek lettek uralkodókká. Minthogy pedig itten
az egyszerű magyar hangok sok helyütt összetettekkel
jelölvék : részint ezen visszásság elhárítása végett, ré
szint az egyszerűség elvének , talán csak ösztönszerű hódolatból , újabban is megkésértették némely jelesb nyelv
tudósaink azon összetett betüknek egyszeritését. Lásd :
Gyarmathy Sámuel : 'Okoskodva tanító magyar nyelvmes
ter (Kolosvárt 1794) 385—396 lapokon; Révay Mik
lós: Elaboratior grammatica hungarica. (Pest 1806.) 142
— 144 lapokon. Legújabban ismét többféle javaslatok
történtek : Kerekes Ferencz: Értekezés és kitérések (Debreczen 1836.) ; Vörösmarty Mihály : Magyar tudós tár
saság Évkönyvei. II. kötet ; hol több késérlők is számláltatnak elő.
Véleményemmel , a megrögzött szokásnak oly zsar
noki hatalma lévén az emberi természeten , kivált a nagy
tömegen , hogy annak más , bár jobbfelé irányzására szá
zadok kellenek, minden más módot kivihetlennek tartok
azon egyen kivül , mely a szokott két összetett betűt egygyéolvasztja, hogy abban az olvasó szeme mindkettőt mint
egy benne találja. Tudjuk , csak az egyszerű c-t mily
nagy ellenzéssel fogadja az olvasó közönség. Az ide mel
lékelt táblán kétkitünöbb javaslatot terjesztek elő, megtoldván egy harmadikkal, mint a H-diknak módosítójával, me
lyet iménti elvem szerént —• a szépírás és betüöntés sza
bályaihoz alkalmazottén — legczélszerübbnek tartok *).
*) Bél Mátyás , Gyarmathy Sámuel st. régi magyar keleti betűkről is
értekeznek. De a raldság teljes bebizonyithatására mind e mai napig
egyetlen egy kétségtelen emlékkel sem birunk.
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5. g.
A mai köz divatban lévő 40 betű *) helyes kimondá
sárul bővebben.
a (ékjei nélkül) zártabb és mélyebb, azaz a belső
szájnak nagyobb öblözésével, s az ajkaknak külső

*) Csak a szóhangok s betűk elszámlálásában ü mennyire tétovázunk,
lássuk a jelesebb nyelvtanitokat.
Kalmár György (Prodroinus idiomatis scythico- mogoricochuno- [sen hunno-j avarici. Posonii 1770.) egészen ezerintem 40
betűt ír az úbéczében. Külön többet is ajánl.
Gyarmathy Sámuel (Kolosv.írott 1 797.) szinte 40 betűt szám
lál ugyan , de nála külön van a c és íz ; továbbá fölveszi az y-t is ;
végre a </--i ts-vel egynek tekinti. Hiányzanak nála az igazi ds
és (/s.

Révay Miklós (Pestini 1806.) csak 31 betűt tanít. A 7 hoszszu önhangzókat nem adja külön az abéczébcn. Elveti a ds- és dz-lFápay Sámuel (A magyar literatura esmérete. Veszprémben
1808. Magyar Minerva IV. kötete. Külön is van.) az é- (é-)vel
együtt 39 szóhangot említ. Szinte elveti a ds- és dz-t.
Verseghy Ferencz (Ungarifdje ©prcidjlcljre. Dfen 1817 st.)
34 betűről értekezik , köztük az e- ( c-jről is. Hiányzanak nála a
hosszú í, ó, ő, ti, ü, önhangzók, valamint a ds és dz is.
Márton Jósef ($raft!fóe nngarifi^e S^radjU^re. Sffifen 1820.)
33 betűt számlál. Nála mind ts és íz, mind cs és ez vagyon, kü
lönben mint Révaynál.
Nagy János (Grannnatica lingvae hungaricae. Pestini 1832.)
mint Révay. Nyelvtudományi pályamunkájában már 38 betűt tanít.

szájnak) összébb húzásával alakúi mint a németben,
mintegy középhang a német o (ebben : @otQ és a

Ürü (Le Mouton) Jiínos (9íeue)U unb Dotlflinbígfie
re. $e(if; 1837.) és, dt és dt nélkül, de y-nal 39 belül
hoz elő.
t
Töpler Gottlib Edvárd (SíjeoretifdÍMVrtiftífdje (Srammotif bcr
«ng. ®pta<í)e. Több kiadás.) ás- és tfc-vel 33 betűt ad elő. A ho»z•zú önhangzókat nem adja külön.
Vajda Péter (Magyar nyelvtudomány. Több kiadás.) az e-t
(í-)vel 41 betűt láttat. J»s és dz zárjelek közt.
Bitnicz Lajos (Magyar nyelvtudomány. Pesten 1837.) ü é» i
(— e) ünhangzókkal együtt 40 betűt ír. Nincs nála ds és (h.
A magyar tudós társaság (Magyar helyes irás st. Több ki
adás.) 38 betűt közöl. A ds- és rfz-t kettős (két) hangnak tekinti.
Én, megvallom, nem tartom két hangnak
Túdzni, kérödzni , bimhódzui , hallgatódzni st. világosan mutatják , hogy nem
két hang a ds, különben inkább hallgatódzani st. volna. Ezek
ben: edzeni, bodza, kettőnek hallatszik ugyan (már ebben: bodzfa , nem) ; de nem hallatszik- e kettőnek a gy ezekben : egy, egyes,
egyetlen ; az s ezekben : bölcseség , szüzeség , békeség ; az ly ezek
ben: súly, sülyed, aly st. mégis közönségesen nem két hangnak
tartjuk. Némelyek ugyan azzal akarnak a dolgon segíteni ; hogy ds,
helyett csak z-t írnak ; azonban ez nem kivihető , például más „le
velesni" és „levelerfsni." A rfs-ről még kevésb okunk van hinni,
hogy két hang volna, különben ,idsida'-t mondana a magyar,
mint ,tskola'-t ,schola' helyett; vagy ,dizsida'-t, mint ,f«ris'-t ,fris,
helyett. A tfc-ről az is állittatik hogy idegen hang, azonban ha ezt
megengedném is, azon szók, melyekben használjuk, már honosítva levén, (dsida, findsa, bandsal, dsindsa), a hang is honosíttatott, g
teljes magyar abéczéből sem ez sem amaz ki nem maradhat.
Vörösmarty Mihál (>(turjgefaj)te ungarif^e @)>tad)M;re fúr
2>eiitfd&e. $efty 1832.) — továbbá
Császár Ferencz (Grammalica unghereie. Pestino 1833.)
— és

•3
(ebben : fait) között , s igen hasonlít az angel o-hoz
ezekben: God, not.
Példák:
fa (33aum) ; ma Qjeitte) ; alma (9tyfet) ; szalma
OStvot)); haj (áíityfljaar ; Símbe); vaj (23utter); kar
(2trm; Scljne) st.
á tisztán és nyujtva mint a német álj , ebben : falj.
Példák:
száj (SDíuiib); báj (3<tuber); kár (®djaben); jár
(geljt Ijerum) ; láng (gtamme) ; tál (@<ÍHt§rf).
l» Ennek , valamint a többi szelíd és lágy hangoknak a
keményektőli igen szoros megkülönböztetése , külö
nösen a német ajkúakra nézve, kik azokat többnyire
összezavarják, igen nehéz; szabatos kimondásukat

Gróf Majlátb János ($raf tifd; .- ungrifdje €v<v piciire.
1838.) — kikhez járulnak az újabb jelesek közül: Széchy Ágoston •
Bloch Móricz , — mint a tudóstársaság.
Kecskeméti Csapó Dániel (Kérdezősködő magyar nyelv
mester. Pest 1833.); továbbá
Szalay Imre (Magyarul és németül többször megjelent.) egóíien szerintem 40 betűt irnak.
Szász Károly (Magyar nyelvtudomány. Parthenon 1-sö kötet*
Nagy-Enyed 1839.) 35 betűt tanít ugyan, de ha a följegyzette némely
hosszúhangokat is (í, ó, íi, ú, ü) mind külön számláljuk , szinte 40
betűje van. A ds- (szerinte : dts~) és </:•- 1 szinte tanítja. Tehát e há
rom utóbbi s még Vajda Péter az újabbak közül , továbbá a legelöl
említettem K o l m á r e részben velem egyértelműek ; de említést ér
demel még a régiebbek közül: Beregszászi Pál ('Hcvi'iulj einer
magtyarifdjen ©praiíilc^te. (Srlangen 1797.), az újabbak közül: Ke
rekes Ferencz (Értekezés és kitérések. Debreczen 1836.) kik
szinte tanítják a ds és <fc betűket. Mind jeles tekintélyek.
E kötet végén egy magyar nyelvtani irodalmat iá adok , hol min
den magyar nyelvtan, mely tudomásomra jutott, följegyezv* van.
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német ajkúak leginkább csak élő szóbtil tanulhatják
meg. Némi szabályt alább adandok.
c vagy ez a német j.
Példák:
czukor (áutfer); aczél (Sta^I) ; tárcza 0portfeuttte).
cs úgy hangzik mint a német tfty.
Példák:
kocsi (Jlutfcfye) ; kulcs (<S<$lűffer) ; csak (nitr) ; csók
GRufí) ; ács (Stmmermcmn).
ds annyi mint bfcíj a németben , vagy j az angol ,James'
szóban.
Példák:
bandsal (f<$íel«tb); findsa ((Scjjaíe, $affe); dsida
ÖPícfe).
dz lágyabb mint az olasz z is ezekben : prudenza, zechino.
Példák:
fogódzni (ft$ anJjafím) ; fiadzni (Sunge toerfen) ; leveledzni (S3íáíter treífcen).
e mint a német rövid e ebben : SBeít.
Példák:
el (fteg, ab); le (íkralO; fekete (f^tvarj); kert
(@artm) ; meleg (aarnt).
é mint a német elj, ebben: geljt, jieljí.
Példák:
, unöerfe^rt) ; él (íett); éljen (eő lefce); kép
; erény (ííugenb).
f mint a németben,
Példák:
üú(<Soljn); fő Otofrf, fo^t); fú (toe^t, Wafí);
föld (flfebe).
g lásd : alább a szelíd mássalhangzókat.
mint a franczia d némely köznépi kiejtéseknél ezek
ben : mon dieu , adieu.
Példák:
angyal ((gngel) ; magyar (língar, imgarifty) ; gyár
(Bfobrif) ; lágy (toefíj) ; völgy (S^af) ; lengyel (<po^
le,
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ggy=gygy , p. o. meggy (SSeí^frl).
li mint a német nyelvben , például ezekben : 4?au8 >
<S$f.
Példák:
hó (@<$nee) ; halál (£ob) ; hűtlen (untreit) ; hölgy
(5)ame, ^rauenjtmmer) ; hold (2Jfont>) ; éhes (tyungrtg).
i mint a német nyelvben a rövid t , például ebben :
frif<$.
Példák:
is (audj) ; isten (©ott) ; ideg (9?eröe) ; hit (©faufce) ;
illő (biliig, f$t<flí<£); igen (ja); kis (fíein).
í mint a német íe , ezekben : hier , diesz.
Példák:
ír (fdjretöt) ; ív (33ogen) ; sír (tötint , ©rab) ; hír
j mint a német nyelvben , például ebben : ja.
Példák:
jer (fomm) ; jó (gitt) ; játék (©piel).
k lásd : alább a kemény mássalhangzókat.
l mint a német í.
Példák:
ló(JKof!); lesz Qviti'); lélek (©eeíe); ülni (ft^en);
tele OH) ; lép (írttt); láb (%üfö.
ly * mint a franczia : ille , ezen szókban : bataille , merveille.

*) Legtobb szőjárásokban vagy csupán l-nek vagy csupán j-nek hallatszik.
Mívelt magyar igyekezzék szert tenni a szabados kimondásra, ily mo
dón : minthogy külön az l kiejtésében nyelvünket csak a felső inyhez
értetjük , külön a j kimondásában pedig csak az alsó inyhez : tehát úgy
intézzük az ly kimondását , hogy ez mind az l mind a j kimondásában
egyszerre részesüljön , azaz nyelvünk kidomborodván mind az alsó mind
a felső ínyhez egyszerre érjen. Ezen kimondásra, mely különben igen
könyű, a franczia nyelv tanulásában figyelmeztetém. Élő szóval mutatni
s utánozni ugyan mindent sokkal könnyebb , mint magánosan könyvbül tanulgatni , de figyelmes olvasó a mondottaknak mégis hasznát
vehetendi.
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Példák:
hely (Őrt, $fa§, 9taum); kiraly GíWníg); lyuk
(Socfc); folyCfKtft).
lly=Iyly, például: melly (SritjQ.
•n mint a német s más nyelvekben.
Példák:
ma (Ijeute) ; menj (gelj) ; mi (»oaő) ; morog (brumntt);
művész (JlűnfHer).
11 mint a német nyelvben.
Példák:

nincs (ífl ntcfyí) ; nógat (ernmntert) ; narancs (5|3omeranj) ; negyed (íBíertel).
ny mint a franczia gn ,compagniec ,magnifique' szók
ban.
Példák:
nyom (bwcft, gfufítrítO; nyájas (freunbltc^) ; nyilt
(offen); nyög (d^jt); nyúlbőr (^afenfeaíg).
nny=nyny , például : annyi (Joötel).
o mint a német rövid o , ebben : ©ott.
Példák:
kor (SÍIier); hol (luo); noha (obivo^í); ok (Urfadje);
hoz Cbrtngt , l^oíí).
ó mint a német ói) , ebben : 33oí>ne.
Példák:
' ól (StaO); óra (U^r); ón C3tan)j lóg (f^teíitgt toíe
m ber 5|3enbel).
ö kissé rövidebb mint a német ^ötyet'-ben , de ennél
gömbölyűbb is. Lásd alább.
ő hosszú mint a német fiij , ebben: őljít'djí, de ennél
gömbölyűbben kell kiejteni. Lásd alább.
p lásd alább a kemény mássalhangzókat.
r mint más nyelvekben.
Példák:

rák Otrebő); rest (Mge); rőf ((Ede) ; ruha (Jtíeíb);
erő (^taft).
n mint a német fdj ezekben: @<^iff,
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Példák:

sok(öíet); süt (fdjeínt; bramt, braiet, bacft); sipka
(JtaWO; sugár ((StrafyO; eső (Olegen).
sz mint a német fi ezekben : grofi , toeifí.
Példák:
szóOöort); ész(5BermmfO; liszt • (3R$Q ; szekér
(Söagen) ; szabad (freí).
ssz=--szsz, például: asszony (2Ceíb); másszor
(emartberőmaQ.
t lásd alább : a kemény mássalhangzókat.
ty mint a franczia t ezen szókban : metier , tabatier.
. Példák:
atya (SSater) ; kutya ($nnb) ', csengetyü (@íőcf<^en);
tyúk Csenne) ; szivatyú (^um^e).
tty=tyty , p. o. hattyú (<5<Í>n)an).
11 mint a német rövid u , ebben : inifnbít<$.
Példák:
udvar («$of); ugorka (Ourfe); fut (íaüft); fukar
(geíjíg, aBitd^erer).
ú mint a német itty ebben : Ufyr.
Példák:
»úr(^eiT); út(2Bea, ©tro^e); kút (ÍBrunnen); fúr
(6o|rt) ; ezúr (fíi^O.
ü mint a franczia rövid u ebben : une.
Példák:
űr (gjciiun) ; ül (ftfct) ; kürt (Staő^orn) ; ünnep ($et*

w
u mint a német ül; ebben : füí;n.
Példák:

türCbuIbrt, lefceO; fű (@m3): hű (íreu); tű (S?a«
bel) ; űz (öerfoígt).
v mint a német \v ebben : SÖtrrtparr.
Példák:
vár (^ejlung, ertoarteí) ; viasz (2Ba(^8) ; völgy (^^at);
vonal (éíníe); tova (meít^ín); világ (8í<^t , 2Belt).
z annyi mint a német f ezen szóban : SBefen.
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Példák:
ez (biefer) ; kéz ($anb) ; zaj ((Sfráufdj) ; zene
ftfj ; víz (SBafíer) ; zöld (grfm) ; gőz (Dampf).
annyi mint a fraüczia / ebben : bon jour.
Példák:
zsidó (3fubf, jüí>tf<$); rózsa (9íoff); József (3

6. g.
Az önhangzóknak felosztásai, további szabályok a ki
mondásban, különösen a hangsúlyról.
Minden elszámlált belük , mint más nyelvekben is,
részint magánhangzók (önhangzók, hangzók),
részint mássalhangzók (társashangzók, társhangúak).
Az önhangzók , t. i. önmagokban is tisztán hallhatók,
ismét többféleképen osztatnak fel , ú. m.
1. A hang rövidebb vagy hosszabb tartósságára néz
ve: némelyek ékezetlenek vagy rövidek: a, e, i,
o, v,, ö, w; mások ékezettek vagy hosszak: á, é, i,
ó, ü, 6, ü. Ezen három hosszú : i, ú,ű ingatagoknak (anceps) is nevezhetők ; mert, ha bár ékjellel bírnak is , mind

*) Az elszámlált összetett betűkön kiviil a nép szájában néha más két betű
is összeolvad , vagy összeolvadtnak hallatszik, p. o. líltya, ehelyett:
Iá/ja; egésség, e helyett: egészség- De mívclt magyar őrizkedjék
ezen restes kimondástul , melyet sem a szónyomozás sem a finomabb
hangzat nem javai. Oe szinte őrizkedjék az erőltetett elkülönítéstől is.
A kimondás tiszta , de könnyű legyen. Hasonlón összeolvadnak a mon
dottakon kívül dj , p. o. ndjn (nem: sulyya) ; íj, p. o. \\idljn (nem:
\iidlya) ; nj , p. o. vonja (nem : vonja). A t is az s és sí betűkkel
azon egy szótagban lígy hallatszik , mintha ezekkel egészen egybe ol
vadna , úgy hogy p. o. épifs , költség , ekként hallatszanak : épicsc*,
köloég; és melsí, ekként: meczcs; hanem, kivált külön szólagban
mindkettőt tisztán de könnyedén kell kiejteni , így : kölr-.<ég , lár-.«;ik.

2«J
verselésben mind kötetlen beszédben, főleg ha több
tagú szókban fordulnak elő, rövidekülis használtatnak.
A rövidekhöz számlálandók még a tájszólásiakból a
pontozott á és é ; a hosszakhoz a terpedt á s é és vala
mennyi kettöshanguak ú. m. aü, uá, é"ü, üe, aö, oá, éö, ié.
2. A külső szájnak (ajkaknak) a hanghoz képesti ki
sebb vagy nagyobb nyilasára nézve , némelyek zártak
vagy tompák (gömbölyűk) : o, u, ö, ü, ó, ú, ő, ű ; má
sok nyíltak vagy világosak: (á), e, á, é. Továbbá
némelyek f é l z á r l a k : a, (és : é) ; mások felnyíltak :
s*t st *~iJ'
A terpedt á, é önhangzókat se feledjük el ; amazt a
félzártakhoz , ezt a nyíltakhoz sorozhatjuk **).
*) Az önhangzók kiejtésében két beszédszer vészen részt : ajkak és nyelv
(külső és belső száj). Minél kisebb az ajkak (külső száj) nyilasa, an
nál zártabb vagy tompább valamely hang ; ellenkezőleg annál világosb.
A főbb onhungy.uk éhez képest igy következnek :
á, e, í, ó, ú.
Legnyíltabb az á , legzártabb az ú.
A belső szájnak (Kempelen szerént: nyelvcsatornának) nagyobb
vagy kisebb nyilasaiul pedig a hangnak mélysége, avagy magassága függ.
£ tekintetben a főbb önhangzók ily renddel jflnek :
ti, <í, a, e, i.

Legmélyebb az ú, legmagasb az i. — Jíera)>elfn'é SSiedjaiiiirnnS bet
imnfdjlidjcn -sytűdjc, ncbjl Hr Scfdjreibung fcintr fptedjenben Shofcljiiie.
Sffiifn 1791.
*») Ha a rövid önhangzőkat a nekik megfelelő hosszakkal ezen felosztás sze
rént akarjuk cgybeállitni , következő rend áll elő :
rüvid a - nak megfelel hosszú á
— á
—
— á
— e - nek
—
— fi
— é
—
— é
—
—
—
—

o-nak
u
ö-nek
ii

—
—
—
—

f— ó
— ú
— ö
— ü
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3. A belsőszájnak a hanghozképesti nagyobb vagy
kisebb öblösségére nézve , némelyek mély- vagy a 1hangúak : u, o, a, ú, ó, á ; mások m a g a s - vagy f e Hban g ú a k : ü, ö, e, ű,ő (e) ; roások végre l e g f e nsőbb, legmagasb hangúak (némelyek szerént éle
sek): é, i, i. E három utolsót nyelvtanitóink hibásan
középhangúaknak nevezik ; de köz- (közös-) hangúaknak
nem helytelenül hívjuk *).
A ket szélsőség : u (gyöngébben s magasabban : ü)
és i lévén , innen magyarázható ezeknek (föntebb érintett)
ingatagsága, ha különben hosszak volnának is.
Ezen utólsó (3) felosztás szerént egész szótagokat
sőt szókat is, mélyeknek, vagy magasaknak, vagy legmagasbaknak nevezünk, a szerént a mint azokban, az önhangzó vagy önhangzók mélyek, vagy magasok, vagy
legmagasbak.

*) Tulajdonképen három alaphangzó van : «, a, i ; gyöngébben s mago
sabban : «, «, (csaknem e) s «'. Innen a régi nyelvekben is eredetileg
rsak ama három alap-önhangzóra használtattak jegyek vagyis betűk, p.o.
a héberben: ) , j^, j. Az o hangzó van u és a között (így a magyar
nyelvben is e kettő : au vagy ua , egygyé , azaz o'-vá olvad , és viszont
az ó némely szójúrásokban au- vagy «ct-vá szeret átváltozni) — így a
és « között van e (é), szinte a magasbaknál is ü és n között van ő, (ná
lunk is hallhatók: «« vagy eü és üe) és a s i között é és é (nálunk is :
ie - ,'<í) , s néha az elsőbbek az utóbbiakká olvadnak ; egybeolvadás
nélkül közönségesen kettőshang (diphtongus) névvel hivatnak. Lásd :
Schmitthenner. Utfprodjlct;re §. 25. st. Kempelen idézett munkája §§.
104—109. st.
Ezek szerént (csak a rövideket érintvén) :
mélyebbek: «, Oj a, e, «
magasbak : Ü, 0, &, é, «
Tehát az , s megnyujtva t (és a magyar hosszú é , mely a hosszú
«-hez igen közel áll) , mind kétrendbelieknél mint legmagasbak, előfor
dulván, közösek, és így köz- (nem közép-) hanguaknak is helyesen
nevezhetők.
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Közönséges szabályok az önhangzók
kiejtéséről.
1. A hosszú önhangzókat szabatosan kell hangoztatni
(kissé szabatosabban mint a német nyelvbelieket), a rövi
deket pedig sebesen lökni ki, de egyet sem szabad
elharapni.
2. A zárt önhangzóknak , főleg ü és M-nek szabatos
kiejtése végett jobban meg kell ajkainkat gömbölyítni,
mint a németben. Példákul álljanak szoros megkülönböz
tetés végett : bír (fyat, farm) ; bőr (.§aut) ; bér (SoJ):t).
kör ((Strici) , kér (bittet).
derék (9lumí>f , braö) , törik (btídjt ftc§ , brí<$t).
tűz (geuer) , tíz ($4n).
egy (eín), itt (6, tét), öt(fönf), üt (földöt).
Mind ezeket szabatosan iigyekezzünk kimondani;
egy szót sem szabad ezek közül a másikkal fölcserélni.
3. Ha a hosszú önhangzóra ugyanazon szóban egy
nél több mássalhangzó következik, a hosszú önhangzó
kimondáskor a neki megfelelő röviddé változik át , p. o.
féltékeny mond: féltékeny (nem: féltékeny); áldás mond:
áldás (nem : áldás) ; szdltam mond : szóltam ; fdld mond :
föld; utolsó mond: utolsó; erőlködik mond: erőlködik.
Az utóbbi példákat (o-, ö-vel) gondosb Íróink már röviden
is írják ; de az elsőbbek behozása , minthogy a nyílt és
zárt a s e közti finom különbséget nem mindenki érti, nagy
nehézségekkel járna. Alább bővebben értekezem ezekről.
4. Jóllehet nyelvünk az úgy nevezett mennyiségi
(tartós mértékű) nyelvek sorába tartozik: mindazáltal a
hangsúly *) ebben is megvan , azaz ebben is egyik szótag

*.) Minden szótag bír a kimondásban kisebb nagyobb mértékű erővel , ki
nyomással , kifejezéssel. Ezen mértéket gyakoroljuk kül- és belterjedség szerént. A kUlterjedség ismét vagy mennyis (tartus) , vagy lebegő
(fel- és alászálló).
I. Mennyiség (tartósság) szerént a szótagok rövidek vagy hosszak.
Rövidek rendszerént a rövid önhangzósok. Ezek pedig hosszakká válnak:
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(önhangzó) erősebb, s jobban kiemeltetik a másiknál. Min
den magyar máskép ejti ki , bár ugyanazon betűkből álla
nak , e két szót : a kör (r^ak-kör , baá 9ltter) , és akkor
(DanwíS). A hangsúly a magyar szóban is a gyöktagra,
— s minthogy ez itt legelöl szokott lenni , a legelső szó
tagra — esik ; azonban közvetlenül hosszú, még pedig akár
ékezet, akár positio által hosszú szótag mellett rendszerént
elenyész vagy ezzel összeolvad, és csupán rövid önhangzóu szókban, vagy legfölebb, ha két vagy több rövid szótag
áll egymás után , vehető észre , például : szerelem , sze
relemnek , katona , katonát , magyar ; s ilyeneknél szaba
dabb verselésben Qambus vagy trochaeus lábuaknál) erős
1. ugyan azon rövid önhangzó kettőztetésa által, p. o. fa-ük lesz:
fák, kérne-e lesz: kérne'.
2. más rövid önhangzd hozzájok járultával, p. o. kéme-ük lesz :
kérni*.
3. két vagy több (akár ugyanazon , akár külön) mássalhangzónak
összejövetele , üsztétele (úgy nevezett positio) által ; ezen ösztétel
pedig vagy természeti — ugyan szóban , p. o. ember , vagy mestersé
ges — két'szóban , p. o. ha/ /éje.
II. A lebegés , magasság- s mélységre terjedés , vagyis a hangnak
fölemelkedése avagy alászállása ; legszembetűnőbb a zenében, de
használtatik a szavalásban sőt közbeszédben is minden emberi nyelvben.
III. A belterjedség vagyis hangsúly az erőnek azon foka , melylyel
valamely szótagot (vagy szót vagy szókat) súlyosban vagy gyöngéb
ben ejtünk ki (épen az , mi a zenében a forte és piano),
©c^mitt^enet. Urfpradjleljre.—Nyelvünkben mind a három kifejezés meg
van ; s úgy hiszem , más nyelvekben is , mert például a németben is,
mely különben csak hangsúlyos nyelvnek tartatik , két vagy több más
salhangzó, lehetlen hogy meg ne lassítsa — tartósba ne tegye — a szó
tagot ; ebben iSprőjjlinj dír Jtfyrtfye, a ,Iing' észrevehelőleg hosszú, leg
alább hosszabb mintha ,li' volna. Ámde a németben annyi mássalhangzó
van, hogy ha a hasonló szótagokat hosszaknak vennék, akkor kimondhattál)
nehéz volna mértékes verset írniok. Innen megengedik verselőiknek
azon szabadságot, hogy posilióra ne ügyeljenek. A magyarban positióra a legnagyobb gond furdittathalik és fordittatik , s így természet elle
ni szabadságra szükségünk nincsen. Maga Schmitthenner is megvaltja :
Ouantítirenbe ©pradjtn — jtnb unenbUifc »iel toofitlautcnber , imt-fifalifíBcv al« ble accentuitenbcn. (Id. m. $. 176).
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azaz hosszú szótagnak ,is' szokott vétetni ; de ha a mondott
szótagra követlenül liosszu szótag következik , elenyész a
hangsúly , p. o. szerelmet *).
Példák a hangsúlyra, különböztetés végett :
a pád (bte 33anf) , apad (ntmmt 06) ;
a kár (bet 9lrm) , akar (tütíí) ;
eset (gaű), esett (tft gefaűen);
azok (jené) , az ők (bte Urfadje) ;
javai (ijeijjí gut), javul (befferí ftc$).
7.

§.

A mássalhangzók felosztásai , és közös szabályok
azoknak kiejtésében.

A mássalhangzók , t. i. melyek csak önhangzó segít
ségével hallathatók , szinte többfélék , u. m.
I. Egysz erük és ö sszet ettek.
Összetettek vagy elegyültek :
1) s-sel: cs, ds, zs.
2) z-vel : cs, ds, sz.

3) y-nal ft-vel) : gy, ly, ny, ty.
Egyszerűk a többiek mind.
II. Félhangzók és némák.
A félhangzók arról ösmerszenek meg, hogy már az
ábéczében, a kiejtéskor mindig elöláll (a a- és zs-n kí
vül**) a velők együttjáró önhangzó, igy : el,em,en, er,es st.
s)

Vig pohár közt édesebb a
Szürclem
A mi benne keserű van
Elnyelem. —
Vörösmarty.
— — — vagy szerelmet
vagy búcsút. —
Vörösmarty.
A legelső magyar ember
A király, st. st. — Vörösmarty.
*) TVhát helyesebben: ez, és ess-nek kellene mondani.
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Ezen felhangzók, melyekre eddigi nyelvtanitoik nem
ügyeltek, fölötte fontos szerepet játsy-anak a magyar
nyelvben.
Kétfélék pedig ezek , u. m.
1) Folyékonyak, még pedig tisztán folyéko
nyak : l,m,n,r; és e l e g y ü 1 1 e k : ly, ny.
2) S z i s z e g ő k : s, & ; és összetétetve : s&, zs *).
A némáknál ellenben az együttjáró hangzó mindig
utói tétetik (az /-en kivül).
Ezek négyfélék:
l)kemények **) : k, p, t; (ezen magyar szóban :
patak).
Ezek némely nyelvekben hehentést (A-t) is kapnak :
kh (eh), ph (f), th.
Ide tartozik a magyarban az f.
2) Szelídek: b, d, g; (ezen szóban: dobog).
3) L á g y a k : j, <t>, A***) ; (ezen szóban : vajba).
4)ElegyüIés által lágyultak:
a) kemény í-vel elegyültek: cs (— fe); ez (=
fe),fc(=íO;
b) szelíd d-vel elegyültek : ds, d&, gy ( — df).
*) Mind ezek azért neveztetnek félhangzóknak (semivocales— különösen a
görög nyelvtanokban találjuk ezen nevezetet , de az újabb nyelvbuvároknál is följegyezve találjuk —) mert bár önhangzó nélkül ezeket sem
lehet kimondani; de mégis megnyujthatjuk , mint az önhangzókat, azaz
tartósan ejthetjük ki p. o. el-l, em-m, en-n, es-s, esz-sz, et-z. Ezért
tanuljuk mindjárt az ábéczében kettősen így : ett, emm st. Igen helye
sen hívja azért jeles Szászunk azokat, s különösebben a sziszegőket :
„folytonos"-aknak. Innen látszik az is , hogy nem ok nélkül tétetnek
a nyugoti nyelvekben az önhangzók ezeknek elébe a kimondáskor ; csak
hogy , mint mondottam , még a a-, zs-t is ez-, ezs-nek kellene hívnunk.
**) Némelyek szerjnt: pattanók.
!!'"}) E három lágyat ügy lehet tekinteni , mint lánczszemet az ön- és mással
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Jegyzetek:
1) A sziszegők között is s és sz kissé keményebbek,
», z* szelídebbek.
2) A h lehelönek is hivatik; sár, mint az f, fú
vónak; de az / is keményebb a c-nél.
3) Aj is valamivel keményebb a c-nél.
4) Mind ezen mind a mégkövetkező felosztásait a
szóhangoknak, az olvasó különös figyelmébe ajánlom,
mert csaknem valamennyi szabályaim ezeken fordulnak
meg.
Közönséges szabályok a kiejtésben.
1) A kemény és szelíd betűk, a mennyire lehetö,szükségen kívül soha sem cseréltetnek föl a magyar nyelvben
azért szükséges, hogy, kivált a német-ajkuak ezeket a
legnagyobb figyelemmel és szabatossággal tanulják meg
különböztetni, azon fontos jegyzéssel : hogy a kemények
kimondásában a levegőt a szájból kilökjék, s a szelídek-,
és lágyakban a mellből kinyomják vagy kileheljék. Pél
dák : bor (2Beín), por (@tait6, ^uíöer).
pap QOrifjler): bab OSofyne).
fagy(#rofr),vagyOt>er), vad(SBtíb), vágy (SBunfó),
vád (StnfíaflOtudás (SBifíen), dudás (Subeífarftfetfer).
tanú (SeuflOí gyan" (ÍBerbadjt).
tanul (lernt), danol (ftttflt).
fa-ló tyőljerncg ípfcrtQ, való (\uafyr, h)írfít(§, freiííc^,
törik (forint ftt^, brít^O? derék (Olumpf, &rcü>), dörók
2) Ha kemény szóhangok után közvetlenül szelídek
vagy lágyak következnek s megfordítva : akkor csaknem
hangzók küzött, sül azok igen közel rokonok a három alap-önhangzóval,
v az //-val, j az í-vel, h az a-val. Innen az u ajak-imhangzónak , az
í íny-önhangzónak is hivalik némely nyelvbuvároUtúl.
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lehetlen mind kettőt a sebes kiejtésben szabatosan monda
ni ki p. o. kala/)6an, Iyu%at, haragszik, eskütí/, addsza st.
Itt tehát a szóelemzés fensőbb törvénynek kénytelen a
szólásban engedni. A nyelvszokás ezen egyszerű szabályt
hozá itt be: a kimondás az utóbbi szóhanghoz
illezkedjék; tehát a föntebbi szók igy ejtetnek : kalaft6an, lyukat, harateík, esküíí, attsza. De helyes-irásban
a szóelemzést követjük.
III. A beszédszereknél fogva:
l)fogbetük magok a sziszegök : s, z, sz, zs.
2) i n y b e t ü k : k, g, j (egy kemény : &, egy szelíd :
d, egy lágy : j.).
3) a j a k b e t ü k : b,p,f,v,m (egy kemény : p; egy
szelid : b ; két fuvó : f, v ; egy folyékony felhangzó : m).
Az m (és n) némelyek szerént orrbetü *).
4) nyelvbetük: d, t, l, n, r (egy kemény: í; egy
szelid : d ; és három folyékony : /, n, r) ; némelyek a j-i is
ide számítják.
5)torokbetü:A; némelyek szerint : k és g is **).

*) Például: Kempelen föntebb idézett munkájában: JDieifyaniímuS ber nienfd)lirij«i gpratfyc.
**) Kaltschmidt Henrik Jakab, ily czimü munkájában: <3prad§t)er3Íei<$enie8
2Börtct5ud§ ber beutf^en <2j)rad§e. Seipjig 1838. igy osztja fel a mással
hangzókat :
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Az elegyültek több beszédszerekben vesznek részt,
p. o. ty (— (/) nyelv- és inybetü , cs (— is) nyelv- és
fogbetü. Nevezetes, hogy a fog- és nyelvbetük ké
pesbek az elegyülésre (mert gy is df) ; az íny- és ajakbetük pedig nem annyira.

.

8. §.
Szójárások.

A magyar szójárások, szóejtések vagy tájszólások
leginkább az önhangzók változásaiban jelenkeznek , és így
is csekély különbséget tesznek a beszédben ; úgy hogy,
egyes szókat kivévén , mindenik magyar könnyű szerrel
megérti a másikat.
Az egyes szójárások többfélék lehetnek, de mindnyá
ját két fő osztály alá vonhatjuk. Némelyike t. i. a nyilthangzókat szereti, másika pedig ellenkezőleg a zártakat*).
Nevez ete sbek:
A palócz-szójárás hosszú hangzókban igen kedveli a
félnyiltakat , és félzártakat, a honnan azok sokszor kettős
hangokká is válnak; így lesz világos d-böl terpedt é, vagy
Továbbá így szól : 2Bíe fify bie Sier Zent Jebet bér eict 5Jíunbt$eiíe j«
eínanber Der^alten , b. 5. tóié ín jebera biefer SDrgane ©tcfj , ©ruct, 83ía=
fen unb igau^ són innen nad> au^en auf einanbct folgen , eíen fő uer^aíten
fi^ bie Bíet Dtgane feífifl ju fínanbcr ; bie íte^fe Éilbet ben ©lóg, bie 3U"8«
benffiruct, bie 3a§ne baS Síafen unb bíeSipjjen ben ^auc^ be3 ganjen
*) A két haza nagyobb részében divatos szójárás igen megegyezik könyvbéli nyelvünkéi. Az itt ott tapasztaltatni szokott eltérések az egyes szók
ban s ragozásokban grammaticusnak megbecsülhettelek. Mert az ezek
ből vúlogathatás teszi őt képessé , hogy a nyelvnek legfensöbb három
törvényeit: szabatosságot, rövidséget és hangkellemet minél jobban
valósíthassa.
Ezen 8-dik szakban nem az ily esetekről, hanem egyes betűket
illető némely különösb szójárásokrul ; ezeknek is csak iobb vonatairól
van szó.
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ee vagy ie , p. o. ebből : szép lesz : szép vagy szeep vagy
sziep ; továbbá világos d-ból épen úgy mint egész zárt
d-ból lesz félzárt s terpedt tí, vagy aa, vagy ua , p. o. eb
ből : brítya lesz : bátya, vagy baatya, vagy buatya ; igy
lesz : d-bül : eö, eü, üe ; u-bol : au, ua, p. o. feö, e he
lyett: fő ; augy, e helyett : úgy st. A szótag végén az
/-et is elszeretí hagyni, p. o. menybeü, e helyett : meny
ből ; ó"ma vagy auma, e helyett : olma. — Láss két palócz
,Miatyánk'-ot a Nyelv-emlékek első füzetében 24—26
lapokon.
A közönséges erdélyi szójárás , leginkább a mással
hangzóval végződő szótagban . nehezen tűri a zárt rövid
önhangzókat , innen az o, ö szóhangokat a-, e-re változ
tatja , magát az a-t pedig á-ra, p. o. ásszany *), e he
lyett : asszony ; ütek , e helyett : ütök ; írak , e helyett :
írok ; mondám , e helyett : mondom.
A síksági lakosok, főleg tiszai némely vidékek szere
tik a hosszú zártak helyett részint a nyiltabb és sebesebb
kettősöket , részint az ingatag szélsőségeket, innen lesz az
é-ből i vagy i , az d-bnl au , vagy ú. s d-bül eü, vagy tí
p. o. szegmy , sz«p lau (vagy tá) ezek helyett : szegény,
széf ló ; feü, vagy fű , e helyett : fő st. A legelső (Sylvester-féle) grammatica nagy részben ily nyelvet tanít,
azaz Sylvester ily nyelven beszélő vidéken (Szathmár me
gyében) született.
A hegyköz lakói, dunántúli némely vidékek és némi
részben a székelyek amazokkal ellenkezőleg a gömbölyűk-,
vagyis zártakhoz szítanak, p.o.mög, embör, lelköm, tégöd,

«) Innen magyarázható, hogy midőn a „Vasárnapi ujság" szerkeztője ilyest ír: „Franklin", nem hosszú a-t ért ő az á alatt, hanem a
nyilt de rövid á-t , mert bizonyos , hogy az a betű azon szóban nem a
magyar zárt a, hanem a hosszú a-val rokonabb nyilt rövid á. Sőt
Szász Károly világosan mondja(101.Iap)hogy ezekben: ,csal' és ,csak'
különböző a-k vannak az erdélyi szójárások szerént.
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ezek helyett: ineg, ember, lelkem, téged*). Kinizsy
Pálné, Magyar Benigna asszony imádságos könyve 1513.
évből (Lásd: Nyelvemlékek III. füzete l — 73 lapokon.)
egészen ily nyelven van írva.
Helyenkint csaknem minden tájakon divatos némely nyilt
e helyett a zártabb é (mely a szájnak összébhúzásával ala
kul), és épen ott, hol az imént mondott dunántúli szójárás
ő-vel él, p.o. még, ember, lelkem, téged st. Ezen é
nem csak kellemesen változatositja a beszédet , hanem a
ragozásoknál fő szerepet is játszik. Ez okbul ezen nyelv
tanban az ülető helyeken mindenütt föl van jegyezve ; kü
lönben semmi tekintettel nem vagyuk reá az t'rásban ; mit
ha tennénk , nem volna ugyan czélszerűtlen **) , hanem
írásunk már most is el van ékjelekkel árasztva.

g. 9.
Végjegyzetek a magyar szohangokrul.
1. A magyarban 40 egyszerű szóhang s a különbféle
szójárásbeliekkel több is (52) levén, egy a hangokban legdúsabb nyelvek közül. Ezért tapasztalás szerént a szü
letett magyar, vagy oly idegen ajkú , ki a magyar nyelvet
sajátjává tevé , jó vezető mellett más nyelvek tanulására
igen alkalmas ; mit a külföld is vall ***).
•) Figyelemre méltó , hogy ezen szójárások a helyek természeti fekvésével
különös viszonyban látszanak állam". A palócz leginkább dombos Töl
gyes helyeken lakik; és szójárása fúlzárt, felnyílt s e mellett lassúkás ; a síksági magyar oly terjedten szól (szaol) vagy beszél ,(besz£l)
mint telke , s elláthatlan térségei (tirst'gei) ; a hegyek közé szorultak
pedig majdnem csupa zárt (ő és ó) hangzókon beszélnek (bőszéinek).
**) Följegyezve találtató ezen félzárt e a bécsi codexben (Nyelvemlékek
első füzete); továbbá Kalmár Prodromus-ában , s Verseghy grammaticáiban az ábéczén kívül is.
A különböző szóejtésekrdl szinte láthatni Pápay Sámuel ,Magyar
litcratura'-jában 78— 82 lapokon.
***') tíróf Tcleky László : „A magyar nyclr elémoiditásáról." §. 65.
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8. Minthogy a szóhangok legkisebb órnyéklatai is a
magyar beszédben mindenütt szabatosan kijelölvék s megkülönböztetvék : innen a magyar beszéd nem csak könnyű
kiejtésü, hanem erőben s hathatóságban is igen gazdag.
3. Elegendő lágysággal is bír , mert részint tudjuk,
hogy az elegyült betük (számra tíz) mint lágyítottak , ré
szint alább megtanulandjuk , hogy az önhangzók mint lá
gyítók a legszebb arányban vannak mindenütt , a kemé
nyebb természetű mássalhangzókkal.
4. Kellemetlen hangzata sajátlagi orr- és torokbetüi
nincsenek *).
5. Minthogy a magyar minden hangot tisztán , sza
batosan szokott és szeret kimondani : innen sem a sok önhangzót (hanemha különböző természetüeket, azaz szélső
ket a közepsőkkel , p. o. a-i, e-i, ü-e, u-a, i-é), sem a
sok mássalhangzót közvetlenül egymás mellett nem tűri**),
s ezen bajokon, ha előfordulnak, közbeszuratokkal, kilöké
sekkel , összehuzásokkal st. segít , mint alább több helyütt
fogjuk látni. így honosítja az idegen szókat is , p. o. schola lett iskola , frater lett borát, claustrum, kolostor st. De
épen ezen tulajdonság a legszebb s legfeljebb hanguságot
adja a beszédnek , sőt ez alapja , hogy a hangmértékre
(t. i. az úgy nevezett positionál fogva) a verselésben ép
oly alkalmas és szépenhangzó mint a hellen s a latinnál***)
*) Toutes les combinaisons trop nasales ou trop gutturales produisent des
sons désagréables. LE MESL. Consideralions philosophiques sur la
langue francaise , suivies de I' esquisse d' une langue bien faite. 1 62.1ap.
**) A tapasztalás mutatja , hogy éjszaki népek nyelve mássalhangzókban,
délieké pedig önhangzókban bövölködik ; innen úgy látszik , a ma
gyart sem egészen éjszaki sem egészen déli származatúnak tartani nem
lehetne.
***) Mily erőszakat tőnek sokban a római költők a latin nyelven, hellenek pél
dájára epost s általában hexameteres és dactylus lábú költeményt alkothatniok , lásd : lícfier bie ©pra^c ber t'émtfdjen (Spifer. 93cn Dr. .3. 81.
Stbvlte. — Ha jelesb magyar költőink hexametereit olvassuk vagy hall-
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sokkal alkalmasb ; és hogy az értékelhetőségben sem múlja
egy nyelv sem felül *). Ugyan a mondott okbul :

jnk, oly szabályszerűeknek találjuk a kifejezéseket, a szórendet oly eröltetésnélküliuek , s — a formától s válogatottabb sióktul elvontan — az
egészet oly természetes folyamatúnak , mintha csak gondos kötetlen be
szédet hallanánk , úgy hogy már önkénytelen is azon gondolat ragad
meg : a legméltóságosb versnem— a hexameter — (bér fftyiinfie @o^n beS
©eifleS bér eplfáen íDí^tfunfl, unb eín fonberti^ üerne$mer S3er8 —
©djmitttyener —) magyar nyelvért s magyar nyelvre teremtetek a
dalszüzek — a musák — által. Halljunk egy két példát:
Néma borongással megy az őskor lelke fölötted
Cserhalom ! és nem kér emlékűi oszlopot érczböl :
Oszlop vagy magad, oh diadalnak halma , meződdel.
Ok, kiket annyi halál meg nem fáraszthata, kikkel
Nem birt a hadi vész , az idő mélyébe merültek
S hamvaikat már a szellő sem lelheti többé.
Még maga áll a hegy , tetején sok század után is
Véren nőtt fűvel koszorúzva uralkodik a hir.
Cserhalom , a te tetőd diadalnak büszke lelője !
VörösmartyMi Ilyen titkos erő, s mi okért tüzesíti velőmet?
Képzelet ez : mely visszalereml elmultakat ; alkot
Mennyeket és poklot, a nincsen ki elállja futásai.
—
—
—
— párduczos Árpád
Hunnia négy sarkát sebesen megfutja szemével ,
Látja : mikép rongálja magát ivadéka , fiúra
A leslvcri vilák mini szállanak által atyáról ,
Miglen magva szakad s hozzá már senki hasonló
Nem születik többé , ki nevét hordozza nemének.
Pentameterrel.
NAPÓLEONHOZ.
Nem te valál győző , hanem a kor lelke : szabadság ,
Melynek zászlóit hordta dicső sereged.
A népek fényes csalatásba merülve imádtak ,
S a szent emberiség sorsa kezedbe kerüli.
Ám de te ezt tündér kényednek alája vételied ) Lásd a 6. §. végen álló jegyzetet.

Czuczor.
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6. A magyar nyelv, mini későbben eléggé fogjuk
tapasztalni , nem csak a szép s könnyű hangzásra és szép
mozgásra vagyis hangidomra (rhythmusra) ügyel minde
nütt *), hanem igen sokat hagy a beszélő s író önkényére
is mind a ragozásban , mind a szóhelyezésben , úgy hogy
művészi képességet s ízlést jobban alig lehet valakinek
kitüntetnie más nyelvben mint a magyarban **).
S isteni pálmádat váltja tövis koszorii.
A mely kéz fölemelt , az vert most porba viszontag :
Benned az emberiség ügye boszúlva vagyon.
Berzsenyi.
Jegyzet. Hogy a hexameter valóban a magyar népdaloknak — melyek ze
néjét még épen nem méltatánk kellő figyelemre — szellemében
alapszik , alább mutatandom meg.
•) Mind ezekre mily szépen illik! a mitLE MESL az általa javaslott philosophiai nyelvről mond : „Unó langue bien faite sera <!' íme emission facile;
clle sera sonore et harmonieuse , poetique et musicale.'1 168. lap. Ez
ért mondja a jeles Schwartner : Lingvam hungaricam numero, svavitate,
nec non verborum pondere et flexionis facilitate multis Europae lingvis
anteponendam. Introductio ín rem diplomaticam 2-dik kiadás. §. 29.
•*) A ,@ammter' czimű bécsi német hírlap 1817-ben egy , eredetileg arab
(20 szőbul álló) gnomát , szinte 20 szóban németre áttéve a végett hir
detett ki , hogy minden más ajkú irók s költészek a német nyelv rövidségr- és szabatosságával megvijanak.
A német fordítás így hangzik :

@o$n ! bú meintefl ám Sag ber (Murt , eS lanten bíe greunbc ;
SEradjt' bajj am 5£cbfS STag', ioavrenb fie todneit , bú ta^fí.
Gr. Dessewffy József 13 szóval így adá :
Sírtál , hogy születél , nevetének rendre barátid ;
Élj , hogy hallodkor , sírjanak , és te nevess.
Vályi Nagy Ferencz 14 szóval így:
Hogy születél , sírtál , nézőid őrültenek ; ügy élj ,
Hogy haltodkor azok sírjanak, és te örülj.
Kazinczy Ferencz 11 szóval:
Sirál , midőn levél , azok nevettenck
Élj , hogy vígan halhass , ők keseregjenek.
Szinte Kazinczy Ferencz csupán 7 szóval:
Sírva lettél , vígadtanak
Halj meg vígan , búsuljanak.
1842. Litcraturai lapok l.j. szam.

Második czikkely.
A szótagokrul vagyis a ha.jlHá* és rago
zás szabályairól általában*).

Szótag.

10. §.
Hajlitás. Ragozás.

Több szóhangoknak összetételébül előállnak a szó
tagok, szórészek.
Minden egyes szótag egy önhangzóbul (mint magá
ban is hallható hangból) áll , akár magánosan legyen ez,
akár egy vagy több mássalhangzótul is környeztessék,
p. o. á-mi-tás, hal-hat-lan-sdg.
A szótagok magyar szókban kétfélék u. m. gyö
kök és ragok.
•
A gyök valamely szónak lényeges része s a magyar
ban az egyszerű (nem összetett) szónál mindig legelől áll,
p. o. a főntebbi példákban : á, hal.
A gyököknek némely módosításai, úgy nevezett hajlitásai (— flexiones —) által ujabb viszonyok, újabb
képletek kifejezésére újabb szók képeztetnek, alakittatnak.

*) Ezen egész czikkelyről majd semmit sem tudnak eddigi nyelvtanitóink,
holott ez alapja nemcsak egykét , hanem az egész hajlitás- és ragozás
nak. Találtatik ugyan valamicske nálok is itt ott, p. o. többes számnál,
szenvedő esetnél -, de az is mind csonkán és rendetlenül.
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Ezen módosítás vagy hajlitás kétféle : k ü l s ő és belső.
Külső , midőn a képlet viszonyai nem magún a gyökön,
hanem különszó hozzájárultával ábrázoltainak, p. o. a né
metben : er tjl gefomnten ; b e l s ő , midőn a gyök maga kap
módosítást, s ez ismét kétféle: erős, midőn a hajlitás
alapja és ereje maga a gyök hangját vagy hangjait is vál
tozás alá veti*), p.o. a magyarban : jő vagy jön(_et fommt),
jött (er tjl gefonimen), a nemeiben: fom/w-en, fom ; g y ö ng e , midőn a gyök (törzs) változatlanul marad, hanem új
szőhang vagy szóhangok ragasztatnak hozzá, p. o. jött-en»
(t<$ fcin gefommen), a németben : fommen , #e-fommen.
A magyar nyelvben legnagyobb részint csak belső
hajlitás uralkodik; még pedig mind erős mind gyönge s
többnyire egyszerre. Az erőst nevezem én különösen s
kitünőleg hajlitásnak. A gyöngét — minthogy bizonyos
utótagok vagy ragok által áll elő , mely ragokat t. L a
gyökhöz (utói) függesztünk, — közönségesen ragasztásnak,
ragozásnak hívjuk ; s magokat a gyökhöz függesztett szó
tagok- vagy szóhangokat ragoknak s illetőleg (mint alább
megmagyaráztatik) képzőknek. Még az utószók vagy
utoljárók is (más nyelvekben többnyire elöljárók) nagy
részben a ragozás szabályai alatt állanak, és különben
semmi úgy nevezett ejtést nem kivannak.
Ezen hajlitások által tehát mind magok a gyökök, mind
a ragok némi változásokon szoktak szabályszerűleg keresz
tülmenni. Innen
Ezen második czikkelyben főképen szó lesz 1) a
hajlitás (belső erős hajlitás) és 2) a ragozás (belső gyönge
hajlitás) szabályairól általában , t. i. azon általános törvé
nyekről, melyeket hajlitásnál kell szem előtt tartani ; 1)
magokra a gyökökre , 2) a ragokra nézve.
*) A hajlitás e ucme tartatik a Icglokclycsbnek.
m. §. 62.

Schimttlienncr idézel!

Első Szakasz.
A gyökök- és törzsekről.
11. §•
A gyökök ismeretének fontossága.
A gyökök ismerete kezdőnek a magyar nyelvben
fölötte fontos , sőt nélkülezhetlen. Nem csak azért pedig,
hogy itt majd minden szó a legegyszerűbb elemekre, u. m.
három , két , sőt egyetlen egy jelentős *) szóhangra is
•) Nyelvbuvárinknak — a keveseknek — előizletftl ajánlom a többek kízött Hurtel bécsi professornak eme jegyzékét (@runbte$ren bet beutfdjeu
©pradje. — SBien 1830. 14. lap).
„<SíS,cn bie einjeínen Saute finb , feincStcegS oB. ne eigent6.ümííd§e Se*
beutung. ©a bie ©egenfíanbe ím SJlenfi^en afferleí dmpflnbungen et«
iveden, fő ifi cs eine natiivlirfjc grolge, bafj er biefe mit Síantcn I>c,
jei^net, tucldjcn feine ©mpfinbungen afniíirf; fíitb. Í?a3
Seife, Seic&te, 8id§te unb Sieífi^e íetoirft ©anfte, (csend, csep, könyű,
kies , kéj , kény , kellem , szép , szelid , szende st.) — baS 9lauB. í,
{Rafdje, ©tarfe bagegen fraftBcűe, nteB.r Sínfirengung fofíenbe Saute, (erő,
zord, gyors, harag, hamar, tör, akar, bátor, rohan, rombol). £>ie
83cr|)eUungen ftnb niií;t3 aló nrft-TÜngíirf; ;u ÜMÍbern gewctbene 6m()ftnbun*
gen ; fíe Jaíen atfo jut grofgc , bag audj fte mit uermanbten Sauten íejeig
itct ii'cvbcn. üyür bie meiflen ©attungen ber Saute tSgt fic^
ÍBeteutung nadjroeifen. Sebet inSíefonbete tijnt glcidje,
taufdjenbe, fíingenbe, rottenbe ebet murrenbe Síatutffá'nge
naó^. Untet ben ©timmíauten ifi u bet unterfíe Sión, e8 ma^ft baS Síefe,
baS innctfle ©efii^í beS (SdjnterjeS (bú, ún, rút, csúnya, csuda) unb
ber Orreube , bie afier bann aucfj íi8 inS ei unb í B.ínaufjuBcít (vig , vígan,
vidor, vidám, dicső, kies st.). ©a8 a bet íeidjtefíe Saut íJngegen íti
jei^nct baS Stní;artenbe (áll, tart, tartós st.) , baS ©cfü^t für gcfattenbe,
er^aBene ©egenjíi'nbe (magas , magasztal , nagy st.) , baS o («) ba§ SDÍit^
tel jitif^en a unb u (u) tB.eitt útit íeiben bie SBebeutung (komor, szomorú,
URALIC hiw
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taglalható , hanem fóleg azért is , mert a gyökök többnyire
önállólag használtató egész szók (nálunk a beszédnek

ellentétben ezekkel : öröm , gyönyörű) ; ba§ e fcmtjei^net baS 3?eit!cg=
íid;C (megyen , terjed , szerte st.) , ba8 Jjcííe (derű , derít , ellenkező
leg ezekkel : boru , borit) , unb ® í;ncííe (sebes , ered st.) ; unb baS t
fleflt bie pf$fíe .p$e beS ©efüftís (víg, kin st) , baS ©pífee (nyil , csíp,
szirt) , baS Söínjíge (piczi , pirinyó), Sicílídje (kies), Sinbfidje (klcsiny>
kis, kisded) bar. Unter ben SDiítlaníen fínb bie .gaudjenben , fejei^uenb
fitt baS Síret en ín tic ^cí;c (haj, héj, hiú, hús, hegy, halom, ház,
hátst.); baS e unb f für ba§ SBe^en (vihar ; vész, visz, vitel, fű, fáj,
fohász) unb bíc S3crfíeííung8mcffe be8 gfragenben: **«, w-\t, n^aitn, it)=o
a magyarban a fuvó e-vel rokon A-val történnek hasonló kérdések, igy :
h-ol, ho-vá, h- onnan, h-ogyan) ; bie dnbern Sippeníaute fínb für baS
.gert)«6re^enbe (fú, fa, fül, föl, föld, föd, feszit, feszül, perez,
puffan, peng, pattan, ma, már, mozog st); bie 3ungeníaute fül bie
SBorfíeűungen beS ©eutenő, ^mjeigenS: b=en, b=er, b=crt (itt, ide, ot^
oda, tol, tesz, tova, túl, indul, indít, mozdit, mutat, könyv-ent,
könyv-ed, lak, lik, lök, léi, talál, látst); baS n für ba§ 9lif$t nnb
Síein (ne , nem , nincs) ; baS r geprt für bie gcítoi^enc SJcwcgung cber
ben geÉrodjeiten (3(^atí ín: rinnen, rennen, raffeín, retten (csorog, csor
dul, iramuk, rohan, gördül, dörög, dördül, ropog, robog st). ©te
SítaSc= unb 3iWau'í ft"b S(u5Érüd§e beS ©ntfernenben , grtielJenben , Sw'3
fiíjaffenbcn (messze, hosszú, siet, sebes, szalad, szökik, surran, su
gár, száll, szél, űz, vesz, hoz st.) ; beS gürdjtenben , ©(^euenben,
©ityrccfenben (fél, iszony, szörny st.)." — Schmitthennert még elébb s
főleg kell vala említenem „S3cn bet SBebeutung ber Stwte" többször idé
zett munkája 89. s következő lapjain , mert tulajdonképen innen vona
tott ki röviden , a mit imént láttunk. Schmitthener mindjárt legelöl
kimondja „bajj jebent ©pradjíaute eíne fianbige íegranjte 83ebeutung inn=
h)cí;ne ; eíne SSa^t^eit , bie fídj nii^t nut fei ber Setradjtung beS SDÍenfc^en,
unb bc8 SBefen b'er ©fra^e etgitt , fonbern — c^ne fíe nídjt ju íegreifeit
ift, teíe bie ©pradje íefíe^en unb ícfien tc'nnte. Reménylem, nyujtand
még időt az ég, Schmitthenner munkáját különösebben is nemcsak megösmértethetnem , de a magyar nyelvvel is pótolhatnom.
íme a gondos németek a mi kis előlegest tapogathatnak nyelvükben,
azt, mint kincset tekintik. Mit csinálnának ők magyar nyelvünkkel , ha
övék volna ! Nálunk csekély ügyekezetem — csak kimondom — nem
hogy méltánylást (az egyetlen Mahovszkyt kivévén. Tudománytár. XI.
kötet. 35. lap.) de még figyelmet sem nyert, sőt ábrándozónak kiáltatám
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minden részeiből vannak önálló gyökszók) , da a többiek
is, ragaikkal egybeolvadásukban szabályszerű változás alá
jőnek, úgy hogy valamennyit könnyedén kimutathatni s
elválaszhatni. S a ki azon ezernyi és néhány száz gyököt
megtanulandotta , nagy részben ösmeretes a nyelvvel;
sőt majd a hajlitás, ragozás- és szóképzésnek is megértése
s tanulása után kész magyar , jóllehet a magyar nyelvbeli
szók száma , mint alább ki fog fejtetni , milliókra me
gyen. De a hajlitás és szóképzés igen rendszeres lévén,
a leghosszabb- és legnehezebbnek látszó szó megértése,
megtanulása is az imént mondottakon túl igen könnyű leend.
Például taglaljuk fel ezen szót : halhatlanitand.

ki. A fölebbi idézetek, melyek „Magyar nyelv metaphysicája" czimű
munkámban bővebben előadott elveimmel főlötte sokban egybevágnak,
ezennel szolgáljanak rövid feleletül ellenfeleimnek s azoknak, kiknél
elveim még eddig hitelt nem találhattak; azon kívánságom kifejezésével,
bár valamely jeles német nyelvbuvár nyelvünket is teljesen sajátjává , s
buvárkodása tárgyává tenné ! akkor iuy hiszem más eredményeket lát
nánk , mint láttunk eddig , kik kctleni vagy nem tudni látszunk , hogy
„La science du langage n' est autre que celle de l' intelligence humaine."
(LE 1UESL 89. lapon); vagy : „3toif^en ©pradje imb ©enfen , finbet ein
fő unjertrenníídjer 3u{Jtntmnt§ana, ©tatt, bajj c8 unmügtidíj ifi, fcic eine
o$ne ba8 onbere au8ju6iíben." (©djmitt^enner a 65. lapon) ; továbbá :
„SDíe ©pradfce ifi ífcrem öegriffe nad) , ©arfieífuna. unferer ©cbanfen ; ber
S£ric6 be8 SDÍenfdjen , fein 3«n«c8 }u aujjern , $at ftc gcfdjaffen ! ! (Ugyan
az. 107. lapon.)
Vannak, kik „A magyar nyelv metaphysicájá"-nak nevével sem
tudnak megbarátkozni , ezeket utasítom Rammstein ily czimfl munkájára :
Ideologie grammaticalc ou métaphysique du langage des Fran
ca is. Vienne 1827. Ez ugyan nem az egyes betűk jelentéseiről beszél,
de eszméi igen sokban megegyeznek enyéimmel. Nevezetes, mit elő
beszédében mond: Ce que nous eraignons, cen'est point d' étre censuré
par lee grammairiens philosophiques, on par les philologues dans toutu
la force du terme ; mai nous eraignons les clameurs des rudimentaires,
qui ne veulent par sortir des étroites bornes de leurs abrégés, et qui
continueront a faire dcpérir la jeunesse, faute d'alimens."
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önálló gyök , annyi mint : megszűnik élni. Ezen gyökön
túl a többi szótag mind ragaszték : u. m.
hat
jelent lehetőséget, lehetséget; együtt: halhat, annyi
mint : lehető hogy meghal.
Ian
jelent tagadást; az iméntivel együtt: hatlan jelenti a
lehetségitek (— hat) tagadását, és igy „halhatlan"
annyi mint : a kinek vagy minek nem lehet meghalnia.
ít
ígeképző, ígealkotó rag: annyit jelent: tesz; tehát
halhatlanít annyi mint : halhatlanná , meg nem halha
tóvá tesz.
and
jövő idő alkotó raga s mutatja különösen az egyes harma
dik mint a magyarban törzsökszemélyt és így az egész
szó: halhat] anít and, annyimint: megnem hal
hatóvá tesz jövendőben.
így lesz ezen egy betüjü szócskábul : á (mely ámulást, csudálkozást jelent) : ám; ebből: amit; ebből:
ámít gat st.; továbbá ugyan abból: áld; ebből: ál
doz; ebből : á l d o z a t st. *),

12. §.
A gyökök önállók és raggaljárók.
A magyar gyökök kétfélék, u. m. önállók és raggal
járók. Önállók (függetlenek) , melyek magokban is hasz
*) Ezekből könnyű átlátni , miért közlém én főképen mind a gyököket
mind a ragokat és képzőket egy külön kötetben, betürendileg ; hogy
t. i. minden nyelvtanuló , mintán a nyelvtan főbb elveit sajátjává teendette, valamennyi előforduló szónál forgathassa, használhassa azokat,
és egy szót se hagyjon el míg annak egész alkatjával meg nem ösmerkedendék.
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náltatnak, p. o. ér, innen származnak: ért, érint, érez,
érdek , érték st. Raggaljárók (függök *) , melyek csak
ragok segítségével vannak szokásban , p. o. remeg , re
mény , remél ; ezekben a „rem" raggal jaró gyök , mert
magában nem használjuk.
Azonban, mióta némely lelkes írók a nyelvet mivelni
kezdek , már sok ragos gyök lett önállóvá , p. o. kegy,
űr, csend, lob, ed, béke, csáb, árny, rom, kör st. S re
mélhető , meg több is leend.
A magyarban csupán egyetlen egy hangú gyökeink
is vannak; egy ön- s egy mássalhangzóúk pedig majd
másfél száz ; és ezeken kivül hasonlókép egytaguak , de
több mássalhangzóúk, félezernél több, mint a második kö
tetben láthatni.
A gyököt megkell a törzsiül különböztetni. Gyök
csupán a lényeges és elemi szó ; törzsök vagy törzs lehet
már (az egyszer s többször) ragozott szó is , p. o. ezek
ben : éri, érint, érez, erdek, gyök az ér, és ezen szókbeli
tagokra nézve ugyanaz egyszersmind törzs ; hanem ha a
már ragozott szót ragozzuk újra (akár egyszer akár még
többször is) , p. o. érdek-e/ ekkor : „érdek" mint a végső
el rag előtti egész szó törzsök , de már többé nem gyök ;
ebben : érdekelwi , már „érdekel" is törzs , t i. a „ni"
ragra nézve. Tehát a származék is lehet törzs t. i. utóbbi
származékra nézve. Ezeket csak nevöket illetőleg érin
tem , mert a hajlitás szabályai mindkettőre nézve ugyan
azok.

13. §.
Legáltalánosb szabályok az erős hajlitásrul azaz a
gyökök és törzsek változásairól.
I.

A mi változás a gyökök- és törzseken hajlitáskor

•) Némelyek az önállókat ,élők'-nek, a raggaljárokal pedig ,holt'-aknak
nevezik , de e nevezetek nem szabatosak.

4
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tapasztaltatik , az rendszerént a végbetükön , legfölebb a
végszótagon s illetőleg hangzóikon (16, 17. §.) történik.
II. A vég-mássalhangzók ritkábban esnek változás alá.
III. A hosszú vég-önhangzók rendszerént változatlanul
maradnak.
IV. De a rövidek rends/erént ékjelet kapnak , vagyis
hosszakká válnak , p. o. fa, fák, fát, fdban, fdbul.
Itt sem válnak hosszakká :
1) a legszélső önhangzók (u, ü, i) melyek t. i. ékjellel is csak ingatagok (ú, ü, i~) lennének , p. o. falw, falwk,
faluban ; földi, földám ; gözw, gözwt.
2) Némely változhatlan ragok előtt (20. §.) , u. m.
képen (vagy kép), ként, kor, p. o. példaképen,
példaként, egy órakor.
3) Továbbá sdg, ség és » képzők előtt, p. o. ritka
ság, budai.
4) De legmagasb önhangzón kezdődő némely ragok
előtt: é, éri, tg, tetszés szerént megnyujtathatnak , vagy
rövidek maradnak , p. o. diófoig , almafcíig ; a szerént mint
a hangidom vagyis szépmozgás azaz a hosszú s rövid önhangzók váltakozása (rhythmus) hozza magával; innen
„barátságaért" helyesb mint „barátságáért" *)•
f

...

Jegyzet
Mielőtt majd a beszédrészek hajlitásairol szólanánk,
jó lesz nehány ragoknak, főleg névieknek jelentéseit emlé
kezetben följegyezni , hogy annál nagyobb haszonnal ol
vastathassanak a felhozandó példák. Ily ragok :
°) Megfoghatatlan, kivált újabb nyelvtanitóinkról, hogy ezek többnyire mit,
sem akarnak tudni a hajlitásrul , hanem csupán ragozásrul beszélnek. A
jelen s következő §-ok eléggé mutatják mennyire otthonos nyelvünkben
a (belső erős) hajlitás.
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m (am, em, om, öm) ; mein.
<í (ad, ed, od, öd) ; bein.
nk (unk, ünk) ; uitfer.
t-k (tok, tek, tök) ; euer.
t (at, et, ot, öt) szenvedő eset (2lceufatí»).
k (ak, ek, ok, ők) többes szám (Wle^^l).
ba, be ; ín (aitf bíe Qrrage : tooljm).
bán, ben ; ín (auf bíe fttaQ/t : too).
nak, nek (©enítfo unb 3)atíö).
Mind utói fiiggesztetnek a szóhoz.

Különösb szabályok.
14. §.
A). ,v' közbeszúrat.
Legtöbb egytagú gyökszók , melyek hosszú zárt önhangzón (ó , ő , u) végződnek, a hajlitásnál ,v' szóhangot
vesznek közbe *) akkor , ha a rag ön hangzóval
(de nem legmagasbbal kezdődik, p. o. bő, böcet,
bőeek st. ezek helyett bőet : bőek , de : betért (nem bövért mert „ért" legmagasb önhangzón kezdődik) s bőwek
(nem bövnek , mert „nek" mássalhangzón kezdődik).
Ez alkalommal az ó, ő, ü többnyire meg is rövidül,
p. o. ló, lovak, lovam ; vagy más betüvé változik , p. o.
hó, havak, havat.
*) Hogy a magyar nyugvó e-róli beszéd csak ábrándozás , megmutattam
másutt (Magyar nyelv metaphysicája 9-dik lap, és 1839-diki Figyelmcző 636, 637. lapjain) És hogy azon v csak közbcszúrat már nem csak
magam tartom, hanem jeles Szúszunk tekintélye is szól mellettem, fonebb idézett munkája 76—79 lapjain.
Nevezetes, a mit ez utolsó lapon mond: ,,még mais lehet né
mely szónokot hallani , ki a buzgóság egy részét fttvóhangokba helyez
vén , efféléket mond : Feleséges és jirgalmas Jisten ! jov és viinádandóh
Vurunk hés batyánk! st."
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Ide tartoznak e következő gyökszók :
bő (melléknév), bőven (határozó); toeíí,
bü(büv), Sauber.
bűvöl, jaubert; ebben: bűvész, (Sauberer) szinte
közbe szúratik a ».
cső (csü) , 9iő&,re.
csövek , csüvek ; csövet, csüvet.
(rendesen is : csök, csuk ; csőt, csüt).
fű, ©raő, ípjfonjé.
füvek (vagy füvek); füvet (vagy füvet).
hó, @$nee; SHonatlj.
havak, havat.
hő , hé , J&tye.
hevek , hevem ;
heves, Ijtfctg.
hft, hív, treu.
hűk (vagy hívek, vagy hiuek); hűbb, hívebb, hívebb,
jó , íEBo^I.
javam , meín SQBo^I; javak , ©ötet.
(Mint melléknév rendesen ragoztatik: jót, jók,
jócska; de: javít , beffert ; javúl , beffert ftc&..)
kő , ©ietn.
kövek, követ, kövem; kövez.
ló,*Pferb, 9io£.
lovak , lovat , lovam,
mű, mív, SÖerf, ^unjl.
míivek, nu'vek (vagy müvek, mívek , vagy műk),
nyü , STOabe.
nyflvek (vagy nywvek , vagy ny/vek).
ó, oít.
csak képzőkkel : avas ; avul.
só , (Saíj.
tulajdon értelemben : sót, sók, sóm ; de nem talaj
donképemben közbeszurattal , p. o. beszéd sava.
(Sav ,@fli«e' értelemben rendesen használtatik.)
szó, 2Bort.
szavam , meín 2Öort.
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szóm , cin SSBort öoit mív.
szavak , SBorte.
szók, SBöríer *).
tó,£etcfj, (Sec.
tavak (vagy tok) , tavacska (vagy tócska).
tő, ©tcmtm, (Storf.
Wcek , tövet , tövecske.
(tű, SRabel; rendesen **) hajlittatik : tűk, tűt st.)
Jegyzetek.
1) Ezen legmagasb hangú szó is „lé" a föntebbiekhöz hasonló módon hajlittatik: Iccék, levet, leves; de:
lének st.
2) Némely szinte egytagú s zárt önhangzón végződő
igékrül, p. o. lő, lövök, lövék, — hasonlókép némely más
betüjü közbeszúratokruí, nehogy sokat összehalmozzak, —
illetöbb helyén leend szó.

15. §.
l?.) Az tí, ü átváltozása- s kilöketésérül.
Némely u- w-ben végződő törzsek , azon u, ü betfijöket rokon v-vel cserélik el; mások pedig ugyanazo
kat egészen elvetik, mindkét esetben szinte akkor midőn
a ragok önhang zóval (de nem legma g ás b bal)
kezdődnek, mint az iménti szakban .
*) Ezen megkülönböztetés és szabatosság ellen legjobb íróink is hibáznak ;
pedig a köz beszéd szigorún megkülönbözteti : egy szóm van veled (nem
mondja : egy szavam van veled) , és : szavadat azaz beszédedet (nem
mondja: szódat) nehezen érteni.
**) Fönebbi elveim (sőt a jegjelesb nyelvbuvarok elvei) szerént (10.§.)a benső
erős hajlitás lévén a legtökélyesb, tehát legrendesb : ide a ,rendesen' ki
fejezés teljességgel nem illenék, hanem inkább ,gyöngén' kifejezel
volna használandó ; azonban valamint itt , ügy több más kitételekben ii
nem akartam nyelvtanaink eddigi műnyelvéiül egészen eltérni , nehogy
munkámat, mielőtt talán a jövő kor rend- ús módszerembe jobban bele
jönne, homályossá tegyem.
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1) Aa elsőkhöz tartoznak :
daru, föam'cty.
dareak, dareat, dardam (de : darwé, daruwak).
enyü (enyv).
enyeek, enyeet, enyuez.
fain, 2)orf.
Ábrahámfalea, 9lbra^am§borf.
fenyű, £cume.
fenyiek, fenyeet, fenyees.
hamu (hamv) , íttftye *).
hameak, hameat, hameas.
odu, (udu), JQ&üt.
odt?ak, odeat, odí?as.
szaru (szarv), ^orn *).
szarjak, szareat. szareas.
tetü, 8auő.
teteek, teteet, tetees.
Némelykor más szóképzéseknél is megtörténik, hogy
r-vé lesz az n, p. o. hivalkodik , e helyett hiwalkodik.
2) Egészen elvesztik e-jöket e következők :
borja, Jfaífc.
borjak, borjat, borjam (de : borjué , borjúnak).
fattyó, une^elt^el^ínb; faíf<$,
fattyak, fattyat.
fiú , @oljn.
fiak, fiam, fiat ***).
gyapjá, SCDotte.
gyapjak, gyapjat, gyapjas.
hosszá, íang.
hosszak, hosszat.
*) ,hamu' jobb értelme :^ctjaf^e ; s rendesen ragoztatik; hamv
tyaipin;, Scbtenaf^e íc..
**) s z a r v Ggern) , nyers állapotban g nem - tulajdon értelemben, p. o.
ekeszarv, Spftogfferjí ; szaru (ájjcm), mesterséges állapotban.
•*") Ha fiú ,a?urf(^'-ot jelent, akkor az ,ú' mindig mogtartatiU.
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ifjú, 3üit9Kit9 ' ÍU1'9ifjak, ifjat.
konya vagy könny,
könyük vagy könnyek, könyüt vagy könnyet.
varja,
varjak, varjat.

Jegyzet.
Valamennyin az «, ü elváltozása s kilökése nélkül is
az általános szabályok szerént (13. §.) hajlíthatók, p. o.
daruk, fenywk, borjúk, varjaik st.

16. g.
C.) Hosszú önhangzók megrövidülése (ékvesztés).
Némely mássalhangzón végződő szók a végtag éke
zetét elvesztik s ekként a hosszú önhangzó megrövidül,
ismét a föntebb mondott esetben , ha t. i. a ragok önhangzóval (de nem legmagasbbal) kezdődnek , p. o.
födél, födelek , födelez st. (de : födélé" , födélnek st.).

Ide tartoznak e következő szók :
agár, SBínbfríel.
bogár , JtiSfer.
bél, dütgrtuetoe ; flern; íDodjt
cserép, ©djer&e; $oj>f, ©ef$írr;
dél, a/ííttafl.
derék f), 8lumí)f; brat>.
ég , ^tmntfI.
egér, SWauő.
egyéb, fin anbérre JC.
ér , Slber.
ész , íBetnunff.
fazék ,
f) Midőn a szabály szerént éket veszt, a-val; különben e-vel ragoztalik.
p. o. derekak, derekat; deréknek, derékben.
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fedél vagy födél,
fél, $alb;#ttffe;
fenék, Gfnmb, íBoben.
fonál, fonal, gdben.
fövény v. föveny , @anb.
* fűz , 2Betben&aum.
gunár , @ánfert$
gyökér, SBitrjel.
hét f), fté&en.
hév, hé,
* húsz ,
jég, (SÍ8.
kenyér , S3rob
kettő, jtoet (ketted,ketten ; de : kétes, kételkedik.)
kevés , hxm'g
kéz , ^anb.
kötél, @eil; ©trtrf.
* közép , SWitte.
* kút , S3runnen.
lév, lé, íBrítye.
lécz, Satte.
légy, ftítege
levél, íBIatt; fflrief.
lúd , ©an§.
madár ,
mész ,
mozsár , SWrfer.
nehéz , f^toer.
név, 9tome.
nyár , @ommer.
nyél, ©rtff; <Stieí.
pohár , S3e4«.
réz , Jíu^fer.
rúd , <5tange.
t) /lücrtjc' értelemben nem mindig veszt eket , u. m. héti vagy heti , heten .
hetenként.
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sár, tfotlj; SWorafi.
sugár , Stra^í.
szamár, dfd

szekér , SBagen.
szél f), SBitib.
szemét, szemet, Jte^rí($t ; 5Dítjl
*szük, mg.
* szűz , feiif<§ ; Sungfer.
tehén , Jlul).
tej vagy tej , 3)ltící>.
tél, SBínter.
tenyér, (bíe) fladje 4?anb.
tíz, jeljn.
(tized, tizen-egy , tizenkettő ; de : tízet, tízen.)
tűz ,
úr ,
»út,
veréb, <Stya$, @í)ítítng.
víz, íEBaffer.
Jegyzetek.
1) A csillagosak (*) meg is tarthatják a kérdéses önhangzó ékezetét.
2) Két szóban : csalán és kalán , az ily ragozáskor
az l és n betűk néha helyüket föl is cserélik , így : csawa/ak , kawaíak ff). Midőn föl nem cserélik , nem szenved
nek kurtítást , hanem maradnak : katówok , csalánok.
3) Némely elszámlált szók szenvedő esetérül a maga
helyén szólunk.
4) Hátra van még a leggyakoribb s véleményemmel

f) szél ,9tatti>' értelemben nem rövidül meg.
•H) Hasonló helycsere által lettek : kenyér és tenyér , kerény- éi terényből.
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legnevezetesb ékvesztés (és ezen alapuló erős hajlitás), de
megvallom , félve fogok ismertetéséhöz.
Tudjuk (6. $.) hogy a mássalhangzók ösztétele (positio) már a magában rövid önhangzót is meghosszítja ; ha
tehát ékezett önhangzóra következvén azon ösztétel , az
ékezet a kimondásban tovább is megtartatnék , ezen éke
zetes és egyszersmind ösztételes önhangzó kétszeresen
hosszú , következőleg az ily mászó beszéd egyszerűséget
sértő s kellemetlen hangzatu is lenne. A magyar nyelv
ről , mely , mint láttuk , s még többször is látandjuk, min
denütt figyelemmel van a hangkellemre , előleg is föltehetjük , miszerént ily mászó beszédet , ha bár egy két
tájszólásban léteznék is , tűrni nem fog. És valósággal a
gondosb írók, kivált újabb korban, számos szóknál az
ősztételes önhangzókat, bár másként némely tájakon
ékezve divatoznak , rövidekül írják s használják. Példák :
föld (e helyett: föld), hold (hóid), volt (volt), volna (vol
na), bölcs (bölcs), tölt (tölt), költ (költ), bolt (bolt), nyolca
(nyólcz), utolsó (utolsó), erőltet (erőltet), gyűjt (gyűjt),
hull (hull), nyújt (nyújt), szóltam (szóltam), hirnök (hír
nök) st. Némely szókban a hosszú önhangzó ösztétel után
köz divat szerént is rövidnek használtatik, p. o. szűk,
szükség; bír, birtok; szúr, szurkai; bűn, büntet; szűn,
szüntet , szüntelen ; tűnik , tüntet ; hír , hirtelen.
Az olvasó észre fogta venni, hogy az előhozott pél
dák csak zárt és szélső önhangzókat mutatnak. Miért nin
csenek pedig írásainkban példák az á s é (a s é-vé) rö
vidülésére , könnyen magyarázható , ha figyelembe veszszük , hogy az á s é-nek megfelelő d s é szóhangokat az
írásban különjegyekkel megkülönböztetni elődeink elha
nyagolták. Ha ezen betűket elfogadnók , egyszerre rend
ben lennénk e tekintetben nyelvünkkel , s akkor teljes
következetességgel közönséges írásunkká válnának : kér,
kérdés; fél, féltékeny; ár, ártalom; barát, barátság; él,
éltem ; s így tovább : áldás, Árpád, érdem, vénség, táp
lál, ábránd, reménység, méltó, áll, száll st.
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Minthogy pedig épen semmi reménységem , hogy
íróink s könyvnyomtatóink az á é önhangzókat fölvegyék:
ez okbúl állítam fel föntebb (6. $.) azon kimondási vagyis
olvasási szabályt, miszerént az ösztételben levő ékezettel
jelelt önhangzó a neki megfelelő rövid önhangzóval ejtessékki.
17. §.
7Í.) Rövid önhangzó kilöketése (hangvesztés).
Mássalhangzón végződő több szók az utótagban
levő rövid önhangzót kilökik, szinte a többször érintett ra
gozáskor , azaz ha önhangzón (de nem l e g m agasba n) kezdődő ragjár ül hozzájok, p. o. álom,
álmok , álmot , ezek helyett : álomok , álomot. De álomé,
álomwak st.
Ide tartoznak :
1) a melyek alom, elem végüek , tehát l és m (lm)
jő össze, p. o. halom, halmok, halmot; fejedelem, fejedel
mek , fejedelmet.
Kivétetik : elem (elemek, elemet).

Jegyzet.
A kettőnél többtagúak még legmagasb i önhangzón
kezdődő rag előtt is kilökik a mondott önhangzót , p. o.
fejdelmitek , fogalmink , szerelmi st. Sőt ez magában a
törzsben is megtörténhetik kivált vers kedveért, p. o.
szerelm *).
2) Minden más szók is , ha azon kurtulás által lm,
lym, rm jőnek össze , p. o. ólom, ólmok, ólmot ; selyem,
selymek, selymet ; köröm, körmök, körmöt, körmöl.
Kivétetik : öröm (örömek , örömet).
*) Régibb iratainkban folyó beszédben is sokszor találjuk ckképen: sze
reim, hataim.
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3) Ha ugyanazon /, ly, r a' ft-val jönek össze (Ik,
lyk,rk); p. o. gyi/oft, gyi/Aok, gyi/Aos; \Alyok, \Alykok-,
ároft, árftok.
Kivétetik: alak.
4. Vagy megfordítva jőnek ugyanazok öszve (ki, kly,
ftr), p. o- akol, aklok ; tükör, tü&rök.
5. Ha ugyancsak a mondott félhangzók k helyett gvel jőnek össze (lg, lyg, rg , vagy megfordítva : gl, gty,
gr), p. o. dolog, dolgok, dolgot ; nyereg, nyergek ; fogoly,
foglyok.
„Sereg, sógor" az önhangzót meg is tarthatják, így :
sergek vagy seregek , sógrok vagy sógorok.
E következők: harag, öreg, általag, zálog, tályog,
hólyag, hályog, bélyeg nem vesztik el az önhangzót.
Jegyzetek.
a) A 3. 4. 5. pontok alatti szabályokat egybe is von
hatni, így: ha a legfolyékonyabb félhangzók (7, ly, r)
ínybetükkel (g, ft) jőnek össze.
b) Három mássalhangzó a könnyű kimondást sértené,
tehát csillag-, ablak-, homlok-túl marad : ablakok, csilla
gok, homlokok (nem : ablkok st.).
6. Ha tk és tyk jőnek összve , p. o. Átok, Átkok ; véfeft, vétkek ; bütyök, bütykök.
7. E következő szók
* ajak ,
£tyj>e.
* ászok ,
©anter.
bátor,
füljn, műtőig,
cseber, csöbör, Qubn.
csupor ,
£őj>f<$en.
éber ,
toa<$fam.
eper,
Srí>» unb 3»aulfeeevf.
* ezer,
taitfenb.
* fátyol,
ftíor,
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Stefi.
fészek ,
@rube.
gödör,
SWagen.
gyomor,
Síufcrn, SJortljeíí.
haszon,
aSitSfeí.
* izom,
Jtríppe.
jászol ,
{Rebennteffer.
kaczor,
<$eft, Jlíammer.
kapocs ,
Sttf.
kapor,
•irifle, fteljm, ©djober.
kazal ,
S3ufen.
* kebel,
Saitte, Scter.
koboz ,
Jífibeí.
köböl ,
Sönfyt, <&fydm.
lator ,
2)e(fe, ©í^íefer.
lepel ,
Jlot^ 5Wora(t.
lucsok",
majom ,[
2lfff.
meder ,
^íufjbett.
mocsok,
@^mu§.
58ufen; 3Jíeerbufen.
öböl,
peczek ,
©jetiet.
* sátor ,
3eít
SKarftforb.
szatyor,
faure SDZauíbeere ; S3rombeere.
szeder ,
©tatűe, ©áule.
szobor ,
takony,
9ío&.
^ö^er,
tegez,
torony,
Sfjurm.
tücsök ,
©rtlle.
üszők ,
brennenbeő ©íöcf^oíj.
vaczok ,
Sager ber 5!^tere.
vászon,
SetniDonb.
veder ,
(Símer.
bfmn; glanfe, genbe.
*.vékony,
Ezen szó : lélek (©eele) első tagjában ék- , a máso
dikban hangvesztéssel ragoztatik a szabály cselében, p. o.
lettet, lettek, lettem, letted, azonban: léleknek, lélekért;

de: ,lelki' melléknév éket veszt; így ,három'-nak ekét
származéka : harmad és harmincz.
Négy szó nem csak rövid önhangzóját veszti el , ha
nem a mássalhangzókat is átcseréli az utótagban , mit á ttételnek, h e l y c s e r é nek mondhatunk ; u. m.
keAely , ,ÍM<$.
kelyhel, ke/^Ack, kelyhem.
ipehely, ftlaum.
pe/#Aet, pe^Aek, pe/yAem.
teAer , fiají.
terAet, terAek, terAem.
veAem, gűtten.
vemAet, vemAek.
De : kehelynek, teherért st.
Jegyzet.
A csillagos (*) szók meg is tarthatják mindenütt a
mondott önhangzót.
Figyelmet érdemlenek még szóképzésnél némely önhangzókon végződő szók ; mikor t. i. ezekhez úl, ül, ü képzők
járulnak , véghangzójokat elvesztik , p. o. tarka , tark-ít ;
barna, barn-úl ; fekete, feket-ít ; gyenge, gyeng-ül *).

18.

§.

E.) Végmássalhangzók és szótag-ok némely változásai
hangcsere, kilökés, közbeszúrat és hasonitás által.
Mássalhangzói:
1. Hangcserék. a) Az « betű az ajakbetük előtt
(b, p, f, v és m előtt) a kimondásban könnyen rokon íre
mé válik , p. o. azom&an, külömfi, ember ; ezek helyett :
azowftan , külöwft, eróer (= énber). Ellenkező okbul az
m betű a nem-ajakbetük előtt «-né lesz , p. o. rowt , iwt,
*•) A szenvedú esetről különösen , valamint még több igeszókrúl is (p. o.
jegyez, notirt ; jegyző, Síctíit) illetőbb helyén szólok.
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senki, ezek helyett: romt, unt, semki. Ez utóbbi mint
szószármaztatási eseteket az írásban is állandóul megtart
juk (rowt, sewki st.); de az elsőbbeket a ragozás rendé
szerént írjuk (külö»-6, azo«-6an st.).
b) Ha pedig kemény és szelíd avagy lágy mással
hangzók jőnek össze , p. o. akg&l , fa%at , igtal *), ivjú
(ettől : ívik) st. könnyebb kimondás végett az elsőbb tagok
(7. §.~) szinte hangot cserélnek, így: aggal, faggal, iftfat,
ifjú. Mind ezt hangcserének hívjuk , s ezen utolsó hangcserét is némely kétesebb származatú vagy raggaljáró
gyököknél az írásban is gyakran megtartjuk , így : aggat
ifjú.
2. Kilökésnek leginkább t betűnél (az igékben)
vagyon helye ; u. m. ha az nt, sst többtagú (ige-) szókhoz
9) k)Í Ony~) betűkön kezdődő ragok járulnak: a t könynyebb kimondás végett kiesik , p. o. cseppew^et, eresaget,
tekinget, illeszkedik, puffaszkodik; ezek. helyett: cseppewft/et, tekinget, illeszí/redik. Hasonló kilökés ,halasaszrtí/í', e helyett : halásziam vagy szerintem : halaszíszam.
3. Közbeszúrat. Hogy c, j mássalhangzók, s
majd valamennyi rövid önhangzók közbeszúralként igen
sokszor használtatnak, ezek a keményhanguságnak lágyitására azaz több mássalhangzók összejövetelének elhárítá
sára ; p. o. mondotok , mandanak , elvetek , ezek helyett :
mondlok, mondnak, elviek st. ; amazok viszont a lágyhanguság mérséklésére vagyis az egymás után közvetlenül jö
vő önhangzóknak egymáshoz illesztésére, kapcsolására,
p. o. munkíí/a, ep#e, ezek helyett : munká-a, epé-e (— a
e-t már föntebb is láttuk — ) illető helyeken többször látandjuk.

") Hogy iglat annyi mint jogtat , tehát y nem k (iktat) a helyes!) írás, leg
nagyobb bizonysúgom a halotti könyürgés (Szerelmes barátim. Lásd :
IVyelvcmlékek első kötet) , melyben ez: jobb felöl ,jogtatnia', vala
mennyi nyelvész szeréut annyi mint: .igtatnia.'
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Szinte többször elő fog fordulni aj h a s o n i t á s a, azaz
előtte álló hanghoz hasonlóvá tétele is (a sziszegök után)
mint ebben : mossuk , e helyett : mosjuk.
Említést érdemel még , hogy a h nem tűri a kettöztetést ; innen : ahoz , ehez , ezek helyett : ahhoz , ehhez.

Második Szakasz.
A ragok- és képzőkrül.
19. §.
Mi a rag s mi a képző ?
Föntebb érintők , hogy a magyarban minden módo
sítás , hajlitás , származtatás egy vagy több betűnek vagy
szótagnak a gyök- és törzshöz ragasztásábul, függesztésébül ered , a midőn ezen betűk és szótagok neve : utóra
gok, ragok.
Nyelvtanitóink, főleg az újabbak, a ragokat szorosabb
értelemben, megkülönböztetik a képzőktül. Amazok a
hajlitások mellett a többféle grammaticai formákat vagy
módosúlatokat adják, ezek pedig szószármaztatások vagy
szóképzések által új, önálló (szótári) szókat alkotnak:
amazok hajlitási, ezek képzési ragok.
Ezen megkülönböztetés alapos és szükséges ugyan*) :
egyébiránt, általában szólván,minden rag képző, és viszont;
mert minden rag újabb (nyelvtani avagy szótári) szót ké
pez, és mindenik szóképzés rag által is történik. A sza
bályokra nézve sincs a kettő közt lényeges különbség. A
mely közönséges szabály a nyelvtani ragozást tárgyazza,
ugyan az áll rendszerént a képzésrül is.
*) Grammaticai szók alaki tusához minden nyelvtanulónak kell értenie , de
szótári képzés nem minden ember dolga. Vesd össze a 4. §-t.
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Az úgy nevezett igerészecskék (p. o. be, el, ki, megst.),
melyek előragoknak is hivatnak , a magyarban mind el
válható önálló szók s tulajdonképen csak összetételek.
Némely nyelvtanitok nem helytelenül határozóknak neve»ik , s én is ezekkel együtt adandóm elő.

20. §.
Legáltalánosb szabályok a gyönge hajlitásrul vagyis
a ragozásrul (azaz a ragok és illetőleg képzők
változásairól).
I. Alhangú törzsekhez alhangú ragok járulnak (21.§.)
p. o. ház, házak, házat (nem : házek , házét).
II. Fenhangú törzsekhez fenhangú ragok járulnak (p.
o.), p. o. kert , kertek, kertet (nem : kertak vagy kertok).
Mmdazáltal nincs példa nélkül , hogy ál- és fenhangok váltják egymást a ragozásban, p. o. derek-ak, derek
at, herv-ad , herv-aszt, re-á (vagy : rá), re-ád (vagy :
rád) st. Ez utóbbi szókat : „reá, reád" szabály-elleninek
tartják némelyek , de akkor kár herveszt- vagy harvasztot is st. nem irniok ; bár több ily szavaink volnának! *).
III. Legmagasb hangúakhoz majd ál- majd fenhangúak
(23. §.)•
IV. Ha több önhangzó jön össze , azaz mind a törzs
önhangzón végződik, mind a rag önhangzón kezdődik;
akkor vagy :
1) a rag önhangzója, (ha nem legmagasb), kiesik;
p. o. fa, fák, e helyett : faak (de : fáért vagy fáért, fiiig),
vagy
2) valamely lágyító betű (j, v) közbeszúratik, p. o.
bő, bőrén, e helyett: bőén (14. §.), munkája, e helyett:
munkáa; vagy
) Régi iratainkban liilib példa is fordul elő , p. o. halál-nek; irás-ben, de
ezek inkiíbb ma is, bár gyéren mutatkozó tájszólások ; a minthogy vala
mennyi régi irataink tájszólások bélyegét viselik.
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3) a két hangzó egybeolvad , p. o. kérndk , e he
lyett : kérnewk ; várná, e helyett : várnaa.
Mely ragok kezdődnek ön- avagy mássalhangzóval
előadatik a maga helyén.
V. Ha pedig kettőnél több mássalhangzó jöne össze,
azaz a törzsök több mássalhangzón végződik: önhangzó
szúratik közbe, p. o. mondani, e helyett: mondni, értesz,
e helyett ; értsz st.
VI. Ha a ragok legmagasb hangúak : akkor bár
minő törzsök után változatlan maradnak , ilyenek : ként,
kép (vagy: képen), ért, i, ig st. ; p. o. angyalként, angyali,
emberi, máskép st.
Változatlanok még ezek is : kor, szaka és beli (me
lyek inkább összetétel mint ragozás alá esők, mert kor,
s/ak és bel önálló szók), p. o. ebédkor, vacsorakor,
házbeli, törvénybeli, éjtszaka, teletszaka.
Jegyzetek.
1. Ál- és fenhangúságban egymásnak megfelelő be
tűk ezek :
alhangú szókban
fenhangú szókban
a
e
á
é
o
ö(é)
ó
ő
u
ü
ú
ü
azaz : ha p. o. valamely különös alragban a vagyon, pél
dául a birtokos esetben : nak (fa, fának) , ugyanazon ra
gozás fenhangú szó után e betűt kap , p. o. kőnek (nem :
konok vagy^ kőnük st) , így ; királywnk, fejdelmwnk st.
2. A rövid o-nak megfelelő ö helyett a szokás igen
sok esetekben e-t (nem : e-t — 8. §.) használ, p. o. állok,
kérek (nem mondjuk : kérők). Azon é helyesírásunkban
az e-től nem különböztettetik meg, de nyelvtanban a rend
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szerre és tanuló könnyebbségére nézve a különböztetés
mellőzhetlen , azértjénjazt minden ily ragnak első előfor
dulásakor följegyzém *).
3. De közvetlenül a zárt fenhangú (ö-, ü-, ju) szótag után az újabb rag is ö-t vesz föl akkor, ha a megfe
lelő alhangú ragozásban o vagyon , p. o. ülök (nem : ülek,
mert alhangú ragozás o, p. o. állok) ; de : ülendek , nem
ülendök , mert a közvetlen megelőző szótag : end nem
zárt ; (mely szótag az alhangban and, p. o. álland-ok).
4. Figyelemre méltó a névszókra nézve , hogy ha
ugyanazon mondatban több névszók jőnek egymás után
elő ugyanazon (bár váltva fen- s alhangú) ragozással :
csak a végső szó ragoztatik , s a megelőzök kötjelet (-)
kapnak , p. o. Péter erény-, becsület-, kötelesség- s mindenróV megfeledkezett, e helyett: erényről, becsület
ről, kötelességről s mindenről; még pedig, ha bár egyik
szó mély , s másik magas volna is , p. o. szép völgy ! te
kínom- s örömimbe szövött. Kisfaludy K. A végső ra
gozásnál fogva a világosságrul eléggé gondoskodánk, a töb
bi fölösleg és nehézkes volna , sőt a beszédkellemet is
sértené. Úgy látszik, innét magyarázható némileg, miért
nem ragoztatnak a melléknevek a főnevek előtt, s a név
mutató a névszók előtt**).
: •.') Ha a nyelvtani minden Tormákban nem is , de a származtatásokban , süt
terjed linesebb ragozásokban is bátran fölvehetnek az ö betűt illető he
lyén, így p. o. valamint ezekben: adogat, ada&ozik, állapodik st. or
vai történik a ragozás : úgy a megfelelő fenhangú ragozásban is , p. o.
rejtöget , rejteközik , telepodik , nemcsak szabályszerűbb volna az ö
használása, hanem változatosb, tehát szebb is ezek helyett: rejteget, rejtekezik , telepedik, így fogadtatott már el csaknem közönségesen nük
(nek helyett) , p. o. fegyvern ö k (mert : asztalnok); így kezd a hot,
is divatba jöni hez helyett, p o. helyhöz (mert : asztalhoz).
*•) Egyébiránt hogy azoknak hajlitása nem is fekszik a dolog természetében
több nyelvbuvárok , jelesen: Rammstein , Le .M esi megvallják. Lásd a
47. §-t.

5*
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Különöst) szabályok.
21. §.
A.~) Alhangú szók rag-ai- s képzőinek változásai.
Az alhangú ragok önhangzói sem mindig állandók ;
p. o. a többes szám alraga néha ok, néha ak. Innét
Az alhangú szók s leginkább névszók a ragok válto
zásai miatt háromfélék. Némelyek t. i. a-val veszik föl a
változó alragot, p. o. ágyak, ágyat, ágyam, ágyad, ágyaz,
ágyacska st. ; mások pedig o-val , p. o. asztal , asztalok,
asztalos, asztalocska st. ; mások végre hol a-val , hol oval , p. o. gyanúsak vagy gyanúsok st.
Jegyz et.
A mely ragoknál állandóul csupán a vagy csupán o
van , azok nem tartoznak ezen osztályba , p. o. ezen
utoljáró: on soha sem fordúl a-val elő, tehát: ágyon,
soha sem : ágyon. Melyek azon változó ragok, s melyek
ezen állandóbbak , mindenütt látandjuk a maga helyén.
Legtöbb alhangú névszók o-val ragoztatnak.
Lássuk tehát a többi két esetet.
Elsőben : a-val ragoztatnak.
1. Mind azon alhangú nevek, melyek önhangzójuk kurtítása alá vettetvék (16. §.).
2. A v közbeszúratot (14. §.) kapottak, és v
hangcserét avagy kilökést (15. §.) szenvedettek.'
3. Minden melléknevek a másod és legfőbb/okban
p.o.nagyobbak, nagyobbat, nagyobbacska, legnagyobbak st.
,Jobb' mint főnév (jobb kéz helyett) nem tartozik ide;
tehát : jobbom , jobbod st.
4. Minden melléknévi mult részesülők , bár főne
vekké lettek ; p. o. áldottak , holtak s.
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5. Minden alom végzetü többtagú szók , p. o. ha
talom , hatalmak.
Ugyanezek hangkilökést is szenvedvén (17. $.) ha
e miatt egytagúakká lőnek , e szabály alá nem tartoznak,
p. o. halm-ok , malm-ok , álm-ok st.
6. A számnevek, p. o. százat, százak, század.
Kivétetnek: hat, p. o. hatot, és: milliom, p. o. mil
liomok.
7. E következő szók :

ágy,
agyar,

Söett,

áll,

Jít'nn.
(bér) untere Sfytil.
$reí§ ; ftlutí).
®oíb.

aly, alj,
ár,
arany,
(képzői o-val,
árny,
árr,
bátor,
bús,
* czudar,
fal,
fark,
* finom,
fog,
fonál,

p. o. aranyos, aranyoz.)

©jattén.
niutíjíg.
trourtg.
SBanb.

feht.
3aí;n.
fiatom.
Slfi.
gát ,
35anmt.
(képzői o-val, p. o. gátol.)
S$netf.
gyors,
SttitQ, ftefoe ; Qtrntee; gamíítc.
had ,
haj,
r; Jtmfle.
K>

e':y

háj ,
hal,
hamis ,
hány,
hárs ,
has,
hát,
ház ,
hód , hold ,

(Sdjmenr.
grífa.
fflíf<$r ftyíímni.
tóte ineí
Sínbe.
93au<$.
9íMeH.
J^anő.
SKonb ; Socty obet SWoríjfit (»on
Slecfern 3C.).
igaz,
iwljr; re<^t; 8!e^f.
kád,
SBcmne.
kazal ,
@(^ober.
*láb,
$1$.
lábal, ellábal, ma(^t fi(^ auf bíe 93fme.
Iábol, meglábol, bitrdfjfratet.
lágy ,
láz,
lyuk, lik,
máj,
fieber.
mohar,
mony,
nád,
nádal, rohrt, betft mit
nádol , jld^rt (ba§ (Etfím.)
nyak,
©entrf.
nyál,
nyárs,
nyúl,
^afe.
ól,
@íatt.
olaj ,
£)e^l.
(képzői o-val , p. o. olajos , olajoz.)
oldal,
©eíte.
oly,
foíctyer, t, eő (o&rí)rosz ,
fdjíedjt.
rút,
W$li$.
sarj,
@)>rop.
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sark,
* sódar,
sok,
sudár,
száj,
szakái, szakáll,
szál,
szán,
szár,
száraz,
szárny,
tág,
táj,
tál,
talp,
tár,
tárgy,
társ,
toll,1
új,

3«íf > Singéi;
<2$utife.
uiel.
fdjíauf.
aJZuub.
23art.
gaben; ftafer; Jjjfllm; ftíop.
©djíttten.
(Stcimjfl.
trorfen.
Sííügel.
lueíí ; gmtumig ; lorfív.
©egenb.
<S<$űfíeI.
@o^Ie.
offett ; aJíaflajíu.
©egenfianb.
@efal)rte; Compagnon.
geber.
neu; aubettoeitig.

vad,
tüt'íb;
vád,
3tnfíagf. •
vágy,
Stiftbe; Sufl.
vaj,
JBuíter.
váll,
(Sc^uíter; 3»íebet.
var,
@4orf; ®nnb.
vár,
fje^una, ®urg.
e származéka: város *), (Stabt) o-val.
vas,
Stfett.
vászon,
Setniüaitb.
váz,

*) Némely Íróink köz szokásbeli és jobb hangzatú ,város'-ból , éröve! váras-t csinálnak. Csupa következetcsségbül , tanácslanám nekik, írja
nak ,aranyas-, aranyaz-, gálái- s olajas-t' is.
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vékony,
vonal,
zár,

bftnn; f$Janf; Senbe.
gíníe.
@<$ío£;8ltfger.

A csillaggal (*) jelöltek o-val is elfogadják a ra
gozást.
Másodszor : tetszés szerént , hol a- , hol o-val ragoztatnak minden s (ps, ás, ús) és kony végzetü mellék
nevek , p. o. tollasok vagy tollasak, okosok vagy okosak,
hajlékonyok vagy hajlékonyak. Itt a változatosság hatá
roz , így : tollasok, okosak.
De ha főnevekké válnak, mindig o-val jár a rag
g. o. tudósok , városok.
'

22.

g.

l?.) Fenhang-ú szók ragainak változásai.
A nyilt fenhangú tagon végződő szók mindig e-rvei
ragoztatnak, p. o. czinóherek, korhelyek, tölgyesekannyival inkább ha az egész szó nyilt fenhangú, p. o. em
ber, emberek.
A zárt fenhangú tagon végződő, vagy egészen ily szók
közül némelyek e-vel, mások e- vagy ö-vel, legtöbben
ö-vel veszik föl a ragot.
1. Az elsőbb módon azaz e-vel (az a hasonlóságára.
21. $.) :
a) melyek kurtítást szenvednek (16. $.), p. o tűz,
tüzek j szűz, szüzek vagy szüzek.
b) Melyek e közbeszúratot kaptak (14. $.)> és c
kilökést vagy hangcserét szenvedtek (15. $.)•
c) Minden másod és harmad fokú melléknevek,
p. o. különbek.
d) Minden melléknévi mult részesülők bár főne
vekké váltak, p. o. sültek, esküdtek.
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e) A következő szók :
fül,
fürj,
23ame.
jungeő
hölgy,
köny,
SSudj.
könyv,
Umgebung.
körny,
@<$oo§ ; Jlíaftcr.
öl,
öröm,
Qfaube.
orv,
Sfcinget ; ffiortoanb.
2lljn; ur*
*ős,
öv,
©ürter.
őz,

szög,
szörny,
szügy,
tölgy, tőgy,
ügy,
űr,
ürügy,

SBínfcí, @tff.
ttngdjetier.

; (Sittér.
enjeit.
íecrer 9laimi.
SSortoanb.

2. Tetszés szerént hol ő-, hói e-vel ragoztatnak min
den s, (ős, üs) és köny végzetü melléknevek , p. o. dühö
sök vagy dühösek , gőzösök vagy gőzösek , hiszékönyök
vagy hiszékönyek. De ha főnevekké válnak , mindig ösök , p. o. gőzös(ök) , ,gőzgépely' helyett ; hegedüs(ök),
,hegedüjátszó' helyett.
3) A többi zárt fenhangú szók mind ö-vel kapják
ragaikat.

23.

§.

C. Legfensőbb hangú szók ragainak változásai.
Az éles vagy legfensőbb hangú szókat kétfelé oszt
juk : az első osztályba jőnek az egytagúak , a másodikba
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az oly többtagú szók, melyeknek némelyik tagja éleshan
gú, némelyike 'pedig al- vagy fenhangú.
A. Az egytagúak közül
1) a-val kapnak ragokat ezek:
díj (p. o. díjak, díjam, díjad st.
Sofy.t,
fi,
(ber unb ba8)
héj,
$filfe ; Secfr.
híd,
33rücff.
híg,
jfoflg.
híj,
SWanget ; Imet
íj,;
ípfetíbogen.
in,
<Seljnr, gífd^tf.
lik,
%o$.
nyÜ,
gjfrft.
szíj,
9íiemfn.
szil,
llíme.
víg,
íujlfg.
2) o-val.
csík,
@íreif;
csín,
(Sfegang.
(csíny, (Srcfő; e-vel.)
czél,
Stofrf-

gyík,

(Síbe^fe.

kín,
5Katier.
pír,
mtí)t.
sík,
gfaít; fben; (Sfiene.
síp,
qjfeífe.
sír,
©raBma^í.
szirt,
©entcf.
(szirt, grö, Jíít>í,f, e-vel.)
zsír,
ftett.
3) A többiek e-vel , hová minden idegen szók s
nevek is számlálandók , p.o. Hild, Iliidet; Bécs, Bécs
nek st.
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Az igék közül az é-sek mind fenhangúlag ragoztatnak , p. o. élek , védünk st. ; az z-sekből kettő, u. m. ,int'
és ,hinl' fenhangú ragokat kapnak , a többiek alhangúakat.
B. A mi a többtagú szókat illeti :
1) Ha az éles önhangzók a végtagokban vannak:
a ragok az éles szótagokat megelőző önhangzókhoz tart
ják magokat, p. o. hajlék-ok, kórnyék-ek.
Kivétetik: derék, p. o. derekak st. lásd a 16. $-ot.
2. Ha az éles önhangzók az első tagokban van
nak, a ragozás a végtagban lévő al- vagy fenhangok
szerént történik , p. o. méláz , mélázok , méídztís.
3) Ha pedig minden szótagok élesek, a gyök ter
mészetét kell követni, p o. fél-énk, Ménken ; in-dít, indíiok st.

24. §.
/>.) A v hasonítása.
Némely v betűn kezdődő ragok , ha mássalhangzóhoz
függesztetnek , e-jöket hasonló mássalhangzóvá változtat
ják , mit hasonitásnak mondunk , p. o. kenyérrel , kalap
pal , ezek helyett : kenyereei , kalapeal. Azon ragok e
következők :

vá, ve ; ín (ftttaő öertocmbdí).
val , vel ; (mit fatnnit).
V3I1

VPT1

'

C

j a szóképzésnél fognak előjőnni.

Harmadik czikkely.
A szókrul.
25. g.
Mi a szó s hányféle.
Több szótag (gyök és rag) szót képez. (De
mint láttuk, már egyes szótagok is mint gyökök a magyar
ban nagy részint önálló szók.) S minthogy a beszédnek
közelebbi elemeit, részeit a szók teszik, innen a szók
beszédrészeknek is hívatnak.
Mi emberek bennünk létező tehetségeinknél fogva,
melyeknek summája vagy összes lényege észnek hívatik,
észreveszünk vagy észlelünk valamit mind minmagunkon s magunkban , mind magunkon kívül. Ezen észrevevés vagy észlelés két módon történik: vagy épen
most érzünk (azaz látunk, hallunk, tapintunk st.) va
lamely tárgyat , vagy pedig az érzett tárgynak csak k épét idézzük, terjesztjük élőnkbe , azaz képleljük azt.
Az ember ész lelete, észrevétele tehát kétféle,
u. m. 1) é r z e t , 2) képié t. Innen azon hallható jelek
is, melyeknél fogva azon észleleteit másokkal akarja köz
leni , azaz a szók kétfélék t. i. érzeti- és képletiek.
Az érzeti szók részint az érzés kitörései, az úgy
nevezett ind u látszok, p. o. a magyarban : ah, á, beh,
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hajh, jaj, óh, vajha st.; részint h a n g-u t á n z á s o k, melyek
a magyarban számtalanok , úgy hogy a gyökök , kivált a
raggaljárók nagyrészint ily hang-utánzó szók , p. o. csep,
dob, dob, es, rop, rop, lob, top, tip, nyög, sü, su, zuh st.
A képleti szók jelentik :
1. Magát aképlelöt vagy több képlelöket, azaz
személyeket : én, te, ö. Innen aszemélyszók.
2. A képlelt dolgot vagy tárgyat, még pedig
vagy mutatott, határozott tárgyat , p. o. ez a fa , ez a
kő , Péter , Duna , a madár ; vagy valamely tárgyat á 1talában, p. o. fa, kő, ember, víz, madár. Ezek tárgy
szók, tárgynevek.
3. Aszemélyen vagy tárgyon észre vett
valamit , azoknak valamely jegyét, határzatát , p. o. én
írók, a madár repül, a fa zőld, a víz foly. Innen a j e g yszók.
A tárgyszók neveknek is hívatnak , különösen önálló
vagy főneveknek, álloványszóknak. A jegyszók pedig
jelentik vagy a minőségi jegyet , minőséget, még
pedig pusztán a minőséget minden mellékjegy nélkül, s
minőségi nevek, mellékneveknek mondjuk, p. o. zöld
fa ; vagy továbbá a mennyiségi jegyet , mennyiséget,
és számneveknek hívatnak , p. o. egy, két, több fa;
vagy végre a jegyben egyszersmind létezés és mun
kásság is foglaltatik , sőt ezekkel együtt még más kö
rülmény is , mint jelen, mult idő st. ; példák : a fa ki z ö 1dült, a fák zöldlenek, több fa gyümölcsöz, vagy
gyümölcsöt terem; az ily jegyszók összetett
jegyszók, s különös névvel : igék.
A jegyek pedig mindig együtt vannak ugyan a tár
gyakkal s ezekhöz tapadnak , p. o. zöld fa , gazdag Péter,
iró ember , főbb ember ; s ily együttes állapotban
ezek az igazi jegyszók, de igen sokszor az értelem
elgondolja, elvonja a jegyeket a tárgyaktól,
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p. o. zöldség, tulajdonság, gazdagság, birtok, írás, többség;
melyek valóságban nem léteznek, hanem csak az értelem
ben, mint értelmi elvont tárgyak ; tehát ekkor az ily szók
is tárgyszók, főnevek, de csak a gondolatban elvont tárgy
szók , e l v o n t f ö n e v e k *). S ily elgondolt állapotban
legelvontabbak, legbonyolodottabbak az igeszók, mert több
mellékes jegyeket is foglalván magokban , mind ezek el
vontsága igen bonyolodottá teszi az eszmét.
A képleti szó jelent :
4. Ismét a jegyen észrevett valamit, a jegynek
jegyét, körülményt, p. o. a városba megyek; továb
bá: roszúl írok, a madár magosan repül; a fa vagy
több fa m o s t zöldül ; végre : a víz n e m foly h a m e gfagy st. Innen származnak a körülményszók (útoljárók,
határozók , kötszók).
Ezeken kivül .lehetnek még némely szók , melyek a
fő- és melléknevek képeit viselik , azoknak képmásai , s
ezért névmásoknak hivatnak.

*) Ily elvont főnevek a faj- vagy közös nevek is. Mert midőn több dol
gokon ugyanazon jegyet veszem észre , p. o. látom , hogy Péter , Pál)
József mind olyan 4e/-erővel ékesitvék , olyannal ó/rók , mint én ; ak
kor ezen közös jegyeket egybe foglalom s mondom : Péter , Pál , József
énnel bír , én - bír Cenber = ember) , tehát Péter , Pál , József mind
„ember." S az „ember" külön nem létezik hanem csak Péterben,
Pálban st. Hasonló bei-erőt (= bír, ber, bar) tapasztalunk más lények
ben is, de már nem egészen olyat mint az ,én-' esbeu (emberben), p. o.
a különbféle állatokban, tehát ezek közös jegye is ,bir', de nem ,cnbír', hanem csupán : bír-mi ; bírómi * beterővel fölékesitett valami
(-. barom) hanem én nélküli , éntelen , oktalan bar , oktalan állat st.
Nem ösmeretlen előttem az ,ember' származtatása ettől: em , eme,
mely szerént ember annyi mint emes vagy emlős állat, de akkor
minden emlős állat ember volna — vagy talán az ember kitünőleg emlős
állat ? Ám lássa , kinek e származtatás tetszik , én a magaménál ma
radok. Helyesbnek tartanám az em-tőli származtatást, ha az ,em' ,ernelt' (elevatus , erectus) értelemben vétetik ; mert : Ős komin i síiblime
dedit coelmnqne tueri Jussit et erectos ad sídere tallere miltus.
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Ezen fejtegetés szerént a nyelvben a szóknak vagy
bes/édrészeknek tizenkét faja találtalik.
A beszédrésznek tizenkét faja :
1) személyszók , más nyelvekben s mag nyelv
tanitóknál személyes névmások.
2) névmutató ;
tét 3) főnevek;
S ( 4) főnévi névmások ;
5) melléknevek;
6) melléknévi névmások;
7) számnevek ;
8) igék;
9) viszonyszók vagy utóijárók ;
10) határozók;
11) kötszók;
"l
12) indulatosok.
Ezek közül a nyolcz első (sőt a magyarban némileg
a 9 és 10 számuak is) állandó törvények szerént módosíttathatik hajlitás és ragozás által. De mind ezekből mind
a két utolsóbul is már nem annyira állandó hajlitás , hanem
úgy nevezett származtatás és összetétel által újabb szók
képezhetők, mely módot szóképzésnek hívunk. Innen
a szótan két szakaszból áll , melyek : 1. szó hajlitá s,
2. szóképzés. — A hajlitás vagy l . neveket tárgyaz
(névhajlitás , melynek csak egy része az ejtegetés), vagy
2. igéket (névhajlitás vagy hajtogatás). A szóképzés áll
ismét két alszakaszból , melyek 1) származtatás,
2) összetétel.
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Első szakasz.
H aj l i t á s.
•
Első alszakasz.
is n l s fi

hajlitás

neveknél.

Első fejezel.
A személyszókrul #) s működéseikről.

26. §.
Személyszók nevezete s a magyar nyelvben!
fontossága.
A személyszók, mint tudjuk (25. §.) magokat a képlelőket jelentvén , véleméyemmel nem helyesen soroztai
nak más nyelvtanitóktul a névmások azaz nevek képvi
selői közé f). Az ős emberi elmének elébb volt tudalma
magárul vagyis öntudalma, mi előtt idegen tárgyakkal,

°) A rendre nézve legelsőbben fognak ugyan a személyszók itt előadatni,
mert ezek csaknem az egész hajlitásruli tannak alapját teszik ; de a töb
bit illetőleg a sorban némely változások jőnek elő. Nevezetesen a birto
kos névmásokat s innen származtatott birtokragokat a nevek ejtegetésének
elébe kelle bocsátanom, mert különben a birtokos ejtést, mely után
mindig birtokragos szd jár, meg sem érthetni. Az igéket pedig, melyek
nek hajlitása legbonyolúltabb a legnehezebb, végül hagytam,
f) Igen elmésen mutatja meg Rammstein Ideologiája vagy Metaphysicája 9,
10. lapjain, hogy a „névmás" nevezet egészen helytelen. 0 a személy
szókat viszonyos főneveknek (substantifs relatifs) hívja, mert a szólás
sali viszony eszméjét ábrázolják , (ils peignent une idée de relation avec
l' acte de parole) a mit még elébb ekkép magyaráz : ,,Dans cette phrase.
,Paul ecrira a Luc par Jean' — j' ignore lequel des trois, Paul,
Luc ou Jean prononce cette phrase — la propriété de marquer les personucs apiiertienl donc exclüsivement aux substantifs relatifs.
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kivulei dolgokkal foglalkodott volna , legalább mind ma
gárul mind a küldolgokrul csaknem egyszerre kellett némi
öntudalmának lennie, hogy valamit képJelhessen s főleg
képletét szükség esetén szóval kifejezhesse. Önludat nél
kül semmi emberi hidalom , semmi képlet nem gondolható.
Tehát nekem úgy látszik, hogy a személyszók legelső,
ős szavai közül voltak légyen az emberi nyelvnek ; s in
nen ösneveknek is hívathatók. De hihalnók egyetömös neveknek is, (mint némely keleli nyelvtanok
ban) , mert az egyetömös emberi nemnek minden egyes
személyeire illenek. Ezekből magyarázhatni a magyar
nyelvre alkalmazot tan azt hogy
Ezen személyszók majd minden hajlitásoknak alapját
teszik ; s ezeknek ösmerete és szellemük értése nélkül a
magyar nyelvnek megtanulása hasonlíthatlanúl több mun
kába s időbe kerül. Ugyanis ezekből vonatnak el az anynyira fontos és különben nehezen tanulható személy- és
birtokragok*), továbbá a birtokos névmások, végre maga
az ejtegetés és némi részben a hajtogatás is.

27. §.
A személyszók hajlitása.
I.

*) Ezeket idegen ajkűaknak elvontan tanítni , mint eddigi nyelvtanitóink
tevék, nincs szerencsétlenebb módszer; a mi cl is íjcszte sokakat a ma
gyar nyelv tanulásátul. Helyesen mondja Hammstein „Metaphysique de
langage des F r a n c, a i s" czimü munkája bevezetésében : D a n s I a m ethode des faits on n' apprend rien par coeur. Ön n' a besoin, que de lire et de relire, et l' on a plus tot parcouru trois fois un
volume plein des choses, qu' apris par coeur un abrúgé sec ct vido
d' idées.
**) Igen érdekes, kivált a magyar nyelvre alkalmazottanRammsteinnak azon
észrevétele, hogy ,én'-nek nincs s nem lehet többese, és „mi"ncm többese

6

' engemet $

"'

bennünket
mír.

(mi-)11™™"
fmi-tííí
v
"'nekünk Jl(

II.
l teí tű
lt lé)

l
titeket
tiktéket
benneteket

eu$.

III.

l.ö, ér, fte.

ők, jle.

2. ? . | f^n , fíe.

őket, fte.

neki
3, (ö) néki
nékie

nekik
nékik
(ö)nekiek / í^uen.
nékiek

^m, í^r.

néldölv

Jegyzetek.
1. A harmadik esetben a zárjel közé tett szókat tet
szés szerént lehet ugyan használni vagy elhagyni , mindazáltal gondosb íróink csak súlyosbítás végett alkalmazzák,
egyébkor nem ; mit a rövidség elve is javasol.
az „én"-nek ; 3e hogy „ti (tik)" s „dk" már többesek, megengedi
Metaphysique clu langage des Krnin;ais, 25, 26. lapukon.
Rammstein beszédének veleje ide megyén ki: a beszélő (=én) nem
lehet több egynél. A „mink" taglalásábul soha sem ered egyéb mint
más és én suk (pluriel pár extension , fonni: pár l' impérieux besoin d*
la briéveté). Szorul szóra az, mit Metaphysicámban mondottam.
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2)' A ezemélyszók hajlitásai, mint ériiitettem, alapjai :
a) a személyes ragoknak ;
b) a birtokos szóknak ;
c) a birtokos ragoknak ;
d) a nevek s névmások ejtegetésének ;
e) némely utóijárók, határozók személyragozásának;
f) némileg az igék hajtogatásának ; különösebben :
g) a határtalan mód, részesülők ragozásának st.
Lássuk.

28. §.
A személyragokrul.
Ha a személyszók harmadik esetében lévő , mindenik
személylyel és számmal közös ,nek' szótagot el gondoljuk,
előállandnak az úgynevezett személyragok :
(nek)em, — ed , — ie (e, je)
(nek)ünk , — ték , — iök (ők, jök).
Ha most az önhangzók a magosság s mélység sze
rént (20— 23. §§J) változnak, készek a magyar nyelvben
legfonlosb s legnehezebb ragok , így :
i ad í
a, (ja)

ok, jok)
ők, jök)
ük, juk)
ükjük)*)
*) Minden figyelmes olvasó észre fogta venni , hogy ezen személyragoknak magokkal az alapszemélyszókkal is némi rokonságuk van , u m.
az m rokon én-nel , d íe-vel, a, e, ő-vcl, nh , mini-kel st. De hogy
azok egészen azonosak volnának, képtelenség. Lásd: A magyar nyelv
metaphysicája 9, 10. lapjait. Ide tartozik némileg a mit Schmitthenner
mond: ,,9í<trf) bem ouS bem eigcnfien SBefen bcv ©ptadje (idj er^cbenben

6*
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Ezen ragok igen fontos szerepet játszanak nyel
vünkben.
Előleges példák :
1) ezen utóljáróval : vei (mit).
(én) veiéire,
(te) velerf,
(ö) vele
mit mir,
mit bír,
mit ifym ob. Í6.r.
(mi) velimft, (ti) veletek, (ö) velők,
mit un3,
mit euc$,
mit í^nen.
Jegyzet. A zárjel közé tett szókkal épen úgy
élhetni, mint föntebb mondottuk (27. $.).
2) Ezen ulóljáróval : nál (bei).
(én) nálam, (te) nálarf, (ö) nála
bet mír,
bd bír, bet íljm ob. í^r.
(mi) nálunkf (ti) nálatok, (ö) náloft
bet un8,
bet euc^,
bet tanéit.
3) Ezen határozatlan móddal: mondani (fugett):
modanom,
mondanod,
mondania
baf t<§ fage, ba^ bú fagfi, bafí ér ob. fte fagt.
mondanunk, mondanotok, mondaniok
ba^ Jüír fagm, ba^ í^r fafleí, bop fte fagen.
A következő szakok több példát fognak mulatni.
29. §.
A birtokos szók.
Birtokos szóknak (birtokos névmásoknak) hívjuk,
©runbfo&e, bag bet fpradljBilbenbe ®cijl $ur Skjeíifcnung gíei^et SBetí
gteic^e Svpcnenten toiljlt, lápt fíd^ bie S3cfiimmung gebén, bajj bíe
iDeutetootteé audb bei bemSeittootte al« 5(Serfonjelben bienen
loerbcn. @« ifi Bernit nií^t gefagt, bag fte »on bem SJeutefrorte entíc^ut
tíűtben, luaa Stttfyum ma^tni fii fd)cr Slnfídjt toárc K. ic.
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melyek a személyeknek (én, te, ö st) tulajdonait, birtokait
jelentik.
Ezek a magyarban önálló szók s következőleg vannak.
L Birtok-egység, (dinijeit beő SefijjíljumS )
enyém
.
1 , J)? ,ber,' .bíe,
enyím
..

B ^íí
W «>•

l

tied
téed

bet, bíe, ba8 íDiítuge.

övé, ber, bíe, ba3 Seím'ge ober
.£. l/miénk
. bíe,
..
«>s:
. , J)s ber,
J»
V mienk
fetieték K
1 5- s tieék
' t' ber,

w g, ^ övék , ber, bie, ba8
Jegyzet.
Figyeljünk e következő taglalásra :
Ezen szók mindenike három részbül áll , u. m.
1. az első betűk mindenütt csekély különbség
gel magok a személyszók : én (=eny), te (=té =ti)j ö
mi) K, ő-k;
2. az utolsó betűk mindenütt a föntebb előadott
személyragok: m, d (—), nk, t-k, ft; mindenik személy
szónál saját személyraga.
3. mindenikkel közös , mindeniknél feltaláltató a k özépb en álló é (eny-e-m, ti-^-d, mi-é-vk, ti-d-tek, övé-k). — Hogy az egyes harmadik személynél (== övé)
azon é az e vagy je személyraggal egybe olvadott (28$.),
a e pedig közbeszúratott (17. g.) , tehát ö-é-e (=övéje
vagy övée) helyett , úgy hiszem mondani alig szükség.
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II. Birtok többség. (9Rtty1)tit ber
enyéim *), bt'e
tieid }
tieid | bie íDetnígen.
téeid J
övéi , bie ©etntgen ob. 2
mieink ) , , „ r ,
mieink } bíe Unfngen'

K:
•a-S g
s

tii'itpk )\
tlCllCK J

W

/V

X

öveik , bte 3$ríő«»Jegyzet
Láthatni, hogy ezen szók a birtok-egységbeliektől az
első és végső betűkben ugyan teljességgel semmit sem kü
lönböznek : mintazattal középben különbség látszik , t. i. a
közös é után még egy i jőve közbe **) ; tehát a birtoktöbbségnek közös betűi : ét (több hang = több tárgy).

30-

§.

Fontos jegyzetek; s a birtokragok származása.

Figyelmezzünk e következő igen fontos jegyzetekre :
1. Mind ezen szóknak a birtokegységben egy közös
betüjök (é~) , s a birtoktöbbségben két közös betűik (ei et)
levén — ki nem látja , hogy világosan az egy önghangzó
egy birtokot, a kettő pedig több birtokot jelent?
*) ,e nyírnek' helytelen szokás , mert a többiek hasonlósága ellen van;
soha sem mondjuk : könyveinek, házamok , barátomok st.
**) Látható innen , hogy az innét származó birtokragok mégis különböznek
a személyragoktnl , melyeket pedig nyelvtanitóink nagyrésze össze-
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9. Tegyünk most az é helyett, mely föltevésünk
ezerént tárgyat, birtokot jelent , akármely különösen meg
nevezendő birtokot , vagy sajátot , p. o. b a r á t , emlék,
atya, h az, s illeszszük össze a ragozás szabályai sze
rént a szókat és ragokat, úgy a mint föntebb állanak:
en-é-m, mi-é-nk , e szerént : én b a r á t-om, ti emlékíéft, 6 h á z-a, ő h á z-ai-k, mi a t y á-nk, ti h á z-ai-tok ;
az összetétel tökéletesen jó *). És így :

(én **) barátom , meÍJt
(te) barátod , betű gírranb.
*) Azt mondhatná talán valaki hogy Uyarmathitól vettem ezen taglalásokat;
de csalatkoznék , mert Gyarmathi egy szóval sem emlékezik az e'-riil;
ez pedig , mint a következők mutatják az egész taglalásban legfontosb,
(öt ezen é eddigi nyelvészeink igazi figyelmét egészen kikerülte, s alig
ha ezen egy é eddigi nyelvvizsgálatinkat részben föl nem döntendi. —
Lehelten itt meg nem említenem, miszerént minden nyelvészink azt tart
ják, hogy a végragok magok a személyragok volnának , msén , d=te,
e-ő , nk-mink vagy műk st. Úgydu micsoda képtelen jelentése volna
p.o. ennek: én-é-nl mire való volna ez az utolsó re, ha már egyszer
elöl ott áll az én ? a mely még képtelenebb , és teljességgel semmit nem
jelentő ha a közép c semmiben sem vétetik , és igy ere csak kétszercztetik ; én-én. Vem természetesb-e mondanunk : mind m (Wni, quid) mind
rf(=dolog, birtok, mint ezekben is: Kndrc-rf, János-rf) mind végre
az a s e (a vagy aí-id) dolgot, járulékot, birtokot jelentenek, és csak
megkülönböztetésül s a személyszókkali némi rokonságnál fogva hasz
náltatnak a különböző személyek birtokainak kijelentésére , mutatására
(ti. §.), melyekhöz a birtok többségének kimutatására még más önhangzó: t (vagy : ai ei) járul , a személy többségének kimutatására pé
pig: k; és végre az re is az unit- s imfc-ben maga az m, mely könnyebb
kimondás végett (18. §.) változott n-né st. st. ? Nyelvészeink szeretnek
a keleti (különösen zsidó, arab) nyelvekre hivatkozni ; a mennyire én
tudom, hire sincs ezekben az ,önálló' birtokos névmásnak. Vesd össze
a 28. §. alatt álló jegyzéket is.
•») Jegyezzük meg röviden — mert bővebben s szókötéstanba tartozik —
hogy a zárjel közt levő személyszók csak súlyosbítás esetében használ
téinak , p. o. egészen más: (az) én könyvemet vitték el, mint: köny
vemet vitték el. Humziegnek régi iratainkban ezen hibák , főleg fór

baráta
(ö) vagy feín ober tljr greunb.
barát/a
(mi) baráfwwft , unffr
(ti) darálotok, euer
barátwfe )
(ö) vagy } iljr
barátjbft '
.
meme
barálz-d ) , .
barát«i-d f beme
'
barátoi

feílte

barátí-wA;

ft

eure

(ö) barátaí-A , íljre ^veimbe.
Ekként állanak elő ezek is: (én) házam, (te) házad,
(ö) háza st.; (én) emlékem, (te) emléked st.; (én) atyám,
(te) atyád sí.
íme készen vannak az úgynevezett birtokragok,
(birtokmutató ragok), melyek a személyragoktul annyiban
különböznek, hogy a birtoklöbbség kijelentésére az é he
lyett álló tárgyszó után még i betűt , vagy a többség nyomosb kijelentésére ai , ei betüket vesznek magok elébe.
Ezeknek megtanulása nyelvünkben idegeneknek eddig a
legnagyobb nehézséggel járt; de a föntebbiek figyelmes
olvasása s megértése után, úgy tartom, csak játék leend.
dítottakban. A,Mi atyánk' mai helyes fordítás szerént így volna: Atyánk,
ki vagy mennyekben, szenteltessék meg neved, jojon el országod, le
gyen meg akaratod mint mennyben úgy e földön is. Mindennapi kenye
rünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket st.

Folytassuk a jegyzeteket :
3. Minthogy a személyragok már magokban a sze
mélyeket nyilván s eléggé megkülönböztetik s kijelelik , a
zárjelek közé tett személyszók (én, te, ő st.) el is marad
hatnak , hacsak a súlyosbítás nem kívánja ott létöket, mi
ről a szőkötés fog tanitni. (Lásd az iménti jegyzéket.)
4. Minden tárgy és így minden főnév harmadik sze
mélynek tekintethelik. Ha tehát ,ő' helyett ezen birtokos
harmadik névmásokban : övé, övéi, főnév tétetik (a » betűt,
mint csupán közbeszúratot elhagyván) , p. o. ez: barát,
s az é utána, így: bará íé, — itt is egészen helyes az
öszvetétel s jelenti : barát tulajdonát , sajátját ; és : ba
rátéi jelenti : barát tulajdonait ; sőt ezeket tehetni még
a birtokragozott szók után is , p. o. b a r á t om-é, b a r álom-éi, barátwrefc-é, baráttmA-éi, barátím-éi st.
Ily állapotban ezen é ragot némelyek , nem tudom mi okbul, független birtokos ragnak nevezik, mi szabatosabban :
birtokhelyettesnek hívjuk. Mert :
Ezen most mondott esetben ismét tehetünk az é he
lyett (mint a 2. pont alatt) valamely tárgyat, birtokot, p. o.
ezt: ha z; s akkor ezek: baráté, barátomé, barátoméi st.
ha t. i. az é *) helyett ezt teszszük : ,h á z', lesznek :
barát h á z a (gíreuabf3 JQÜU& feín) ; barátom ház a (gfreunbe§ metne8^au3 feín) ;barátomházai (Qreun*
be8 nteíneő ^áufec feíne); barátunk háza (gteunbeS
unferS £au8 fetn) ; barátunk házai (^reunbeg uttferS
•§cíufer férne), st. s.
5. Figyeljünk egy kissé különösebben ezen példára :
,ö háza'. Ha ebben az ,ö' helyébe hasonlókép valamely
megnevezett birtokos lép, p. o. Péter, vagy : barátom,
lesz a mondott példából: Péter háza vagy barátom

•) Ne feledjük , hogy a harmadik személynél : övé, ebből húzatotl össze :
öeé-e tehát az é==é-e.
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háza, s ebből : ,ö házai' lesz : Péter házai, bará
tom házai.
Figyelmet érdemlenek:
a) városok és más helységek tulajdonneveivel, ha
ezen közös neveket is: város, helység st. kifejezzük,
ezen közős nevek egészen a föntebbi módon mindig harma
dik személyi birtokragokkal állanak , p. o. Pest v á r o só,
Soroksár helysége st.
b) mivel pedig a mondott (birtok-) viszonyt az úgy
nevezett genitivussal is szoktuk a magyarban kifejezni,
így: Péternek háza, barátomreófc háza st. — írói nyelvünk
ben, ha a nak kihagyatik, helyébe hiányjelt (') szoktak
használni ; de a fejtegetés mutatá , hogy az nem csak alap
talan *), hanem szükségtelen is ; mert a birtok mellett min
dig jelen van a birtokrag, mely a viszonyt nyilván kije
lenti : Péter ház-o.
6. Némely öszvetett szóknál , midőn az összetételek
mindegyike főnév, ha birtokragnak kell az összetett szó
hoz járulni : ekkor az egyes szók elválasztatnak, s az első
höz a kívánt birtokrag , a másodikhoz az iménti mód sze
rént mindig a harmadik személy birtokraga függesztetik**),
p. o. házfödél, vagy külön írva: ház födele, lesz:
házam födele, házunk f ödele,házam& födelei***);
ebből: ,atyafi' lesz: atytímfia, atydw&fia, atydwfcfi ai ****).
•) A hiányjel kedveld! miért nem irnak hiányjelt ebben : 6' háza ; sőt még
ezekben is: én' házain, te' házad, mi' házunk st. ? aligha tudnák he
lyes okát adni.
**) Különösen ha az összetétel az egésznek részét jelenti , p. o. házfedél,
lábfej, névnap; továbbá ezekben : atyafi, hazafi.
*•*) Ezekből lehet kimagyarázni a következőket is : magam könyve , (régenten ,magam könyvem1 is) magad könyve st. mik aláb fognak előjöni.
•••«) Az utóbbi példákban a két szó egészen összeiratik, mert már az egy
szerű összetétel : , atyafi' sem szokott elválasztatni. A hiányjelt kedvelő
íróknak ajánlanám azokat ekként Írniuk : atyám'fia , alyánk'fía st. (!)
Minél czifrább, annál szebb (!).

91
7. Még pedig , minthogy az i (vagy : cá, eí) jelenli,
mint tudjuk , a birtoktöbbséget , innen, a birtokot jelentő
szóhoz czél nélkül tennénk többségjelentő akármely betűt,
p. o. (ejtegetési) t-t , talán így : házaim födele i-t,
házaink födelei-t, házaitok födelei-t. Ezt nyel
vészeink nem is teszik , de tesznek mást. — Mivel t. i. a
harmadik személyszó : ,ö' többest jelentő A-ját a birtok he
lyettes, avagy birtokszó után veti (övé-t, övéi-t, ö barátjo-t, ö barátjai-t, ezek helyett: öt-é, öt-éi, ők barátja,
őtbarátjai): nyelvészeink többnyire azt hiszik, hogyha
bár a megnevezett birtokos mellett közvetlenül is áll a
többséget jelentő k , ugyan ezen t-nak a birtokrag után is
állani kellene, így: házak födeled (vagy: födelök),
házak födeleid, ezek helyett : házalt födele , házat
födelei. — Ezen vélemény egészen helytelen , mert, mint
láttuk , soha sem mondjuk : házaim vagy házaink födeleit.
A dolog lényege mind kettőben ugyanaz , csak a külső
forma teszi a különbséget , egyikben (házaim) az ai a bir
tokos többség, a másikban (házak) az at; tehát valamint
kivétel nélkül minden ember helyesli : házaim födelei
(nem: házaim födelei-k); így: házak föde
lei (nem : födelei-k) a helyes hajlitás. E mellett harczol még a népnyelv is *).

*) Erre ily formán felelnek az ellenkező vélemény űck: él e tök ennyit
tesz : üt ta Morum , tehát emberek életük: homintim vita illorum.
,É l e t ö k'ben , ha magánosan áll , igenis ,ök' annyi mint illorum,
mert az ,ő'-tül vettetett oda a ,fc' (ö életű /E, őfc é l e t e helyett) , mi
kivált ha a személyszó maga elhagyatik (p. o. élete, életö k) egé
szen mellAzhetlen ; de ha a személysző (ő) helyett álló birtokos mellett
ott a ,k', mi szükség többé más ,fc'-ra? miért nem mondják: házaink
födeleik? hisz itt is „domuum nostrarum lecta illarum" volna az 6
hitök szerént; vagy ,födél' helyébe ,e'-t tevén miért nem mondják : h ázaké-k, házakéi-k, (mint: övék, övéik) ezek helyett: há
zaké, házaké f.
Nyelvészeink szeretnek itt is a zsidó s más keleti nyelvekre hivat
kozni , de a mennyire én tudom , híre sincs ezeknél a .sttitut constru
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7. A „baráté, barátomé" st, után ismét tehetünk bir
tokhelyelles é-t (még l társával is) , u. m. barátoméé, barátoméi-é, barátoméi-éi st.mik szinte előfordulnak, p.o. az
én kalapom színe fekete , de a barátoméé fehér.
Valamint a birtokos névmások , úgy a birtokragok is
a birtokhelyettessel együtt (vagy jobban : az ezekkel ra
gozott szók) mindnyájan ejtések szerént is hajlíthatok.
Miről alább.

31. §•
A birtokragokkal első példa (J közbeszúrattal).
Nap, ©önné; Ság.
Egy birtok:
napom, utrin £ag.
napod, beíu Ság.
nap/a, feirt oí>. iljt Ság.
napunk, unfft Ság.
napotok, euer. Ság.
napjok, t'tyr Ság.
Több birtok:
napjaim, merne
nap/aid, beinc Ságé
napjai, fetite ob. tljre Ságé.
clus'-ban (mert arról van itt szó) a nőmén regens ragoztatásának, sőt el
lenkezd történik , azaz megrövidül a nőmén regens p. o. nvn' "V (**}&&
jehova, Jehova keze), "p (=jrfd) helyett, tehát az d még mcgkurtúl,
B a többesben \j»y (éné s Slugcn bcS) Q«2<y (enaim) helyett, tehát
egy beltt t. i. c (m) • végrül még elesik.
így az arabnyelvben is st. Innen és már a füntebbickböl is látszik,
miszerént nekünk magyaroknak azért is szükség a keleti nyelvek alapos
i'rtése, hogy az ábrándozásokat mcgczáfolhassuk.
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napjaink, unfere
nap/aitok, enre
napjaik, ítyre
Szabály.
Ezen példa szerént (azaz egy birtokban harmadik
személynél, s több birtokban minden személynél) jsztíratik közbe a kemény és szelíd (de nem lágy vagy lágyí
tott) néma mássalhangzók után , t. i. némi lágyitás vágett ;
p.o. r a b-j-a, galam b-j-a, d o b-j-a, p a d-j-a, m ó dj-a, c s ú f-j-a, v á d-j-a, g r ó f-j-a, k ú p-j-a, kabátj-a, b o t-j-a sí.
De nem szerelnek lágyúlni :
1. a melyek más valamely változást (erős hajlitást) szenvednek, u. m.:
a) a hangzót vesztett szók (17. $):
p. o. dolog , dolga ; szítok , szitka ; mocsok , mocska ;
árok, árka ; fészek, fészke ; étek, étke ; gyomor, gyomra;
még ha önhangzójokat el nem veszthetik is (17. §. 5.
jegyzet b);
p. o. ablak, ablaka ; csillag, csillaga.
6) az ékjelt vesztettek (16. §.);
p. o. derék, dereka; egyéb, egyebe; lúd, luda; út, uta;
ég, ege; fazék, fazeka;
de az ingatag önhangzóúkban a j maradhat is , p. o. hídja,
útja.
2. Az a-val ragozandó főnevek (21. $.);
p. o. láb, (lábak) lába ; fog, foga ; vád, vada ; hát, há
ta ; had, hada ; fark, farka ; talp, talpa ; lyuk, lyuka.
3. A csupán két betüjü gyökök , u. m. :
eb, ebe ; ág, ága ; ék (=ékesség), éke ; (ék , hegyes
eszköz [&eif], ékje) ; ok, oka.
4. A számok minden származékaikkal ;
UR/c:: ./. ALÍAJC
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p. o. őt, ötével, ötöde, ötödike; hat, hatéival, hatodika
(s ezek hasonlóságára : szebbik, szebbike ; jobbik,
jobbika).
5. Ha atöbbtagú szók végtagában hosszú önhangzó van;
p. o. ajándék, ajándéka ; világ, világa ; tájék, tájéka ;
ország, országa; szabadság, szabadsága; szépség,
szépsége.

Jegyzetek.
a. Tehát azegytagúak, p. o. csók, csókja st. nem
tartoznak ide.
b. A lágyulható némák (d és í), midőn hosszú
önhangzó van mellettök (ad, ed, ód, őd, úd, üd, át, étst.)
szeretik ugyan a lágyúlást , p. o. naszád (a vagy ja), se
géd (e vagy je), barát (a vagy ja) ; de semmi haszna akár
a prosairóra akár a verselőre nézve. Kivétetik: hasáb,
hasábja (különböztetés végett, mert ,,hasába" mást jelent).
6. Ha már az utótagban lágy (vagy lágyított) más
salhangzó van,
p. o. hólyag (hólyaga) , szőnyeg (szőnyege) , bélyeg,
húg, nyűg, nyak. vég (vége).
7. Ha az inybetük (</, K) rövid gömbölyű (o, ö) önhangzókkal jőnek össze ,
p. o. bog, boga ; zálog, záloga , szög, szöge ; ördög,
ördöge ; rög, röge ; hasonlók : homok, bajnok, csarnok,
nyomdok, birtok, tök, törzsök, ajándok.
8. E következők : kép (e), nép (e), oszlop (a), hit
(e), test (e), József (e), lik (a).
Kétképen ragozhatók :
1. A fönhangú s legfelsőbb hangú szók. Ezek már
szelídebbek lévén, könnyen elvannak lágyitás nélkül:
p. o. seb, sebe (vagy sebje) ; zseb, zsebe (vagy'zsebje) ;
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hasonlók: küszöb, föld, rend, réf, fiveg, szeg, remek,
ének, ibrik, lép, ünnep st. (ha t. i. a föntebbi pontokban elő
nem fordulnak , mert akkor állandóan elvetik a j-t).
2. E következők: szag (szaga vagy szagja); rag
(a v. ja) ; örök (e v. je) ; lak (a v. ja) ; csólnak (a v. ja);
szak (a v. ja).
3. Az igéktől származott ,at' végű nevek, p. o. gon
dolat (a, ja) , parancsolat, akarat, határozat st. De
Az ,et' nem tűr lágyitást , p. o. élet (e), kötet (e),
szelet (e) st. ; hanem a több rövid tagúaknái épen nem ár
tana j , p. o. szeretet (e v. je) , viselet (e v. je).
Jegyzetek.
a) Mind azon pontokban, hol a j elmarad, a többtagú
szók ai, ei helyett pusztán «-t is vesznek föl , p. o. oszlo
paim, v. oszlopim, oszlopaid v. oszlopid (a többes harmadik
személyt kivévén, mely : oszlopaik, nem: oszlopik). Tehát
b) a melyek a j-l tetszés szerént elfogadják, három
féleképen ragoztatnak, p. o. barátjaim vagy barátaim vagy
barátim ; cselédjeim vagy cselédeim vagy cselédim.
c) az utótagban változást szenvedett szók (16, 17.
§§.) mindenütt megtartják az ai s ei ragokat, p. o. föde
leim, poharaim, dolgaink, körmeid st. Ez utóbbiak a ki
lökés által különben is egytagúak lőnek ugyan , mindazáltal, főleg verselésben az egyes i is eltüretik ; azonban itt
is jobb az ai, ei hangzókat egy szótagnak azaz kettőshang
nak venni. De : hatalmim, fejdelmink st. (17. §. 1.) min
dig helyesek.

32. §.
Második példa (j nélkül).
I. Fenhangú példa: jegy,
jegyem, nteín 3«'$«t.
jegyed , bem $tiá}tn.
jegye, fein ob. t'tyr

jegyünk, unfer
jegyetek, mer 3?'
jegyök, t^tSet^e
jegyeim, meine 3f
jegyeid, betne 3ti
jegyei, fetne ob. tljre
jegyeink, unfere
jegyeitek, eure
jegyeik, tljre
II. Ál hangú példa: ház,
házam, ínein
házad, bríit
háza, fetn
házunk, nnficr
házatok, cuer <§auő.
házok, t
házaim, inetne
házaid, beínc ^ánfe
házai, feine ob. t^re
házaink, itn
házaitok, eure
házaik, t^
Szabályok:
A példa szerént, azaz mindenütt,/ nélkül veszik föl
a birtokragokat (az első példabelieken kívül) :
1. A lágy és lágyított mássalhangzókon végződő szók,
p. o. mája, tája, juha, helye, guzsalya, homálya, királya*),
törvénye **), agya, aranya, kovácsa, tornácza, piacza.

*) nem: királyja, v. királylya.
*«) nem : törvényje , v. törvénynyc.
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nivétetik : oláh , oláhja.
2. A sziszegő félhangzókon végződő minden szók,
p. o. inasa, sasa, rozsa, máza, kolbásza *), köze, dísze.
Jegyzet. Verselésben (rövid szatagnak positióvali
meghosszítása végett) tűrhető aj használása, p. o. aranyja, alyja, nagy/a ; a midőn sziszegök után a j hasonítalik , p. o. inassá, sassa (ezek helyett : inas/a , sas/a).
3. A folyékony felhangzókon végződők, p. o. dala,
itala, étele, száma, neme, nyoma, ina, lene, bora, bére,
pere, pánczéla, galléra.
Jegyzet, etek , ólok st. helyett minden félhangzón
végződők, ha többtagúak, elfogadhatják atek, tok sí. rago
kai közbeszúrt a, e, o hangok nélkül is , így : Haltok (v.
Halotok"), gallértok (v. galléroíoA), királyíot, törvényiei;
(kivévén ha három magánhangzó jőne közbe, p. o. hatalmtok) ; mert ezen önhangzói közbeszúrat a néma betűk után
is (az első példában) csak nehéz kimondás miatt történik,
(p. o. barátotok, lábatok, ezek helyett : baráttok, lábtok) ;
az önhangzón végződőkben pedig (33. §.~) egészen el is
marad.
Elfogadják aj-l:
a) Azon egytagú legmagasb szók , melyek o-val
ragoztatnak (23. §) , p. o. czél/a, zsir/a, pír/a, kínja; de
a birtoklöbbesben j nélkül : kínaim, kinaid st.

b) hám (ja), Spferbgefdjtrr; gyom, Unfraut; som
(a v. ja), SDtnteí ; ellen (je), éegncr ; (ellene , gegeit tfyn,
fte, eő); ár (ja), ^íut^; (ára, fftű ob. í^r 5preiő); kar (ja),
9lrm; (kara, fem ob. t'fyr
*) nem : kolbászsza.
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A soktagú névszókai, kiváltkép adal, edel, atat,
etel, talán, telen ragúakat sem árt (a sok rövid szótag
miatt) y-vel hosszítni, p. o. diadal/ai (e helyett: diadalai);
eledel/ei, végtelen/ei st.

Jegyzetek.
1. Ezen második példabeliek nem nagyon szeretik a
magános i-t (31. §.~) ; így ritkábban hallani : angyalim,
kötelem, sugárink, tömlöczink, mint: angyalaim, köte
leim st.
2. Mint itt, mind a többi példánál a harmadik személyű : ok, ők helyett : nk, ük ragokat kezdenek használni
akkor:
a) ha a többes szám is ok, ők, p. o. a s z t a l o k,
(bíe£tf<$e), asztaluk, (tfyre £íf<$e) ; ökrök, ökreift.
De ,bün'(<3űnbe) bünjök, nem: bűnük.
b) változatosság kedveért, ha mind egyforma az
önhangzó, p. o. f o g o k helyett : fogwA; örömök he
lyett: örömük] e szerént s ilyenkor jok, jök helyett is
juk,jük, p. o. örökjök helyett: örökjük.

33. §.
Harmadik példa : önhangzón végződő szókra ; és
szabály.
L e c z k e , Sectíon.
leczk&n, merne Sectíon.
leczk^d, beíne Secííon.
leczk^je, fetne ob. tljre í^ctíon.
leczk^nk, unfere Secíion.
leczkétek, eure Section.
leczkdjök, t^re Seetíon.
leczk^im, meíne Secttonoi.
leczkdd, beíne Sectíonen.
leczkéi fetne ob. íljre Secttoaen.
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leczkéink, unfere Seett'onen.
leczkditek, eure Sectíonen.
leczkák, íljre Secttoneu.
Munka, 2Berf; SlrGett.
munkám, metu 38 nt
munkád, feítt 303 erf.
munkája, feín ob. tfyr 28<rf.
munkánk, unfer SSerf
munkátok, euer SBerf.
munkdjok, í^r SBerf.
munkdim, merne SCBerfe.
munkáid, betne SBerfc.
munkái, fetne ob. t'^re SBerfc.
munkáink, unfere SBerfe.
munkáitok, eure SOBerfe.
munkáik *), t'ljre SBerfe.
Szabály.
Ezen példa szerént , t. i. azonkívül a mi a ragozás
szabályainál mondatott (13. §. 3. — 20. $. 1) egy birtokú harmadik személynél j-\el kapják a birtokragokat ál
talában az önhangzón végződő szók, ha csak
különös szabály nem szól róluk (14, 15, 34. §§.).

Jegyzet.
Némely rokonsági nevek az egy birtokú harmadik
személyben elvesztik végső önhangzójokat , p. o. apa,
a p-j a, a p-j o k , mintha csak ap volna a törzsök ; külön») Szász Károly azt mondja , hogy ezeket : á i m , á i d , á i st. lehetetlen
küzheszúrt./ nélkül folyvást ejteni ki, t. i. mindig igy ejtetnek ki azok:
munkájún, munkájid st. tehát íratniok is így kellene. Én azt
tartom , épen azért mivel lehetlen j nélkül ejteni ki , nem szükség.azt
kiírni ; ezt az egyszerűség is javalván.

7*
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ben szabály-szerüleg kapják a birtokragokat: apám,
a p á d st. Ezen nevek e következők : a p a v. a t y a (93a»
ter), tehát lesz : atyja, a t y j o k ; a n y a (SWitíter), a n yja, anyj ok; bátya (Der á[tereá8ruber),bátyj a, bátyjok; ipa (©djhnegeröatcr), ipja v. ipája; koma
(©efcatfer), komjav. komája; néne (bíe áítere <S^tjler), nénje; (n a p a , ©djUnegermutfer, megtartja a vég
ső önhangzót, így: napája, napájok f); öcse vagy
ö c s (ber jüngere 33ntber), öcscse, öcscsöL
34.

§.

Negyedik példa: t. i. némely gömbölyű hangzóval
végződő szókra ; és szabály.
Idő, 3fft; SBítterung, SBrtífr.
időm, meme 3eítidőd, be íne Sett.
ideje, feíne ob. í^re 3eííidőnk, imfere 3eit.
időtök, eure fttit.
ide/ök, t^re 3ett.
ideim, meíne 3«'í«tidezd, betne Sftten.
idéz, fcíite ob. ítyre 3«'ínt.
ideink, itnfere 3eíten.
ideitek, eure 3etten.
idezk, t'^re 3étteit.
Szabály.
Ezen példa szerént, azaz egybirtoki harmadik s többbirtoki minden birtokrag előtt gömbölyű véghangzójokat
(ó, ő) nyiltakra (a, e) változtatják (belső hajlitás) ; s az
•}•) ,napja' ehöz tartozik: nap (Scnue).
kás mennyire kedveli a szabatosságot.

íme látjuk, maga a népszó
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egybirtoki harmadik személynél még j-l iá vesznek föl e
következők :
ajtó, tyívc.
apró, meljte fleíne (Sacfjen.
belső, (baíQ 3nnere.
bimbó, Jíitoő^f.
csikó, götten, jungeS $ferb.
disznó, (Satuein.
elő, Oa«) fBotbfte; (m ber 3»e1jrjaljí: fBoifa$rot).
erő, ©íárfe; ©étoaít;
,erö' a többes birtokban is mindenütt j-t veszen föl, így :
ere/im, erejid st. t. i. csupán különböztetés végett; mert
ereim, ereid (metne, bet'ne 3lbern) mást jelentenek. így:
,mezö', mezejim, mezejid st. mert ,mez' is mást jelent.
esztendő, 3>aljr.

fő, *oí>f.
. hintő,
hordó,
idő, 3eit;
kettő, jloeí.
külső, (baő) 5ft
mező, ^eíb, g
nő, éemaljítn.
orsó,
posztó,
seprő,
szőlő, SBeínbfere; SÖetngarteit.
tető, ©i>fer,
tinó, jímger
tüdő, Símge.
velő, SKarf.
vessző, fllut^e.
vő, (Síbam.
zsidó, 3ube.
Jegyzetek.
1. Ebben: biró ({Rtdjter), d helyett minden személy
nél a tétetik : birr/m, birád st.
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3. bimbó rendesen is ragoztatik : bimbója, bimbói;
disznó pedig így is: diszna, disznai.
3. fő helyett inkább csak fej van ragozáskor szo
kásban , így : fejem, fejed st

35. §.
Még némely példák a ragozás közönséges szabályai
után.
(13. 20. 33. §§.) fa (íBaum).
fám, fád, fája.
fánk, fátok, fájok.
fáim, fáid, fái.
fáink, fáitok, fáik.
kefe (Siirfte).
kefém, keféd, keféje,
kefénk, kefétek, keféjök.
keféim, keféid, keféi,
keféink, keféitek, keféik.
falu ($orf).
falum, falud, faluja,
falunk, falutok, falujuk.
faluim, faluid, falui,
faluink, faluitok, faluik.

földi (SrtnbSmann).
földim, földid, földije,
földink, földitek, földijök.
földieim, földieid, földiéi,
földicink, földieitek, földicik.

(14. §.)•

lóCPfetb).
lovam, lovad, lova.
lovunk, lovatok, lovuk.
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lovaim, lovaid, lovai.
lovaink, lovaitok, lovaik.

mű v. mi v (SGBfrf ; Jíunfi).
mívem, míved, mívei.
mívünk, mívetek, mívök.
míveim, míveid, mivei.
míveink, míveitek, míveik.
(15. §§.)

daru (Jfraliig).
í darum, darud, daruja.
\
vagy
'darvam, darvad, darva.
daruim, daruid, darui.
vagy
darvaim, durvaid, darvai.
darunk, darutok, darujok.
vagy
darvunk, darvatok, darvok.
daruink, daruitok, daruik.
vagy
darvaink, darvaitok, darvaik.

(16. 31.§§) é
egem, eged, ege.
egünk, egetek, egők.
egeim, egeid, egei.
egeink, egeitek, egeik.
f 1 7. 31. §§.) álomCSraum).
álmom, álmod, álma.
álmunk, álmotok, álmuk.
álmaim, álmaid, álmai.
álmaink, álmaitok, álmaik.
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nyereg (SatieQ.
nyergem, nyerged, nyerge.
nyergünk, 'nyergetek, nyergök,
nyergeim, nyergeid, nyergei.
nyergeink, nyergeitek, nyergeik.
(21.32.§§.)
ágyCfflett).
ágyam, ágyad, ágya.
ágyunk, ágyatok, ágyok.
ágyaim, ágyaid, ágyai.
ágyaink, ágyaitok, ágyaik.
hatalom (3»<u$í).
hatalmam, hatalmad, hatalma,
hatalmunk, hatalmatok, hatalmok.
hatalmaim, hatalmaid, hatalmai.
hatalmaink, hatalmaitok, hatalmaik.
(31. §.)

csillag (Ston).
csillagom, csillagod, csillaga,
csillagunk, csillagotok, csillaguk.
csillagim, csillagid, csillagi.
csillagink, csillagitok, csillagaik.
alap (©runb).
alapom, alapod, alapja,
alapunk, alapotok, alapjok.
alapjaim, alapjaid, alapjai.
alapjaink, alapjaitok, alapjaik.

(22. $.)

kert(@arten).
kertem, kerted, kerte,
kertünk, kertetek, kertök.
kerteim, kerteid, kertei.
kerteink, kerteitek, kerteik.
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öröm
örömem, örömed, öröme,
örömünk, örömtök, örömük.
örömeim, örömeid, örömei,
örömeink, örömeitek, örömeik.
bűn (Sfmbe).
bűnöm, bűnöd, bűne.
bűnünk, bűnötök, bünjök.
bűneim, bűneid, bűnei,
bűneink, bűneitek, bűneik.

(23.32.§§.)

nyil epfeiO.

.

nyilam, nyilad, nyila,
nyilunk, nyilatok, nyílok.
nyilaim, nyilaid, nyilai,
nyilaink, nyilaitok, nyilaik.

kín(2flattet),
kínom, kínod, kínja,
kínunk, kínotok, kínjok.
kínaim, kínaid, kínai,
kínaink, kínaitok, kínaik.
(23. 31 . §§.)
árnyék (©jattéit).
árnyékom, árnyékod, árnyéka,
árnyékunk, árnyékotok, árnyékuk.
árnyékim, árnyékid, árnyéki.
árnyékink, árnyékitok, árnyékaik.
festék(#at&e).
festékem, festéked, festéke,
festékünk, festéketek, festékök.
restékim, festékid, festéki.
festékink, festékitek, festékik.
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36. g.
A czimezésekröl.
Czimezéseknél s megszólításoknál a beszélgetés
ben s levelekben többnyire a második személy birtokra
gát használjuk, (tehát eredetileg a magyar nyelv szelleme
a tégetés, ,te'-vel beszélés), ekképen :

Fölséged, (szó szerént: íDetne 2#ajejttt*), @ure ober
3$tt SRajejMt; (istenhez az imádságban) íDeme (Srlja&enljeft.
Fölségtek (= ©uere 2»ajeffótetO, 3ftte SRajefldtfn.
Fönséged, (= fDeíne főijeit) (Sitte ob. 3^re J
Fönségtek, 3^« -§o^etten.
Herczegséged , (íDefne gftrftítdjHetO 6ure ober
Herczegségtek, %f)ic
Nagyméltóságod, (= 5Deíne) (Sure ob.
Nagyméltóságtok , 3$re Sícettenijen.
Méltóságod, (.= 5Deme SBűrbigfeíí)
ner £etr v. ^odjgfbome grau>
Méltóságtok, 3^re@naben.
Nagyságod, (= 2)etne ©romeit), (5uer=©nabm, (Sncr*
J^oc^ebeín.
Nagyságtok, 3^re ©naben.
Tisztelendőséged, (= 3)etfne)
Tisztelendőségtek, (öon
*) 3)ie Oateiníf^e) S^ra^e, bie oud& ben Súrjíen mit 3)u anrebet, vtnáljt
ein fireieé Solt, scH Jpcljeít unb @eI6(igefü^I; — bíe raffif^e aber, wlá><
onbete 9ící>en<5atten unb SEBörte »on benfelben Jpanblungen bet Oropen
unb sőn jenen bet ©etingen anluenbet, fann bie ©prad&e ber Jfnec&tfdjaft
SRothcf. aifgemeíne ©ef^ic^te. St^te Suflage. ©rjier SSanb. ©.339-
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Uraságpd, (= $>«n Jjjerrtyum), bér %m.
Uraságtok, bie «§cmn
Asszonyságod, (=íDeín ^raiit^um) , bíe giau.
Asszonyságtok, bíe ^rauen.
Kegyed, (= 3)eine ©unj!), @te.
Kegyetek, <Ste (üon me^rewn ^erfonen).
Kend (,kegyed'-böl látszik eredetinek), ér, fte.
Kendtek, tíjr (öon me^rerm 5perfonrn).
Kigyelmed, kelméd (— kegyelmed, 3)etne ®nabe)'
3*t.
Kigyelmetek, kelmétek, 3^r (öon me^reren íperfonen).
Jegyzet. Az elsőbbek helyett ,Tisztelendőségtek'ig, melléknévvel és ,úr' vagy ,asszony' főnévvel is élhet
ni; p.o. a Fölséges úr; a Méltóságos úr, a Méltóságos
asszony; a Tisztelendő úr.
,Uraságod' helyett : az úr.
Asszonyságod* helyett : az asszony.
,Kegyed' s az utána következők nem változnak.
Előfordulnak még a czimzéseknél, de nem szokták a
második személy birtokragát használni , ezek :

Kegyelmes'(úr, asszony), Gfrcetfenj ,
,KegyeImességed' divatos kezd lenni.
Tekintetes,
Tiszteletes, (Eljrtyűrbíger 0§err).
Nemzetes,
ön, @te.
maga, @íe,
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Második fejezet.
Az ejtegetés*) vagyis nevek belső viszonya.

37. §.
Az ejtegetés fogalma.
Minden tárgynév vagyis főnév lehet magánosan, vagy
többekkel együtt.
Ha a főnév magánosan áll , ezen állapot egyes szám
nak hívatik.
Ha többekkel van együtt , akkor vagy egészen ha
sonlókkal van együtt minden különösb viszony nélkül, p. o.
sok ház, több ház (== házak) s ezen állapotot többes
számnak mondjuk ; vagy pedig különnemű viszonyban , s
öszveköttetésben áll más főnévvel , avagy igével is.
Ha a főnév különnemű belső viszonyban áll más
főnevekkel , avagy igével is : az ily viszonyzódás vagy
közvetlenül történik , vagy közvetőleg.
I. Ige viszony.
1. Ha egy vagy több főnévre az ige mint (mun
kásságot jelentő szó) közvetlenül viszonyzódik : a
főnév vagy a munkásság okát, alapját (alanyát, subjectumát) jelenti, vagy pedig a mukásság tárgyát , p. o. ebben :
*) Az ejtegetést is némely nyelvtanitok csak névragozásnak tartják t a
többi névragozás közé vegyítik ; de részint a tanulás könnyebbségeért
— mert az elme sokkal jobban fel fog többféle dolgokat egyenként, mint
összehalmozottan, — részint szigorú szabatosságba! — mert nyelvünkben
is az ejtegetést hajlitás a neveknek csak belső viszonyát jelenti, a külső
viszonyt pedig az úgy nevezett utóijárók fejezik ki,—én megmaradok az
ejtegetés neve és módszere mellett. — Schmitthenner (65. §. továbbá
125, 126, 127. §§.) szerént az ablativus, mely a magyar ejtegetésben
elő sem fordúl, már külső viszony.
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,isten teremte a földet' — ,isten' az ok vagy alany föl
det' a tárgy, így ebben : ,a föld sokfélét terem' ,föld'
alany ,sokfélét' tárgy st. És így innen két különös (bel
ső) viszony , vagy mint közönséges névvel hívjuk : ejtés
származik, u. m. a) alany-ejtés (önálló ejtés, közönségesb néven: nevező vagy né v- ej t és); ^tárgyejtés (szenvedő- ej lés, közönségesb névvel: vád
ló, accusativus).
2. Közvetöleg viszonyzódik az ige egy vagy
több főnévre, midőn a munkásságnak tárgyát igényest
nem jelenti , hanem csak részvevő abban ; p. o. ,isten észt
adott az embernek (vagy embereknek).' Itt ezen szó
,embernek' a szenvedésben részt vészen, mert ,isten' az
ok, s ő ,adott,' de sajálképen még sem ember a munkás
ság tárgya. Ezt hívjuk részvevő vagy részes ejtés
nek; közönségesen adólagos ejtésnek , vagy tulajdonitó
nak (dativus-nak).
II.

Főnévviszony.

3. Ha pedig valamely főnév más főnévvel*) áll
közelebbi viszonyban, egyik főnév állovány (substantia — önki) a másik annak járuléka (tulajdonsága, fa
ja, birtoka, része), p. o. ebben : Istennek mindenhatósága,
,Isten' állovány (önki **) = nők , nek) , ,mindenhatóság'
tulajdonság (= a) ; így ebben : ,a háznak falai', amaz
egész , ezek részek st. Ha már most mind a kettőt újó
lag igére viszszük, p. o. ha mondjuk ,istennek mindenható
sága teremte e világot,' akkor ,istennek' csak közvetöleg,
azaz ,mindenhatóság' által van része az alanyi munkásság

*) Itt is mindenütt lehet egy vagy több főnevet venni.
c») Ha szabad itt ezen viszonyt ,istennek mindenhatósága' magyarázni , az
ezt teszi : isten nők, mindenhatóság a(z) ; vagyis isten subjectum, min
denhatóság objectum (®ott ifi gubject, SlUmncfyt Dtject ct>cr Slttribut);
vagy isten (állovány = önki t) nők, mindenhatóság (tárgy s) aLehet-e ennél Icrmészetesb magyarázat!
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bán — e világ teremtésében, — Vagy ha mondjuk: ,a
földnek termékeit használják az emberek,' akkor ,a föld
nek' csak ,termékeit' használják, tehát csak termékei által
van része ,a földnek' abban, hogy használtatásul vagyis
tárgyúi szolgál.'
És így ez állovány-ejtés, melyet mások közön
ségesen nemző ejtésnek (genitivus) v. birtokosnak (bírejtésnek) hívnak , de mint láttuk , részesnek is nevezhetnők , mert részt vészen járulékának munkásságában
(áthatásában) vagy szenvedésében.
4. Távolabbról viszonyződik egyik főnév a má
sik főnévre, midőn az nem igényes közvetlen tulajdonság,
vagy birtok , vagy rész st. ; hanem valamely munkásság
(ige) által lett az/á, p. o. isten észt adott az embernek ;
e kifejezésben ,ész' nem közvetetlen tulajdonsága, vagy
birtoka ,az embernek' hanem ,isten' adta azt neki. Tehát
az ember észhez viszonyban , bár közvetöleg (t. i. isten
adománya által) hasonlókép állovány.
És így ez részint állovány-ejtés, mint a har
madik pontban, részint— mint a második pont alatt láttuk—
részes- ej te s. Tehát bizonyos tekintetben mind a
három pontbeli eseteket (2. 3. 4.) állovány vagy részes
ejtésnek híhatjuk. És valósággal a magyarban mindegyik
raga , mint alább látandjuk , egyező (nak , nek). Ezen
példában: ,a földnek termékei táplálékot ad
nak az embernek', mindenik ejtés benfoglaltik. — Ezen
fejtegetések szerént.
Tulajdonképen három fő ejtés van a magyarban :
1. Ezen kérdésre: ki? mi? nevező (vagy
alany-) ejtés.
2. Ezen kérdésre: kit? mit? szenvedő (vagy
tárgy-) ejtés.
Ezen kérdésre: kinek? minek? részes (vagy
a) birtokos, és b) tulajdonító) ejtés.
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A franczia nyelvtanitók is három ejtést vesznek föl,
u. m. 1. *w/ef(alany-ejtés), 2. regime direct (közvetlen ha
tás vagy tárgy-ejtés) , regime indirect (közvetőleges ha
tás vagy részes-ejtés).
Mindazáltal, minthogy a magyarnyelvben számos ra
gok, melyek külső viszonyt t. i. l -szőr helyet (ezen
kérdésekre : hol, hová, honnan) ; 2-szor időt (ezen
kérdésre : mikor) és 3-szor más külső állapotot (módot
hasonlatosságot st.) jelentenek , állandóul a legnagyobb
szabatossággal a ragozás és hajlitás közönséges szabályai
szerént szoktak mind egyszerű mind már ragozott nevekhöz függesztetni : mind ezeket ejtéseknek mondhatnók s
mondák is sok nyelvtanitóink , minél fogva a magyarban
mintegy nyolczadfél száz ejtés volna (60. §.) ; de mi mind
könnyebb tanulás végett, mind különböző voltuk miatt az
utóijárók közt (melyeket kitünőleg viszonyszóknak is hív
hatunk, minthogy külső viszonyt jelentő külön szókat tesz
nek) s nevök alatt adjuk elő. Mind ezek után
Ejtegetés a főneveknek (s általában minden
névnek vagy képviselőiknek) 1. számok és 2. ejtések
(belső viszony) s zerénti hajlitás a.

38. §.
Az ejtegetés ragai.
Föntebb mondottuk hogy az ejtegetésnek is a sze
mélyszókban vagyon alapja. T. i.
Minden tárgy , ha személyesíttetik , harmadik sze
mély , p. o. a madár repül , a ház áll , az óra petyeg , a
szél fú st.
Innen minden tárgyszó vagy főnév egészen a harma
dik személy szerént hajlítatik. Lássuk :
I. Egyes szám.
1. Nevező ejtés: ö (magában).
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Tehát akármely név magában tisztán, legkisebb hoz
záadás nélkül , p. o. fa, kő, ház, állat, József, öröm st.
2. Szenvedő : ő-t.
Tehát t rag , a ragozás szabályai szerént , így : fái
(13. §.), köeeí (14- §0, házai (21. §. 7.), állatoi, örö
mei, Józsefei (22. §.).
3. Birtokos és tulajdonító : (ő) neki vagy nekie.
Tehát nek , és ezen kivül a harmadik személybirtok
raga: e vagyje, p. o. háznak födele*), felérnek leczkéje.
De ha a birtokszó nem közvetlenülviszonyz ó d i k a birtokosra vagy álloványra (36. §. 4.) a birtokragok^, e,ja,je)nem mindenkor függesztetnek ahoz, p.o.
Pál Péternek 100 forinttal (vagy 100 forint/dval) tartozik.
A miért különösebben csak amazt nevezik birtokos ejtés
nek (genitivusnak),emezt pedig tulajdonítóttak (dativusnak).
II. Többes szám.
1. Nevező: d-k.
Tehát k rag, a ragozás szabályai szerént , p. o. fá&,
kövek, házak, állatot, örömet, Józsefei.

2. Szenvedő : ő-ket.
Tehát a k után még ei, vagy alhangú szók után at,
p. o. fátoi, követei, házateti, állatotaí, örömefteí, Józsefeket.
3. Birtokos és tulajdonító : (o) nekik v. nekiek.

*) Innét világosan látszik , hogy a harmadik személy birtokragai (o, e, ja,
je) épen nem ü személyszóbul származtak ; mert ha ezen véleményt vala
hogyan a nt'kic-hül védelmezni is lehetne (elmaradván tetszés szerént
maga az ő, tehát e helyett állvún) , de teljességgel nem védelmezhető
az , ha a harmadik személyszo helyett világosan már valamely névszó
vagyon , mint fóntebbi példában ; mert ekkor mi szükség magára az ii
helyett álló szóra is, egyszersmind pedig az ű más helyetteseire (o, e,
ja, je-te) is ; ekkor okosan ,háznak födél' elegendő volna.
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Fontos jegyzet : Láthatjuk hogy d-tül (melynek töb
besben kellene állani , így : ők (minthogy itt többesről
van szó), a Jt betű a legvégire esett : ő n e k i k vagy n ek i ék ,öí neki' helyett : innen azt következtethetné va
laki hogy az ő helyett álló főnévvel is ez történhetnék. —
Ez nem áll. Mert amott csak azért esik el d-tül a ft,
minthogy ,d' tetszés szerént elhagyathatván (mint ,mi! ,ti'
is), elhagyatás esetében a ,neki'-vo\ nem tudhatnák, egyes
számban van-e vagy többesben. — De a főnév soha sem
hagyatik s hagyathatik el ; ennélfogva A-ját is nem csak
megtarthatja , hanem állandóul meg is kell tartania. Innen
lesz:
A birtokos és tulajdonító ejtés a k után : nak, nek és
ezeken kívül még a birtokragok (hasonlókép mintáz egyes
számban), p. o. háza/cn a k födele vagy (több birtok ese
tében) födeléé.
Ezek után az ejtegetés! ragok egy csomóban :
Egyes szám.
, Nevező
alany-ejtés ]) akármi
.. . névszó'
, ,
*'
(SZerai* ob. vagy
©utyecMEnbuitfl)
0 Szenvedő
f . et>.
2(Sctb* ober vagy tárgy-ej t é s) t+ ^
v. birtokos
és tulajdonitóejtés)) . C, . '"
- Részes
(^etínc^mmbe
ob.®eft§u.©eI).)s@nbun0)5M
Többes szám(csak: k, mely után jönek az egyes szám
beli ragok).
Nevező
) lr , , ek>
, ok>
, ok^
..„
Szenvedő ) lr . , , . , . , , ..

Seíb,(Snbun.5

ÍJ A c n p Q

* (aM> eket> okat> o

^

' fínL'fttrfi *ffnb -j<^11"'1 (oknak, éknek, oknak, üknek).

8
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Ezek szerént, ha n ragozás közönséges szabályait
ide is alkalmazzuk , csak egy ejtegetés van , még pedig
minden lehető névre , akár magyar akár idegen névre
nézve ; de ha minden különös változást új ejtegetésnek ve
szünk, legalább is tíz (39, 45. §§.).

39. §.
Kezdő példák az ejtegetésre a hajlitás legállandóbb
szabályai szerént.
N.: világ, (We)2BeIt.
N. : világok, (bfe) SBelten.
Sz. : vitágot, (bíe) SBelt. Sz. : világokat, (bíe) SBeítm.
R. : világnak, (ber) SKetf. R. : világoknak, (btr) 2Beíten.
(13. §. 1. 20. $. 3. 22. §.)
!N. : kert (ber) ©cirten.
N. : kertek, (bíe) ©árien.
Sz. : kertet, (ben) ©arten Sz. : kerteket, (bíe) ©árren.
R. : kertnek, (beő unb bem R. : kerteknek, (ber unb bm)
©arten.
©árien.

40. §.
Különös szabályok az ejtésekről.
A.) A szenvedő ejtésrül.
L Az egyes szám szenvedőjében csupán
t betűt vesznek föl :
1. Minden önhangzón végződők , mint a közönséges
szabályokbul (13. 20. §§.) tudjuk.
2. Minden félhangzón (az m-et kivéve) és a lágy
j-n végződő azon szók, melyek o-val (21. §. 3.) és ö-vel
(22. §. 3.) ragoztatnak, p. o. dal(t), király(t), hon(t),
leány(t), kar(t), zsír(t), sas(t), viasz(t), parázs(t), baj(t),
tolvaj(t), raj(t), süly(t), bün(t), bükköny(f), gőz(t).—De
ugyancsak ezen nemű betűkön végződők közül vagy csu
pán t betűt, vagy egész szótagot (at, et st.) vesznek föl :
a) melyek a végtag ékezetét elvesztik (16. §.), így:
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agár/ vagy agarai, délí vagy dele/, fövenyi vagy föve
nyei, mészí vagy meszei, téjí vagy tejei, rézí vagy re
zei, fűi vagy füvei, műi vagy miveí (14. §.).
6) melyek a végtag hangzóját elvesztik (l 7.$.), így:
gödöri vagy gödröí, kobozí vagy kobzoi, teherí vagy ter
hei, toronyi vagy tornyoi; de: ezret vagy ezeret, vagy
ezert.
c) melyek a-val ragozhatók (21. 23. §§.), p. o.
agyarí vagy agyarai, bús (í vagy -aí), galy(í vagy -aí),
olaj (í vagy -aí), nyolczvan (i vagy -aí), okos (í vagy
-aí), darui vagy darvaí, gyapjúi vagy gyapjai, vár (í v.
-aí), díj (í vagy -aí).
Haj, hány, nyíl, tár, vaj és vas, az egész
szótagot szeretik. így ezen számnevek is : h ú s z, s z á z,
és ezen névmások : ily, oly.
d) melyek a zárt fenhangúak közül e-vel ragozhatók
(22. §.) , p. o. fülí vagy fület, őz (í, -eí), enyüí vagy
enyveí. Egyébiránt
A többi, nyilt fen- s felhangzónak csupán i-vel
ragoztatnak, p. o. kéj(t) Sujl, étel(t) Spíífe, ember(t)
aKenfdj, fény(l) (Síanj, ser(l) 33íer, tér(t) Otaitm, kés(t)
2Seffcr, ez(l) bíefer, vitéz(t) .getb, vész(t) (Sefafyr, Erdély(l)
©íebenbürgen. — Fej Jfo£f; hely, $íajj, Drt; mely, íucí*
djer; mély, tíef; ily, foíí^ec; menny, Címmel; az egész
(-eí) ragot szeretik.
Jel, Seifycn, mindkétképen, így: jelt vagy jelel;
színie vén, olt, így : v é n t vagy vénet.
II. Két félhangzón végződök könnyebb s kellemesb
kimondás végett egész szótagot (ot, eí st.) vesznek föl, p.o.
szárny(at), ^íftgel ; orr(ot), 9lafe ; szenny(et), (Sdpniug.
De pénz, @rfb : pénzt.
III. Megemlítendő , hogy az első és második egyes
személyi birtokragok után egyes birtokban n szenvedő
8*
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eset ragát tetszés szerént lehet használni , vagy elhagyni.
p. o. ellopták a könyve/H vagy könyveméi; pénzed vagy
pénzedet sehol sem találom. Különben itt mindig csak üt
vagy et rag van (soha sem ot vagy öt) , p. o. barátomul,
tükrömet st. A többesben is mindig csak k-at, k-et van.

41. §.
/?.) Birtokos és tulajdonító ejtésekről.
A birtokos és tulajdonító ejtések (mindkét számban)
némileg különböznek egymástul :
1. A birtokos ejtés mellett mindig ragos szó áll, de
a tulajdonító mellett nem mindig (37. §.)2. Ha a birtokos ejtés közvetlenül a birtokragos szó
nak előtte áll : a ,nak , nek' elmaradhat , p. o. a h á z nők
födele, vagy: a ház födele; különben, ha t. i.
nem közvetlenül áll előtte , p. o. a háznak, melyamott áll, födele — vagy ha utána áll, bár közvetlenül,
p. o. födele a háznak, nem maradhat el a mondott
nak, nek.

42. §.
Többes szám.
A többes szám ft-ját a mi illeti : láttuk föntebb, hogy
a hangzók után csupán k tétetik (13, 20. §§.) itt is, mint
mindenütt, p. o. fák, almák, íeczkékst. Mindazáltal , bár önhangzón végződnek , egész szótaggal (ak,
ek) ragoztatnak.
1. A szélső önhangzókkal (i, u, w) végződő származott
mellék-nevek, p. o. földiek, égiek, pestiek, budaiak, gyö
nyörűek, szomorúak. Ezen utolsók (u, fl-vel) néha pusz
ta ft-val is : gyönyörűk , szomorúk. Az elsőbbekből (ivel) fő- s illetőleg tulajdonnevekké változott szók is meg
maradnak a szabály mellett , p. o. Széchényiek, Hunyadiak
(vagy Hunyadiak) st.
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2. Ezen szó : /», és összetételei , fiak, honfiak st.
3. Előfordul néha még egy különös többes is: ék
raggal , mely tulajdon és hivatalnevekhöz tétetik néha , s
ekkor családot, vagy ügyfeleket, társakat, párthiveket je
lent, p. o. Nagyeft (= Nagy-ök *) = Nagy családa vagy
társai) ; biróét (= biró családa st.) ; Kazinczydft (= Ka
zinczy családa vagy ügyfelei).
4. A birtokragok többese, mint (30. §.) tudjuk,
uera A* hanem i (ai, ei).

43. §.
Az ejtegetésre micsoda szók tartoznak?
A magyarban leginkább csak a főnevek ejtegettetnek (37. §.), a más nyelvekben ejtegettetni szokott
többi szók pedig u. m. névmutató, melléknév,
névmások és számnevek csupán akkor ha főnév
helyett állanak.
Lássuk rendre ezeket is egyéb grammaticai sajátsá
gaikkal együtt.

Harmadik fejezet.
A fő- s melléknevek; és névmutató.

44. §.
A főnevekről.
A főneveknek két fő osztályuk van mint más nyel
vekben. Ezek t. i. vagy f aj ne vek (közös nevek)
melyek egész fajokat neveznek , vagyis melyek a tárgyat
faja közös jegyeinél fogva terjesztik elő , p. o. férfi , aszszony, folyó, tartomány; vagy tulajdonnevek,

- ) Nyilván láthato hogy 17. már r'fc-liül származott.
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melyek csak egyes lényeket jelentenek , p. o. Ádám, Éva,
Duna, Magyarország.
Főneveknél a magyarban nincsen nembeli különb
ség. A legösmeretesb állatok mindkét nemének külön
nevezetei vannak , p. o. bika, @íier ; tehén, Jíulj ;
un ő vagy üsző, juncje .Kulj; mén vagy csőd őr,
•§engfl; kan ez a, @titte ; kutya, ,§unb,
szuka, ^finbm ; k o c z a , 3Kutterf<$toem j kakas,
tyúk, $enne; jércze, junge ^mne; macska,
kandúr, Jíater; czicza, Jtfigín st. Az ösmeretesbek
közül a hímnemüek ,k a n' mellék nevezettel bírnak , p. o.
disznók, kutyák, verebek (kandisznó , kankutya , kanve
réb); mások de csak a madárfajból ,gunár' nevet kap
nak, p. o. hidak, mezük, pulykák, túzokok; és csak az
ösmeretlenebb állatokat hívják közösen hím-eknek, p. o.
hímszarvas st. A nősténynemüek leginkább a ,nösté ny' nevezetet tartják meg, ha csak külön nevök nin
csen *).
A magyarban nincsenek tulajdonképen rendhagyó
főnevek, p. o. melyeknek csupán egyesök vagy többesök
volna (ha csak a dolog természete nem kivánja úgy),
avagy egyik vagy másik ejtésök nem volna, hanem mind
nyájan a ragozás előadott szabályai szerént hajlítatnak.
A számnevek sajátságárul alább fogunk szólni.
*) II n'y a rien de plus philosophique dans le langage, que la classification
des étres animés en tleux grandes catégories; mais aussi, rien n'est
plus contraire a la raison , que d'attribuer des genres aux substances
inertes et aux étres abstraits et métaphysiques. — Considerations philosophiques sur la langue fran^aise , suivies de l'esqnisse d'une I
bien faite. R. M. LEMESL: Paris. 1834 35 lap.
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45. §.
Példák a főnevek ejtegetésére a hajlitás minden sza
bályai szerént.
1. (12. §. 2, 3.-20. §. l, 2, 3.)csipke, csipkék.
dió, diók.
csipkét, csipkéket.
diót, diókat,
csipkének, csipkéknek.
diónak, dióknak.
ünő, unok.
ünöt, ünökeL
ünönck, iinöknek.
2. (14. §.)
fa, fák.
kő, kövek,
fát, fákat.
követ, köveket,
fának, fáknak.
kőnek, köveknek.
ló, lovak.
tó, tavak,
lovat, lovakat.
tavat, tavakat,
lónak, lovaknak.
tónak, tavaknak.
mű (v. mív), mívek.
műt (v. mívet), míveket.
műnek (v. mívnek), míveknek.
3. (15. §. l, 2.)
falu*), faluk.
semmi, semmik,
falut, falukat.
semmit, semmiket,
falunak, faluknak.
seraminek, semmiknek.
daru, daruk vagy darvak.
darut v. darvat, darukat v. darvakat.
darunak, daruknak v. darvaknak.
fényű, fényük vagy fenyvek.
fényűt v. ienyvet, fényüket v. fenyveket.
fényűnek, fényüknek st.
*) ,fajv' inkább csnk tulajdonneveknél használtaik.
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varjű, varjúk vagy varjak.
varjút v. varjat, varjúkat v. varjakat.
varjunak, varjuknak v. varjaknak.
4. (16. S.)
bogár, bogarak.
ég, egek.
bogárt v. bogarat, bogarakat, eget, egeket,
bogárnak, bogaraknak.
égnek, egeknek.
lúd, hidak.
szűz, szüzek v. szüzek.
ludat, ludakat.
szüzet, szüzeket,
lúdnak, Indaknak.
szűznek, szüzeknek.
úr, urak.
tél, telek.
urat, urakat.
telet, teleket,
úrnak, uraknak.
télnek, teleknek.
út, útak v. utak.
födél, födelek.
útat, útakat.
fődéit v. födelet, födeleket.
útnak, útaknak.
födélnek., födeleknek.
kalán v. kanál, kanalak v. kalánok.
kanált v. kanalat, kanalakat v. kalánokat.
kalánt v. kanált v. kanalat, kanalakat st
5. (17. S.)
féfelem, félelmek.
barom, barmok.
félelmet, félelmeket.
barmot, barmokat,
félelemnek, félelmeknek.
baromnak, barmoknak.
álom, álmok.
czukor, czukrok.
álmot, álmokat.
czukort v. czukrot, czukrokat.
álomnak, álmoknak.
czukornak, czukroknak.
méreg, mérgek.
szobor, szobrok.
mérget, mérgeket.
szobrot v. szobort, szobrokat.
méregnek, mérgeknek.
szobornak, szobroknak.
étek, étkek.
teher, terhek.
étket, étkeket.
terhet v. tehert, terheket.
éteknek, étkeknek.
tehernek, terheknek.

kehely, kelyhek.
bagoly, baglyok.
kehelyt v. kelyhet, kelyhe- bagolyt v. baglyot, baglyo
ket,
kat.
kehelynek, kelyheknek.
bagolynak, baglyoknak.
6. (21. S.)
nyár, nyarak.
halott, halottak.
nyarat, nyarakat.
halottat, halottakat,
nyárnak, nyaraknak.
halottnak, halottaknak.
hatalom, hatalmak.
arany, aranyak.
hatalmat, hatalmakat.
aranyat, aranyakat,
hatalomnak, hatalmaknak. aranynak, aranyaknak.
ágy, ágyak.
csillag, csillagok.
ágyat, ágyakat,
csillagot, csillagokat,
ágynak, ágyaknak.
csillagnak, csillagoknak.
király, királyok.
dal, dalok.
királyt, királyokat.
dalt, dalokat,
királynak, királyoknak.
dalnak, daloknak.
hatvan, hatvanak v. hatvanok.
hatvant v. hatvanat, hatvanokat,
hatvannak, hatvanoknak.
7. (22. S.)
tűz, tüzek.
bűn v. bün, bűnök.
tüzet, tüzeket.
bűnt, bűnöket,
tűznek, tüzeknek. _
bűnnek, bűnöknek.
gyöngy, gyöngyök.
őröm, örömek.
gyöngyöt, gyöngyöket.
örömet, örömeket,
gyöngynek, gyöngyöknek. örömnek, örömeknek.

8. (23. §. l, 2, 3.)
héj, héjak.
héjt v. héjat, héjakat.
héjnak, héjaknak.

nyil, nyilak.
nyüt, nyilakat,
nyilnak, nyilaknak.
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pénz, pénzek.
pénzt, pénzeket.
pénznek, pénzeknek.

kín, kínok.
kínt, kínokat,
kínnak, kínoknak.

czél, czélok.
czélt, czélokat.
czélnak, czéloknak.

hír, hírek.
hírt, híreket,
hírnek, híreknek.

kép, képek.
képet, képeket.
képnek, képeknek.

in, inak.
inat, inakat,
innak, inaknak.

híd, hidak v. hidak.
hidat, hidakat.
hídnak, hidaknak.

festék, festékek.
festéket, festékeket,
festéknek, festékeknek,

árnyék, árnyékok.
árnyékot, árnyékokat,
árnyéknak, árnyékoknak.
9. Birtokos szók az ejtésekkel.
enyém, enyéim.
tiétek, tiéitek.
enyém v. enyémet, enyéimet. tiéteket, tiéiteket.
enyémnek, enyéimnek.
tiéteknek, tiéiteknek.
miénk, mieink.
mienket, mieinket.
miénknek, mieinknek.

övé, övéi.
övét, övéit,
övének, övéinek.

tiéd, tieid.
tiéd v. tiédet, tiéidet.
tiédnek, tiéidnek.

övék, öveik.
övéket, öveiket.
övéknek, öveiknek.

fám, fáim.
fája, fái.
fám v. fámat, fáim v. fáimat, fáját, fáit.
fámnak, fáimnak.
fájának, fáinak.
fád, fáid.
fádat, fáidat.
fádnak, fáidnak.

fánk, fáink.
fánkat, fáinkat.
fánknak, fáinknak.
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fátok, fáitok.
fátokat, fáitokat.
fátoknak, fáitoknak.

fájok, fáik.
fájokat, fáikat,
fájoknak, fáiknak.

kertem, kerteim.
kertemet, kerteimet.
kertemnek, kerteimnek.

kertünk, kerteink.
kertünket, kerteinket,
kertünknek, kerteinknek.

kerted, kerteid.
kertedet, kerteidet.
kertednek, kerteidnek.

kertetek, kerteitek,
kerteteket, kerteiteket,
kerteteknek, kerteiteknek.

kerte, kertei.
kertét, kerteit.
kertének, kerteinek.

kertök, kerteik.
kertöket, kerteiket,
kertöknek, kerteiknek.

10. Birtokragok az ejtésekkel.
faé, faéi.
fájaé, fajaié,
faét, faéit.
fájaét, fajaiét,
faénak, faéinak.
fájaénak, fajaiénak.
fámé, fáméi. .
fámét, fáméit.
fáménak, fáméinak.

fánké, fáinké,
fánkét, fáinkét,
fánkénak, fáinkénak.

fádé, fádéi.
fádét, fádéit.
fádénak, fádéinak.

fátoké, fáitoké,
fátokét, fáitokét,
fátokénak, fáitokénak.

fajoké, fáiké,
fajokét, fáikét,
fajokénak, fáikénak.
kerté, kertéi.
kertemé, kerteméi.
kertedé, kertedéi.
kerteé, kerteéi.
kertünké, kertünkéi.
kerteteké, kertetekéi.
kertöké, kertökéi.

kerteimé, kerteiméi.
kerteidé, kerteidéi.
kerteié, kerteiéi.
. ,.1,1 , . • ..
K'Tfe t f"! 5kerteiteké kerte, eké,.
kerteiké' kerteikél'
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46. §.
A névmutatókrul.
A névmutató a magyarban is mint a németben kettő:
határozott és határozatlan.
A határozott: l.as, önhangzón kezdődő szó előtt, p.o.
az élet, az idő ; 2. a' (hiányjellel, vagy a nélkül) mással
hangzó előtt, p. D. a' király vagy a király (közön
ségesen így mondatik ki : a k k i r á l y).
Ritkábban használtatik nálunk mint a német nyelvben;
különösen kiemelendök e következő jegyzetek :
1. Elhagyatik a mesterséges tulajdon nevek előtt.
Ide értem pedig :
a) a személyek kereszt- és vezetékneveit ;
6) tartományok, városok , faluk és más helységek
neveit;
c) hónapok , ünnepek és heti napok neveit , p. o.
Hunyadi János, Anglia, Buda, september,
hétfő, karácson, György napja. De
A természeti tárgyak tulajdon nevei előtt , úgymint :
tavak , tengerek , hegyek , folyók és csillagok nevei előtt
használtatik : a Balaton , az Oczeán , a Mátra, a Duna st.
Ha melléknév jő közbe, amazok előtt is áll , p. o, a
nagy Hunyady , az ős Buda , a hatalmas Anglia , de úgy
látszik hogy ekkor tulajdonképen a melléknévre tartozik a
névmutató; s ha a melléknév állandó elönevévé válik a fő
névnek, ismét elhagyatik, p. o. Szent István, Nagy
Lajos, Ötödik Ferdinánd.
2. A személyszók előtt sem használlatik , csak ha
ezek birtokragok előtt állanak , p. o (a z) é n k ö n y v e m;
midőn inkább csak a birtokragos szóhoz tartozni gondol
tatik; mert illyenkor a tulajdon nevek is fölvehetik azt,
p. o. (a) P á l könyve. Egyébiránt
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3. Birtokos szóknak valamint birtokragos szóknak ig
elébe egészen tetszés szerént tétethetnek, p. o. oá e n y é m,
vagy csak: enyém; az én könyvem, vagy: én
könyvem; a könyvem vagy: könyvem. — Sza
bályul szolgálhat, hogy ha az ezekkel viszonyban lévő
szó mellett már névmutató áll, ez a birtokragos szók mel
lől maradjon el; p. o. a házaknak a szél leveté
födeleit (nem: a födeleit); Péternek add oda a
könyvet. Általában birtokos és birtokragos szóknál jobb
elhagyni (rövidség törvénye).
4. A felkiáltásokban vagy megszólításokban, (meg
szólító ejtésekben — vocativus —) akárminő név mellől
elmarad, óh ember! óh élet! mi atyánk!
5. Némely névmásoknál mi történik vele, ott fog
elöadatni.
A határozatlan névmutató : e</«/(közönségesen ,egygyf~
nek mondatik ki) kevés esetekben használtatik u. m. :
1) ilyforma jelentésben: valamely, p. o. egy
(valamely) könyvet vettem, táj Ijabe (irgenb) étit
2hu$ gefcmft; volt egyszer egy király, t§ ivat etn*
mai (trgenb) etn főttig.
2) Ily forma értelemben : o l y (ember, állat, dolog
st.)mint, p.o. egy Zrínyit nem mindenütt ta
lálhatni, (fő) etttOKenfty oter SWann aíö)3rintyt ifi nic$t
ítberaH ju fittben; egyjólósokatér, (fő etn 5$ tér,
öné) etn gttteS Spferb ifi ötéi ivetífj.
Egyébkor nem használjuk, p. o. magyar va
gyok (roszúl volna: egy magyar vagyok) tcí) bt'n etn
Ungar; ez jó étel, ba8 ifi eine guíe (Spetfe. — Bőveb
ben kifejteni a szókőtés tiszte.
A névmutatók mindig a nevek előtt állván , a ma
gyarban nem hajlítatnak hanem változatlanul maradnak
(azaz a nevek ragai ő reájok is tartoznak— 20. §. 4); p.o.
akirály, wkirály-t, akirály-nak, akirály
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ok; egy király, egg király-nak st. Azonban néha az
igék mellett magában álló ezen szó : azt, p. o. tudom
azt, úgy látszik a határozott névmutató szenvedője.

47. §.
A melléknevekről.

Ha a melléknevek azon főneknek, melyekre
viszonyítvák , előttük állanak , minden ejtésben és szám
ban változatlanúl szoktak maradni (azaz a főnevek ragai
egyszersmind a melléknevekre is tartoznak—20.§.4), p. o.
jó király, jó király-t, jó király-nak,^ kirá
ly-ok *) st. Különben, ha t. i. utánok állanak, vagyis
világosan főnevek helyett vannak, épen azon ragokat s
úgy kapják mindenütt, mint a főnevek , p. o. az embe
rek jó-fe és rosz-ak (bíe 3Wenf<$en ftnb guí itnb f$[«(>t);
tiszteld a jói és igazai (eíjre ba8 ©ute u. SBafyre**).
Jegyzet. Az első példákban is úgy tekinthetni a mel
léknév ragát , mint a mely főnév képét viseli , mert azon
mondatot igy kell kiegészitni : az emberek jó embe
rek és rosz emberek.

48.

§.

A melléknevek hajlításárul hasonlítás fokai szerént.
A melléknevek még a mondotton kivül valamint
minden nyelvben úgy a magyarban is hasonlítás fokai sze
rént is haj l itatnak.
Az első vagy egyenlő fokon, a melléknév e te
*) Quant aux adjectifs, aux pronoms et aux articles, — il est probable quei
dans les langue.s p rimiti ves, ces mots ne s'accordaient ni en genre n,
en nombre avec le noms de substances. Le Mesl idézett munkájának 36,
37 lapjain.
Le sexe ni le nombre n'existent qüe dans les objects. L'adjectif
(simple) n e p e u t dont avoir en lui mérne la puissance dn genre
ni dn nőmbe. Rammstein metaphysicája 28. lap.
•*) ,Kis' melléknév helyett ,kicsiny' hajlítatik ; de mint tulajdonnév amaz ij
rendes hajlitásií.
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kintetben változatlanúl áll , p. o Péter oly roszmint
P á l (*45eier íji eben fő fdjledjt al8 $aul) ; az emberek egy
helyütt nem oly roszak mint másutt.
A másod- vagy nagyobbító fokon a melléknév kö
vetkezőleg kap ragokat :
1. önhangzók után bb, p. o. ritkáfó, tarkáfcfr,
telítő, s többessel: ritká66aA, telibbek.
Jegyzet. A szélső önhangzók (u, ü, i) után a bb elé
be tetszés szerént önhangzók (a, e) is jöhetnek, így:
égi bb vagy égi ebb, gyönyörű bb vagy gyönyöruebb, szomorúbb vagy szo mo rúabb. Ue ha az
ú, ü, valamely mellék- és főnév összetételéből eredeit,
akkor a két név a nagyobb fokon elválasztatik egymástul
és az előbb álló melléknév ragoztatik , p. o. jószivü,
jobb szivü, nagyfejü, nagyoéftfejü. Azonban
az ejtegetés raga az utóbb álló főnévre tétetik, igy: jobb
szivüefe, nagyobb fejüeft.
2. Mássalhangzók után abb és ebb, p. o. ö r e g ebb ,
szelíd ebb. De
3. Sziszegő félhangzók után ha több tagú a név,
egyes b is állhat, még pedig egyszerűn, önhangzó nél
kül, p. o. é d e s b, i g a z 6, gonoszé (vagy é d e s e b 6,
igaz abb, gonosz abb).
Jegyzet. Nem igen van szokásban, de a nyelv szel
leménél fogva ugyan azt tehetni a többi (azaz folyékony)
félhangzókkal is , a mi nincs is példa nélkül , p. o. k ülömb vagy különft. És így minden aggódás nélkül
írhatjuk ezeket is: fehérb, kegyetlenb, kemény b,
kevélyb, vi damb, bandzsalb. Sőt régibb irataink
ban arra is találunk példákat , hogy néma mássalhangzó
után szinte csak egyszerű b jön ha ezt ismét önhangzón
kezdődő rag követi , p. o. öregbek, ettől öregebb *),
tehát ez így ejtegettetnék :
*) Ma is mondjuk : öregbik, öregbít.
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Egyes.
Többes,
öregebb
íöregbek
öregbet
| v.
v.
(öregebbek.
öregebbet
öregbeknek.
Öregebbnek
st.
Ezen ragozásnak folélesztését vagy behozását a rö
vidség elve, kivált többtagú szókban igen ajánlja , p. o.
szelídbek, sötétbek, vastagbak, rövidbek,
még több mássalhangzó után is, p. o. élénkbek, szi
la r d b a k.
A magyarban szokszor a főnevek is fölveszik a má
sodfoki ragot, p.o. emberebb, szamar ab b, azaz
nagyobb ember , nagyobb szamár (t. i. átvitt értelemben).
Következő szókat rendhagyóknak tekintik:
jó, gut; jobb, fceffer.
könnyű, íeídjt; könnyebb, [etdjfet.
nagy, grófi; nagyobb, grőfíer.
szép, f<$őn; szebb, fcjjöner.
sok, irieí; több, meí;r.
Midőn másodfokkal hasonlítunk , a magyarban a ha
sonlítandó szóhoz tehetjük (mint a németben) ezen szót:
mint, p. o.Péter okosabb mint én, egyik em
berjobb mint a másik; de még gyakrabban törté
nik hogy a ,mind' el marad, s a hasonlítandó szóhoz ,nál,
nél' rag függesztetik , p. o. Pál okosabb nálam;
egyik ember jobb a másiknál (azaz: a másik
mellett, a másikhoz hasonlítva *).
Ha a másodfok egyszersmind megkülönböztetés, kieme
lés végett szolgál, még ik rag járul hozzá , p. o. a j ob fató (a kettő közül), a s z e b b ik, n a g y o b b ik, ö r e gb ik
*) Régibb iratainkban : n á l, n é l helyett divatosak : t ó l, t ö l (ma ie fenn
áll ebben: ,mentöl'; lásd alább).
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(íme itt szinte egyszerű 6-vel élünk néma mássalhangzó
után is , mint a föntebb megmagyarázott esetben).
A harmadik vagy legfőbb fok kifejezésére csak ezen
szót vagy szótagot : leg *} kell a második elébe tenni,
így: %ritkább, %telibb, /e^bátrabb, leggon o s z b , leg] obb.
fia ezen fokot még főlebb akarjuk emelni, ezt teszszűkeiébe: leges, p. o. legesleggonoszb, leg e s l e gj o b b.
)Leg' helyett szókásban van kivált a népnél és régibb
íróinknál ez is: mennél (=mendnél =mindnél)
p. o. m e n n é l vagy mentői jobb (=m i n d n é l jobb,
úber atteő beffer)Jegyzék. ,Minél' (je), melynek ,annál' (bejto)
felel meg, egészen más szó.
A ,legl szót még némely só-, só-ben végződő nevek
is fölveszik : p. o. első, belső, hátulsó, végső,
szélső st. így: legelső,' legutolsó st. sőt maga a
só rag is , így : l e g s ő , és határozóilag : l e g s ő l vagy
legsül Oorjűgít(fc, befonberő).
Egyébiránt a legfőbb fok mindig csupán felülhaladási
fokot jelent a magyarban , és soha sem pusztán kiemelési
vagy nagyítási fokot mint a német s némely más nyelvek
ben. — Ezen nagyítási fok a magyarban mindig nagyító
szókkal fejeztetik ki , p. o. igen, nagyon, fölötte,
fölöttébb, rendkivülst.
Jegyzet. 1. Nevezetes a magyarban, hogy a mel
léknevek az első és másod fokon a kicsinyítő ragokat is
elfogadják *) , miről a szóképzésben szólandunk.
**) leg= le-ig, lehető-ig (?).
**) Például: nagy -ocska, nagyobb-acska. És így a magyarban;
öt, sőt hat fok van: l.nágyocska (eín toenig grog); 2. nagy (gtojj;
3. nagyobbacska (ein roenig gtőjjcr); 4. nagyobb (gtöpet) ;

9
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2. Valamennyi molléknevekböl úl, ni, it ragok segít
ségével igéket is lehet alkotni (kivevőn természet szerént
a részesülői mellékneveket , melyek különben is már törzsökeikben igék) s így a hajlitási tanba tartoznak (a ki
csinyítő ragokkal együtt), mindazállal még most mi is a
többi nyelvtanitókkal együtt a képzőkhöz teszszük által.

Negyedik fejezet.
Névmások.

49. §.
A névmások hányfélék ?
Névmások a neveknek, azaz fő- vagy melléknevek
nek képviselői , ezeket helyettezik , ezek helyett állanak.
Tehát kétfélék : főnévi és melléknévi névmások. A fő
névi névmás a főnevek módjára önmagokban állanak;
és hajlitás alá esők. A melléknéviek pedig épen úgy
mint a melléknevek főnevekre viszonyzódnak s ha ezek
előtt állnak , nem hajlíthatok.
Főnévi névmások — a birtokosakon kívül (ha ezeket is
névmásoknak tetszik tekinteni), melyeket , mint némileg
az ejtegetés alapjait (a birtokos esetnél) föntebb kellé elő
adnunk, — e következők :
1. mutatók, 2. kérdők, 3. visszamuta
tok, 4. visszatérítő L
Melléknévi névmások : 1. mutatók, 2. kérdők,
3. visszamutatok, 4. határozatlanok.
5. legnagyobb vagy mentői nagyobb (bet/ bie, baigtójjte);
0. legeslegnegyobb (bet/ bie, baí alhrgtöjjte).
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50.

g.

Főnévi névmások.
A) Mutatók.
A mutató névmásoknak : az, ez oly sajátságuk van,
hogy
1. a-jöket a mássalhangzón kezdődő ragok előtt hasonitják , (azaz hasonló mássalhangzóvá változtatják) p. o.
annak, ennek, aöból, e öböl, ezek helyett: ás
nak, e z b ő l st. ; az tg rag előtt pedig két dd-\é , így :
addig, eddig e helyett: azig, ezig. A szenvedő
esetben megtartják a z-t, így : azt, ezt ; ,v ál. ve l' ragok
előtt pedig mindkótképen lehetnek, így : avval v. azzal.
2. Ha főnevek előtt kell állaniok , a határozott név
mutató jön közbe, p. o. azt a házat, abból a kertbő l, eddig az u t c z á i g.
Jegyzet. Sokan összezavarják ezen névmást a hatá
rozott névmutatóval ;—a névmás mindig hajlítatik , emez
nem ; továbbá a névmutató , z-jét a mássalhangzón kez
dődő szók előtt elveszti , amaz a mondott ragok előtt el
változtatja ugyan, de, magában állván, soha sem veszti azt
el , p. o. a ki erényes , az nem lehet boldogtalan , roszúl
volna : a nem lehet st.
A mutató névmások ejtegetése:
az, bér, bie, ba3 ; ér, fíe, e§ ; jener, jené, jene8. :
azt, ben, bie, baá.
annak
** ^m beffen.
(bem, bér, bem.
azok, bte, fte, jené.
azokat, ^íe, fíe, Jené.
azoknak{benen, iljnen, jenen.
ez, bt'efer, btefe, btefe§.
ezt, bíefen, biefe, biefeő.
0*

132

ezek, bíefe.
ezeket, btefe.

—öt
Nevek előtt.
az a kert, jener ©árién,
azt a kertet, jenen ©arten.
annak a kertnek #ftteS
llenetn
enem
azok a kertek, jené ©árién.
azokat a kerteket, jené ©árién.

,,.
%£

ez az ékes ház, btefeg jt'crít't^e
ezt az ékes házat, biefed jterltt^e
ennek az ékes háznak gg$2S£%gezek az ékes házak, btefe jíerlt'djeti ^Aufer.
ezeket az ékes házakat, btefe sterilben <§dufer.
ezeknek az ékes házaknak ffe£" tyüfa W"f~
fűi II ,'

fen jterli^en ^c
Mindketten a birtokhelyetteseket (é, ét) is elfogad
ják? így:
azé ener tr «.
íjenefl fémen
tjenec

azél jener f^re.
azéi
azéit st.
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Továbbá:
azoké, jenét tljr.
azokéi, jenét ttyre.
st.
Ha ezen szó : ugyan a mulató névmások elébe téte
tik , így : ugyanaz, ugyanez, (bér- bíe* baffefóe bort ob. Ijter)
— minden hajlitás tökéletesen megmarad: ugyanazt,
ugyanannak , ugyanazok st.
Ha ,az' megkettöztetik így: ,az-az' vagy, azaz'
(annyit jelent mint a német ,ba3 íjetfíí') akkor változatla
nul marad.

51. §.
B.) Kérdő névmások.
Kérdő névmások : ki ? (személyrül) és : mi ? (dologrul), teljesen hajlíthatok (nem úgy mint a németben), így :
ki, ivet.
mi, ÍMŐ.
kit, ivén
mit, hxiő.
kinekjtoeffen.
minek, (fűt toaft).
't
(ttem.
kik
mik
kiket crífiíiTit int
miket
fejeit níc
kiknek
miknek.

Birtokhelyé te sekk el:
kié, tvrjfmfein; kiét, toeffen fetnen; kiének,
aeffrn feíiieS ober feittem ; kiéi, főtjfen feíne ; kiéit; ki
éinek; kiké, kikét, kikének; kikéi; kikéit st.
Mindkettő összetétethetik ezen szóval : csoda
(SBimber), így: kicsoda, micsoda. Mindkettőnek
jelentése ugyanaz, azon különbséggel hogy az öszvetételé
nyomadékosabb.
,M i', a birtok ragokat is fölveszi az egyes birtokban,
így: m i m , (HHiS üoinm'r), mid, mije, mink, mitek,
mijök.
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,Mi' és ,mi csoda' melléknév gyanánt is használ
tatnak: mi ember? micsoda ember? (iva§ fiit etn
; mi embert? (n>a8 för etnen SDtotftyrn).

52. g.
6Y) Visszamutató névmások.
Visszamutató névmások: a ki (személyekre), a
mely (dolgokra *), ami (egész mondatokra).
Ejtegetésük , mint közönségesen.
A névmutató (a) tetszés szerént elhagyható , t. i.
mint a szebb hangzás hozza magával.
,A mely' melléknévileg is használtatik, s ekkor
személyre is vitethetik , p. o. amely ember, a mely
embert **) st.
Ezeknek több összetételeik vannak (de mindenkor
névmutató nélkül) s határozatlan névmásoknak hivatnak :
akárfti, toer immer.
kifo', etn jrt>cr, eíne jcbe, etn jebe§ (mindkét sxó
liajlí tátik ekképen : kiíkií, kineklimek st.) ;
minden&é, jcbfrman.
senfti, ntemanb.
valafta
egyvalaki
*) Kút lly-vl is írják, így: mell y. Nem csak az egyszerűség ellen vau
a kél Ily, hanem valósággal rósz szokásbul is eredeti. Mert a fel
hangzókat már az ábéczében kettöztctve tanítják kiejteni, így: city, ell,
f mm, enn, err , ess, essz (Szász Károly többszar idézett nyelvtudo
mánya 16. lap). Innen mondják ezeket is : rossz, sebess, illy,
s u 1 1 y, s ü 1 1 y e d st. rósz, sebes, i l y st. helyett.
"*) Innen látszik mily szükségtelen azok ügyekezete, kik a ,mely'bót üszszetett ,némcly' melléknév helyett, ,néki-'t akarnak reánk tolni.
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akármi, >ua3 immtr.
holmi,
semmi, itíc^r§.
valami, ftoaő,
A ,mely' összetételei mind melléknevek s alább jön ek elő.
Mindenütt az összetételeknél a végső szók hajlítatnak (az érintett kivétellel) ; p. o. semmi, s e ín mi f,
semminek sí ; továbbá: semmim, semmid, sem
in ije.
Az is megemlíthető — bár másutt a helye — hogy
a tagadó . ,s e n k i', ,s e m m i' után az ige elébe még más
tagadó szó is jő, így : senki sem lát; semmit nem mon
dunk; nincs semmink*).

53. §.
/>,) Visszatérítő névmások.
A visszatérítő névmások ezen szóbul : mag (azaz
lényeg) és a személyragokbul (nem : birtokragokbul)
alakúinak, ekképen:

111
cn~
)\maga/«,
fen). t$ feíbfl (toövttídj : mcín Jtern, indít
ennen (
J
'•'•) Ujabb idüben íróink nagyobb része a nyelv mélyebb szellemét neni ert
vén a ,senki' ,scmmi' szókbul kihagyja a ,sem'-et; de ezek nem látsza
nak tudni , hogy
1. nyelvünkben egészen mást jelentenek: ,semmit sem tudok',
és .mit sem tudok1 ; ez ulóbbi alatt t. i. mindig azt értjük : keveset
tudok de mégis tudok valamit.
2. legtöbb esetben ki sem vihetü, tehát czéltalan minden igyekeze
tök; már a föntebbi példák egyikéhen sem lehetne a ,sem'-et kihagyni :
,ki sem lát; mit nem mondunk , nincs mink' részint crthvtlenek, részint
nevetségesek volnának
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te

<

ten- \ magad
i
, bn ffíbji.
tennen *•
0

ön- \í maga, er, ffe ffíbfh
önnön '
min
(
min\ magunk, im'r felbfl
minnen f
fi
/
tin- > magatok., ií)t frf&fl-.
Unnen )
6k
ön-*)
mas°Í,
önnön

mu^

Az elől álló szókat tetszés szerént lehet (27.§.) hasz
nálni vagy elhagyni , így : magam, magad, maga st.
de midőn használtatnak is , csak az utolsókat ejtegetjük,
így: enmagam, enmagamaí, enmagamnak (9
birtokhelyettesekkel) enmagam^, enmagam ez st.
Ezen névmások ennyit is tesznek: egyedül (affetn),
én egyedül,te egyedül st.; de ekkor gondos irók inkább igyen
használják: magamban (id) nílcín) , magadban (bu
aííetn) , magában, ma g u n k b a n st. vagy az érintett
^gyedül' szóval. , Magában' ezt is jelenti ,magával' (bet
fidj), p. o. magában beszél s így a többi is.
Figyelmet érdemlő , hogy ha ezek után birtokot je
lentő szó áll, ez mindenkor a harmadik személy birtokragával jár , p.o. m a g ám könyve, m a g ad könyve,
maga könyve, mag unk könyvest.; és m a g om

*) Közéletben sokan csak mindenütt ö n-t vagy e n-t használnak : önma
gam, önmagad st. , de nyilvánságosau helytelenül, mert ,fm' csak
harmadik személyé lehet.
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könyvei, magod k öny vei sf. (épen úgy mint: ba
rátom háza sí,).

54. §.
Melléknévi névmások.
A.} Mutatók.
Az azonságot mutatók erednek a főnévi mutatóklul
ekképen :
1. amaz (am-az), ama, jener, jene, jeneS.
emez (em-ez), eme , bíefer, bt'efe, bíefeS.
2. azon (az-on), ber*, bt'e*, baőjenige (bort).
ezen (ez-én), ber*, bie*, baőjeníge (fyíer).
Mindnyája melléknevek természetével bír, azaz
főnevek előtt változatlanúl marad, p. o. amaz em
beri, ama kerteJfc, emez állatof, eme házofr,
eme házakAow st. ; de ha magokban állanak , hajlítatniok
kell , p. o. a m a z / , amazok, azon bán , a z o n oft,
ezen net st.
,Azon' ismét e szóval is összetétetik: egy, ekképen:
a z o n e g y ; midőn , mint rendszerént minden összetéte
leknél, csak az utolsó ejtegettetik.
Vannak mennyiséget mutatók, u. m.
1. annyi (=az-nyi) , fő öt'eí (bort).
ennyi (r=ez-nyi), fő öt'eí (fyíer).
2. akkora (= az-kora) , fő alt, fő grog (bort).
ekkora (—= ez-kora), fő aít, fő grofi (Oier).
Vannak milységet mutatók is , u. m.
1. ily (illy), ilyen, emilyen, fő eín ob. foí^er, foídje,
oly (olly), olyan, amolyan, fő eín :c. (bort *).
*) Némely írók szükségtelenül , tehát helytelenül használják mellettük az
,egy' névmutatót így : egy ily , egy oly ; idegen szavak , p. o. ,un tel'
utánzásábul.
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2. ilyes, ilyetén, bériéi, bergíet^en (íjíer).
olyas, olyatén, bérlet, bergíet($en (bort).
Valamennyin a közös ejtegetés szerént és mellék
nevek módjára hajlí tatnak. De
A milységet mutatók tetszés szerént fölvehetik a határzott névmutatót , p. o. ily embert nem mindenütt találszj vagy: az ily embert nem mindenütt találó*/.
El ne feledjük : .oly' többese : ,olyo&', de ,olyané' '
,olyanofc' (20. $.).

/?.) K erdők.
melíyik}
milíy
mennyi, nne, öíel, i»íe gro^ (na<^ bér Ouatttítát).
hány, h)íe bící (nadj bér 3a^í).
mekkora, tote grófi, tuíe aít.
rainémű
minő
ü)íe befc^nffen, iuaS fűr eiu.
micsodás
Látható hogy ezek mind származollak.
Ezekből lesznek :

Visszamutatok,
ha a kérdők elébe névmutató tétetik, így : a m e l y i k
amennyi, ahány, aminőst.
Ide tartozik ,a mely' is (52. §.)
Mindnyájan s mindenik állapotban ej legeltetnek ;
azon megjegyzéssel , hogy a sokságot jelentök (melyik,
mennyi, hány) többesben nem használtatnak (55. §.)
Ugyanezekből lesznek újabb összetétel vagy származlulás által :
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/>.) Határozatlanok,
(mind névmutató nélkül) u. ín. :
akármely, tt>eí<$er, totlfyt, lwelcb.e3 tmmer
akármelyik, freícb.ér jc. tmmcr Oon beiben).
akárminö, hrie tmmer befdjaffen, toag tmnier für rín

egynéhány, etnígeS.
némely

némelyik
mcmc^er, mancsé, ntan<$e§; getoíjfer, f/ fS.
egynémely
néminemű } fín{9£rma&en f° Wflff«»/ efoigeő.
valamely, írgfttb etn.
valamelyik, etner, eme, eíne3 öon fceíbcn.
Ezekhez számlálhatni még másokat is , melyek más
összetételekből származtak, t. i.

(az) egyik, bér, bíe, bci8 etne öon beiben.
egyiksem, fetner, feíne, fcíne3 üon tétben.
(a) másik, bér, bíe, baS attbere öon fcetben.
mindegyik, beibe, betbeg.
mindenik, etn jeber, etne jebe, etn |ebe§.
Ebben : ,egyiksem' az első szót kell hajlítni ,, ekképen : e g y i k ét s e m st.
Jegyzet. Az ,i k' végzetűek mind fölveszik a töb
best jelentő személyragokat, p. o. melyik-ünk, toe[=
($er fcon itng, némelyiketek, etnt^e tion eue$; valamelyikök ; sőt ha előtte áll a főnév, k nélkül is, p. o. az írók
némelyike (30. §.)•
Ezekről is , ha birtokot jelentő szó áll ulánok , azon
szabályt kell megtartani, melyet ,magam' st. alatt láttunk.
p. o. némelyikünk munkája.
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Ötödik fejezet.
Számnevek.

55. §.
A. Alá p- v. sarkszámok.
1 egy.
2 (keltő "s (abjhaft, ob. »or femem anbent SBorfe).
" (két
«o (concret, ob. Dór einem anbern SSorte.
3
4
5
6
7
g
9
10
11
.„
1
13
14
20
21

három.
négy.
öt.
hat.
hét.
fnyolcz.
(nyócz.
kilencz.
tíz.
tizenegy (azaz: tízen felül egy; auf ob. ftOfr §f^t tini.')
(tizenkettő.
(tizenkét.
tizenhárom.
tizennégy.
húsz.
huszonegy (üfat juxmjíg tini).

22 (huszonkettő,
(huszonkét.
30 harmincz.
31
39
40
41
49
50
59

harminczegy.
harminczkilencz
negyven.
negyvenegy.
negyvenkilencz.
ötven.
ötvenkilencz.
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60
70
80
90
100
101

hatvan.
hetven.
nyolczvan:
kilenczven.
száz (nem: egyszáz).
gzázegy.
(százkettő.
fszázkét.
110 száztíz.
111 száztizenegy.
120 százhúsz.
150 százötven.
190 százkilenczven.
200 kétszáz.
300 háromszáz.
400 négyszáz.
500 ötszáz.
900 kilenczszáz.
1000 ezer (nem : egyezer).
1843 ezernyolczszáz negyvenhárom.
2000 kétezer.
99999 kilenczvenkilencz ezer kilenczszáz kilenczrenkilencz.
100,000 százezer.
200,000 kétszázezer.
1'000,000 millió, milliom.

Egyetömös vagyis határozatlan alapszámok :
annyi, fő öítí (bort) ; ennyi, fő 'óid ($íer) ; hány,
nríe ind ; minden, jeber, jebe, jebeő ; ötte ; mindnyá
junk, iotr aUe (luír t'nőgefammt) ; mindnyáj otok,
(i^r atte); egyminden, eút jeber; mindnyája,
mindnyájok, (fte atte); nehány, néhány, (eí*
ntge); némely, (man^er, man^e, mon^eő); sok,
(ölel) j kevés, (iwentg) ?e.
Jegyzetek: 1. Mind úgy ejtegettetnek mint mel
léknevek, azaz más nevek előtt nem hajlíthatók.
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2. A név és ige mellettök többnyire egyes számban
áll , p. o. száz ember ; ezer forint ; minden állat st.
Ezen sajátságnak alapja azon rövidségi s gazdálko
dási elv : a sokságot jelentő szó már egyszer kifejezvén
a többséget , nem szükség hogy az a mellette álló szók
ban is kijelentessék ; s áll ez más sokságot jelentő szók
után is , p. o. egy ezred katona , egy nyáj disznó.
Azonban nemcsak nincs nyelvünk ellenére sőt szel
lemében alapszik , hogy szabatosság, súlyosbítás st. kivánatához képest többest is használjunk mellettök """).
*) Nem tartozik ugyan szorosan ide, hanem a szókütéstanba : mindazáltal nem tartom fölöslegesnek az Athenaeum 1841. július 15-diki számú
ban kifejtettem némi szabályokat ide is igtatni , ú. m.
Sarkszámok és sokságot jelentő melléknevek után is többesben álla
nak a főnevek :
1. midőn a soksági nevek főnév gyanánt vétetnek, p. o. sok szá
zakat számlál azaz sok száz forintot; sok ezreket el költöttünk í
sokaktól (sok embertől) hallottam ; többeket ismerek.
2. különböztetés végett, p. o. 10 órák után lön vége a csatának
vagy gyűlésnek, más mint: 10 óra után; az ország minden megye i(t. i. öszvesen) ; és: minden m egy éj e (azaz egyen-egyen).
3. midőn a sokságot jelentő szó utáni főnév alatt külöubféle faj fog
laltatik, p. o. számos barmai vannak (t. i. különbféle barma) ; Bu
dára is hoztak magokkal j ó s z á m u illyetén lényeket, (különbféle
lényt) , kik gyalog és kocsin ijesztek a várost (Gál).
4. világosság és szabatosság kedveért , p. o. önző érdekkel , me
lyet némely elfogultak nemzeti érdekké akarnak keresztelni;
(ebben : ,némely elfogult nemzeti érdekké' , nem tudnók ha ,elfogult' a
,némely'-böz tartozik-e vagy ,nemzeti'-höz). Ide illik különösen, mi
dőn a soksági szótul távolabb esik a főnév , p. o. az építészek
nek sok, újabb időben keletkezett építményeik között (Tóth
Lőrincz).
5. hatályosság- és sulyosbitásbul , p. o. a magyar mind bent mind
künn s o k és veszélyes csatákban vérzett ; vannak irók , kiknek
munkái száz kötetek re is terjednek; milliom meg milliom eni
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Magokban pedig a számoknak, ha ugyanazon fajban
jelentenek többséget, okvetetlen a többesben kell államok,
p. o. s z á z a k (= sok száz) ; ezerek (= sok ezer); mil
liomok (= sok milliom) ; egyek (== sok egy).
3. Nevezetes az is , hogy személyek mellett határo
zói raggal (<m, eri) állanak, p. o. százan voltunk,
ezerén voltatok, kettew voltak. De ha a har
madik személy helyett főnév van , akkor a számnév mindkétképen állhat , p. o. s z á z ember látta; sok katona
volt; vagy: százan látták; katonák sokan vol
tak.

Ily határozók ezek is: mind, 2ttfe8 mőgefammí ;
mindnyájan, ötte OPerfonen) mőcjefammt.
4. Az alapszámokat meg is kettőzhetni , így : e g yegy, kettő-kettő (|e jtoet unb jtoei) , három-há
rom, tíz-tíz; vagy határozóilag : egyen-egyen,
ketten-ketten.
A legszokottabb származékok e következő ragokkal
és szókkal :
annyi (=mal fő öíel), két-annyi v. kétszerann y i (jtoeimal fő Dtel obet bobeit fő öíel) , ezer-annyi
(taufenbmal fő ötei).
féle Oedet), egyféle (etnerlet), százféle (ljun*
berteiíet), s okf é l e (öfeíerffi).
ízben *maí, §u maien), egy ízben (et'mnal), sok
í z b e n (§u öíelen 2KaIen).
-nként (=toetfe), egyenként (etnjeln), kettőn
ként Oaartoetfe).
s, ás, es, os, ős (*faltíg, =en, -er) ; egyes (etnfaltíg,
St'nfen, (Smfer), kettes, kettős (jtoeíen, 3toeter,
berek csak úgy élnek mint a barmok; mind ezt azon több száz
szabályok sorába számítom ; melyek grammaticusaink elött ismeret
lenek st. st.
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ötös(ffinffaltig, gfinfer), húszas (jtoaii&tgfattíg, 3>»an*
jtger) jc.
szór, szer, szőr (=ntaf) ; e g y s z e r(emmal), ötször
(fünfmal) , tízszer (je^nmal) , százszor (fyunbertmaf),
sokszor Oíehnal) 20
szőri, szeri, szőri (=maííg), egyszeri (eíntnaltg),
százszori (tyunbírtmalíg).
szóró*, szeres, szőrös (»fa$, -faltig), egyszeres
(rínfatty), ötszörös (fűnffad^, ffmffatfig), százszoros
(ljunbfrtfa<$).
szoroz, szerez, szőröz (fa$t), hatszoroz (fe$8«
fa^t), ötszöröz (fűnffat^t).
szorra, szerre, szőrre (aiif — mai, mit — 3/iaI),
egyszerre (aitf ctttmaí ; mtí eínem SKaí).
szórta, szerte, szőrte (-=mal, »fad>), százszorta
Mind ezen ragok, ha több alapszámok vannak egy
másután , csak az utolsó számhoz függednek , p. o. ezer
száz harmincz négyszer.
Az alapszámok a többes személyragokat is mind föl
veszik, p. o. k e t tő nk (unfer jtoet), h á r m unit (itnfet bret),
hármatok, hármoftst. ; az egyesek közül pedig csak a
harmadik személyit , p. o. a bárány p á Tja (k e 1 1 éje) 5
forint ; hogy adják az almát ? száza (százával) 3 forint,
Az összetételek közül említésre méltók :
egysem, fetitfr, fetne, fém.
egymás, finanber.
mind a kettői «,.. ....
mindkét
{ «Ke jtoef, 6etbe.
mind a három, atfe bret. st. st.
Ebben: egysem, az első szó: ,egy' a hajlítandó,
p. o. e gyei s e m, egywe/fsem (mint 54. §.) ; a többes
ben az utolsó , p. o. egymásí, egymás nők.
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56. §.
B. Osztó számok.
egyed, attet'mg, einjein.
ítelted (rész); i)níb (fél).
harmad (rész) , SDrtttel.
negyed, íEferteí; óranegyed, SSferteíflunbe.
tized, 3^Htef.
század, <§unberteí.
Ezek némelyike úgy is használtatik főnévileg , hogy
azok oly bizonyos számú dolgot jelentenek, melyben épen
annyi egység van, u. m. egyed (em emjeíneő Sing,
ÍHWíbuum) , tized (Seíjeub; Sefymí) , század Qa
'ont; (Sőfabron), e/re d (Safrtauffnb; 8tegtment).
Származékok:
1. Mint mellék- és főnevek
feles, ber ob. bte ben Jjalfceu ^^et'í ^at.
harmados, ber ob. bíe ben irtttfit Stytil íjat.
negyedes, „
„ „ öterten „ „
tizedes
„
„ „jenien „ „ lovábbá :
huszados,
százados, ^unbertnmun; Sítttnietfier.
ezredes, ^aufíitbntann; Dferífh
2. Határozókul
először, erflenő.
másodszor, jtoettenő,
harmadszor, brítteitő.
negyedszer, bt'ertenő.
ötödször, fűn^enő.
tizedszer, §e^nten8 st.
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57. §.
C. Rendelő vagy sorozó számok.
1. Melléknéviek
(az) első, ber, bíe, ba3 erfle.
(a) második, brr, bíe, baé jtoeíte.
„ harmadik, ber, bíe, baő britté.
„ negyedik, ber, bíe, baő öt'erte.
„ ötödik, ber, bte, baő fűnfte.
„ hatodik, ber, bíe, ba§ fedj3te.
„ kilenczedik, ber, bíe, baő lieunte.
„ tizedik, ber, bie, baő jcfyitte.
,, tizen- egyedik (nem: tizenelsö), eiífíe.
,, tizenkettedik, ter, bt'e, ba§ jiuűífte.
„ tizenharmadik, ber, bíe, ba§ breíje^nie.
„ huszadik, ber, bíe, fcaő jtoanjtgfie.
„ huszon-egyedik, ber, bte, ba3 etnuitbjlíflnjígfíe.
„ századik, ber, bíe, baő ljunberfie.
„ ezredik, ber, bte, baő íaufenbfie.
„ ezer nyolczszáz negyvenedik, ber,bie,bag 1840fíe.
Jegyzetek. a) Nem csak hónapok nevei hanem más
szók után is, midőn valamely ősziet egy részét akarjuk ki
fejezni , egyes harmadik személyi birtokraggal használ
tatnak, p. o. január tizedike (ber lOte 3ánner), feb
ruár elsöje'n (ant lten gebruar); az irók ötve
nedike sem bír elég képezeltséggel.
b) A névmutató a magyarban csak úgy a akkor
hosznállatik itt is , mint minden más szónál,
í
c) Az ,ik' rag néha el is hagyatik, p. o. hónapok,
napok, családi ízek előtt : harmadhó, harmad nap
ra, negyed ízig; és a következő szók előtt is : ma
gammal, magaddal, magunkkal, st. p. o. har
ma d magammal (bret mit mír).
2. Határozóiak,
elsőben )
„
v. első ízben í *um "**
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harmadikszor )
, ,,, „** f
• i, Je ium bntten 2M.
v. i.harmadj ízben

,.£f31
Hatodik fejezet.
A külső viszonyt jelentő belső hajlitásokrul , vagyis függő utol járokrul ; s visszapillantás.

58. g.
Az utoljárók két fő sajátsága.
Utoljárók, utószók a magyarban azok, melyeket más
nyelvekben elöljáróknak neveznek. Viszonyszóknak is
hivathatok, mivel külső viszonyt jelentenek.
Kettőre kell kiváltképen figyelmezni ezen utoljáróknál :
1. Némelyek a ragozás közönséges szabályai szerént
egészen a nevekhöz függesztetnek (belső hajlitás) ; s ez
ért közönséges névvel csak ragoknak *), névragoknak is
mondatnak, sőt sokaktól épen az ejtések közé számláitat
nak. Mások ellenben a nevek mellett függetlenül s vál
tozatlanul állanak (külső hajlitás); és független névhatúrozóknak neveztetnek **). Mi amazokat függő, ezeket
független utoljáróknak hívjuk.
2. Némelyek, mint föntebb érintem (27, 28. §§.), a
személyragokat magokhoz veszik ; mások nem. A követ
kezőkben részletesen látandjuk.

*) Tudostársaság szabályai 7. §.
1ÍS) Tudóstársasáí; szabályai 9. §. ,
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59. §.
Függő vagy elválhallan utoljárók.
A) Állandók vagyis minden ejtegethetö szóhoz ragadók,
többnyire gyökszók :
I. Melyek a személyragokat föl nem veszik.
/;«, be, Ín
a házba (ing ^au8)
a kertbe (ín fcen ©artíu)
bán, ben, ín
a házban (im «§auff)
a kertben (t'm ©arten).
az erdőben (tm SBaltt).
Összelétetik a föntebbiböl (60, be), és az alább elő
jövő íz-ből.
ból, bői, au$, tön.
a házból (aug ob. öon bem «§aufe).
a kertből (auS ob. öon bem ©arten).
az erdőből (au3 ob. bon bem SBalbe).
Annyi mint : ba, be (ín) és: el (a6, toeg), tehát: ba-el
(»on innen toeg).
hoz, hé&, hős, JM.
a házhoz (jum ^au§).
a kerthez (jum ©artcnj.
az erdőhöz (jum SBoíb).
ig, bié, bíé j«.
a házig (6í§ jum J^auő).
a kertig (btg jum ©avtm).
az erdőig (btő jiim SÜctíb).
ként, tote, flleí(^.
Herkulesként (toíe J^erfuleő).
angyalként (gíefc^ etiiem (Ingei).
n, ön, én, ön, <m, auf, ín.
a házon (auf bem ^aitfc).

149

a kertén (ain ©artcu).
az erdőn (im 2BaIbe).
úl, ül, aíS.
házul (óig «§<xit3).
kertül (at§ ©arten).
erdőül (al3 2Batb).
Az ,úl, üle nyelvtani lónyegökhöz tartozik hogy bár
önhangzón kezdődő ragok , mégis nem kivannak erős hajlitást; tehát, a 14— 18. §§-ban előadott szabályok ezekre
nem tartoznak , p. o. t ó ú I (nem tacúl), léül, gyap
júul, kenyérül, álomul st. Kivétetnek a 17. §-ban
megjegyzett ,alom' ^e/em'végzetü, kettőnél több tagú szók
p. o. f ejedelmül, fogaimul.
crf, ve, 511, ín (24. §.).
házzá,
kertté,
erdővé.
«•
II. Melyek a személyragokat fölveszik :
ért, fúr, toegm, um imOrn.
a házért (für ba3 ^attő).
a kertért (für ben ©actcn).
az erdőért (fűt ben 38aH>).
Személyragokkal:
értem (för mt^), érted (für b(^), érte (fűt ttyn — fúr fte);
értünk (főt un§), értetek (för euc^>), értők (ffit fte); v. éret
tem st.
ndl, nél, bet, neben.
a háznál (6 fí bem ^aufe)
a kertnél (bet bem ©arten).
az erdőnél (nebcn bem SSaíb).
Személyragokkal:
nálam (bei mir), nálad (bei bír), nála (bet tfym, bet Ifyr);
nálunk (bri iin8), nálatok (bet eitcb,), nálok (bet ionéit)-
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rá, re, auf, ín, nac$.
a házra (auf ba3 J^aitS).
a kertre (auf ben ®aríen).
az erdőre (ín ben SBalb).
Pestre

Személyragokkal:
rám (anf mt$), rád (auf bt<$), rá (auf fljn, auf fte) ;
ránk (auf un§), rátok (auf eucf;), rajok (auf fte) ; vagy így
is : reám, reád, reá ; reánk, reálok, reájok.
ról, röl, (— ra-eT) ; toott.
a házról (öom ^au§).
a kertről (üom (Savién).
az erdőről (öom
Pestről (öon

Személyragokkal:
rólam, rólad, róla;
rólunk, rólatok, rolók v. róluk.
tói, tál, bon.
a háztól.
a kerttől.
az erdőtől.
Személyragokkal:
tőlem, tőled, tőle;
tőlünk, tőletek, tolok v. tőlük.
val, vei, mit *),
a házzal.
a kerttel.
az erdővel.
S/emélyr agokkal:
velem (mit mtr), veled (mtí bír), vele (mit tljm, mit tör) ;
velünk st.
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Jegyzetek. 1. A v átváltozását már ösmerjük (24.J§).
2. Ha a szó végin már két ugyanazon mássalhangzó
van: a kettőztetés elhagyatik, p. o. teifel (teíf-fel helyett),
jobbal (jobb-bal helyett); különben két mássalhangzó kö
zül az utóbbit meg kell ketlőztetni, példáúl : pénzzel (nem
pénzel ; ez különben is mást jelent) st.
Némely jegyzetek a velők élésrül:

ba, be (ín, nadj)
használtatik ezen kérdésre: hová, p. o. a városba, a
Dunába, a földbe, Bécsbe.
Személyragokat helyette ezen igehatározó : belé
(fymetit) veszen föl, így: belém (ín mtc$), bel ed (m
bídj), belé vagy beléje (ín tJjrt, in fíf), belénk, be
létek, beléjök.
A köz életben használtatik ,ban, ben' helyett is , t. i.
ezen kérdésre is : hol; mely szabadsággal néha a költészek is élnek , hiányjellel pótolván az w-et , így : ba', be'.
Különös hogy némely honi városok s más helyek
nevei ,6«, be' helyett ,ra,re' utoljárókkal ragoztafnak. T. i.
a külföldi helyek ezen kérdésre: hová, mind: ba, be ra
gokat vesznek föl , így: Paris ba, London6«, Ber
li n/«!, Badenie, P rágá&a st. ; de a honiak közül csak
azok, melyek folyékony mássalhangzókon (l, m, n, r, ly,
ny) és j-n végződnek , p. o. Debreczewbe, Pos Ottóba, Újhefybe, Tokajéa, Komáromba, Káro///ha, Győrbe, Keresz túrba; továbbá a legszél
ső önhangzókon (i, u, ü) végződők , p. o. Keszibe,
Nagyfalwba, Keserwbe;a többi mással- és önhang
zókon végződő nevek pedig mind: ro, re utóijárókat fogad
nak el : Pestre, Budára, Fótra, Gödölö re, Váczra st. Némely kevés kivételek vannak mind az első sza
bálynál az l, ly és r betűre nézve, p. o. Pécze/re,
Keszthe/^re, Kolosvárra, Soroksárra, Vásárhefyre, Kőhaloííira; mind a másodiknál, p. o.
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Nagy-Szombaibast. talán . mivel ezek mindnyájan
Tajnevekből mint : hely, vár, halom, szombat sí.
tételtelt őszve ; hanem ezeket lehetellenmind tudnunk, mert
néhol a helybeli és szomzéd szokás hozza úgy magával,
de általában véve a szabály mégis áll s az önhangzókat illetőleg kivétel nélkül.
Épen a rá, re utoljárókat kedvelő helyek nevei bán,
ben helyett n (pn, ön, en) és ból, bői helyett ról, röl utol
járókat fogadnak el.
bán, ben (ín).

Ezen kérdésre : hol, p. o. a városban, a Du
nában, a földben, Bécsben.
Személyragokat helyette ezen igehatározó: benn
(brítmen) veszen föl , így : bennem (út mír), benned
(ín fcír), b enne (üt t'fym, ín ítyr), b e nnünk st.
ból, böl (ait§, ÖOH; diákul : ex).
Ezen kérdésre : honnan és miből, p. o. a vá
rosból, a Dunából, a földből, Bécsből,
vasból.
Hosszú szótag után így is írhatni : bul, bül, p. o. D unábul, Bécsbül; akkor is ha hasonló hangzó előzi
meg, p. o. városbul, földbül*).
Személyragokat helyette ezen igehatározó: belől
vagy belül (ínnxnbíg) veszen föl , így : belőlem (au3
ntír), belőled (auő bír), belőle (au8 fljn, au8 íljr);
b e l ő l ü n k (aitő un8} st.
hoz, Aez, hoz (ju).
Jelent közelítést, közel lételt, p. o. Péterhez men
*) Nem látszik ez ellenkezni a Tudóstársaság szabályaival sem. Mert 7. §.
,tul, rul' ugyan nem helyeseltetik, de ,bul' nem emlittetvén hallgatólag
megengedtetik. A nep nyelvében , sót mind régi mind ujabb iratokban
is mindkctképen találhatni. Hol a szubbhangzás kívánja, kár volna el
hanyagolni.
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ni, közel a városhoz; továbbá hasonlóságot , p. o.
a fiú nem mindig hasonló a p j á h o z st.
Személyragokat helyette ezen igehatározó : hozzá
(bínju) veszen föl, így: hozzám, hozzád, hozzá v.
h ozz áj a; hozzánk, hozzátok, hozzá jok.
g

Hafárt vet mind a térben mind az időben , p. o. k é t
évig, hat hétig, avárosig.
Személyragokat sem ez,, sem helyette más nem ve
szen föl.
«, ow, ere, ön (an, auf, ín).
Ezen kérdésre : hol, p. o. a Dunán, a házakon,
avizekén, a fő Időn. A helyek neveit föntebb (,ba,
be' alatt) érintettük.
Helyette a személyragokat ezen szó : ,raj t' veszi föl,
így: rajtam, rajtad, rajta; rajtunk, rajta
tok, rajtok.
úl, ül (torie, aíő).
Példákat láttunk föntebb. Egyébiránt soha sem ve
szen föl személyragokat.
tá, ve (&u, in).
Jelent átváltozást, s a », mint tudjuk, hasonittatik,
vagyis a ragozandó szó végmássalhangzójává változik,
p. o. porrálenni,jég#é fagyni; de önhangzó után
megmarad , p. o. birdvá választani. Ez sem ve
szi föl a személyragokat.
A többi előszámlált ntoljárók közül még kiemeljük
ezeket :
ról, rőt (von).

Ezen kérdésre ,honnan' jelent lehatást, elhagyás
helyét, p. o. a ház födélről vagy h egyről lejőni;
jelent továbbá tárgyat, p. o. mulat s ágról beszélni.
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tói, tői Oon).
Ezen kérdésre : ,kitől' vagy ,mitöl' jelent eltávozást,
p. o. valakitől elmenni; továbbá munkásság okát, p. o.
Pétertől íratott, a közönségtől jól fogadtatott.
Született német ügyekezzék e két utoljáról szoro
san megkülönböztetni (ról, röl, diákul de ; tói, tol, a, ab).
Véleményem szerént s nagyrészben az írói szokás
szerént is , rul, rül s túl, tül, épen úgy mint b u l-t láttuk
szinte helyesen használhatók *).
Bővebb magyarázatok a szókötésbe tartoznak.
Különösen ide tartozik annak megemlítése, hogy ezen
állandó utoljárók minden többi ejtegethetö ragokhoz függesztetnek, p. o. házamba, házadba, házadba.
házaimba, házéba; valamint a névmásokhoz, száms más nevekhöz is, p. o. frzben, aftban, ahoz, mi
hez st. s ennélfogva számíttattak sokak által az ejtések
hez is, mihez képest a magyarban 18 egyszerű ejtés
volna; és összetett, még pedig mind belső ragozással,
mintegy nyolczadfélszáz. Lásd a következő §-t **).

») Némelyek azt modják ,tul, tül' más nemüek volnának , t. i. csak ezek
ben fordulnának elő, ,astul , estül' p. o. lelkestül, és ebben: -,n túl'
p. o. Dunán túl. De mind ezeknél , mint látható, másban áll a különb
ség, nem az u-ban.
**) Némely nyelvekben a szokoltabb ejtéseken (nőm. gén. dat. acc. st.) kivül még mások is fölvétetnek , p. o. localis, temporalis, modalis. Ná
lunk csak helyi ejtés (localis) vagy helyrag a Tudóstársaság szabályai
ban tíz számlállatik, p. o. beható: ha, be; benmaradó: bán, ben;
kiható' ból, hol; kü/.elitö: hoz, hez stb. Azonban ezek közül : bői,
ról, tói, más nyelvekben ablativus név alatt jönek elő, nagy részint pe
dig mint időragok is használtatnak ; van azonban egy külön időragunk
is : kor (mint azonnal előadatandik) , p. o. egy órakor (mit cin U6r),
éjfélkor (um TOttcrnae&t) , ebédkor ftut 3eit béé 2RittagímaíIcíi). Módejtéseink (modalis): úl , öl és: ként, s ha tetszik ez alább előadandó :
kép, képen. Ezeken kívül volnának még több más ejtéseink is , p. o.
ok-adó (causalis) : ért ; változtató (mutativus) : vá, ve ; segítő (instru
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J5.) Csak puszta főnév mellett használ
tathatók.
Vannak még néhány utoljárók , melyek nem állan
dóúl ragasztatnak minden nevekhez , tehát tulajdonképen
a szóképzőkhöz tartoznak , de minthogy más nyelvtanok
ban s a Tudóstársaság szabályaiban is e helyütt számláltatnak elő , én is megérintem. Ilyenek :
1. kép, képen (2lrt, SBetfe); p. o. máskép (cmf an*
bere SBeífe), semmiképen (auf feíne SGBeífe).
2. k o r (unt, jur 3^0 , P- o. tíz órakor (um jeljn
1%), ebédkor (jur 3eít beő 2«íttag8ma^fe8).
3. -ként, anként, enként, onként, ön
ként, p. o. fejenként (3Wann für SBann , viritim) , darar
bonként ((Sííicf fűr @tö(f), havonként (SWoitaítoetfe), éven
ként (jáfyrlt'á) , anmiBtim).
4. stól, -stöl, astól, estöl (mindennütt «-,
íi-vel is), ö s t ü l (fcimmt) , p. o. n ö s t ü l (fammt @ema^
Un), testestül lelkestül (fammt Seife unt) ©eeír) , házastul
(fammt <
5. szaka, p. o. éjtszaka (bet ber 9?a$t) , teleiszaka
ben aCínter).
6 -t t, ott, étt, ott, utt, ütt helyben lételt je
lentenek ezen kérdésre hol ? p. o. e helyit, másutt, minde
nütt; különösen pedig némely városok neveihez ragasz
tatnak , Kolosvárott , Pécsett , Győrötl st.
Ezek még csak többes számhoz sem járulnak.

mentalis ?) : val , vei. Már Molnár Albertnél találjuk a mutativust.
Csipkés Komárominál pedig azzal együtt a louativus-t s még conjunctivus-t (-astól, estül) is. Mind ezen czifra nevekre semmi szükségüuk.
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60.

§.

•

Visszapillantás a nevek belső hajlitására.
Láttuk hogy a nevek s tulajdonképen főnevek ál
landóul többféleképen Tagoztainak, u. m.
1. Birtokragokkal vagy birlokmutatókkal (30-35 §§).
2. Birtokhelyettesekkel, még pedig a birtokragok
után is (30. §.).
3. Ejtegetési ragokkal vagyis számok és ejtések sze
rént (37, 38. §§.) még pedig mindenütt birtokragok s
birtokhelyettesek után is (45. §.).
4. Az állandó utoljárókkal, hasonlókép mind a birtokragok , mind a birtokhelyettesek után is (59. §.)
Ha ezeket mind együvé veszszük : (42-szer 18 =)
756 külön forma vagyis ugyanannyi grammaticai újszó
áll elő , melyek mind használatban vannak még a nép
nyelvben is.
Vegyük föl például e szót: Vár,
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vár (bíe) Sífftonfl
várt, (bíe) gtjlung (Slccufaí.).
várnak, (bér) $ ftong (@en. u. 3)at.J.
várba, m (bíe) gefhmg.
várban, ín (bér) jjefiung.
várbul, auS (cev) gefhing.
várért, fűt
várhoz, p(r) 5<
várig, ftg ju(r)
várként, lui: gef
várnál, bet (bér)
váron, cm (ner) gejiung.
várra, aitf (öie)
várrá, íu gt'fíung
várral, mit geflint
várrul, öon (t>er)
vártul, öoit (bér)
várul, alá
várak, (bíe) ^efiimgen (9Zom.).
várakat, (tíe) gejlinigen (itcc.).
váraknak, (í>er) ^eflungm (®eti. tt. 5)at.)«
várakba, íu (bíe) gffíunfleit.
várakban, ín (Vn) S'ftnttfleMvárakból, cut3 (Ceit) ^efiungen.
várakért, fűr gcjlungen.
várakhoz, ju (ben) geflungen.
várakig, btS ju (ben) ^efiungen.
várakként, lufe ^cjlunflfn.
váraknál, bet g.jiungen.
várakon, an (í>eii) ^ejiungen.
várakra, aitf (t>íe) ^efíungen.
várakká, ín fteftongen (üeriuanbett).
várakkal, mit gejiungen
várakról, öon (ben) ^^"nS*" (^fő
váraktól, üon (ben)
várakúl, aíő gefhmgen.
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váré, (9Zom(nat.J.
várét, (Otccufat.).
várénak, (@mít. «. 2>att»).
váréba, ín (mit Stccufat,).
váréban, ín (mit 2)at.).
várebül, au0
váréért, főt
váréhoz, ju
váréig, i)i8 ju
váréként, n>ie
várénál, bti
várén, att
váréra, auf
várévá, tű
váréval, mit
várérul, üou
váréiul, tön
váréul, aíá
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váréi, (Rominat.)
váréit, (2íccufat.)
váréinak, ©emt. u.
váréiba, itt (mit 9lccufat.)
váréiban, ín (mit 35ní.)
váréiból, ott§
váréiért, ffir
váréihoz, 511
váréiig, bté gu
váréiként, loíe
váréinál, feet
váréin, an
váréira, auf
váréivá, tn
váréival, mit
váréiról, tooit
váréitól, íott
váréiul, alá
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váraké^ (Oiomtnaí.J
várakét, (3íccufat.)
várakénak, (ŐJenif. u. 35cttíö)
várakéba, m (mt't Qíccufat.)
várakéban, ín (mit 35at.)
várakébul, au3
várakéért, fúr
várakéhoz, 511
várakéig, bíá Jil
várakéként, nne
várakénál, bei
várakén, cm
várakéra, auf
várakévá, ín
várakéval, mit
várakérul, tön
várakétul, Don
várakéul, ctíé
várakéi, (Komin.)
várakéit, (ítccufaí.)
várakéinak, (©mii. u. Datíü)
várakéiba, ín (mit ííccufaí.)
várakéiban, tű (mit 35at.)
várakéiból, nu3
várakéiért, fúr
várakéihoz, ju
várakéiig-, 6í5 Jit
várakéiként, ü>íe
várakéinál, Det
várakéin, an
várakéira, auf
árvákéivá, t'n
árvákéival, útit
várakéiról, Dóit
várakéitól, yoit
várakétól, af3
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váram, mciue Qfefhmg (S8»ni.)váramat, meíne ^éjimig (Slccitfot.)váramnak, meíner Síefhmg (®tn. n. 2>at.)váramba, ín inetnc gefhmg.
váramban, iu meíner S^flmig.

váramból, an3 meíner ^ejiung.
váramért, fűr mfíne
váramhoz, jit meíner
váramig, Í>í3 ju meíner gefiuttfl.
váramként, uríe meíne
váramnál, foet meíner

váramon, an meíner -^
váramra, auf meíne ^e
várammá, ín meíne 5tf
várammal, mit metner
váramról, üon meíner
váramtól, öon meíner
váramúl, aíá meíue jjefiung.
váraim, meíne ^ejínngen (9?om.)váraimat, meíne 5fjlu»fle» (2íccnf.).
váraimnak, meíner ob. meínen $. (®en. u. ÍD.)
váraimba, iu meíne ^ejlungen.
váraimban, ín meínen gefhmgett.
váraimból, auá meínen ^ejtungen.
váraimért, für meíne ^efíungen.
váraimhoz, 511 meínen
váraimig, í»i3 ju meínen
váraimként, iüie meine
váraimnál, bet meínen
váraimon, an mrínen
váraimra, auf meíne ^eftungen.
váraimmá, tn meíne gffinnflen (üeriuanbettj.
váraimmal, mit meínm ^cjliingen.
váraimról, öon mcíneu ^ejíungen (^er).
váraimtól, öon meínen Stfrungw
váraimúl, att meíne gefhtugen.
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váramé, (Öíomínat.).
váramét, (9tccufat.)
váraménak, (©en. u. 35at.)
váraméba, in (mit 3tccufat.)
váraméban, ín (mit 35.it.)
váramébul, an8
váraméért, für
váraméhoz, jju
váraméig, í>í§ ju
váraméként, toíe
váraménál, bei
váramén, an
váraméra, auf
váramévá, ín
váraméval, mit
váramérül, bon
váramétul, bon
váraméúl, aí8
váraméi^ (-Dióm ínat).
váraméit, (Síccufat.)
váraméinak, (Óeit. u. 3)at.)
váraméiba, ín (mtt Slccufítt.)
váraméiban, ín (mit 35at.)
váraméiból, <mő
váraméiért, fíir
váraméihoz, ju
váraméiig, btő ju
váraméiként, toíe
váraméinál, bet
váraméin, an
váraméira, aitf
váraméivá, ín
váraméival, mit
váraméiról, bon
váraméitól, öon
váraméiul, al8
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váraimé, (Rominat.)
varaimét, (9lecufat.)
váraiménak, (©en. u. £>at.)
váraiméba, in (mit Slccufat.)
váraiméban, in (mit 55at.)
váraimébul, ait9
váraiméért, fűr
váraiméhoz, ju
váraiméig, fct'8 Jn
váraiméként, tote
váraiménál, bei
váraimén, an
váraiméra, anf
váraimévá, in
váraiméval, anf
váraimérul, öon
váraimétul, bon
váraiméúl, al§
váraiméi, (Síominat.)
váraiméit, (2íceufat.)
váraiméinak, (©en. n. £at.)
váraiméiba, tn (mit Sleetifat.)
váraiméiban, ín (mit 2)at.)
Veraiméiból, an8
váraiméiért, fűr
váraiméihoz, jlt
váraiméiig, bi8 Jll
váraiméiként, luíe
váraiméinál, beí
váraiméin, an
váraiméira, anf
váraiméivá, in
váraiméival, ntií
váraiméiról, »on
váraiméitól, Don
váraiméiúl, afó
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várad, beíttc $?cfhtng (9?om.)-

váradat, beíne Sffiung (2lccuf.).
váradnak, beíner ^efiung (®ett. w.
váradba, ín beínc grjíung.
váradban, m beiner ^efhtng.
váradból, auő beíner ^ejhtng.
váradért, für beine Seflurtfl.
váradhoz, jii beíner geflung.
váradig, 6t3 ju bemer
váradként, hne beíne
váradnál, bet beiner
váradon, an beiner
váradra, auf beíne ftejiung.
váraddá, ín beíne Sejiitng
váraddal, mit beiner gejíung.
váradról, öon beiner ^efimtg (^er).
váradtól, öon beiner ^ejhtng.
váradul, oí§ beíne
váraid, beine gtfínngert (3íom.).
váraidat, beíne ^eflungen (Síccuf.J.
váraidnak, beiner ob. beinen g. (ölen. u. 2)at;j,
váraidba, itt beíne gtjiungen.
váraidban, ín beinen ^cfíungen.
váraidból, aii§ beinen geftungen.
váraidért, für bein e ^ejiungen.
váraidhoz, ju beinen ^eftungen.
váraidig, bíg ju beinen gejlungen.
váraidként, hrie beine ^ejiungen.
váraidnál, bei beinen gefhmgen.
váraidon, (tn beinen ^ejlungen.
váraidra, auf beíne geiiitngen.
váraiddá, ín beine fteftungen (öeitoanbeft),
váraiddal, mit beinen geftungen.
váraidról, öon beinen Sfefhmgen (^er).
váraidtól, öon beinen gefiungen.
Váraidúl, aí§ beíne gejíungeit.
11 *
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váradé, (ÜBom.)
váradét, (9lccuf.)
váradénak, (®«n. u. 3)aí.j
váradéba, ín (mit Slccuf.)
váradéban, ín (mit 2)at.)
váradébul, au8
váradéért, für
váradéhoz, jtt
váradéig, 6Í8 ju
váradéként, íwte
váradénál, bet
váradén, Ott
váradéra, auf
váradévá, itt
váradéval, mit
váradérul, öon
váradéiul, öon
váradéul, ölő

*•
o?

c
^
^>

váradéi, (92om.)
váradéit, (Slccttf.)
váradéinak, (®m. tt. 5)at.)
váradéiba, ín (mit Siccnf )
váradéiban, ín fmíí 3)at.J
váradéiból, attö
váradéiért, für
váradéihoz, ju
váradéiig, bi§ jtt
váradéiként, tot'e
váradéinál, bet
váradéin, <m
váradéira, auf
váradéivá, ín
váradéival, nttí
váradéiról, öon
váradéitól, öon
váradéiul, aí§
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váraidé, (Wom.j
varaidét, (Stccuf.)
váraidénak, (®en. tt. 5)at.)
váraidéba, ín (mit Slccuf.)
váraidéban, ín (mit 2>at.)
váraidébul, aiiá
váraidéért, für
váraidéhoz, 511
váraidéig, bté ju
váraidéként, nne
váraidénál, bei /
váraidén, mt
váraidéra, auf
váraidévá, ín
váraidéval, mit
váraidérul, tion
váraidéiul, tion
váraidéul, al§
váraidéi, (Kom.)
váraidéit, (9tccuf.)
váraidéinak, (®en. u. 35at.)
váraidéiba, tn (mit 9lccuf.)
váraidéiban, ín (mit 2>aí.)
váraidéiból, au§
váraidéiért, fúr
váraidéihoz, ju
váraidéiig, 0ÍS p
váraidéiként, toíe
váraidéinál, bet
váraidéin, cm
váraidéira, auf
váraidéivá, ín
váraidéival, mit
váraidéiról, Don
váraidéitól, öon
váraidéiul, aí8
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vára, fctne ob. iíjre fteftimg (Síoui.).
várát, feine ob. ityrc fteftnng (Slccttf.).
. várának, feíner ob. ifcret gcftong (®en. u.
várába, itt feíne ob. ifyre S^ftong.
várában, in feíner ob. ííjret geflung.
várábul, aué feíner ob. t^rer gejlung.
váraért, fűr feíne ob. íljre geftung.
várához, §u feíner ob. %cr geftuttg.
váráig, 6iő 511 fetner ob. t^rer geftung.
váraként, tote feine ob. t^re geflnng.
váránál, bet feíner ob. ifjrer gefhmg.
várán, an ffíner ob. ífjrer gejiung.
várára, auf feine ob. ítyre 5
várává, in feíne ob. tőre Sí
várával, mit feíner ob. i^rer gefiung.
várárul, són feitter ob. tljrer ^ejíung (^er).
váraiul, öon feiner ob. i^rer
várául, alá feiner ob. ítyrer
várai, feíne ob. iljre ^ejiungen (9?ont.).
várait, feine ob. i^re gefíungen (2lcc«f.).
várainak, feiner ob. feínen $. (®en. ti.
váraiba, ín feine ob. ityre gejlungen.
váraiban, in feínen ob. ikreit gejíungen.
váraiból, au8 feinen ebet íljren ^eflungcn.
váraiért, fftr feíne ob. iljre ^fftungfnváraihoz, ju feínen ob. t^ren gejlungen.
váraiig, í>iő ju feínen ob. íljren ^efitingen.
váraiként, tóié feine ob. iljre ^ejlnngen.
várainál, bei feínen ob. iljren ^ejiungen.
v-árain, an feínen ob. ikreit gefinngen.
váraira, auf feíne ob. íljre gefhmgen.
váraivá, ín feine ob. tfjre ^ungen (öertuanbett).
váraival, mit feínen ob. ífyren ^ejiungen.
várairól, öon feínen ob. t^ven ^eftttttgett (f)er).
váraitól, öon feinen ob. í^ven
váraiul, al3 feine ob. ifyre
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váráé, (9íom.).
váraét, (Slceuf.J
váraénak, (©en. it. 3>at.)
váraéba, ín (mit 9lccuf.)
váraéban, ín (mit 3)at.)
váraébul, and
váraéért, für
váraéhoz, ju
váraéig, Dt'8 ju
váraéként, tote
váraénál, bei
váraén, an
váraéra, auf
varaévá, ín
váraéval, mit
váraérul, öon
váraétul, öon
váraéul, aíő
váráéi, (9?om.)
váraéit, (2lccuf.)
váraéinak, (©en. u. 35at.)
váraéiba, ín (mit 9lecuf.)
váraéiban, ín (mit
váraéiból, anő
váraéiért, fűr
váraéihoz, jit
váraéiig, bt'3 p
váraéiként, íme
váraéinál, beí
váraéin, dn
váraéira, auf
varaéivá, ín
váraéival, mit
váraéiról, tön
váraéitól, öon
váraéiúl, alá
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váraié, (S?om.)
váraiét, (Slccnf.)
váraiénak, (©en. u. 5>at.)
váraiéba, ín (mit 2lccuf.)
váraiéban, ín (mit 3)at.)
váraiébul, au8
váraiéért, für
váraiéhoz, jti
váraiéig, bi8 ju
váraiéként, tote
váraiénál, bei
váraién, (tű
váraiéra, auf
váraiévá, ín
váraiéval, mit
váraiérul, öon
váraiétul, öon
váraiéúl, al3
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váraiéi, (Som.)
váraiéit, (3íecuf.)
váraiéinak, (©en. u. 3)at.)
váraiéiba, ín (mit 9íeeuf )
váraiéiban, ín (mit íDot.)
váraiéiból, au8
váraiéiért, für
váraiéihoz, ju
váraiéiig, 6t8 §u
váraiéiként, terie
váraiéinál, feei
váraiéin, an
váraiéira, auf
váraiéivá, ín
váraiéival, mit
váraiéiról, tton
váraiéitól, »on
váraiéiul, alá
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várunk, unfere gefhmg (Siom.).
várunkat, unfere geflung (STecuf.).
várunknak, unferer geflmtg (@en H.
várunkba, ín unfere 5eflitng.
várunkban, in unferer ^eflung.
várunkból, auő unferer ^fftong.
várunkért, fur unfere gejhmg.
várunkhoz, ju unferer gejlung.
várunkig, bi8 ju unferer gefiung.
várunkkal, mit unferer
várunkként, tot'e unfere
várunknál, bet unferer
várunkon, an unferer ftejtung.
várunkra, auf unfere ^efiung.
várunkká, ín unfere gefiung (öerüjaubeít).
várunkról, öon unferer ^eflung (j^er).
várunktól, öon unferer gejlung.
várunkúl, aí8 unfere gefiung.
váraink, unfere ^efhmgm (9?om.).
várainkat, unfere ^efhingen (9fecuf.).
várainknak, unferer ot>. urtferen %. (®. u. 3)at.)várainkba, ín unfere fteflungen.
várainkban, ín unferen ^efhmgen.
várainkból, auő unferen fteflungen.
várainkért, fűr unfere geflungen.
várainkhoz, ju unferen gefiungen.
várainkig, btő ju i,nferen gejiungen.
várainkként, íme unfere gefiungen.
várainknál, bei unferen fttfíungen.
várainkon, an unferen gejhingen.
várainkra, auf unfere ^ejiungen.
várainkká, ín unfere gejiungen (bernjanbeít).
várainkkal, mit unferen ^ejíunflen.
várainkról, öon unferen gejiungen.
várainktól, öon unferen ^efiungen.
várainkúl, ál8 unfere ftefhwgen.
URALIC rtNÜ ALTAIC
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várunké,

várunkét, (9lccuf.)
várunkénak, (@m. u. 3)at.)
várunkéba, ín (mit 9íccuf.)
várunkéban, ín (mit 2)at.)
várunkébul, au8
várunkéért, för
várunkéhoz, p
várunkéig, ín§ §u
várunkéként, toíe
várunkénál, bei
várunkén, an
várunkéra, auf
várunkévá, ín
várunkéval, mit.
várunkérul, öon
várunkéiul, öon
várunkéul, álé
várunkéi, (9!om.)
várunkéit, (9íccuf.)
várunkéinak, (®en. u. 35aí.)
várunkéiba, itt (mit 9lccuf.)
várunkéiban, ín (mit 35at.)
várunkéiból, attS
várunkéiért, für
várunkéihoz, j»
várunkéiig, biS jn
várunkéiként, íme
várunkéinál, bet
varunkéin, an
várunkéira, auf
várunkéivá, ín
várunkéival, mit
várunkéiról, bon
várunkéitól, bon
várunkéiul, afi
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várainké, (9íom.)
várainkét, (SUcnf.)
várainkénak, (@en. w. 3)flí.)
várainkéba, ín (mit 9lccuf.J
várainkéban, ín (mit 35<it.)
várainkébul, auő
várainkéért, fűr
várainkéhoz, 511
viírainkéig, 6i8 ju
várainkéként, íme
várainkénál, fjei
várainkén, ati
várainkéra, auf
várainkévá, in
várainkéval, mit
várainkérul, fcon
várainkéiul, t>o»
várainkéul, aíg •
várainkéi, (9íom.)
várainkéit, (Hlccuf )
várainkéinak, (Oett. u. 2)at.)
várainkéiba, ín (mit 2íccuf.)
várainkéiban, m (mit íDat.)
várainkéiból, aiiá
várainkéiért, für
várainkéihoz, ju
várainkéiig, bíá ju
várainkéiként, toíe
várainkéinál, 6et
varainkéin, <m
várainkéira, auf
várainkéivá, in
várainkéival, mit
várainkéiról, Dóit
várainkéitól, fcon
várainkéiul, afg
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váratok, cuerc geflung (Kom.).
váratokat, eitere ^efhmg (9lecuf.).
váratoknak, euerer fteftunQ (<?eit. u. 35at ).
váratokba, ín euere fteflung.
váratokban, ín eneret ^eflnng.
váratokbul, auő enerer ^ejimig.
váratokért, für enere g'ejtung.
váratokhoz, 511 eiterer ^e^ung.
váratokig, bt'8 511 enerer éftfung.
váratokként, íme enere gíeflung.
váratoknál, bei euerer gefhmg.
váratokon, an euerer gefíímg.
váratokra, anf enere fteflung.
váratokká, m enere ^efiung (bertoanbeff).
váratokkal, mit euerer ^eflung.
váratokrul, öon euerer t^efiung ($er).
váratoktul, i>on euerer Jefiurtg.
váratokúl, aí8 euere gefiung.
Táraitok, eitcre gefiungen (92om.).
váraitokat, euere ^eflutigen (9lceuf,).
váraitoknak, euerer ob. eueren Qf. (©en. u. 2)ai).
váraitokba, in euere gfofhmgen.
váraitokban, in eueren ^ejtungen.
váraitokrul, an§ eueren Jejiungen.
váraitokért, fűr euere geflungen.
váraitokhoz, p eueren ^efiungen.
váraitokig, btö ju eueren gefíungen.
váraitokként, tűie euere ^efiungen.
váraitoknál, bei eueren ^ejlungen.
váraitokon, an eueren gíeflungen.
váraitokra, auf euere gefiungen.
váraitokká, fa euere ^efrungen (ö
váraitokkal, mit eueren ^efiungen.
váraitokrul, öon eueren gefiungen.
váraitoktul, öon eueren ^efiungen.
váraitokúl, alő euere fteflungett.
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váratoké, (9íom.J
váratokét, (3lccuf.)
váratokénak, (®en. u. 3)at.)
váratokéba, iu (mit 9lccuf.)váratokéban, ín (mit 3) át.)
váratokébul, ctuS
váratokéért, für
váratokéhoz, jit
váratokéig, Ín8 ju
váratokéként, im'c
váratokénál, bet
váratokén, cm
váratokéra, auf
váratokévá, in
váratokéval, mit
váratokérul, won
váratokéiul, öon
váratokéul, alá
váratokéi, (3?om..J
váratokéit, (9lccuf.)
váratokéinak, (@en. u. 35at.J
váratokéiba, tn (mit 9lccuf.)
váratokéiban, tn (mit 35at.)
váratokéiból, auS
váratokéiért, für
váratokéihoz, ju
váratokéiig-, 6iá 511
váratokéiként, tote
váratokéinál, bet
váratokéin, an
váratokéira, auf
váratokéivá, ín
váratokéival, mit
váratokéiról, bon
váratokéitól, són
váratokéiul, <IÍ8
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Táraitoké, (f)íom.j
váraitokét, (Slccuf.)
váraitokénak, (©en. u. $>at.)
váraitokéba, ín (mit 3tccuf.)
váraitokéban, ín (mit Dat.)
váraitokébul, auő
váraitokéért, fúr
váraitokéhoz, ju
váraitokéig, bi8 jn
váraitokéként, toíe
váraitokénál, 6eí
váraitokén, an
váraitokéra, auf
váraitokévá, ín
váraitokéval, mit
váraitokérul, fcon
váraitokétul, tion
váraitokéul, al2
váraitokéi, (Sióin.)
váraitokéit, (9lccuf.)
váraitokéinak, (©en. u. 3)at.)
váraitokéiba, ín (mit 9lce.)
váraitokéiban, ín (mit 3)at.)
váraitokéiba!, au§
váraitokéiért, fúr
váraitokéihoz, ju
váraitokéiig, biő ju
váraitokéiként, nne
váraitokéinál, bei
váraitokéin, an
váraitokéira, auf
váraitokéivá, tn
váraitokéival, mit
váraitokéiról, öon
váraitokéitól, öon
váraitokéiúl, aí8
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várok, t'fyre (öon medren $erfonen) ^ejlung (9!om.).
várokat íljre Söntig (9teeuf.J.
vároknak, íljrer 5fflltlt8 (©eit. it• 35at.J.
várokba, tn t'^re ^fjiung.
várokban, tn íí>rer ^eflintg.
várokbul, auő tljrer ^efiung.
várokért, fúr fljre
várokhoz, §u í^rer
várokig, bíő ju t^irer
várokként, mte t'ljre
vároknál, bet í^rer
várokon, an í^rer
várokra, auf t'^re
várokká, tn f^re gefiung
várokkal, mit tíjrer
várokrul, öon t'íjrer
vároktul, öon íljrcr
várokul, al§ t^re
váraik, tyu 5efi»ngen (9íom.).
váraikat, t'^re §ejlungen (Stccuf.).
váraiknak, tfyrer ob. i^rm g. C®f"- H. 3?at.)váraikba, ín t'^re gefhwgen.
váraikban, m t'^ren gefiungen.
váraikból, auő í^rm
váraikért, für t^re ^
váraikhoz, ju íljren
váraikig, bt'ő ju üjren
váraikként, tot'e t^re ^í
váraiknál, bet í^ren ^ejiungen.
váraikon, an ífyren
váraikra, auf t^re
váraikká, tn tfjre
váraikkal, mit í^ren ^efiungen.
váraikról, öon tereit ^efhmgen
váraiktól, öon 4r
varaikúl, aíő f^re
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vároké, ($0111, )
várokét, (Otccuf.J
várokénak, (®en. u. 3>at.)
várokéba, ín (mit 2lccuf.)
várokéban, ín (mit Dat.)
várokébul, au8
várokéért, fűt
várokéhoz, §u
várokéig, bí8 ju
várokéként, toie %
várokénál, bei
várokén, an
várokéra, auf
várokévá, itt
várokéval, mit
várokérul, öon
várokétul, öon
várókéul, alá
várokéi, (9Zom.)
várokéit, (Stccuf.)
várokéinak, (®en. u. ÍDat.)
várokéiba, ín (mit 9lccuf.)
várokéiban, ín (mit 2)at.J
várokéiból, aug
várokéiért, ffir
várokéihoz, jn
várokéiig, biö 511
várokéiként, toíe
várokéinál, bet
várokéin, an
várokéira, auf
várokéivá, tn
várokéival, mit
várokéiról, öon
várokéitól, öon
várokéiúl, alá
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váraiké, (Rominat.)
váraikét, (Slccufat.)
váraikénak, (®entt. u. SDatiö)
váraikéba, ín (mit Síccufat.)
váraikéban, ín (mit 5)at.)
váraikébul, au8
váraikéért, fúr
váraikéhoz, jii
váraikéig, btá ja
váraikéként, ttní
váraikénál, lei
Váraikén, an
váraikéra, attf
váraikévá, tn
váraikéval, mit
váraikérul, uon
váraikéiul, »on
váraikéul, al§
váraikéi, (Komin.)
*
váraikéit, (3lccufat.)
váraikéinak, (®entt. u. 2)atí»)
váraikéiba, tn (mit 9lccufat.)
váraikéiban, tn (mit 5)at.)
váraikéiból, auS
váraikéiért, fftr
váraikéihoz, ju
váraikéiig, btő ju
váraikéiként, tóié
váraikéinál, bei
varaikéin, an
váraikéira, auf
váraikéivá, ín
váraikéival, mit
váraikéiról, bon
váraikéitól, »on
váraikéiul, aí9
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Tehát egyetlen egy főnévbül a legrendszercsb rago
zás által (a származékokat, p. o. város és összetétele
ket, p. o. várfok, vármü , ide nem értvén , melyek eleitől
fogva ismét ragozhatók) nyolczadfél száznál több grammaticai szó (ha tetszik ejtés) áll elő; s minthogy több
ezer oly főneveink vannak, melyek ezen ragokat mind föl
veszik : e szerént több millió szó alakul , melyeket a leg
utolsó, legműveletlenebb születeti magyar is nem csak ért,
hanem használ is *).

alszakasz.
Külső hajlitás.

61. §.
Független utoljárók.
A) E zen kérdésre: h ová.
fa víz alá, imier ba§ SBajfer.
alá, unier ] a föld alá , untcr bte (Srbe.
( Pest alá , unter. bte Stabt
Személy ragokkal: alam, alad, alá v. alája;
alánk, alatok, alájok.

*) Ha valaki azt mondaná : Mind ezen eszmék más nyelvekben is föltalál
tatnak, például a németben, csak hogy nem egygyé olvadt szóval, hanem
(mint láttuk) kettővel , hárommal , sőt többel is fejeztetnek ki , — ezt
felelem Le Mesl után : L'energie du langage , qui constitue cette puissance de persuader , de convainere , d'émouvoir , est relative á la
brieveté des expressions, et á la consonnante de mots; lorsque la pensée
est prolixement rendűe, elle produit peu d'effet. Ce sont les accens
énergiques et les expressions rapides , qui impressionnent , qui electrísent les auditeurs et les spectatcurs. 121. lap. — Továbbá: Ce fut une
heureuse idée que celle d'exprimer ainsi en un sol mot une plus ou
moins longue pcriplira.se. Rammstein metaphysieája 29. lap.
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,alája' mellett mindig ,n ah, nek< vagyis birtokos ej
tés áll, így : háznak alája*); roszul volna : ház alája ;
a mikor ,alája' a névnek elébe is jöhet , így : alája a ház
nak. Ez áll az ekkép ragozott minden utoljárókrul , p. o.
alatta a háznak v. a háznak alatta, úgy szinte
az -w-nel öszvetettekröl is , p. o. alul a h á z o n , v. a
h ázó w alul st.
a ház felé , gégén baá «§auá.
felé, gégén , *toárí8 hazafelé, JjetmroőrtS.
Pest felé , gégén ípejílj.
Személyragokkal : felém, feléd, feléje v. felé ;
felénk, felétek, feléjök;
,feléjé', mint,alája.'
!a ház megé, Ijiníer ba8
az ajtó megé, pintér bte
a kert mögé, tytníer ben ©arten.
Személyraggal nincs szokásban ; helyette :
hátam mögé, hátad mögé, háta mögé ;
hátunk mögé, hátatok mögé, hatok mögé.
!a fal mellé , neben bie SQBanb.
a kalap mellé, nefcen ben JQÜÍ.
az épület mellé, nefcen baá ©ebáube.

unter
imm

a köfal
közé' &Wm bíe
embereh

Személyragokkal egyes számban nem használtatik , töb
besben: közénk vagy közünkbe ;
közétek vagy közitekbe ;
közéjük vagy közikbe.
elébe**), elibe,
a ház„ elébe
eleibe,
, elébe
,,, v. éhbe.
,.,
, '. elejbe,
, , J ' az ellenség
*) Tudóstársaság szabályai 9. §.
*») Összetétel ebből: elé vagy e!6, és: be; kezdik egyszerűen is hasz
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Személyragokkal : elémbe v. elombe (nem : e l i b e mj.
elédbe v. elődbe,
elébe, elibe (mint föntebb}.
elénkbe v. előnkbe,
elétekbe v. előtökbe.
eleikbe v. elejökbe.
fölébe *), fölibe, felibe, p. o. a ház fölibe, az
ajtó felibe.
Személyragokkal volna : f ö l ö m b e , fölödbe st. de he
lyetlök szokásban ezek vannak : fejemfölibe, fejed
fölibe, fejünk f ölibest.
hegyé, hegyébe, üfcer, auf ; ritkán használtotik.

62.

§.

/j'jEzen kérdésre: hol.

a víz alatt, unter bem SBaffer.
alatt, tmter, toáljrenba föld alatt, imter ber (Srbe,
a háború alatt, todfyrenb beő
Személyragokkal : alattam , alattad , alatta ;
alattunk , alattatok , alattok.
,alatta' birtokos ejtésnél, mint föntebb láttuk , p. o. a
háznak alatta ; úgy szinte az alább következők is, p. o. a
háznak fölötte , a víznek közepette , vagy : közepette a
viznek st. (61. §.)
!a ház előtt,
az ablak előtt.
az emberek előtt.
nálni , p.o. a ház elé, az ellenségeié. Néha birtokos ejtés is (na k,
n e k) jár együtt vele , de ekkor ,elébe' inkább az igéhez tartozik, p. o.
valakinek elébejfini (einem entgegen fcminenj s mást jelent mint : valaki
elébe jőni (sor etnen geljen).
*) Összetétel ebből: föl vagy fel, és: be; próbálják egyszerűen is hasz
nálni, így. a ház fölé.
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Személyragokkal : előttem, előtted, előtte ;
előttünk, előttetek, elöltök.
íaz ablak felett.
fölött, felett, űfcer/fejem fölött.
fmindenek fölött.
Személyragokkal : fölöttem, fölötted, fölötte st.
hegyétt, űber, ritkán használtatik.
körött, um, um-ljerum, ritkán használtatik.
k ö r ü l (v. k ö r ü 1 1), unt, um-ljermn.
Személyragokkal : körülem v. körüliem st.
között, közt, Mintáen, unterí8 házif köfö"' , , . . ..„
'
a 'v
(az ember és allat kozött.
Személyragokkal : közöttem (jtoífdjen mtr) , közötted,
közötte st.
közepeit, mítten m, p. o. a víz közepei L
Személyragokkal csak a harmadik személynél használtatik,
így: közepette, p. o. a víznek közepette.
mégétt, mögött, pinter, p. o. az óra megett , a
szék mögött.
Személyragokkal : mögöttem, mögötted, mögötte s t.
vagy : hátam mögött, hátad mögött, háta mögött st.
ii,,
t. (a ház mellett,
mellett, nepeül(a konyv
, ..
„ ..
mellett.
Személyragokkai : mellettem, melletted, mellette ;
mellettünk, mellettetek, mellettök.

63. §.
C) Ezen kérdésre: honnan.

alól, öon unten , unter-Ijer&or {^^5
Személyragokkal : alólam, alólad, alóla.
alólunk, alólatok, alóluk.
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Ha ezeo kivftl még a név mellett -» (ön, én, ön)
utoljáró áll : akkor ezen kérdésre felel : ,h o l', s jelenti :
imterijalfo, p. o. az ágyon alól (imterjjal6 t>e3 SBetteő),
aházon alól (unter^alfe be§ ^aufe?) ; mik egészen mást
jelentenek , mint : az ágy alatt; a ház alatt.
Ily értelemben a személyragokkal az -n képviselője
azaz: rajta (59. §.) ragoztatik, így: aló rajtam, alól raj
tad, alól rajtunk st.
Lehet írni minden esethen M-val is , így : alul *).
(a ház elöl
elöl vagy elül, tior-tocg, ^-m\szemem elöl
Személyragokkal : előlem, előled, előle.
elölünk, előletek, előlük.
•" ) A Tudóstársaság szabályaiban különbség tétetik e kettő közt : alul és :
alul; amarról az mondatik, hogy névhatározó ezen kérdésre: honnan?
emez igehatározó ezen kérdésre : hol? mint?
A különböztetés , nekem legalább úgy látszik , nem áll. Mert :
1. Láttuk hogy ,alól' ezen kérdésre is: hol? lehet név- s nem ige
határozó ; s ha netalán a Tudóstársaság szabálya ezen esetre is szólna,
a különbség akkor nem az ó I vagy ú 1-ban , hanem az n utoljáróban
fekszik, akár mondjuk: házon alul, akár: házon alól.
2. Nincsen is alapja , mert maga a kérdő szó ,hol', bár igehatáro
zd, o-val van irva ; sőt vannak több igehatározóink is, p. o. utói, melyet
senki sem ír H-val, hacsak ez után nem kerekedik kedvünk: hűl- s
utúl-t írni.
3. Nincs reá semmi lehető szükség; mert nevek mellett, mikor
,hol'-ra felel, mindenkor ott áll azn utoljáró ; igék mellett pedig mindig
,hol'-t jelent , p. o. alól- vagy a l u l i r t, és ha az igéknél ,h o n n a n'ra felel , akkor mindig r ó l , r u l ntoljárók ragadnak hozzá , p. o.
alólrul, vagy alulról jövök, vagy pedig maga a ,honnan'-nak
megfelelő szók: onnan, innen, p. o. onnan alól vagy alul,
innen alól vagy alulst. — Különböztetni, szabatossággal élni
senki nálam nem készebb , de itt semmi lehető okát s alapját , sem szük
ségét nem látom , s a ,ból, bul' hasonlóságánál fogva a vele élést sza
bad tetszésre bizhatónak vélem ; azaz hogy a szerént éljünk vele , mint
a változatosság és szebbhangzás kívánja.
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Ez is , ha még a név mellett -n utoljáró áll , akkor
ezen kérdésre felel: ,hol', p. o. a házon elöl, öorne
auf bem £<mfe ; elől a kocsin, borne auf bér Jíutf^e ;
s ez is egészen más mint : aházelöttst.
Személyragokkal :
elől rajtam , elöl rajtad st.
felöl, son-ljer, öon; »on ©ette.
az új épület felöl ; Pest felől.
Személyragokkal :
felölem, felöled, felölest.
,ról, röl' helyett is használtatik; d-vel nem írathatik,
niert ,felül' más származatú *) s egészen mást is jelent,
mint alább fogjuk látni.
közül, jiinfcfjen-ljerauS, üott-ljerauő, bon.
a gyermekek közül , a házak közül.
Személyragokkal csak többesben használtatik, így :
közülünk, közületek, közülök **).
Sem mint igehatározó , sem -n utoljáróval soha elő
nem jő ezen szó.
megöl, megűl, bon fjtnten Ijer ob. Jjeröor.
a ház megöl, a tükör megöl, a hegyek megöl.
Személyragokkal nem használtatik, hanem helyette .
hátam megöl, hátad megöl st.
•) .Felöl' ettől származik : fél, §álfte, ©ette; ,felöl' vagy ,félül'
vagy ,f ölül' pedig ettől; ,föl' vagy ,fel< auf. ,Felül' névhatározó
ként magában nem is használtatik ezen kérdésre : honnan, hanem csak
mint igehatározó s ekkor is igy: felülről, vagy onnan felül.
A népnyelv e kettőt mindig megkülönbözteti s teljességgel nem láthatni
okát, mi írók miért akarjuk öszvezavarni.
**) ö-vel á népnyelvben nem használtatik; a miből megtetszik, hogy
már a nép füle is érzi a változatosság keltemét s mi Írók erőr«l ku
ni 1 1 akarunk irni, minden alap és szükség nélkül.
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mellől, mellül, nefcen-ljer,
a ház mellől , a kert mellől.
Személyragokkal :
mellölem, mellöled, mellöle st.

64.

§.

D) Különböző kérdésekre.
által, átal, but$, nűítfífi.
könyvek által , mások által.
Személyragokkal :
általam , általad, általa st.
-w utoljáróval együtt azt teszi : keresztül, p. o. a fo
lyón állal , vagy által a folyón , burdj ben $l\i$.
Összetételben meg is rövidülhet, p. o. ált- vagy
átáztam; a folyó-n ált.
ellen, gégén (un ungfinjltgcn @tnne), hneber, jutoibet.
haza ellen , a magyarok ellen , parancsolat ellen (bem 8Jc*
feljí jutoíber).
Személyragokkal :
ellenem, ellened, ellene st.
gyanánt; gíet<$, ftott, aiifiatt, al$, totf.
az ólmot nem lehet ezüst gyanánt venni.
Személyragokkal nem használtatik.
helyett, ftott, anftott.
ezüst helyett , Péter helyett.
Személyragokkal :
helyettem, helyetted, helyette st.
iránt, aránt*), gegm, gégéit-$u (im günfHgm
©tnne); ^
*) ,e r á n t' nem helyesen mondatik. Továbbá valamint arány (arányos)
cs irány (czélirányos) st. különböznek: úgy aránt és iránt is;
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az emberek iránt , isten iránt ; ezen dolog aránt ($ínf!<$t*
íí($ biefer @a4>r) ; egyaránt, gíet^mdfltg.
Személyragokkal :
irántam, irántad, iránta st.
,arántam' nincs szokásban.
miatt, toegen (tm ungúnfltgm ©nme).
roszaság miatt(nem: végett), betegség miatt, ellenség miatt.
Személyragokkal :
miattam, miattad, miatta st.
m ni v a, nadj SSeríauf öon, ín, na$.
nélkül, ofyif.
pénz nélkül, barát nélkül, minden nélkül.
Személyragokkal :
nélkülem *), nélküled, nélküle st.
óta**), feít.
gyermekségem óta, tíz év óta.
Személyragoknak, mint időt jelentőben, nincs helye.
szerint, szer ént, gemáj?, nadj.
hír szerént, Ciceró szerént.
Személyragokkal :
szerintem, szerinted, szerinte st.
után, na<$, nad$er, Ijmter ^er.
tíz óra után , éjfél után, az árvíz után.
Személyragokkal :
utánam, utánad, utána st.

végett, toegen (tm günfit'gen (Sínne). •
barátság végett (nem : miatt).
amaz helyesebben annyi volna mint : -rá -re nézve (íiinfidjtlid)') ; emez
pedig valamely érzelem czélját, irányát jelentené (ge<;en). A közönRéges szokás szerént mindenik értelemben csak , iránt' használtatik.
**) ,nálam nélkül1 nem helyeselhető.
*•*) ,olta' nem helyes , mert a izármazás ,ó'-ta.
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Személyragokkal :
végettem, végetted, végette, nem igen van
nak szokásban, hanem helyettök : értem, érted st.

65.

§.

E)Kettös utoljárók.
A kettős utoljáróknak már több példáját láttuk, u. m.:
-nalól, -nelől, -n által', de vannak, melyek csupán
ily kettős állapotban használtatnak a nevek mellett ; ú. m.
e következők :
I. -n (on, ŐB, eri) utoljáróval, melyek társaiknak
elébe is , utána is tétethetnek , mint föntebb is érintettük,
e következők :
-n b elő l vagy belül, ínnerfjnlb.
a házon belől, vagy belől a házon st.
Személyragokkal : belől rajtam, belől rajtad st.
-n felül vagy fölül, oterfjaUJ.
a Dunán felül, vagy felül a Dunán ; a városon felül st.
Személyragokkal : felül rajtam, felül rajtad st.
-n i n n e n vagy innét, bíeffett.
Dunán innen, innen a hegyen, Pesten innen.
Személyragokkal : innét rajtam, innét rajtad st.
-n keresztül, bur$, ntttíen burdj, üfcer-ljtn.
a Dunán keresztül, Pesten keresztül.
Személyragokkal : rajtam keresztül, rajtad keresztül.
-n kívül, aufjertyaflj, aufíer.
a házon kivül, a kapun kivül, a városon kivül,
csupán ,kül'-nek is írják, így : a házon kül st.
Személyragokkal: kivülem, vagy: rajtam kivül, kivü
led, vagy : rajtad kivül.
-n túl, jenfett.
Dnnán túl, túl a hegyen, az erdőn túl.
Személyragokkal : túl rajtam, túl rajtad st.
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II. Különböző más uto íj árókkal, melyek
társaiknak itt már elébe jönek.

-hoz, -héz, -hoz képest, §tnft($tTí<$ , irt 9Jer*
gteí<$, mit ; je rw<$
a dologhoz képest (itt már nem jó volna : képest a dolog
hoz) ; a körülményekhöz képest ; a Dunához képest.
Személyragokkal : hozzám képest , hozzád képest st.

-nál, -nél fogva, vagy: fogvást; nttttelfl, ín
8?oíge, lanf, bet.
az írásnál fogva, (laut ber <S<$rtfr) ; annál fogva (irt golfje
beffen) ; kéznél fogva, (bet ber «£anb, §. 33. neljmen).
Személyragokkal (nálam fogvást st.) nem használtatik.

-ra, -re néz v e, riWt$ííí<$ , Ijinft<$ííícr} , toaő an*
ceíangt.
a dologra nézve , rücfftcr}tttdj ber <5ac(je.
Személyragokkal : rám v. reám nézve , rád nézve st.
-tói, tol fogva v. fogvást, fett, öon an.
tegnaptól fogva, a várostul fogva, tetőiül fogva.
-val, -vei együtt, fammt, mit.
atyámmal együtt ; a házzal együtt. Helyek föl is cserél
hető : együtt az atyámmal, együtt a házzal.
Személyragokkal : velem együtt , vagy : együtt ve
lem; .veled együtt, vagy: együtt veled st.

Hetedik fejezet.
A többi körülményszók , t. i. határozók , köt- és indulatszók.

66. §.
Határozók.
A körülmény- v. állapotszók között előfordulnak a
határozók is, melyek t. i. mind a nevek mind az igék jelen
téseit korlátolják , határozzák.
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Némely nyelvtanitók már az utoljárókat is határozók
nak, névhatározóknak nevezik, de nem egészen helyesen.
Mert az utoljárók között is fordulnak ugyan elő, melyek
egyszersmind határozók; de ezeket helyesebben viszony
szóknak mondhatjuk.
A határozók ugyan nevekre is vitetnek , p. o. igen
vagy nagyon szép ; csak tüneményeit ösmérjük a dol
goknak; fő kép en az erkölcsiségben mutatja ki magát a
vallás ereje st. : de leginkább az igék azok , melyek a határozóktul korlátoltainak, azért főlegesen igehatározóknak
nevezzük azokat.
A határozóknak három fő osztályuk van. Ugyan
is azon környület vagyis állapot, melyet jelentenek , vagy
helyet, vagy időt, vagy valamely módot fejez ki.
Helyet fejeznek ki: itt, ide, innen; ott, oda, onnan;
távol; közel; fönn, fönt; benn, bent st.
Időt fejeznek ki : ma, tegnap, holnap, délben, estve,
legott st.
Mind helyet, mind időt : addig, eddig, aztán st.
Módot jelentők leggyakoriabbak , p. o. szépen kérni,
híven szolgálni st. , ide tartozik :
1. a fok különbsége, p. o. szebbecskén, szebben, leg
szebben, igen szépen ; kevésbé híven ;
2. az igenlés, tagadás, kétlés, p. o. igen, úgy, nem,
soha, talán, hihetőleg st.
Mind ezeknek pedig kérdő határozók is felelnek meg,
p. o. a helyre nézve: hol, hová, honnan; az időre
nézve: mikor, me d dig; a módra nézve: mimódon,
hogyan st. Ide számlálható a kérdő -é vagy -é is, mely
egész mondatokban mindig az igéhez köttetik , p. o. v o 1tál-e a színházban? de ha egyes szóval kérdünk: csak
ezen szó után, p. o. a szinházban-e ? én-e? (németül
nincs).
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Ezeknek előszámlálása nem ide, hanem a szótárak
ba tartozik, a számlazottakról a szóképzésnél is leend szó.
Előleg tartsuk meg, miszerént a magyarban a melléknevekhöz még bizonyos ragok járúlnak hogy határozók
gyanánt szolgáljanak , nem úgy mint többnyire a német
ben, p. o. feljön, melléknév is (szép), határozó is (szé
pen).
Határozóknak nevezik némelyek mind a neveknél,
mind főkép igéknél előforduló előragokat , előszókat is,
p. o. el, be, meg st. Ezekről is másutt fogunk szólani.
Itt még jegyezzük meg, hogy a határozók között
igen sok, a hasonlítás fokai szerént hajlítatik is, mint.
imént láttuk.
A melléknevektől számlazottakról jobbára azt kell
megtartanunk, hogy csak magok a másod és legfőbb fokú
melléknevek után jőnek a határozói ragok, p. o. szebb
en ir, jobb-an ért, legszorgal ma tosabb-an
tanúi.
De vannak másféle határozók , melyek valósággal
fokoztatnak, u. m. e következők:

alá (unter), alább (toetter untet): legalább (ám un*
terfien; tnmbefienő *).
alant, alantabb, legalantabb.
arra, arrább.
amarra, amarrább.
be, bejebb, legbejebb.
elé (öor; Ijeröor; öortoátté), elébb, legelébb.
elő (öor; fyeröor; öortoártő; öorljer), előbb, legelőbb.
erre, errébb.
emerre, emerrébb.
*) Jóllehet ,idá' csak ezen kérdésre felel : hová: míndazáltal ,aiább'- s
,legalóbb'-ot ezen kérdésre is használjuk: hol. Ez áll ,fcl'-ről is; noha
már itt szabatosabban ,fönebb' vagy .1'üMh l>b' használtathnuí.
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föl v. fél (auf; fymaufj, följebb v. feljebb v. fölebb,
legföljebb v. legfölebb.
fen v. főn, fönt v. fent (aufrecfct; ofcen), fenébb v. fönebb, föntebb v. fentebb; legfönebb, legföntebb, legfentebb.
hamar, hamarabb, leghamarabb.
ide, idébb (népnyelvben: ,idább' is).
ki, kijebb v. kiebb, legkijebb.
közel, közelebb, legközelebb.
le, lejebb v. leebb, leglejebb.
lent, lentebb, leglentebb.
messze, messzebb, legmesszebb (ez melléknév is).
oda, odább (népnyelvben : ,odébb' is).
össze v. öszve, összébb.
rég v. régen, régebben, legrégebben.
távol, távolabb, legtávolabb (melléknév is).
tova, tovább, legtovább.
Némelyek csak a ,leg' szót veszik fel minden másod
fokú rag nélkül. Ilyenek :
legalól, gcmj untén.
legelöl, ganj fcorne.
legfelül, ganj öten.
leghátul, gcmj pinten.
legottan v. legott, attf bér ©tette.
legszéltül, an bér áufjerftrn ©tette.
legutól, julefct.
legvégül, gan§ ám dnbe.
Ezen szó pedig: inkább (Héber, öteíme&r) csak má
sodik és harmadik (leginkább, ám nteíften) fokban használtatik.
Ámbár szorosan véve a szókötésbe tartozik, mindazáltal a tagadó határozók szórendi helyezetérül némely
jegyzetek nem fognak ártani :
Nem, tűdjt, a tagadott szónak mindig elébe jön,
p. o. nem megyek , fc$ gélje ní<$í ; nem jó , (eS tfl) tiíc^t
gut.
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Ha a németben valamely főnév , vagy egyszersmind
melléknév előtt is f e in szó áll , magyarúl ezt is ,n e m'mel mondjuk , bte 35otiait tfl lein 331 e ír , a Duna nem
tenger; bíe 5Donau ifi f f t n u n b e 5 m t n g b a r e r (Sírom,
a Duna nem zabolázhat Ian folyam.
Parancsoló mód előtt ,nem' helyeit ,ne' áll, p. o. ne
m e nj , grij ntdjt.
Az összetett tagadók, p. o. soha, s eh ol, sehova,
sehonnan, az igék előtt felveszik a tagadó ,n e m'(vagy
sem) szót , valamint maga ,s e m' is a ,n e m'-et , p. o.
soha sem láttam, iá) íjofce mentáiő gefe^en ; sehol sem
tudják, nírgenbS toetfí ntan (fő) *). A szerfelett bölcselkedőknek így ajánlanám : ha sem láttam, hol sem tudják(?)

67. §.
Az elő- vagy igerészecskék is határozók.
Az előrészecskéket, igerészecskéket is igehatározók
nak nevezik némelyek **) s méltán. Mindazáltal abban
különböznek a tulajdonképeni határozóktul , hogy néha az
igékkel egészen összetétetnek vagy íratnak s egy szóvá
lesznek , bár mindnyájan elválhatók. Ezeket tehát név
szerént kell ösmerni :
alá, p. o. aláirni, alámenni.
alább, — alábbhagyni, alábbszállni.
által, ált, át, — általmenni, általrepülni, általvinni.
alól, alúl, — alólirt.

*) Némelyek kárhoztatják nyelvünkben ezen kettős tagadást, de nem gondol
ják meg, vagy nem tudják,- hogy a világszerte hires és müveit franczia
nyelvben is csaknem igy van, p, o. il ne vous fiiraj ama is son seeret,
soha titkát nem mondandja neked ; — ni l'or , n i la grandeur n e
nous rendent heureux , sem arany , sem nagyság nem tesznek bol
dogokká. — Az összetett szóbul a tagadás kihagyható-e , vagy sem,
föntebb láttuk.
**) A Tudóstársaság szabályaiban.
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he, be *) p. o. beírni, bevezetni,
bele, belé, — beleokni.
egybe, együvé, — egybehívni,
együtt, — együttlenni,
el, — elvinni,
elé, elő, — előadni,
elébb, — elébbállani.
ellen, ellent, — ellenmondani, ellentállani.
elöl, elül, — elöhnenni.
fel, föl, — fölvenni, felszámlálni,
felébb, fölebb, följebb, — fölebbvinni.
felül, felül, — felülmúlni,
félre, — félrevezetni, félreösmerni
fenn v. fönn, fent, — fenn-állani, fentírl, fetttartani
(mássalhangzó előtt egy n).
hozzá, — hozzáérni, hozzáilleszteni.
ide, — ide-adni.
ki, — kimenni.
körül, környül, — körülvenni, körültekinteni.
közé, — közéállani.
külön, — különszakadni.
le, — levenni, letenni.
•) Szász Károly azt mondja: „Nekünk erdélyieknek van igazunk, midőn
igy beszélünk s írunk: néhány, réám, befutott, láttad-é; nem pedig
magyarországi testvéreinknek , kik ezeket így ejtik : néhány, reám st.
Véleményemmel nincs igaza Szász Károlynak :
1. mert ezeket: ,néhány , befutott, láttad-é' a magyarországiak is
mondják néha ; ezen egyet : ,réám' soha sem hallottam.
2. Az általa előadott alapnál fogva az erdélyieknek a következőket
is : leadni , felállitni , elhordani , tehát, derekak st. így kellene monda
niuk : leadni , felállitni , élhordani , tehát , derekak ; de ezeket nem
mondják.
Minden látszó szabálytalanságot egytől egyig nem lehet s nincs ismiért a nyelvszőkásbnl kiküszöbölni ; azonban ,be -e, el, le st. nem is
ízabálytalanságok, mert azok önálló szók s itt csak összetételeknek
tekinthetők, a mikor fenhangű szó is öszvctétcthetik alhangűval s
viszont.
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meg, — megfogni,
megé, mögé, — megébilni:
mellé, — mellévonúlni.
neki, — nekimenni,
oda, — odaadni,
odább — odábbállani.
Öszve, össze, — összerakni,
rá, reá, — reáállani.
széljel, szét, — szétoszlatni,
vissza, — visszaadni.
Jegyzetek. 1. Ezek a magyarban sokkal gyakrabban
használtatnak szabatosság végett , mint a németben , és
igen sok sajátságot kölcsönöznek a magyar igéknek , p. o.
odább-, elő-, reáállani st. ; melyek szókönyveinkben fel
találhatók.
Legnehezebb idegenekre nézve a ,m e g.' Ex a ma
gyarban ha általános jelentését viszgáljuk, határozott,
teljes állapotot jelent , p. o. érteni (öerjidjen) , megérteni
(gcmj öerfie^cn) ; állani (fíeljm) , megállani (fejijidjeu , fíe^en bíeíben) ; fogni (greifen / faltén), megfogni (feflfjaíím,
etgretfen, fcegreífen) ; tanulni (tónen), megtanulni (ériemen,
totffen); mondani (fagen), megmondani (bejlimmt, au3*
ferűcfítc^ fagert); írni (fc^rei&eu) , megírni (au§í>mcfít<$
fc^retben) st.
2. Néha megkettöztetnek s az által ismétlést jelen
tenek, p. o. meg-megáll, vissza- visszatekint , elébbelébbhalad st.
3. Mind ezen részecskék elválhatók , de nem sza
bad tetszés szerént. Erről a szóhelyezés tanít, hanem rö
viden itt is megérintjük.
Elválhatlanok, midőn a hangsúly vagy nyomosság az
igén, vagyis az egész összetételen t. i. határozóval öszszetett igén fekszik, p. o. tegnap megfürödtem a Du
nában. A hangsúlyt pedig kérdés állal tudhatni meg, a
mikor a hangsúly a felelt szón fekszik , így : mit e s i
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n á 1 1 á l tegnap a Dunában ? Felelet : meg fürödtem. —
Nevezetes a magyar nyelvben, hogy ha magával a hang
sulyos igével kérdezünk s ezen igének előrészecskéje is
van : a felelet csupán magával a részecskével is történhe
tik, p. o. megfürödtél tegnap a Dunában? Felelet: Meg
(vagy : Igen is , meg).
Elválók ellenkező esetben. Mivel t. i. a magyar
szóhelyezésben fő szabály az , hogy az ige közvetlenül a
hangsulyos vagy nyomosított szót kövesse : ha az igének
előrészecskéje van , ez tőle el- s utána esik , p. o. a D unában fürödtem meg tegnap, vagy: tegnap fürödtem meg a Dunában st. Ezen észrevételekkel :
a) Vannak nehány szók , melyeken már jelentéseik
nél fogva természet szerént mindig nyomosság fekszik;
ilyenek azok , melyek magokban a ,m i n d e n' eszméjét
foglalják , p. o. mind , mindig , mindenkor , örökké st. ;
ezeknél , ha t. i. még más szónak nincsen a mondatban
nyomossága , nincs szükség a nyomosság további kije
lentésére s tőlük az előrészecske nem válik el , p. o. nyáron mindig megfürdöm, vagy mind en nyáron
megfürdöm a Dunában; (de ha a ,Dunában' vagy
,nyáron' szókon is nyomosság fekszik, akkor elválik, így :
csak nyáron fürdőm meg mindig a Dunában, vagy
nyáron mindig a Dunában fürdőm meg).
b) A mely szók pedig magokban csak ,s oka s ág'
eszméjét foglalják, azok tetszés szerént meghagyják,
vagy elválasztják az előrészecskéket , így : sokszor
megfürdottem már a Dunában, vagy: sokszor
fürdőt tem már meg a Dunában.
c) Ha ,is' kötszó ilyen öszvetett igére vitetik , akkor
az ,is' a részecske és ige közé jön , p. o. tegnap m e g is
fü r d ő t t e m a Dunában.
d) Vannak némely igék, a német nyelvbeliekhőz egé
szen hasonlók, melyek mellé határozatlan mód járul , p. o.
írni ,akarok', tanulni ,kezdek', gondolkozni ,kell' st. ; ha a
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nyomosság ezeken fekszik: a határozatlan módu igéhez tar
tozó részecske azon igék elébe megy; p. o. meg aka
rom mondani, ehelyett: akarom megmondani *).'

68.

g.

K ö t s z ó k.
Midőn nem csak egyes szók , hanem egész mondatok
viszonyzódnak egymásra, az ezen viszonyt kifejező szó
kat kötszóknak hívjuk, p. o. mivel egészségesek és
erősek vagyunk , tehát dolgozhatunk.
Fő felosztás szerént a kötszók egymáshoz — és egy
más alá sorozók. Az egymáshoz sorozók valamely nemből
egyes fajoknak egész , vagy részbeli összefüggését (p. o.
és, is, mind — mind, nem csak — hanem , vagy — vagy,
részint st.), avagy öszve nem függését (u. m. sem — sem
jelölik).
Az egymás alá sorozók pedig a hasonlónak s külön
bözőnek (p. o. valamint — úgy) , az oknak és okozatnak
(p.o. minthogy— tehát), végre az időnek (p. o. mig, azon
ban) egybefüggését mutatják.
Mind ezek a magyarban is, mikép más nyelvekben, változhatlanok ; s további magyarázatuk a szókötésbe tarto
zik. Addig is megjegyezhetjük , hogy használatuk a né
met nyelvbelitől csak némi csekély kivételekben tér el, p.o.
,is' mindig utána áll azon szónak, melyre viszonyzódik, p. o. én is ott valék, au<$ idj toar bort; úgy hogy
összetett kötszóknál p.o.,ha — is, bár— is, hanem — is', társátul mindig elválasztatik, p. o. h a tudnám i s st.
Ugyan ezt kell megtartani a ,s e m'-ről , mely ,i s
nem'- vagy ,nem-is' bői húzatott össze, p. o. én sem
*) E szabályok is azon számos szabályok sorába tartoznak jelen nyelvtanban,
melyeket nyelvtanitóink én előttem vagy egészen elmellőztek, vagy azt
vallák azokrnl, hogy kimeritöleg fel nem találhatók; 9 imé látjuk , mily
egyszerűek.
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láttam, a u á) i $ falj n í á) t ; de ha igére viszonyzódik , a
,nem-is' újra kifejlik belőle , így: nem is láttam, aud;
falj iá) m<$t; ketté osztó mondatokban pedig még ,n e m'et veszen maga mellé az ige elébe , így : sem nem lát
tam, sem nem hallottam, vagy : seménnem láttam,
sem ö.
A parancsoló mód előtt csak ,se' áll, de az igének
elébe jöhet még a ,n e' is, p. o. se (ne) láss, se (ne) hallj ;
sőt ha más szók jőnek közbe , el sem maradhat, p. o. s e
személyét n e lásd , s e beszédét n e halld.

69. §.
Indulatszók.
Nevezetesb indulatszók :

ah, aá).
bár, bárcsak, adj tuenn nur.
beh v. be, adj íme ; p. o. beh szép ! adj íme fcfyőn.
bezzeg, alja, fftr toaljr !
csitt, fh'U!
ej, fi.
ej-ej, et=eí.
ejnye v. ennye, eí* et, toíe.
fáj, eő t^ut toe^.
fájdalom! Ietber!
hagyján ! et nur, eő mag fetit, e§ feí.
hé, hej! Ijörfl!
jaj, adj, b>e^.
ne v. nesze, ba Ijafi.
netek v. nesztek, ba
ni, ni-ni, fd;ju!
no, nos, nini.
nosza, toofyían.
ó, óh, adj.
piha, ^fut.

rajta, ló8 baratif.
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vajha, a<$ toetm.
vajmi, ad) \va$ fűt eát.
valljon v. vajjon(e), ob ?
Jegyezzük meg, a mit máskor is érinték, hogy ha ezek
közvetlenül névre viszonyzódnak , akkor a név soha sem
vészen föl névmutatót, p. o. óh szégyen ! o <3<$anbe (v. o bet
(Sdjanbe) I

Nyolczadik fejezet.
Az igékrül.

70. §.
Hányfélék az igék és hajlításaik \
Az igék, igeszók 1. lételt, 2. munkásságot jelentenek.
A lételt jelentő igék valamely alanynak (önnönnek
— subjectumnak —) lételét, vagy léte változását jelentik,
a nélkül, hogy ezen változás mással, azaz valamely tárgygyal közölteinek ; innét ezeket alanyi vagy ki n e m
ható igéknek mondjuk *), p. o. (én) megyek, állok,
a madá r repül st. Legnevezetesebb ezek közül, mely
magát a tiszta lételt jelenti , és főlegesen lét-igének hívatik, t. i. v a n (l e n n i).
A munkásságot jelentő igék pedig oly változást je
lentenek, mely az alanyon (mint okon) kivül még máson,
valamely tárgyon is véghez megyen ; s ezért azon igéket
tárgyi, ki- vagy átható igéknek nevezzük, p. o.
én könyvet olvasok , a kertész fát ültet.
De vannak oly esetek , melyekben a létel és mun-

) IVyelvtanitóink ezeket még mind eddig közép igéknek nevezik; pedigmég a szűkebb német s franczia nyelvekben is st. elhagyák már a nyelv philosophok ezen nevezetet. A mi nyelvünkben, igen is, van közép ÍLÍIde ez egészen más. Miről alább.
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kásság (alanyiság és tárgyiság) együtt, összevegyülten
mutatkozik, a midőn az alany bizonyos létele szükségbül vagyis idegen munkásságbul eredetinek látszik, az
alany tehát maga tárgy is egyszersmind, p. o. ha
csak ezen leteli képleteket mondom is: alszom, ál
modom, már ezekben is van valami szükségbeliség,
mert nem szabad akaratomtul függ ,alinlni, s álmodni'; de
e/en szükségbeliséget még világosabban érezzük ezekben :
melegszem (p. o. tűznél), összerogyom (p. o. testi gyen
geség miatt), a ház leomlik (valamely munkáló ok által) ;
tehát mind ezen esetekben , bár nem világosan , az alany
mondott lételei s változásai idegen munkásság és szükség
által föltételezvék , tehát nem tiszta az ily létel , nem az
alanytól ered, hanem szükségbeli, kénytelen, szenvedő.
Ezért van a magyarban még magok az át nem ható
ugyanazon igék között is lényeges különbség, ha ,ik'
(szükségbeliséget vagy szenvedést mutató rag) járúl hoz
zá, p.o. omol és omlik; (magában) fölmelegül,
és (a tűznél) f ölm elegszik; az ember hajol és az ág
hajlik, barátunkeival és a fahéja elválik*) st.;
ámbár más nyelvekben a mondottakat többnyire azonegy
szó fejezi ki.
Sokszor pedig az alany bizonyos létele, s változása
világosan idegen munkásság-, tehát szükségesség- és

*) Hogy -,ikl világosan és természetesen annyi mint : ,fce-ll', és Így szük
ségbeliséget jelent, p.o. hajlik = hajol k(ell), alig volna szűkBég érintenem , ha nem tudnám hogy eddigi nyelvészeink — isten tudja
mily — mesterségesen ügyekezének mutogatni, hogy az ,ik' csak anynyit jelent : ,<>' (Révai. Elaboratior Grammatica. Volumen prímám. 337
— 340. lapokon); és mit sütöttek ki czifra véleményeikkel ? Azt hogy
. ik, ja, je' st. mind annyi mint: 8, valamint az első személyek ragai
•rm, -k, mindenik hajtogatásban annyi mint: én. És mégis minden kö
vetkezetesség nélkül három hajtogatásrul — vagy szerintök formárul —
beszélnek.
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szenvedésbül ered, p. o. én (másoktól) gy aláitatom,
a csalárdság (a törvény által) tilalmaztali k.
Mind ezek után az igeszóknál három fő osztályt kü
lönböztethetünk meg :
1. Tiszta állapoti (vagy tiszta alanyi vagy ki nem
ható) igék , midőn az alany létele s változása belső sza
badsággal látszik egybeköttetve lenni, p. o. az ember
örül, kél, megyen.
2. Tárgyra ható (tárgyilagos) igék, midőn vala
mely alany munkássága tárgyra terjed ki, p. o. a z em
ber megszelídíti az állatokat, a természeti erőket
hasznára fordítja.
Még pedig a tárgy vagy világosan ki van mutatva,
meghatározva, p. o. ezt a könyvet olvasom, Budát
láttam , ő t várom ; vagy pedig csak általában mondatik,
avagy értetik valamely tárgy , p. o. k ö n y v e t olvasok,
vagy csak : olvasok; látok, várok st.
Amazok határozott tárgyra ható igéknek, emezek
határozatlan tárgyúaknak nevezhetők. Minthogy azonban
legtöbb esetben ugyanazon igék (t. i. a tárgyra ható igék)
használtatnak határozottan avagy nem határozottan : tehát
ezen állapotok azonegy igének csak különböző formáit te
szik s az igék határozott vagy határozatlan állapotban,
avagy formában lenni mondatnak.
3. Szükségetjelentö (alany-tárgyilagos vagyis
szenvedő) igék, midőn az alany létele s változása idegen
munkássággal, szükségességgel , szenvedéssel jár együtt.
Még pedig vagy csak homályos az idegen munkásság s a
létel fogalma erősebbnek látszik , és az ilyen igék szen
vedő létei-igéknek, szenvedő át nem hatóknak ne
vezhetők, p.o. alszik, álmodik; vagy az idegen
munkásság egészen szembetűnő, világos és a lételt túl
nyomó, ezeket szenvedő álhatóknak mondhatjuk,
p.o.veretik, olvaslalik.
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A határozott tárgyra ható, és szenvedő átható álla-'
potja az igéknek a magyarban csak nyelvtani ragozás
által származik, tehát ezek nem törzsformák. Törzs
formák, melyeket a szótárakban is feltalálunk: 1. a tiszta
lételiek, 2. szenvedő lételiek és 3. határozatlan- áthatók.
Ezen szorosan philosophiai elmélkedés szerént a ma
gyarban egészen és csupán jelentéseiknél
fogva háromféle igehajlitás vagy úgy nevezett hajtogatás
van, u. m. első : a tisztán lételi igéké kivétel nélkül ; a má
sodik : minden határozott tárgyra hatóké kivétel nélkül;
harmadik : a mindenféle szenvedőké kivétel nélkül.
Minthogy pedig a határozatlan tárg} ú igék , sokszor
alig különböznek az át nem ható igéktül , p. o. látok , ma
gában annyit jelent mint látó vagyok , tehát ezek ily álla
potban valóban létel-igék sőt más nyelvekben sok ily ige
(p. o. a németben : íucirten) soha nem is használtatik álhatólag : tehát ezek is ily állapotban az elsők szerént hajtogaltalnak; nem is tudok a magyarban csupán egyetlen egy
átható igét, a mely egyedül csak a második hajtogatásra
tartozik u. m. ,kétli.' — Valamint továbbá az is megtörtén
hetik, hogy némely át nem ható igék, akár tiszta, akár
szenvedő leteli igék legyenek, kihatóvá, még pedig hatá
rozott tárgyra kihatóvá változnak, p. o. a lovat megülni,
idejét elaludni ; s ekkor ezek is egészen a második hajto
gatás szerént hajlítatnak ; avagy, mint imént láttuk, a tiszta
lételiek szenvedőkké is válnak s ekkor a harmadik oszlályba tartoznak.
Ezen magyarázalokbul látható , hogy az átható igék
mind a három hajtogatásban előfordulhatnak , u. m. az el
sőben mint határozatlan tárgyú , a másodikban mint hatá
rozott tárgyú , a harmadikban mint szenvedő áthatók. In
nen eddigi nyelvtanitóink ezen három különböző hajtoga
tást csak formáknak (határozatlan, határozott
és szenvedő formáknak) nevezték; de láttuk hogy a
nyelv szellemével s philosophiájával sokkal egyezőbb és
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minden kivétel nélkül állandó *) a mi elosztásunk három
különböző hajtogatásra, u. m. alanyi-, tárgyi- és
alanytárgyira; úgyhogy az elsőre minden tiszta
alanyi szók tartoznak kivétel nélkül s a tárgyiak közül
csupán akkor ha határozatlan formában vannak, a máso
dikra minden határozott tár gyu szók, a harmadikra
minden tárgy ilag-alanyiak , vagyis akárminö szenve
dők. Annyival inkább áll pedig ez , mert formák azaz
ugyanazon igének különböző formái is léteznek; miről
alább leszen szó.

71. §.
Határozott és határozatlan forma.
Az igeformák közt nemcsak legnevezetesebb e két
forma , hanem idegenekre nézve , minthogy többnyire
ugyanazon (tárgyra ható) ige jön elő mindkét formában,
leg is nehezebb. Tehát ezen két formát a többiek közül
még a hajtogatás előtt kiemelni, és részletesen előadni
szükségesnek gondoltam.
Határozott formában vannak a tárgyra ható
igék :
1. Midőn azok mellett a szenvedő ejtés (tárgy
ejtés) határozott névmutatóval áll, p. o. a házat
megtartom, a szőlőt pedig eladom.
Jegyzetek. a) Ide tartozik, ha azon tárgy-ejtés ha
tározott névmutató nélkül van ugyan, de oly tulajdon ne
veké az, melyek nem használják a határozott névmutatót,

*) Les verbes qui expriment des actions transitives et intransitives seront
passibles des denx conjugaisons. Le Mesl. Esquisse d'un langue bien,
faite. — S főleg az így fejtegetett magyar nyelvből lehet bebizonyitni
hogy Rammstein azon észrevétele: „II n'y a point de verbes actifs ni
de verbes passifs" teljességgel nem áll. Mert a magyarban egészen más
hajtogatása van az át nem haló , más az igazi átható igéknek.
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p. o. Budát látom, Hunyadyt tisztelem, Húsvétet megüllöm.
Vagy
b) azon tárgy-ejtés birtokot jelentő szóké avagy ra
goké, melyek t. i. tetszés szerént fölvehetik vagy elhagy
hatják a határozott névmutatót, u. m. a birtokos névmásoké,
birtokhelyetteseké s a birtokragokkal összekötött szóké,
•p. o. (a) könyvemet elvitték , (az) irásimat szétszilálták,
(a) tiédet s Pálét, semmiteket sem bántották.
2. A harmadik személy szenvedői (ő t, ö k e t) és a
megszólításokéi (Önt, Kegyedet, Nagyságodat
st.) is mind határozott formában kivánják az igét magok
mellé. — Úgy szinte
3. A névmások közül a főnévi mutatóknak,
és melléknévi azonságot mutatóknak tárgyejtései, p. o. ezt
a házat nem amazt értem st.
Jegyzetek. a) Sokszor a magyarban kihagyatnak
ezen tárgy-ejtések : azt, azokat, ha t. i. főnév nélkül
állanak s hangsuly sem nyugszik rajtok , de azért az ige
határozott formában marad , p. o. t u d o m (azt), hallom
(azt) hogy ; mind láttam (azt, vagy azokat) st.
Néha pedig a mondott szók nem azonságot , hanem
csak hasonlóságot jelentenek , ekkor soha sem kivannak
határozott formát , p. o. ha te kalapot veszesz , én is
azt veszek (azaz hasonló dolgot veszek) egészen mást
jelentene : én is azt veszem (azaz : ugyanazt).
b) A milységet mutató névmásoknál arra kell tekin
teni , ha van-e határozott névmutatójuk vagy sem, p. o.
ilyen embert szeretek, vagy: az ilyen embert
szeretem.
c) Határozott formában kivánják még az igét az ,ik'ben végződő minden határozatlan névmásoknak (p. o.
egyik, valamelyik, mindenik) szenvedői és
ezen összetett szóé : egy más , p. o. egyiket látom, min
denik emberi nem ösmerhetem, egymást ne bántsátok st.
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Ezekből kiki maga összerakhatná ugyan magának
azon eseteket, melyekben nem határoztatnakmeg a tárgy
ra ható igék : mindazáltal fontossága miatt mi is előadjuk.
Tehát
Határozatlan formában vannak a tárgyra ható igék :
1. Midőn azok mellett a tárgyejtés nem határozott
névmutatóval áll (kivévén az imént érintett kiveendőket),
vagy nem is tárgy-, hanem más ejtés , vagy más beszédrész áll, p. o. bort töltök, borral nem élek, bort rendesen
inni nem szeretek. — Kivétetik ezen egy ige: beérni
valamivel (bcgnftgt fetn mit etouő), p. o. Péter a magáéval
be nem éri.
2. Az első és második személy szenvedő ejtései p. o.
engemct, minket, titeket nem hallgatnak meg.
3. A föntebb elő nem számlált névmások , p. o. a
visszamutatók, ha szinte határozott névmutató áll is mel
lettök, p. o. a kit nem látsz ; a mit nem hallasz ; azon dol
gok, (a) melyeket mindennap tapasztalunk st.

72. §.
Az igék viszonyai és ezekből folyó hajlitásaik.
1. Tudjuk (25. §.) hogy az igék, épen úgy mint a
melléknevek, jegyszók ; tehát épen úgy mint ezek a sze
mély- és tárgyszókra viszonyzódnak közvetlenül mint
alanyokra. Tehát az igék legelsőben is személyek és
tárgyak s ezeknek (egysége vagy többsége, azaz) szá
ma szerént fognak hajlítatni, mikép minden nyelvben
feltaláljuk.
2. Minthogy pedig az igék oly jegyet fejeznek ki,
melyek 1) lételt és 2) munkásságot foglalnak magokban s
a létel és munkásság különböző időkben történhetnek : te
hát az idők különbféle kijelölése is előfordúl az igéknél.
Közelebbről tekintve az idő csak háromféle lehet,
H. m. jelen, mult és jövő. De ezek közül mindeni
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ket ismét kétképen gondolhatni , u. m. általánosan,
minden más időre vitel nélkül , p. o. Péter ír ; Péter írt ;
Péter írni fog ; vagy pedig rávitelesen, más időre vitetve,
p. o. m i d ő n a játékszínbe menek, egy jó barátommal
találkoztam; el fogok útazni, mihelyt ezen
munkát elvégzendettem st. Még pedig ezen ráviteles időket ekképen gondolhatjuk :
Ajelen idő, bár képzelhetlen kicsiny , tartósnak
is gondolható, tehát multtal vegyes.
A m u 1 t idő lehet : félmult, azaz jelennel ve
gyes (tehát tartós); lehet egészen betölt, sőt egy
másik betöltre nézve még előbb s többször is betölt.
A jövő idő lehet kezdődő, lehet tartós, sőt
mind a kettő lehet egy másikidörenézve eltölt is.
A magyar igékben mind ezen idők teljesebben felta
láltatnak mint más ösmeretes nyelvekéiben.
3. Az igék még a létel s munkásság módját is ki
jelenthetik.
A létel és munkásság ezen módja három tekintetbén
gondolható t. i. a létel s munkásság vagy 1) létező,
vagy 2) szükséges, vagy 3) lehető.
A magyar nyelv itt is tökélyesb más ösmeretes nyel
veknél , mert nála mind a három mód teljesen meg van,
u. m. mutató (vagy létezési) mód , foglaló (vagy
szükségi) mód és óhajtó (vagy lehetségi) mód.
4. Megtörténik az is, hogy az ige nem közvetlenül,
hanem csak közvetőleg viszonyzódik valamely alanyra,
p. o. ebben : az ember tud dolgozni ha akar ; ,tud' és
,akar' közvetlenül, de ,dolgozni' csak közvetőleg vi
szonyzódik az ,ember'-re , sőt néha nem is ige-, hanem
névforma ; a mi még jobban látszik ezen példákbul : dol
gozni kötelesség, gyalázni könnyű, javítni nehéz; ezek
helyett : a gyalázás könnyű , a javítás nehéz , a dolgozás
kötelesség. Ez tehát az igéknél kijelelt eszmét mintegy
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elvontan, és vagy egészen alany nélkül hozza elő, vagy
legalább csak közvetöleg viszi , viszonyítja arra. Azért ezt
elvont , alanytalan vagy közvetöleges módnak hívhatnék ;
közönségesen határozatlan módnak hívják.
5. Végre az igék más beszédrészeknek u. m. mel
lékneveknek, főneveknek és határozóknak tulajdonságai
ban is részesülnek, innen ezen formákat részesülök
nek hívjuk.
Ezek szerént ,igehajlitás'-nak vagyis hajto
gatásnak nevezzük az igéknek , személyek, szá
mok, idők, módok és részesülök szerénti hajlitásait s ragozásait.
A mondottakon kívül még a magyar igék a léteinek
s munkásságnak többféle körülményeit, p. o. ismétlé
sét, mindennemű l e h e t ö s é g é t st. is hajlitásokkal je
lölik meg , de ezeket különösen formák neve alatt alább
adandjuk elő.

73.

§.

A magyar hajtogatások legkönnyebb megtanulásának
módja.
A magyar igéknek, a módok , idők , számok és sze
mélyek szerénti minden hajlitásai a formákkal együtt bár
mily csodálatos és hasonlíthatlan különb- és sokféleségüek s élesen kijelöltek legyenek, még is hihetetlen könynyüséggel megtanulhatók , ha a nyelvtanban a módszer
jól el van találva s följegyezve. Mert valamint minden
tanok ezen nyelvben csaknem minden képzeletet felülmúló
szabály- és egyszerűséget tanúsítnak a csodálatra méltó
változatosság mellett: úgy és leginkább szembetűnő ez az
igéknél.
Többnyire nyelv tanitóink a száraz elvont rago
kat bocsátják a hajtogatásnak elébe , még pedig minden
időnél; a minél unalmasb módszert (t. i. idegenek tanítá
sában) képzelni sem tudok. Én egyszerre belémegyek
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egyes időnként a példákba s a ragokrúl mindjárt hozzájók teendem a nélkölezhetlen jegyzéseket ; de a közönsé
ges szabályokat csak akkor terjeszteni elő , mikor a haj
togatásokkal már némileg megösmérkedendünk vala. Ezért :
A kezdő tanuló minden példa alatt olvassa meg előbb
a jegyzetet, mielőtt talán a példának észbüli tanulásához
fogna.
A segítő igék , vagy inkább azokbul egyes szók oly
csekély és mellék szerepet játszanak a magyar hajtogatá
sokban , hogy azoknak elöbocsátása nem csak czéliránytalan, hanem még nehezítő volna a kezdőre nézve. A ma
gok helyén mind elöjönek.

Mutató vagy létező mód.
74. §.
Jelen idő.
I. Első (vagy: alanyi vagy önnöni) hajto
gatás.
Első vagy alhangú példa.
(állsz,
lállasz

,,.
á11'

(er, fie, e
állunk
dllunK'

íálltok'
(állótok,

|állnak'
(állanak,

(totr) fíeljen.
(tyr) fríjí.
(jíe) fle^eit.
Jegyzetek. 1. Ezen első példa tiszta átnemható vagy
tiszta létei-ige (70. §.).
2. Az egyes harmadik személy ,áll' mint látjuk,
tisztán minden rag nélkül van s a többi személyek ehöz
egyszerűen függesztek ragaikat; innen ez törzs, még
pedig egyetömös , minden hajlitásra s minden ragozásra
tartozó fő törzs az igéknél.
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3. A kettős személyeknél , p. o. állsz vagy á 11 a s z csupán a három mássalhangzó könnyebb és simább
kiejtése végett szúratik közbe (a, o) önhangzó.
4. A személyek: én, te, ö; m i st. mindenült csu
pán akkor járulnak az igékhoz , ha a hangsuly fekszik raj
tok, így : én állok (azaz : nem más) st.
Második vagy fenhangú példa :
í kerék,
) (tdj) bt'tte.
kérsz,
J kérlek,
(bit) bíttefh

kér,
(er) btttet

f (ú$) bitte bídj ober ew$.
kérünk,

kérték,

kérnek,

(totr) bíttm.

(ífyr) Uttet.

(fte) bítten.

Jegyzetek. 1. Ezen második példa átható ige hatá
rozatlan formában (70. 71. §§.) s nem árt, ha határozat
lanságát más szókkal is kijelentjük, így : kérek (valamit ,
egy könyvet , valakitől , Öntől , enni , inni , kávét , egy
kevés kenyeret st.); kérsz (en gemet, tőlem st.); kér (té
gedet, kenyérért st.)
2. A törzs itt tökéletesen az , mint az első példánál,
t. i. egyes szám harmadik személye.
3. Két helyütt u. m. ,kérék és kérték'-ben zárt é va
gyon, mert az alhangú ragoknál o az önhangzó (20. §.~).
4. Az egyes számbeli első személy ,1 ek' ragot is vön
fel ,ek' helyett, mely második személyre hatást jelent
mind egyre, mind többre, a nélkül hogy ,t é g e d e t' vagy
,t i t e k e t' kimondatnék ; *) s e kimondásra csak akkor
van szükség, ha a nevezett személyszókon fekszik a hang
suly, igy : tégedet v. titeket kérlek, (az az : nem mást).
*) Vájjon e formát nem lehctne-é többesben is használni igy: kértünk,
kértelünk, kérjelünk, kérnélünk, stb? vagy a 'lak, lek' csak a héber
nyelvből kölcsönzött forma volna ?
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Ha most mind a két példátul ,áll,' ,kér' elválaszljuk á
ragokat s változó önhangzóikat elgondoljuk, ekként álla
nak azon ragok :
Egyes szá mban
1-sö személy
— k

2-dik személy
sz*J

3-dik személy
(törzs)

Többesben

— nk

t—k

ri - k

11. Második (vagy tárgyi vagy menyi) hajto
gatás.
Albangú példa
várom
várod
várja

(t$) eroaríe (eő)

(lm) crtodrtefi (eő)

várjuk

várjátok

(er) ertoatíct (eő)
várják

(nnr) ertoatím (eő) (íljr) ettoartet (e§) (fte) ertoarten (e§)
Jegyzetek 1. Látjuk, itt nincsen önálló tiszta törzs,
mert a' fő törzshöz ,vár' mindenütt ragok függednek,
tehát a harmadik személytül a ja' rag elgondoltatik s ügy
járulnak hozzá a' többi ragok.
2. Ezen példában az ige határozott formában lévén
(70. 71. §§.) nem árt ha határozottságát más szókkal is
kifejezzük, igy, várom (a könyvet, őt, ezt, a kávét, ke
nyeremet , Nagyságodat st.).
*) Ezen sz némely sziszegő végbetűjű szóknál kellemetlenül hangzik 's a
népnyelv sokszor Z-lel cseréli fel p. o. leszel , e helyett : leszsz ; ,olva
sol ,' olvassz' helyett ; de az irói szokás úgy látszik akarni , hogy min
dig sj-szel éljünk ; pedig nem tagadhatni hogy több időkben p. o. fél
multban s az ohajtó módban is valósággal l van sz helyett , p. o. olvasáí
nem: olvasáns, olvasnál nem : olvasnász; pedig különben a többi sze
mélyeknek betűi mindenütt ugyanazok.
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kérem

(t<$) bitté (eő)
kérjük

(tDtr) luftén (eő)

Fen hangú példa
kéred

kéri

(bú) fctttejl (eő) (ér, fte) fetttet (eő)
kéritek

kérik

(tljr) fctttet (eő) (fte) bitien (eő)

Jegyzetek. 1. Az önhangzókon kívül ezen második
példában egy kis különbség van a mássalhangzókban is ,
t. i. ,/a' helyett mindenütt ,ic áll, egyébiránt a törzs itt sem
tiszta, mert : ,kér-i'
2. A sziszegő végbetük a j-í mindenütt hasonitják
(assimilálják) ; p. o. jüz-j'ük' lesz: ,üz-zük;' jOlvas-Ja'
helyett ,olvas-sa ,' ,mets3-yük' helyett ,metsz-szük.'
3. Ha a változó önhangzókat elgondoljuk, (a j és i
különbségével) ezen második hajtogatásból! ragok így
állanak :
első személy

2-dik személy

3-dik személy

egyes számban
— m

Ö) - k

— d

(ja)
0)

többesben
G*} t-k

4. Ezen második hajtogatás múltja, mint alább is elő
fog jöni , melléknévileg is használtatik , p. o. a vártam
pénz, a kértük könyv, a mondottátok sza
bály; valljon nem lehetne-e ezt tenni minden más egy
szerű idővel is . így : a várom pénz , akérendém
könyv ?
14
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III Harmadik (vagy alanytárgyi vagy önnöntárgyi) hajtogatás.
Első v. alhangú példa
vágyom
vágyoi
vágyik *)

(t$) feljne mt$

(bit) feft,nfl btd>

(er, fte, eő) fefyit ftd>

vágyunk
vágytok
vágynak
(hnr) fefynen un§ (iljr) fetynt eud)
(fte) fefynen ft$
Második v. fenhangú példa
kéretém
keretéi
kéretik
(tc&.) toerbe gebeien (bu) tottfl gebeien
(er) toírb gebeien
kéretünk
kérették
kéretnek

(nnr) toerben gebeien (tfyr) toerbet gebeien (fte) toetben gebeien
Jegyzet 1. Itt ismét nem tiszta a törzs, mert ,ik'
ragad hozzá.
2. A föntebb mondottak szerént ezen harmadik hajtogatásbeli személyeket jelentő ragok :
1-sö személyé 2-dik személyé 3-dik személyé
egyes számban
-m
-l
- Ife
többes számban
— nk
t— k
n—k
Mind a három hajtogatásban elszámlált személyt jegy
ző ragok (csekély különbséggel) a következőkben min
denütt állandóan megmaradnak ; ezen okbul a kezdő ne
menjen tovább , mig a föntebbi jegyzeteket jól meg nem
érté s a példákat jól meg nem tanúlá vala ; mit azonban a
következőknél is tennie nem ártand.
*) Köznép nyelvében ezen harmadik hajtogatásra s ,ifc'-re nem igen van
ügyelet , hanem összevissza hol ,Vágyom', hol ,vágyoít' ; hol ,vágyoi',
hol ,vágysz' t. i. az utóbbi esetekben az első hajtogatás szerént is hal
latszanak. Az irói nyelvben ezt szorosan meg szokták és kell különbőz
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75.

§.

Félmult idők kétfélék : egyszerű és öszvetett.

allék

(t($) fianb
allánk

Otr) ftonben

I Első hajtogatás.
Elsöpélda
állal

(bu) ftonbejl

álla

(er, fte, eő) jUub

állátok

állának

(iljr) fianbet

(fte) jlanben

Jegyzet. Látjuk hogy a föntebb kimutatott tiszta törzs
,áll' itt egy betűt (",a'J kapott s ezt nevezzük: félmúlt
(képző v. alkotó) ragának , úgy hogy az első személyt
(ék) kivéve , a többi személyekben mindenütt megmarad
az ,o' csak hogy a hajlitásnak közönséges szabályainál
fogva hosszúvá válik; (13. $.111.) tehát az egyes harma
dik személy itt újra törzs , de egyedül csak ezen félmult
törzse, s ezért mellék- v. al törzsnek lu valik; amit min
den időrül kell érteni.
Második példa
kerék
kérél
kére

(táj ba$
(bu) fcatljefí
kérélek
(t'dj) batlj bíc& obet euc$

(er)

tetni ; mert érintettük fontebb hogy különösen az ik szükségességet je
lent a ezen szükségességnek a többi személyekben is ki kell jelentetnie.
Egyébiránt nem tagadhatni , hogy a többes számban nincsen magok a
személyek ragai közt különbség az első és harmadik hajtogatásban. Azt
se feledjük el, hogy vannak szók, melyek mind ,ik'-kel , mind ,ikl
nélkül állanak, p. o. hajol és: hajlik, tehát ez mindkét hajtogatás sze
rént hajlítható, igy : hajolok (v. hajlok), hajolsz (v. hajiasz), hajol ; és :
hajlom , hajloi , hajlik ; s jelentéseikben lényeges a különbség , mert
amabban az érlelem akaratunktól függő (az ember hajol) s önkéntes ;
ebben akaratlan, kénytelen, szükséges (az ág hajlik) mint fontebb mc"magyarázluk.

14*
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kérénk

kéretek

kérének *)

(tár) fiaton

(üjr) batljet

(fte) fcafljttt

Jegyzet. Mindkét példa egybevetése után, a fél
multnak saját képző ragai: a, e mellett a személyeknek
ezen ragai vagy betűi vannak :
1-sö személyé 2-dik személyé
3-dik személyé

—k
— nk

—l
t—k

—
n—k

tehát , kivévén az egyes második személyét : / , (mely a
jelen időben sz) ugyanazok, mint a jelen időben, (t. i.
szinte az első hajtogatásban) ; s a személyek betűitől meg
kell különböztetni az idők ragát. A jelen idő rag nélküli
(még egy hangocskával sem különböztethető , egy han
gocskánál is kisebb , rövidebb).
II Második hajtogatás.
Első példa
váram
várad
várd
(ic(j) ertoartetc (e§) (bu) ertoatetefi (eő) (er, fte, e8) ertoarteie (eő)
várók **)
várátok
várak
(úrit) ertoarteten (eő) (iljr) ertoartetet (e8) (fte) ertuarteten (eő)
Jegyzet.
Ezen példában a törzshöz hosszú ,d' ragadott, de nyil
vánvaló, hogy ez a félmult betüjébül (a) és a második
hajtogatási harmadik személy ragábul (a vagy ja. 74. §.)
húzatott öszve; tehát: váraa vagy ha tetszik: vároja
") Régibb iratokban gömbölyű törzs után ,e' alkotó rag helyett ,ö'-t is ta
lálunk, ekképen: egyesülő, e helyett: egyesüíe , illő, gyűjtő, jövő,
st. melyek, valamint ezek is: tőlő, könyvö, ma is divatozó tájszólások,
de követésül nem ajánlhatók.
**) A köznép nyelvében igen sokszor hallhatni: váránk (t. i. itt a második
hajtogatásban) , de müveit s irói nyelvben a szabályt kell követni , az az
;ri. ,n'-et , mint más időknél történik, a második hajtogatásban ki lökni.
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helyett (20 §.); ugyanez áll a többi személyrül is , igy :
várdm •=. vároom , várad = varood , várók = várouk
vagy ha tetszik : váreywk st.
Második példa
kéred

kérem

kére

(ú$)Ijatlj (e8 ob. baram) (bú) fcatíjejl (eé) (erfte e3) batlj (e3)
kérők *)
kéretek
kerék
(unt) fentijén (e3)
(t^Obat^et (eS)
(ftf) öat^en (eö)
Jegyzetek.
1. Itt ismét összehúzás történt így: kérem — kéreera,
kérdd = kéreed , kérd = kéree vagy kére/e.
kérdk = kéreük vagy kére/ük st. És igy
2. A félmúlt képző betűi itt is mint az első hajtoga
tásban : a , vagy e.
3. Az idöbetük mellett pedig a személyek saját
betűi
1-sö személyé
2-dik személyé 3-dik személyé
egyes s zára
—m
— d
—

többes számban
t-k

-k

-fe

tehát szorosan véve szinte azok, melyek a jelen időben hasonlókép a második hajtogatásban.
III. Harmadik hajtogatás.

vágyam

(idj) feljnte mid)
vágyánk

Első példa:
vágyai

vágyék

ic.
vágyátok

l Ezt ismét nem szabad öszvezavarni ,kérénk'-kel.

vágyának

kéretem

Második példa:
keretéi

(t'40 touvbe gefceten

K.

kéretek

kéreténk

keretetek
keretének
Jegyzetek.
1. Ismét láthatók az öszvehúzások :
vágyóm — vágyaam , vágytíl =• vágyool , vágyak :=
vágyaik ; kéretem = kéreteem, kéretek = kereteik st. s
mindenütt láthatók a félmúltnak ösmeretes képző betűi : a s
e is.
2. Ezen idöbetük mellett pedig a személyek betűi
következők :
1-sö személyé 2-dik személyé
3-dik személyé
egyes:
—m
—l
ik.

többes:

-nli.

t-lt

n-k

tehát ismét ugyanazok mint a jelen időben.
3. Különösen pedig két fő dolgot különböztessünk
megl.a személyek betűi mindenik időben ugyanazok,
hanem csak a különböző hajtogatások szerént kü
lönböznek egymástul, tehát hajtogatási betűknek vagy
ragoknak is helyesen mondathatók ; 2. az idők betűi
pedig mindenik hajtogatásban (sőt személyekben)
ugyanazok, és csak idők szerént különböznek egy
mástul.
4. Innét , minthogy a személyek betűi némi csekély
kivétellel mindenik időben a külön hajtogatások szerént
ugyanazok maradnak, ezen túl helykimélés végett is ezen
betűknek bővebb kiemelését többé szükségesnek nem tar
tom , hanem csak az idöalkotó betűkét.
A magyarban öszvetett félmúlt is van , a mely min
denik hajtogatásban egészen a hajlítandó igének jelenjéből
és ezen változatlanul maradó segédszóbul : vala (e§ h?nr)
tétetik öszve s ennél fogva ez csak külső haj litás, ekképen :
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1-sö hajtogatás
állok vala
állsz vala
áll vala
állunk vala
álltok vala
állnak vala
2-dik hajtogatás
kérem vala
kéred vala
kéri vala
kérjük vala
kéritek vala
kérik vala
3-dik hajtogatás
vágyom vala
vágyoi vala *) st. Bt.
Használata is multtal vegyes jelen, melyről alább szó-lunk. Németül nem lehet kifejezni.
76.

§.

Mult idők : szinte egyszerű (belső hajlitás) és öszvetett (külső hajlitás).

(álltam
(állottam

I Első hajtogatás
Első példa:
(álltái
(állt
(állottál
(állott

(í<$) Un gfftonben (bit) bífi gtflanbeti (er, fie, eő) tfl ginben
(álltunk
(állottunk

(álltatok
(állottatok

(álltak
(állottanak

0»ír)fmb gefknben (tlJOfetybgefianben (fte) fmb gejknben.
Jegyzetek.
1. Látjuk, hogy az egyetömi törzshöz (,áll') egy t
vagy két ti járul ; tehát ezen idő betűi : t vagy - tt. A
*) Régi iratokban ,volt' segédszóval is tétetett össze a jelen idő , p. o. tartatik volt, viszenvolt, kéri volt, azt mondja volt, ö sem akarja volt.
Nyelv-emlékek. Első kötet. LI. lap.
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példában lévő szó minden személynél tetszés szerént föl
veszi a (két) tt betűt , de ezen szabad tetszés nem minden
szónál van így. Ugyanis
2. Az egy t és két tt-re nézve a szabályok ezek
a) Egy M vesznek föl csupán afolyéko'ny fél
hangzón, (kivévén az m-et) , tehát / , ly , n , ny , r
félhangzókon végződő szók , p. o. é/-t, vow-t, ír-t, foly-l
st. De akkor nem , ha két mássalhangzó jön öszve , p. o.
érdem/-ett (vagy : érdeme/-t)
b) két tt-i vesznek mindenütt fel :
aa) a t betűn végződő minden egytagú szók ,
p. o. hai-ott, hatottam
Kivétetnek: üt, és: lát. Amaz ugyan a mull tör
zsében: ,ütött', de egyebütt egy t-vel is mondathatik, igy :
ülöífem , vagy üt-íem. Emez pedig csupán a törzsben áll
két W-vel, igy: lát-oM; egyebütt egy t van igy: lát- fam,
lát-tól , lát-íad st.
'
.
bb) az olyan egy vagy több tagúk , melyeknél a végső
tbetüt még más mássalhangzó, vagy hosszú
önhang/ó előzi meg, p. o. kö/í-ött, kö/föttem; —
épz'f-étt, ép/f-étt-em; bocsdf-ott, bocsííí-ott-am, eresaíétt, ereszí-étt-em.
c) Mindenütt mindkétképen ragozhatok a/, l-be végző
dők, ekképen .
*) Az-Z-be és egyszersmind hosszú önhangzóba vagy
két //-be végződő igék , p. o. szó/-ott, szó/-tam v. szó/ott-am ; száW-t v. szá//-ott st.
fi) az Z-be s előtte álló más folyékon félhangzóba
végződők , p. o. ajáwMuk v. ajáw/-ott-uk , reméw^-tetek
v. reméw#/-ett-etek.
v) az /-be végződő azon igék, melyek a végső tag
ban lévő rövid önhangzót tetszés szerént kilökhetik ; (90.
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§. 0.) a szerént mint az önhangzó kilöketik vagy nem ,
p. o. becsmdreM v. becsmér/-ett, érdeiwel-t v. érdem/-etl.
d) A törzsben két ti, egyéb személyeknél pedig egy t
használtatik minden más esetekben , ú. m.
A sziszegő félhangzók , néma mássalhangzók és m
után , p. o. húz-ott , húz-tam , úsz-ott , úsz-tam , keres
ett, keres-tem, rág-ott, rág-tam, viv-ott, viv-tam,
nyom-ott, nyom-tam st.
Kivételek: A tiszta t?-be végződő többtagú igék a
törzsben kétképen ragozhatók, p. o. fárad-t vagy: fárad-ott,
éled-t, vagy: éled-étt; de egyebütt csak t-vel, p. o. fá
radtam, éledtem st.
Az oly d-be végződő bármifé'e igék, melyeket fél
hangzók előznek meg , a törzsben két tt-vel , de a többi
személyekben kétképen ragozhatók, p. o. mondott, mond
tam vagy mondottam , hordott , áldott, st.
Mind ezen szabályok a többi két hajtogatásnak mult
jára is, sőt minden multra tartoznak.
3. A személyek betűit illetőleg egyes első személy
ben /f helyett m van; a többes harmadik személyben pedig
nak helyett tetszés szerént csupán k is állhat.
Második példa
kértem
kértél
kért

(ící) fi,abe gebeien (bu) Ijafi gebeien

(er) íjat gebften

kértelek

(iá) tyabe(bú$ ob. eudj) gebeien
kértünk

kérteték

^^ i
(kértenek

Oír) Ijaben gebeien (iíjr) Ijabt gebeien (fíe) Ijaben gebeien.
II. Második hajtogatás
vártam

vártad

várta

'(iá)) IjaOe (eő) ertvattet (bu) fi,afi (e8) ertoartet (er) íjat (eé)
erfóartet
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vártuk

vártátok

várták

(n>tr) tyaben ettoartet (t'6,0 Ijabtertoartet (fte) Ijedjen ertoartet
kértem

kérted

kérte

(t<$) 6,abe (e8 ob. barum) (bu) íjafi (e§) (er) b,aí (e8) gebeten
gebeien
gebeten
kértük

(nrir) Ijaben (e8)
gebeten

kértétek

(tfc,r) &,abt (e8)
gebeien

kérték

(fte) 6,aben (es)
gebeten

Jegyzetek.
1. A mult idő betűje itt is mindenütt : t , s a szemé
lyekéi ügy mint mindenkor.
2. A mely szók egy t-l vesznek föl, de az első hajto
gatásban a törzs két tt-vel áll (lásd fentebb d alatt), azoknál
e törzsben is csak egy t fog lenni; p. o. húzo-tt, húz-f-a, st.
III Harmadik hajtogatás
vágytam
vágytál
vágyott
fc.abe mi<$ gefeb,nt
zc.
(vágtak
vágytunk
vágytatok
{^tanak
kérettem
bm gebeten toorben
kérettünk

kérettél
ie.
kéretteték

kéretétt

Jegyzetek.
1. A mult idő betűje ismét f; még pedig mint a föntebbiekből tudjuk (d alatt) az egyes harmadik személynél
két íí, (-étt) : kéret-étt; a többieknél csak egy : vágyt-am , kéret-t-em st. miről imént szólánk.
2. Ezen egy időben nincsen ,ik( a harmadik sze
mélynél.
Az összetett mult egészen úgy tétetik össze mint a
félmult , t. L a megelőző félmult időbül , és ,vala' segéd
szóbul, ekképen:

I-sö hajtogatás
allék vala ,
állal vala ,
álla vala
állánk vala ,
állátok vala ,
állának vala
Il-ik hajtogatás
kérem vala ,
kéred vala ,
kére vala
kérők vala ,
kéretek vala ,
kerék vala
Ill-ik hajtogatás
vágyám vala ,
vágyai vala
st.
Németül nem lehet kifejezni.
77.

§.

Régenmult idők : csupán összetettek (külső hajlitás).'
A régenmult idő csak a mult idöbül tétetik öszve , és
a föntebbi módon ,vala' vagy ,volt' (e8 ifi getotfen) segéd
szókbul , ekképen :
I-6Ö hajtogatás
álltam vala ,
álltái vala ,
állott vala
(t<$)h>aröeflanben (bit)toarfigeftonben (erfteeő)toargé|lanben
áll tünk vala,
álltatok vala ,
állottak vala
vagy :
álltam volt ,
álltái volt ,
állott volt

bin geflcmben getoffen :e.
II.
, , ,
(vala v.
kertem {_.,.

i , , ,1 (vala v.
kertel |volt
st. st.
III.

(vala
vágytam
V T v««

St. St.
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78.

§.

Tiszta jövők.
Tiszta jövő kétféle van a magyarban, u. m. egyszerű
(belső hajlitás) és öszvetett (külső hajlitás).
A) Belső hajlitással (v, egyszerű- formában).
Első hajtogatás
(állandsz
(állandasz

állandók
(ííjt) toerbeftefiett (bú) toírfl fteljen

álland
(ér) totrb fteljeu

íállandtok
állandnak
állandunk
(állandótok
álland anak
(nrít) toerben fteb,én (ib,r) toerbet fteb,en (fíe) toerben jíe^en
kérendék
(kérendsz
kérend
(kérendesz
(iá)) toerbe btíten
kérendlek
(bú) totrjl bítten
(ér totrb bitien
toerbe btc^ ob.
bitien
(kérendték
íkérendnek
kérendünk
tkérendéék
íkérendenek

(totr) luerben bitien (ib,r) luerbet bítten (fte) toerben bítten.
Jegyzetek.
1. Láthatni hogy az egyetömös törzsek: ,and, end',
ragokat kaptak , és így ezekhöz , mint a jövő idő betűihez
ragadnak a már ösmert személybetük.
2. A kétféle formák közül (p.o. kérendenek) egyik
be az önhangzó csak a három mássalhangzó kikerülése
végett szúratik közbe.
Második hajtogatás
várandom
várandod
várandja
ftdj) toerbe (eá) eríöarien
K.
várandjuk
várandjátok
várandják
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kérendém

(ídj) toerbe(e8) Bitien

kérendéd

kérendi

:c.

kérendjük
kérenditék
kérendik
Eralitnem is alig szükség- többé, hogy a jövő idő al
kotó betűi mindig ugyanazok maradnak.
Harmadik hajtogatás

vágyandom
(tc£) toerbe mtdj fennen
vágyandunk
kéretendém
kéretendünk

vágyandol
JC.
fvágyandtok
(vágyandotok
kéretendél
kéretendéték

vágyandik
ívágyandnak
Ivágyandanak
kéretendik
kéretendenek

B) Külső hajlitással (v. összetett formában).
Az összetett jövő a hajlítandó igének határtalan módjábul tétetik össze , és ezen segéd igébül: fogok, (ich
greife an , v. ich fange an} még pedig mind a három haj
togatásban , úgy hogy csak a segéd ige hajlítatik , amaz
változatlanul marad , ekképen :
I.

i fogok , (t<$) toerbe (toőrílt<$ : í$ greife ob. fange an
V
ju) fteljen
lógsz , (bu) toírfl jle^en
állani fog, (ér,1 fíe, e8) toírb fíe^en
jfogunk, (n>ír) toftben flc^en
/fogtok, (í^r) toerbet fle^en
'fognak, (fíe) toerbenjle|en
/ fogok , (i$) toerbe bitten
yoglak , (i4) toerbe bic^ ob. cud^ feitten
kérni <^fogsz , (bu) toirp Bítten
J fog, (cr)totrb bitten
. st.
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II
fogom , (t<$) toerbe (cő) ertoarfen
fogod, (bu)toírji je.
várni fogja, (er) totrbjc.
fogjuk, (totr) toerben ic.
fogjátok , (fljr) toerbet ic.
fogják , (ftt) íverben jc.
fogom, (í<$) toerbe (eő ob. batitm) fitten
fogod, (bu) toírfl Je.
kérni fogja, (er) toirb K
st. s t.
III

vágyni

kéretni

fogok , (t($) toerbe mt^ fefynen
fogsz , (bu) totrji bidj fefynen
fog , (er) totrb K.
fogunk , (totr) toerben K.
st. st.
fogok , (íd?) luerbe geteten tuerben
fogsz , (bu) tuirji Je.
fog, (er) toirb je.
st. st.
Jegyzetek.

1. Láthatni hogy az első és harmadik hajtogatás
egyenlő.
2. A két jövő közti különbség , a jelentésre nézve ,
melyre íróink nem igen figyelnek , csak az , hogy itt az
egyszerű idő tartós (and, end) , az öszvetett pedig kezdő
dő , mint maga az öszvetétel (fogok = kezdek) mutatja ,
miről alább bővebben.
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79. §.
Vegyes jövök.
Ezen jövőket leginkább az írói szokás fejtette ki. Ve
gyeseknek nevezzük, mert mind jövő, mind mult eszméjét
foglalják magukban.
Elsőben: jövő félmultak.
állandék,
állandál,
állanda
állandánk ,
államiatok ,
állandának
Látható , miszerént ez a másik félmulttól csak annyiban
különbözik, hogy a jövő betűivel együtt s után a félmult
betűjét (a) is fölveszi.
A tiszta jövök után ismét a ,vala' segédszót is tehet
jük, épen úgy mint a másik összetett félmultnál, ekképen :
állandok vala , állandasz vala , álland vala st. st.
Mind ezeket tehetjük az öszvetett formával is , így
I
fogék
fogai
foga
állni fogánk
fogátok
fogának

II

fogam
fogad
kérni foga
fogók
fogátok
fogak

m
fogék
fogai
foga
vágyni fogánk
fogátok
fogának

úgyszinte:
fogok vala
[fogom vala
fogok vala
fogsz vala
fogsz vala
, , . ) fogod vala
állni fog vala
kérni | fogj
n 6. a vala
,
vágyni fog vala
fogunk vala
f st.
st.
Tehát négyféle jövő félmult. S tökéletesen ezen mó
don mind a három hajtogatásban. Németül nem lehet ki
tenni.
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Másodszor: jövő multak.

Egyszerűn
II

I

állandottam
(td» luerbe geftattbítt
állandottál
állandóit
állandottunk
áliandottatok
állandottak

kérendéttem

III
vágyandottam

(ícb,) toerbe gebeien (td)) toerbe mid) ge
Ijaben
feljnt ^aben
kérendétted
vágyandottál
kérendétte
vágyandott

st. st.

st. st.

összetett alakb an
fogtam
fogtál
fogott
állni
fogtunk
fogtatok
fogtak
állandók vala
állandál vala
állanda vala
st

fogtam
fogtam
fogtad
fogtál
fogta
kérni
vágyni fogott
fogtuk
fogtunk
fogtátok
fogtatok
fogtak
fogták
továbbá:
kérendém vala vágyandám vala
kérendéd vala vágyandál vala
kérendé vala
st.
st.
és:
kérni fogék vala vágyni fogék vala
st.
st.

állani jfogék vala
állni l
st.
Ismét négyféle jövő múlt. S mind a három hajtoga
tásban ezen módon. Ezek szerént :
Az egész mutató módban 16 különböző idő van u.m.
jelen l
félmúlt 2

2->r>
mult 2
régmult l
tiszta jövő 2
vegyes jövő 8
Melyek közül 6 egyszerű (vagyis belső hajlitásu) u.
m. l jelen , l félmult, l mult , l tiszta és 2 vegyes jövő.

Mutató vagy szükségi mód a parancsoló móddal.
80. §.
Jelen idő.
Első hajtogatás:
állj
(hogy) álljak
JC.
(bcifj idj) flcfyc
álljunk
álljatok
(bafj nnr) jieljen
JC.
kérj *)
( kérjek
hogy J bitte
ba§ t'c^j kérjelek
fbídpbttte
kérjetek
kérjünk

álljon
álljanak
kérjen

kérjenek

J e g y z e t ek.
1. A tiszta egyetömös törzsekhez: ,áll, kér' minden
ütt j járul ; s ez a foglaló mód alkotó betűje.
2. Magában a foglaló módban saját vagyis mellék
törzs, mint látjuk, nem a harmadik, miként egyebütt,
hanem a második személy ; a harmadik személy pedig n
(ow, ere) ragot kapott ; egyébiránt a többi személyek betűi
ugyanazok mint mindenütt szinte az első hajtogatásban.

' ) A népnyelvben ,kérjcl'-t is hallani, de itt az l harmadik hajtogatiislieli
bctú.
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várjam
várjuk

Második hajtogatás
£*Jd
várja
várjátok

várják

kérjem

kérje

Jegyzet. A második személy különössége itt az, hogy
a mint láttuk , mind az önhangzót mind vele a j-i tetszés
szerént kilöki , (de a többi személyeknél nem). — A sze
mélyek betűi azok, mint egyebütt a második hajtogatásban.
Harmadik hajtogatás
vágyjam
vágyjunk
,kéressem
,
kéressünk

{vágyjál
vágyjatok
(kéress
{kéressél
kéressetek

vágyjék *}
vágyjanak
, ,
,,
keressek
kéressenek

Jegyzetek.
1. A második személy, minthogy itt törzs , és a szo
kás is helyesli, tisztán is állhat; de ugyancsak a szokás
szerént az egyetömös (=0 ragot is tetszés szerént fölveheti. **)
2. Az utóbbi példában a t és j két ss- se változtak ,
u. m. ,kéress', e helyett : kéretj. Az ide tartozó szabályo
kat, melyek mind a három hajtogatásra tartoznak, imigyen
határozhatjuk meg :
*) A népnyelvben igy is hallhatni: vágyjon, de ezmivelt nyelvben nem
törethetik, mert a hasonlóság kívánja , hogy mindenütt ,ik' (=kell) áll
jon , mint szenvedés betűi.
»») Hiányjelm-li p. o. vágyj' ,tcljesscggcl semmi helye, mert törzs.
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a) A sziszegő végbetükröL
A sziszegök j helyett megkettőztetnek, vagy, ha tet
szik, a j hasonítatik, a sziszegöhöz hasonlóvá tétetik p. o.
,keres/ helyett ,keress'; ,keres./ed' helyett: ,keressed' (öszvehúzottan : keresd) ; ,zúz/ helyett : ,zúzz'. Véleményem
mel itt költőztetés, nem hasonitás, a szabály.
b) Aivégbetüröl.
* ) Ha a t betűt rövid hangzó előzi meg, akkor mind
ő maga , mind a foglaló módy-je s-sé változnak , vagyis
j helyett s az igazi alkotó rag , a t pedig hasonítatik , p. o.
kötjés kö(/ed helyett : köss, kössed, (öszvehúzva : kösd*);
fuí/ helyett : fuss.
ft) Hosszú önhangzó s minden mássalhangzó után
maga a í megmarad ugyan , de j helyett mégis s rag áll
p. o. taníís (tanií/ helyett), ronís (roni/ helyett). Itt az öszvehúzáskor is megmarad az s, igy: tanítsd, rontsd. —
Kivétetik bocsát, melytől: bocsáss; és bocsásd.
v) Ha depig a t sziszegő betűk után áll, akkor mind
ketten hasonló , de csak egy sziszegő betüvé változnak ^
vagyis a t kiesik és az a) szabály lép életbe p. o. fess, fes
sed (az utóbbi öszvehúzva : fesd), ezek helyett : festj (job
ban: fesís), és: fessed (jobban : fesísed).
c. Ezekben : ,metsz' és : ,tetszík' az sz kiesik s azok
úgy ragoztatnak, mintha csak ,met' és ,tet-ik' volna, tehát
a mondott szabály szerént : mess , messed (vagy mesd) ,
tess-ék, st.
Mindezekről , de főkép a t betüről azt lehet mondani,
hogy nem szebb hangzásért (miként nyelvtanitóink hiszik,
mert a mutató módban ugyanezeket : , ütjük , kötjük ,
roniuk, fes(/ük' senkinek sem jut eszébe roszúlhangzók") Nem ,kössd" mert, a mint imént láttuk, nem ,kérj(l'; az s pedig
fölnbb j helyett állna.
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nak tartani) hanem (a szükségbeliség kijelentése végett)
nagyobb hathatósságért j helyet sziszegő betű és il
letőleg megkettőztetés az igazi rag.
3. A parancsoló mód egészen a foglaló mód jelenje ;
hanem némely esetekben elébe tétethetik az első szemé
lyeknek e szó: ,hagyj' (alatta értetik: engem vagy
minket*) s a harmadiknak : ,hagyd' (alatta értetik: öt,
vagy : ö k e t **) , ekképen :

(hagyj) álljak
la§ mid;) fleljen
állj
M
(hagyd) álljon
(lajj tljn,) jleljeii
(hagyj) álljunk
álljatok
(hagyd) álljanak

81.

(hagyj) kérjem
(ía$ midj) bitien
kérjed v. kérd
bitte
(hagyd) kérje
(fafj ifyn) bitien
(hagyj) kérjük
kérjétek
(hagyd) kérjék

§.

Félmult és mult idők.
Ezen módban mind a félmult, mind a mult idő csupán
öszvetett , de különbözőleg.
A félmult öszvetétetik ugyancsak ezen módnak jelenjébül , és ,vala' segéd szóbul , ekképen :
I-sö hajt.
álljak vala
hogy

fonte
álljunk vala

(urir) fletyen fottten

állj vala
te.
álljatok vala

K.

*) Tehát nem ,hagjd'. **) Tehát nem ,hagyj'.

álljon vala
álljanak vala
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H-dik hajt,
kérjed
(
, , ••, ívala

hogy kérjem vala
hogy kérjük vala

kérjétek vala

kérje
kérjék vala

IH-dik hajt.
hogy vágyjam vala vágyj v. vágyjál vala vágyjék vala
hogy vágyjunk vala
vágyjatok vala vágyjanak vala*)
A múlt összetétetik a mutató mód multjábul , és ezen
segéd szóbul ,légyén' (e S f ét) ekképen :
I

/ álltam legyen
(t($) geftanben
fet

álltái legyen állt legyen
(bú) geflanben (ér) gejknben
feieft
fei

álltunk legyen

álltatok legyen álltak legyen

bár

(nnr) gejíanbrn feín

Jt.

11
kértem legyen

vágytál legyen

st.

III
vágytam legyen
vágytál legyen st.
mify flfff^nt fyabe
K.

82.

§.

Jövő idők.
Tiszta jövők egyszerű alakban.
1-sö hajtogatás
hogy állandjak
állandj
állandjon
— állandjunk
állandjatok
állandjanak
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—

kérndjelek
kérendjünk

kérendj

kérendj én

kérendjeték
kérendjenek
II- dik hajtogatás
hogy várandjam
várandjad
várandja
— várandjuk
várandják
várandjátok
hogy kérendjem
kérendjed
kérendje
— kérendjük
kérendjeték
kérendjék
III-dik hajtogatás
vágyandj(ál)
vágyandjék
hogy vágyandjam
vágyandjatok
vágyandjanak
— vágyandjunk
kéretendj(él)
hogy kéretendjem
kéretendjék
kéretendjeték
— kéretendjünk
kéretendjenek
Tiszta jövő k öszvetett alakban
II hajtog.
I hajtog.
III hajtog.
fogjam
fogjak
fogjak
fogj
'£ fogjad
fogj
fogjon
fogja
fogjon
p.
bű fogjunk
•K
fogjunk
fogjuk
fogjátok
fagjatok
fogjatok
fogják
fogjanak
fogjanak
Jövő multak
II hajtog.
I hajtog.
hogy állandjak vala kérendjem vala
kérendjed vala
— állandj vala
— állandjon vala kérendje vala
st.
st.

III hajtog.
vágyandjam vala
vágyandj vala
vágyandjék vala
st.

továbbá:
hogy állni fogjak vala kérni fogjam vala vágyni fogjak vala
— — fogj vala — fogjad vala — fogj vala
st.
st.
st.

231
Jövő multak.
I
hogy állandottam legyen
— állandottál legyen
st.
II
hogy kéréndéttem legyen
— kérendétted legyen
st.
III
hogy vágyandottam legyen
— vágyandottál legyen
st.
továbbá:
hogy állni fogtam legyen kérni fogtam legyen
st.
— — fogtál legyen
— fogtad legyen
st.
st.
Összesen kilencz idő.
Mind ezekre csupán azon megjegyzésem van , hogy
a ki a föntebb mondottakra figyelmes vala , annak semmi
jegyzetre nincs szüksége.

Óhajtó vagy lehetségi mód.
83.

§.

Jelen idő.
I. hajtogatás
íállnék
falinál
(állna
íállanék
(állanál
{állami
(ídj) möcfjíf fiefceit, (bu) mö^tefi fleijeit, (er) mö<$te fletyen
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j állnánk
\ állanánk

( állnátok
{ ál Innátok

\ állnának
| állanának

(nn'r) mustén fieljen, (ífjr) mödjtet {teljen, (jte)mö<í;tenfteb,ett
kérnék

kérnél

kérne

(í<$) mődjte bitten (bú) tndcb.íeft bitien (ér) ntőcfe,te bitien
kérnélek
(idj) mflctyte (í>íd>) bitien
kérnénk
(toír) möc^ten bitten

kérnétek
jc.

kérnének

Jegyzet.
Az egyetömi törzshöz, mint látjuk, »-járul illető önhangzóval (na , ne) ; és ezen » óhajtó mód betűjéül az
egész módban állandóul megmarad s a tudva lévő személybetük alioz ragadnak.
II hajtogatás
várnám

várnád

(ícbj mcf^te (e§) ettwarten
jc.
várnók
várnátok
(u>ir) mö<$tm (eá) ertearten jc.
kérném

kérnéd

(íc£) möc^te (eá ob. barum
jf.
bitten
kérnök*)
kérnétek
OBÍV) mőc^ten (<r) bitien
jf.

várná

várnák
kérné

kérnék

Jegyzet.
Hogy itt öszvehúzás történt, nem szükség mondanom,
mert ez egészen hasonló a föntebb (75. §. II.) említettekhöz.

*) Nem jó volna: ,kérnénk'; ez az első hajtogatásban van.

233

111 hajtogatás
vágynám
(iá)) möcb.te mtdj fefynen
vágynánk

vágynál
K.

vágynék

vágynátok

vágynának

Ouir) niőd^íen un§ fefynen

je.

kéretném

kéretnél

(idj) möífc.te gebeien njerbm
kéretnénk

kéretnék

jc.
kéretnétek

(totr) ntőob.tfn gebeien
njerben

kéretnének

ie.

84.

§.

Félmult és mult idők.
Mind a kettő összetett mint a foglaló módban ; s az
öszvetétel is épen úgy történik, csak hogy az ohajtó rmiltban ,legyen' helyett: ,volna' (eő todre) segédszó áll.
Félmult.
l hajtogatás
állnék vala
állnál vala
állna vala
állnánk vala
st.

II hajtogatás
kérném vala
kérnéd vala
kérné vala
kérnök vala
st.

III hajtogatás
vágynám vala
vágynál vala
vágynék vala
vágynánk vala
st.

álltam volna
álltái volna
állt volna
álltunk volna
st.

Mult
kértem volna
kérted volna
kérte volna
kértük volna
st.

vágytál volna
vágytál volna
vágyott volna
vágytunk volna
st.
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85.

§.

Jövő idő.
Épen úgy képeztetnek mint a foglalóban , megtart
ván mindenüll az óhajtó mód w-jét.
I hajtogatás
Egyszerűen.
állandnál
( állandna
iállandnék
i állandana
állandónál
' állandonék
i állandnánk
állanduátok
állandnának
í állandanánk
* kérendnék
kérendnél
kérendne
st.
' kérendenék
kérendnóték
kérendnének
kérendnénk
Jegyzet. Az a, e, a három mássalhangzó elkerülésére
mindenütt közbeszúrathatók.
II. hajtogatás
\ várandnám
várandnád
st.
i várandanám
st.
várandnók
várandnátok
st.
kérendném
kérendnéd
•
st.
kérendnök
kérendnéték
st.
III hajtogatás
vágyandnám
vágyandnál
vágyandnánk
vágyandnátok
kéretendném
kéretendnél
kcretendnénk
kéretendnéték

várandná
st.
várandnák
kérendné
kérendnék

vágyandnék
vágyandnának
kéretendnék
kéretendnének
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Összetett alakban
H
fognék
fognál
állni fogna
i»
t t
lógnánk
fognátok
lógnának

fognám
fognád

...
Kel Ili

fognánk
fognátok
fognák

Jövő félmúltak
I
állandnék
vala
állni fognék
államinál
vala
állni fognál
st.
II
kérendném
vala
kérni fognám
kérendnéd
vala
kérni fognád

át.
III
vágyandnám j .
vágyni fognék j v u
vágyandnál
vágyni fognál vala
st.
J ö vő multak.
I
állandottam
volna
állni fogtam

ö^

III
fognék
fognál
fogna
st.

J3«
állandottól
állni fogtál

volna

II

kérendéttem
kérni fogtam
kérendétted
kérni fogtad

,
volna
.
volna

III

vágyandottam
vágyni fogtam
vágyandottál
vágyni fogtál
Mindössze kilencz idő.

86.

volna

§.

Közvetöleges vagy határzatlan mód.
A határzatlan mód alkotó betűje is ra, (ni) még pedig
minden hajtogatásban.
Jelen idők:

kérni , bfttnt ; eő bítten
várni , toortén ; c§ ertcarten
vágyni , ftdj fefynen
kéretni, gebeien roerben
Mult idő volna:
álltani, kértem , vártani, kéretteni st.
A jövő pedig:
állandani , kérendeni , várandani, st.
De e két utolsó még nem kapott lábra.
Igen nevezetes az , mint föntebb érintők (28. §.)
Jiogy a határzatlan mód bizonyos esetekben személyessé is
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lehet, azaz egészen összeolvad a személyragokkal s
minden hajtogatásban egyformán , ekképen :
állnod
( állnom
állnia
{ állanom
állanod
1 állania

baj? i$ fielje
állnunk
államink

bafí toír flefyen

bafí bit fleljfl

bafí a fieljt

(álmotok
| állanotok

állniok
állaniok

JC.

várni
várnom
várnod
JC.
5 iá) evtoarte
ob. ba§ ídj (eS) enrarte
várnotok
várniok
várnunk
vágynia
vágynom
vágynod
vágyniok
vágynotok
vágynunk
kéretnéd
kéretnie
kéretném
kéretniük
kéretnéték
kéretnünk
Ha a személytelen határzatlan módhoz ,v a l ó' (fetenb)
szó köttetik , valamire rendeltetést jelent, (s németül ezzel
fejezhetjük ki : 5 u m) p. o. inni való viz ; írni- , nyomtatni való papiros, tudni való st.

87.

§.

Melléknévi részesülők.
Alkotó ragaik mindenik hajtogatásban ugyanazok.
Jelen idő
álló, fie^enb
kérő , bítteitb ; e§ bittenb
váró , nxirtenb ; e'8 ertoartenb
vágyó , fi$ fefynetiö
Jegyzetek.
1. Az átható szenvedő (p. o. kérető) nincs haszná
latban , kivévén egykét szót p. o. találtató , befmbfíc&.
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2. Ha némely ilyes részesülők ezen utóljárókkal :
ban, ben, tétetnek össze és ,vagyok' ige (akármelyik
módban s időben) áll mellettök, folyvásti létezést és mun
kásságot jelentenek p. o. váróban vagyok, menő
ben, st.— Ha pedig ,b an, be n' helyett ,f élben' szó áll,
kezdő létezést s munkásságot jelentenek, p. o. menő fél
ben vagyok, roskadó f élben van a ház.
3. Főnévileg is használtatnak, p. o. kérő, 33ítter,
5mer; iró , @<$reíber, <3cfo.ttftfletter; festő, 2Mer, gár&er.
4. Összetételekben is sokszor előfordulnak, p. o. író
asztal, kérőievel, varrópárna, szántóföld, itatópapiros sí.
Mult idő
áll
^cr, ^e' kaő) 9<ftoirt>ttt ifi
kért , (ber) gebeien 6,át
várt , bet getoartet (ob. erroartet) íjat
vágyott , ber ftcfy gefeft,nt fi,át
kéretett, gebeien
Jegyzetek*
1. ,kér t, várt' inkább csak szenvedőleg használtat
nak : ,kéretett , váratott' (gebeten , ertoartet) helyett. *)
2. Néha ezen részesülő által az ige megkettőztetik ,
így : kért-en kérek, (toörtíiclj : tcfy bitte ítber baő Oebetene)
várt-on várt-am , vágy-ton vágy- ik ; és folytonos , vagy
heVes munkásságot jelent
3. Ritkán főnévileg is előfordul, p. o. sült, esküdt.
*) Figyelmet érdemlű ezeknek a szcmélyra^okkal hajlitása régi iratokban:
lelék Dánielt imádkozotta (hogy V. midőn imádkozott); megőrizett
engem innét elmen ettem és ott lakozottam; látám urat állotta
az oltáron; mikor láttunk tégedet éhezettcd, és étettünk tégedet j
szomjaztad, és Tenyeréket (italt) adtunk tenéked. (Bécsi codex).
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Jövő idő:
állandó , bér (bíe, bcré) flejjen hrirb ; beflánbíg
kérendő , ber (jc.) bítten íutrb
várandó , ber toarten (errcarten) toírb
kéretendő, íer gebeien toerben totrb
Jegyzet.
,Kérendö, várandó' itt is mint a mult időben
szenvedőleg is használtatnak: ,kéretendő, váratandó' helyett.
Jövő mult idő

-

állandott , ber (bte, ba§) gejhnben ifi
kérendett, ber K.
gdJeten íjat
várandott, ber
JC.
geiuartet ^at
st.
Főnévi részesülők.
Jelen idő
állás , ba§ ©teljen
kérés , ba§ Sitten
varas , ba§ SBarten Cob. ®rt»arten)
vágyás , ba§ ©tc&feljinm
keretés , baő ©ebetenníerbeu

Jegyzet. Ismét vegyesen használtatik a tevő alak (kérés)
szenvedő (keretés) helyett ; pedig más : az ember terem
tése , és : az ember teremtetése ; s hol az érthetőség
és szabatosság szenvedne a mondott használat által, nem is
szabad azokat összezavarni , igy a szokás is megkülön
böztet némelyeket p. o. hívás , hivatás ; rendelés , ren
deltetés. *)

*) Az ,at, et' ragok nem hajlitásiak, hanem képzöiek , mert nem minden,
hanem csak némely igékhöz függesztetnek , azért csak a képzők betű
sorában fognak előjönni.
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Mult idő.
Mindig személyragokkal jár
álltom
álltod

állta

ntfirt ©eflanbenfetn ,

bein ©eflanbeit feín

K.

álltunk
kértém

álltotok
kértéd

álltok
kérte

ineüi ©ebetenfyaben

K.

:c.

kértünk

kértéték

kértök

Jegyzetek.
1. Nagyon szeretik ezek fölvenni a ,ban, ben,
utoljárókat, p. o. automban, inbem t($ geflanben bút,
futtában, inbem er geíaufen tfí K.
2. Nincs szokásban ezen ragozás a nehéz kiejtés vé
gett a d és t betűkön végződő szókban s formákban , nem
mondjuk például: zárattom st. valamint a több mássalhang
zókon végződő igéknél is ritkán, így nincs : vonztom st.
Egyébiránt gondosb íróinknak igen ajánlandó ezen forma
a maga helyén (mult időben) az örökleges ,ás' ,és' helyett.
Jövő idő
állandás , baő (Bteljentoerbm
kérendés, ba8 S3íttentoert>en
várandás i
vágyandás [ je.
kéretendés '

89.

§.

Határozói részesülők.
1. Önállók.
állván , ínbem ídj (bu, er K.) fietyf, oí. gefíunben bín.
kérvén, mbem bu bítteji
várván je.
vágyván
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Mull idot illetőleg a ,vala' szóval is összeköttethet
nek, így : állván vala , kérvén vala st.
2. függök.
állva, fieljenb
kérve, fclttenb
várva, toartenb
vágyva , ftdj fefynenb
kéretve, gebeien
Mult idők : álltan , kérten , vártan, vágytan, kéret
ten. E formák : menet, (tm 2Begojel?en), jövet (tm .§er*
fontaim) nem általánosak s inkább szóképzésre tartozók.
Jegyzetek.
1. ,kérve, várva' ismét sokszor használtatnak ezek
helyett : ,kéretve , váraiva', azaz szenvedőleg.
2. Mind régi mind újabb iratokban ezek a többest jelenlö ft-val is ragoztatvák , mely k itt ilyformát jeleni ;
vannak, p. o.
állvák = állva vannak
kérvék
várvák
Vágyvák
kéretvék st.
Sőt az első s második személyragokkal is kezdik
ujabban használni, így: várvánk (=várva, várók vagyunk),
kéretvétek (=kéretve vagytok) , hivatvánk (—hivatva
vagyunk). 'Szép példákat találunk ezekre régibb irataink
ban : a mely föld tégedei meghalvád (azaz : midőn
meg leszesz halva , v. meg vagy már halva) fogadand ,
azon haljak meg.*) Nyelv-emlékek Isö kötet. Rúth 4. lap.
*) Az egész hajlitás így volna :
halvám ,
halvád ,
halvánk ,
halvátok ,
kérvém ,
kervéd ,
kérvénk ,
kérvétek ,

halvája
halvájok
kérvéje
kérvéjök

16
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90. §.
Visszapillantás a hajtogatásokra; és némely közönséges
jegyzetek az ö ü önhangzókrul , közbeszurat- és kilökésrül.
Láthatta az olvasó hogy oly bő és eszmedús hajto
gatás talán egy nyelvhen sincs mint a magyarban , mégis
némi kevés kivételek- s jegyzeteken kivül mind azokat
összevonhatjuk ezen sorokba :
Hajtogatási igeragok.
Első hajtogatásban:
Személyek
123
egyes szám — k
sz vagy —l
többes szám —nk
t— k
n-k
Második hajtogatásban:
Szem.
l
2
3
egyes szám — m

—d

\e (t)

többes szám (j) fe ^ t-k
Harmadik hajtogatásban:
Szem.
123
egyes szám —ni
—l
H1
többes szám - nk
*~k
n— k
Úgy látszik, ezen ,kérvéjök' különböző a föntebbi ,kérvék'-tül. Ma,
korban leginkább csak egyszerűen használjuk ezen határozókat , de va
lamint (a föntebbi példában) rövidség, úgy szabatosság kedveért is,
czélszerüleg élhetnénk a személyragokkal, p. o. (bécsi codexben) kezét
sem elevenen sem h al v ám nem távoztatom el; továbbá: hogy élvénk dicsérjük te nevedet st. szabatosbak, mint: ,sem elevenen »em
halva' és : ,hogy é l v e dicsérjük.' st.
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Idöalkotó ragok
Félmulté :
a vagy e
multé:
t vagy 1 1
jövöé:
— ml
Módalkotó ragok.
Foglalóé :
J (és sziszegök)
ohajtóé
határozatlané n
Részesülök ragai
Melléknévieké : ó, ő; t; — ml —
Főnévieké :
- s : t ; — ml - s
Határozóiaké :j v — 11 ; v —
Közönséges jegyzetek.
A. Avégtagban lévő o- , íí-r ő L
A magas zárt önhangzójú tagon végződő szók , p. o.
köt, öl, jelöl, zárt é helyett mindenütt ö'-t vesznek
föl, de a nyilt e megmarad, p. o. kötök, k öt-tök,
köt-ö t t, köss-ön, de : kő t-n ek, köt-end, kő t-n e
st. (t. i. a szerint a mint az alhangú ragozásban o vagy a
vagyon : v á r-o k , vár-tok, vár-jon, és : v á r-n a k,
v á r-a n d) s a mint a közvetetlenül megelőző szótag
zárt , vagy nem , p. o. kötend-ek, nem : kötend-ök ; őriz
ek , vagy : őrz-ök st. (20. §.)
B. A közbeszúratról.
1. Ha az alkotó ragoknak kezdő betűje mássalhangzó
(u. m. sz, l— ft, í— k, n— k , t, n—}, a törzs pedig két
mássalhangzón végződik : ekkor a három mássalhangzó ki
kerülése végett még egy hangzó szúratik közbe, p. o.
vonz-a-sz, vonz-a-lak, vonz-o-tok, vpnz-an i ; a midőn a mult idő í-je két It-vé válik, a szerént ,
mint föntebb előadott. Hanem a foglaló J-je, vagy helyet
16 »
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tesei (sz, *, a.) soha sem fogadják el a közbeszúratot, igy
marad: hordj, vonzz st.
2. Egészen szabad tetszés szerént lehet a közbeszúrt
önhangzóYhasználni vagy nem használni :
a) Ha a végső d, vagy g betűk előtt félhangzó avagy
hosszú önhangzó áll, p. o. áldni vagy áldani; véd
tek vagy védetek; búsongnak vagy búsonganak; szédelgni vagy szédelegni.
Az sz kivétetik a d-nél , p. o. á l d-a s z , v é d-e s z.
A. mult idő kettős H-Jere ís figyelni kell.
b) t után, ha ezt félhangzó, vagy hosszú önhangzó,
vagy j előzi meg , p. o. tekint-ni vagy tekinteni;
vetni vagy véteni; épít ni *vagy építeni; óhaj tni
vagy óhajtani. Kivétetik látni.
c) / után ha ez hosszú önhangzóval áll , p. o. s z ó 1ni vagy szól-ani beszél-ni vagy beszél-eni,
sajnálni vagy sajnál-ani.
d) gg, II, és dz után föltétlenül, p. o. fü gg-ni v.
függeni; állni vagy állani; bimbódzni vagy
b irnbő d zani.
C. A kilökésrül.
Igen sok többtagú igéknél az utolsó tagban lévő rövid
önhangzót tetszés szerént ki lehet a ragozáskor lökni , p. o.
j e g y e z-e k , vagy j e g y z-e k ; ezen szabályok szerént :
1. Ha a kilökés után a g vagy gy folyékony félhang
zókkal jön öszve , p. o. szédel-e-gni v szédefc/-ni v. szédefy-eni; mosolyog-ni, v. moso%-ni v. moso%-ani ,
csörög-ni v. csön/-eni; sereg-e-lni, v. sere<7/-eni,
kegyelni, v. \egyl-eni (a, e önhangzók a ni előtt csak közbeszúratok).
Kivétetik: farag-ni.
2. Ha ugyanazon g és gy betűk z-vel jönek össze ,
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p. o. buzog-ni vagy buz#-ani , végez-ni vagy vé^a-eni ,
jegyez-ni v. je</#z-eni.
3. Ha két különböző félhangzók, még pedig akár
folyékonyak akár sziszegök jönek öszve , p. o. érdemelni
vagy érdem/-eni , becsmérelni v. becsmér/eni , varázsol
ni v. varázslani , szégyenelni v. szégyewfeni , másolni v.
más/-ani, leközölni v. tékozfani, kínozni v. kínzani, oroz
ni v. orzani , őrizni v. örzeui , szemezni v. szemzeni ,
kormányozni v. kormánz/zani.
Kivétetik: keres-ni.
4. E következő szókban :
bitangol, lifítrfcirf
bujdokol , írrt fyerum
csatol , fd)nalít
csépel, brefdjt
ebédel, ftetfí
énekel, fíitgt
érdekel, tntereffkt
esdekel, fíe^t
fuldokol , atomét fc^tuer
fenekel , fegt ben Sipben fin
fenekük, ft^t ám 93obm, faí)it auf
gátol, tyemmt
gyászol, twuert
gyötör , martért
hajol, iteigt fí<^
habozik , totrft S^áume ;
koboz, fonftScirt
kotor, fc^ítrrt, íc^rt

kovácsol , fdjmt'ebet
nádol, P^ít mit (Sífeu
padol, bü^nt,
pecsétel,
peder, bre^t
pótol, erf
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rabol, rcwbí
sajog , fcrenní öot
sodor, bvfljt
tanácsol, táti)
tipor , {rítt mit fffiffm
tolmácsol, ínterprcttrí
tudakol , erfunbíflt ft$
ünnepel, fetert
vádol , ffagt an

91.

§•

Rövid szabályok a különböző módok s idők használa
tárul. *)
A) Mutató vagy létező mód.
Általában a mutató mód akkor használtatikmikor
a mondatban valamely létező , levő , valósággal történő ,
bizonyos dolog jelentetik p. o. a tűz melegít és éget;
mérséklet (2M§ígfett) még senkinek sem ártott; a ki jó:
az elébb utóbb jutalmát veendi st. Ezért neveztetik
mutató , jobban : létező módnak.
különösen :
l.A jelen idő sokszor a jövő idő helyeit is hasz
náltatik , ha t. i. már van egy másik szó , mely a jövőt
különben is kifejezi , p. o. h o l n a p meglátogatlak ; a j öv ő héten indulok Bécsbe ; máskor többet mondok.
így jelenti ez még az óhajtó vagy lehető mód jelen
jét is , ha a lehetőséget jelentő szó (h a) mellette áll , p. o:
h a gazdag vagyok , egészen másképen élek ; e helyeit :
ha gazdag volnék, egészen másképen élnék.
*) Ezeknek tulajdonlióp a szűkülésben volna helyök , de némileg itt is
megérintjük, minthogy e tekintetben legjobb inunk sincsenek min
denütt tisztában.
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A történel- és regeírók , a multnak annál elevenebb
ábrázolására s mintegy jelenitésére gyakran élnek mult
helyett jelennel , mint más nyelvekben is.
2. Az egyszerű félmult mindig ráviteles idő;
s multban folyó időt fejez ki, p. o. felállt és (ekképen)
szóla, mást jelent, mint: felállt és szólt. Ezen idő
mellett többnyire ennek megfelelő szók állanak , u. m.
míg, midőn. st. p. o. míg felnövénk, sokat kel
lett kiállanunk ; sokszor írtam az atyádnak , midőn Pes
ten l a k á m.
Jelenti továbbá az épen az alatt történtet , mit elbe
szélünk, p.o. épen írek (azaz folytatám az írást) midőn
leveled megérkezett ; ezért elbeszélési mult időnek is ne
veztetik.
3. Az összetett félmult (mint az összetétel
mutatja) tartós jelen időt fejez ki , p. o. már régen vá
rok v a l a tőled levelet.
Használtatik föltételező mondafokban az
óhajtó mód multja helyett is, de mindig a föltéte
lező tagban s ,h a' szócskával, p. o. ha sok pénzzel bírok
vala*), boldogabb volnék, vagy boldogabb voltam volna,
e helyett: ha sok pénzzel bírtam volna, boldogabb
voltam volna. Amaz helyesebb , minthogy ez utolsó mód
a két ,vo!na' miatt sértené a szószerkezeti szépséget ; de
az értelemre nézve is a föltételező mondat a föltételezettre
vitetve itt valóban tartós jelen; s lelkesb íróinknak, úgy
vélem legelsöbben Kazinczy Ferencznek ezen próbáját
igen szerencsésnek mondhatni.
4. Az egyszerű mult idő bevégzettés rá viteltelen időt jelent, p.o. este színházban voltam, aztán

*) Ezen tekintetben az igen megegyezik a franczia ,anterieur' vagy
,re l a tif passé-val, p. o. vous seriezparti, sijel'avais vouln: ön elutazott volna , ha akarom Yala (különböző : ha akanlm vala.
Lásd alább , 5. alatt).
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a bálba mentem s reggelig mulattam. Egyszerű lé
vén sokkal többször élünk ezzel a magyarban mint a né
metek, kiknél félmultban áll a föntebbi mondat: abentő toar
iá) int Síjeater, bann g ing t'dj jc.
Igen rövidíti a mondatot s érdekes kivált idegenre
nézve a második hajtogatásbeli egyszerű multnak minden
számban és személyben melléknévileg használása , p. o. a
föntebb érintettem szabály (azaz : az á 1 t a l a m fön
tebb érintett szabály vagyis azon szabály. melyet föntebb
érintettem) ; a kiálloit nk veszély (azon veszély, melyet
kiállottunk) ; Mohács ! te v é r s z e n t e 1 t e sík ! — Bajza.
• 5. Az összetett mult rá vitele s; és alatta mnltban
tartós idő jelentetik , p. o. sokszor kérem s fenyege
tem v a l a , de semmit sem használt.
Innen jelenti továbbá a kevéssel az előtt foly
tonosan történtet, melyről beszél ünk, p. o.
épen írek vala (azaz végzem az írást) midőn leveled
megérkezett, mást jelent mint az egyszerű félmult :
(épen) írek, midőn leveled megérkezett.
Az öszvetett multtal is élhetni épen úgy óhajtó
multja helyett mint az öszvetett félmulttal , megtartván
ezen öszvetétel igazi eszméjét , p. o. ha kerék vala
pénzt az atyámtul (azaz elébb kerék), bizonyosan kaptam
volna.
6. Arégmul.takkal épen úgy élünk mint a ne
me t e k t. i. rávitelesen, midőn egyik mult egymás
hoz viszonyban a másik multat megelőzi p. o. már a szín
házból kijöttem volt, midőn megláttalak.
7. A tiszta jövők közül mind az egyszerüvel , mind
az öszvetettel különbség nélkül élnek íróink. Én, mint fön
tebb érintém, az egyszerű alatt f o ly to nos jövőt ér
tek, mert ez a jövő igazi természete ; *) az öszvetett alatt
*) Sójcnib Icmmt bie Bufuuft fyergejojjeu. — ©rfyiller.
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pedig kezdődőt, mert ezt jelenti az öszvetétel ezen szó
ban : fogok, azaz kezdek, kezemet reá teszem.
Minden esetre pedig a föltételező mondatban, a változatos
ság végett is, az egyszerűvel a föltételező, az
öszvetettel pedig a föltételezett fejeztessék ki ,
igy: ha a közönség részvéttel le end, munkásságom azon
mértékben fog nőni, igen ügyetlenül volna : ha a kö
zönségrészvéttel le end, munkásságom azon mértékben
n ö v e n d , vagy : h a a közönség részvéttel fog lenni,
munkásságom azon mértekben fog nőni.
8. A jövő multak mind a jövő mind a mult ter
mészetében osztoznak. Példákul szolgáljanak e követ
kezők : h a kérésemet teljesitended vala vagy t e 1j esi te ndéd, hálás fogok lenni; ha kérésemet t e l*jesitendéd. vala, (vagy teljesitendetted) hálás
fogok lenni ; kérlek mond meg , mikor ezt fogad
(vagy fogod vala) írni; kérlek mond meg, ha le fog
tad írni, vagy ha elfogtad végezni; figyeljünk
gondosan a mondottakra, észre fogtuk venni; a
figyelmes olvasó mind ezeknek alapját a föntebb mondot
takból el foga találni.
Jegyzet.
A német: jmon'-t magyarúl leginkább többes har
madik személylyel szokták kifejezni, p. o. mán fagí, mond
ják , mán f$ríeb , írák ; néha , midőn t. i. alkalmazható ,
többes első személylyel is. p. o.ntan ertoartete <5íe; várták,
vagy vártuk önt; mán toírb redjtő aímtarfdjíeren ; jobbra
elmarsolunk ; tagadó mondatokban se mm i-, s en ki-vel
is, p. o. maii iuírb ^citte ím Sljeater nifyt fjríffen , ma sem
mit sem játszanak , vagy ma senki sem játszik a szín
házban st.
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92. .§.
B. Foglaló vagy szükségi mód.
A foglaló és parancsoló móddal közönségesen akkor
élünk , midőn szüksé gbeliséget akarunk kifejezni ,
tehát.
1. Oly igékkel öszveköttetésben , melyek akarást,
kívánást, követelést, kinszeritést , parancsolást , megen
gedést , tiltást , intést , akadályozást , általában : kellést ,
és kelletést jelentenek ; sőt kérés után is , ha a kérés
nek meg kell történni , p. o. akarom (kívánom , paran
csolom , kérlek) hogy tanulj; nem engedi hogy va
laki öt gúny o íj a.
2. Ezen kötszók után : akár, bár, az öszvetételeket is ide értvén, p. o. akár te tedd, akár én;
bár sokan tagadják; akármit (bármit) mondja
nak is mások; ak ár mondottam legyen akár nem ;
de ezek mutatóban is elfogadják.
3. Ezen kötszók után : azért hogy, p. o. az apa azért
fenyíti meg fiát , hogy jobbuljon.
Jegyzet.
A ,foglaló' nevezet homályos fordítása a diák conjunctivusnak, melyet jobban : kapcsolt- vagy viszonyos
nak mondhatnánk. De a magyarban így sem nevezhetjük ,
mivel az óhajtó mód is, (mely a diákban nincsen meg) vi
szonyt fejez ki.
Különös én pedig:
1. A foglaló félmúltja akkor használtatik, midőn a
föntebb elöszámlált (szükség béli t jelentő) igék va
lamelyike egyszerö m u 1 1 vagy félmúlt időben, avagy
régmúltban is vagyon, p. o. int e tt el ék (vagy in
telek) hogy tanulj vala; mindig tiltottam volt
hogy ne ját szál vala; nem rég mondtad, hogy csak
mostanig várjak vala.
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Jegyzet.
Két egyforma összetett idő nem jöhet egymás után ,
mert kellemetlenül hangzanak , p. o. i n t é l e k v a l a, hogy
tanulj vala. Ezért folté te lez ő mondatokban a
foglaló félmúltja helyett inkább jelennel éljünk , p. o. ha
kérlek vala, hogy tanulj, csak azért sem te 1 1 ed
volna.
2. A múlt idő leginkább ,akár, bár' kötszók után
használható, igy: bár tudtad legyen, hogy várlak ,
mégsem jöttél; akár szóltam legyen,*) akár nem,
tenned kellett volna.
3. A jövőket lássuk példákban :
Azt ne kívánd, hogy még egy hónapig várandj ak;
— egy hónap multával, akármint kérendj vala, nem
fogok várni ; — bár még egy hónapig várandottam
legyen, te azután sem fogsz fizetni.
93.

§.

C. Óhajtó vagy lehetségi mód.
Az óhajtó móddal közönségesen akkor élünk , midőn
lehetőséget akar-unk kifejezni. Tehát :
l . Oly igékkei viszonyban , melyek óhajtást , kívá
nást , kérést , kétkedést , vélekedést jelentenek , p. o.
szeretném, ha meglátogatnál; ha az emberek
mind jók volnának, törvény sem kellene; kétlem, hogy
valaha zsarnok a tudósokat igazán kedvelte volna.
Ellenben : nincs kétség (bizonyos) hogy Augustus Virgilt
*) Igen ügyetlenül élnek ezzel némelyek a latin kaptájára , ott hol létező
dologrul van szó , tehát mutató mód helyeit , p. o. oly rémiilést gerjesz
tett, hogy senki sem bátorkodott légyen (latinul: tautuin terroréin
injecit, üt nemo sit ausus), e helyett : hogy senki sem bátorkodék
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nagyra becsülte (nem : ,becsülte legyen1 a latin kaptájára :
non est dubium üt magni fecerit).
2. Sok óhajtó indulatszók után , milyenek : beh, bár,
bárcsak, ó ha, vajha, vajmi st. p. o. vaj ha ez előtt
okosabb voltam volna; bár csak egy század mulva
föltámadhatandné k.
3. Ezen kötszók után : a n é l k ü l h o g y , p. o. soha
se szóljunk , a nélkül hogy ne gondolkodnánk.*)
Különösen.
1. A félmult épen úgy használtatik mint a szükségimódban, p. o. kértelek (kérélek , óhajtottam ,
kértelek volt) hogy tanulnál val a.
2. A mult a föltételes mondatoknak föltétele
zett részében , mint föntebb láttuk (91. §. 3, 5.)
3. A jövőket példákban :
ha még egy hónapig várandanék is, akkor sem
fognál fizetni; — ha iskola helyett színházba menendélvala, jobban fogtál volna sietni. st.
94. g.
D. Határzatlan mód.
Itt legnevezetesebb, mikor a határzatlau módhoz sze
mélyragok függednek. — Helye van ennek :
1. Minden személytelen igék mellett, milye
nek : kell , kelletik, illik , lehet , nincs , van ; p. o. még ma
ezt kell (el lehet) végeznem; nincs mit mondania;
v a n-e mit e n n e t e k ? st.

*) Igen ügyetlenül élnek ezzel is némelyek a latin kaptajára, ott hol létező,
megtörtént dologrul van a szó, tehát mutató mód helyett , p. o. vol
tak, kik tagadnák (latinúl : fuerunt qui negarent), e helyett : vol
tak kik taga dák.
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Jövöidőbenis, p o. még ma ezt el k e 1 1 v é gzendenem. — De ha a személytelen igék magok álla
nak a jövő időben , akkor nem szükség a határzatlan mód
jövője, p. o. még ma ezt el k e 1 1 e n d végeznem. Ugyan
ezen okból, mivel a multra nézve e személytelen igék min
dig mult időben állanak a magyarban , úgy látszik nincs
szükség a határzatlan mód multjára p. o. sokat kellett
írniok, fte ntűffen »t'eí gef$rieben t-iben; oí>. fte Hjafcen ötei
fdjret'bm inüffen.
2. M e 1 1 é k n e v e k és egyszersmind ,v a n' kapcsoló
mellett, azon megjegyzéssel hogy ,van' a jelen időben
elhallgattatik p. o. nem szükséges mindent tudnotok;
hasznos vala tanulnunk; nem szépvoltmon
da n o d st.
3. Mindazon igék mellett, melyek foglaló, és
óhajtó módot kivannak, p. o. parancsold el
mennie; k éret ik az olvasó f igy elmeznie; min
den gyümölcsökbül monda neki ennie; kinek adatott
hatalom oldania és kötnie. E két utolsó példa a
halotti beszédben találtatik. Nyelvemlékek. 1-sö kötet.
Ide tartozik s különös figyelmet érdemel ugyanott
a ,halotli könyörgés'-ben olvasható e kitétel is (mai
szokottabb nyelven) : imádkozzunk , hogy úr birságnapra jutva, jobb felől igtatnia*) éleszsze öt, e
helyett : avégett éleszsze vagy támaszsza fel öt ;
h ° g Y j°bb felől i g t a s s a. Mennyivel szebb , rövi
debb s erőteljesb amaz ez utóbbinál. Igen megfelel ezen
mondatbeli szókötésnek a német ,um ju'. A maiak ezt ilyformán írnák : hogy úr támaszsza őt , jobb felől igtatan
*) Nem: igtatva, minta ,Nyelv-emlékek'-ben talán nyomdahibábul áll.
Megéritendűnek vélem itt , hogy Révay (Antiquitates litt. hung.) ezt:
io eh t otnia, ekként olvassa: jok tatnia vagy iktatnia, melynek
gyöke szerinte jok' vagy ,ik' volna; de én ily gyököket, melyeknek
jelentésében legkisebb eszmerokonság is volna az ,igtatás'- vagy jogtatiis'-sal , nyelvünkben nem ösmerek.
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dót; de ez nincs oly szabatos mint amaz, mert amabban
(igtatnia) az is bent foglaltatik : ki igtatandja őt jobb fe
lől; a mi ebben (igtatandót) nincsen. A régibb iratokban
találtató ilyes kitétel ,adjon tinéktek nyugalmat
l e l n e t e k', nem ajánlható.
Jegyzet.
Ha a tulajdonító eset maga kiiratik, nem mindig szük
séges, kivált át nem ható igéknél, a határozatlan mód
ragozása , p. o. el kell mennem, vagy nekem el kell
menni, (nem : mennem). De átható igéknél nagyon kell
ügyelni, hogy kétértelmüek ne legyünk, p. o. ha ezt mon
danám : nekem kell Péternek küldeni, érthetet
len volna ha én tartozom-e küldeni Péternek , vagy ö
nekem; tehát a határzallan módot ezek szerént kell ragoz
nom így: nekem kell Péternek küldenem; vagy
nekem kell P éternek küldeni e.

95.

§.

Részesülök.
A részesülőkkel sokkal gyakrabban élünk a magyar
ban mint a németben, úgy hogy például a melléknéviekkel
egész mondatokat melléknevekké változtatunk , p. o. a vi
lágban levő minden lényeket mindenható erejével
semmiből teremtő s azokat véghetlen bölcseségével
fentartó istent imádjátok ; vagy : imádjátok az isten t,
mindenható erejével a világot semmiből teremtöt, s
fentartó t. Ugyanez néha ,vagyok' igével is öszveköttetik, p. o mi tevők ICjgyünk; rest le vél-ir ó va
gyok, rosz látók vagytok; mindigazmondóvol
tam; még pedig , mint láttuk, nincs is szenvedő, hanem
csak nevező ejtés, bár átható ige mellett : mi t e vő k, lev éli ró, az mondó.
"*"
A jövő melléknévi részesülő is öszveköttethetik fa
gyok'-kai , p. o. ha iskola helyett színházba v a l á l m e

nendö, jobban fogtál volna sietni (nem : jobban voltál
volna siető , mert a változatosság azt kivánja, hogy már a
másik rész ne legyen hasonló összeköttetés; de a rímet is
kell kerülni.)
Némely jegyzeteket már föntebb láttunk. Bővebb kifejtésök a szókötésbe tartozik.

A formákrul.

96. §.
A 36 formák kifejtése.
A magyarban az igék jelentései bizonyos ragoknak a
törzshöz függesztésével fölötte sokasithatók lévén, az igék
s hajtogatások minden nemében több úgynevezett formák
származnak.
Elsőben is a föntebb előadott három törzsforma bi
zonyos ragok segítségével úgy módosítható , hogy gya
korló jelentésök lesz s ekkor gyakorló formában lenni
mondatnak , ekképen :
törzsforma

b

gyakorló forma

áll, fletyt
él, íebí
ül, ftfct

álldogál, fhljt oft
éldegél , (victitat)
üldögél, ftfct oft

jár , £flegí ju geljen

járdogál, pflegí oft ju ge^en

kél , jletyt auf k.
( mén , geljt
foly, fltejjt

keldégél
mendégél , geljt oft
folydogál, fitefjt oft ob. fort

jö,fommt

jödögél, fímmí oft

nyíl , őffnet ft^
hajol , nfigt fu$!
vál , trfnnt ft($

nyildogál
hajoldogál
váldogál

—
—

vágyik , feljnt ftd;
tünik , erfdjeíut; öctfdjtmnbft
§> törik, lmdjt
fénylik , glánjt
S
ömlik, flrömt
fejlik , entiutcfelt fídj
porlik, jerftdubt fíd;>
nyilik , őffnet fid;
hajlik, Mmmt fidj
válik , írmnt fidj

vágyadozik , feljut fid; oft
tünedézik
ic
töredezik
fényledezik
ömledezik
fejledezik
porladozik
nyiladozik
hajladozik
váladozik

köt, bínbet
kötöz v. kötöget bínbet oft
zár, fdjítefíí
zárogat jc.
üt , fdjlágt
ütöget
mér , miffí
méreget
08
ad, gtbt
adogat
ígér, öerftmdjt
ígérget
st.
Még pedig látjuk hogy ezen gyakorló ragok közvet
lenül a tiszta törzshöz (,ik' elibe) függednek.
Ugyanazon igék lehetnek továbbá lehetségiek , lehe
tők ekképen:
lehető formák
1.
állhat, farmífteBm
élhet
ícben
járhat
'geljeit
2.
vágy-hat-ik , fanu ftdj fefynen
ftc öffneit
nyil-hat-ik
tör-het-ik
bredjen
3.
üthet , fcmn
fc ( fotogen
JA
"9
5SC

zárhat
ígérhet
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A lehetségi rag itt is ,ik' elébe jött
Most e két formát t. i. gyakorló és lehető formát újra
egyszerüen összetehetjük (a gyakorlót előbb s a tehetőt
utóbb) ekképen :
gyakorló lehető formák
áll-dogál-hat
faun őfterö fh'Ijen
él-degél-het
fort írben
vásrv-adoz-hat-ik
-ej
tör-edez-het-ik
JC.
üt-öget-het
zár-ogat-hat
Ezek szerént mind a háromféle igének u. m: tiszta
létel-igének, szenvedő léteiigének s határozatlan áthatónak,
külön külön a törzsformával együtt négy formájok van u.
m. törzsforma , gyakorló forma , ható forma és gyakorló
ható forma; tehát a törzsformával mindöszve 12 forma s
mindenik osztálybul négy-négy.
Alig szükség mondanom, hogy minden szárma
zott formák atözsforma hajtogatására tar
toznak; tehát a négy tiszta lételi forma a négy határozat
lan átható formával együtt az elsőre , a négy szenvedő
lételi forma pedig a harmadikra.
Másodszor : az átható ige mind a törzsformában, mind
a gyakorlóban ujabb ragok segítségével tétetővé is lehet ,
ekképen :
tétető formák
köt-tet ÍAjjt/ bíitben
zár- at
\fdjtteiien
üt-tet
JC.
ad-at
igér-tet
Ugyanazon ragok a gyakorló formához is jöhetnek
ekképen :
17
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gyakorló tétető formák
kötöget-tet láfit flfferő fomben
zárogat-tat
öfterő fct)Itefiíen
ütöget-tet
K.
adogat-tat
Mind a kettőt u. m. egyszerű tétető és gyakorló tétető
formát ismét összetehetjük a lehető formával, ekképen :
téte thetö forma
üttet-het farm ftyíagen laffert
zárat-hat
K.
adat-hat
gyakorló tétethető forma
ütögettet-het fann^öfterő fdjlagen íaffeit
zárogattat-hat
l
K.
adogattat-hat
'
Tehát csupán magokban a határozott átható igékben
ismét négy forma s a föntebbiekkel nyolcz.
A törzsforma átható igéknél cselekvő vagy tevő
igének neveztetik. Ebből is meglátszik, mily helytelen azok
módszere , kik az első hajtogatást cselekvőnek nevezik.
Ez más nyelvekben mehet , de a magyarban a cselekvő
igék szám szerént véve is legfölebb csak egy 12-ed ré
szét teszik az első hajtogatásnak ; minthogy erre , mint
épen elő adtuk, a tiszta létel-igéknek négy s az áthatóknak
nyolcz formái tartoznak.
De az átható igéknek határozott formájok is lévén ,
mind a nyolcz átható forma ismét határozott formában is
előjöhet.
határozott formák
ír-ja , f$m'bí (e8)
, .jmigelt (eő)
1. cselekvő forma ver-i
zár-ja , f<$ííe§í (eő)
üt-ti
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2. gyakorló cselekvő forma jiro&"H'a, fóreibt (eő) oft
( vereget-i , jjrűgeít (eő) ofí
3 tei,ető
f t'rhatja, fnnn (e8) füreiben
(verhet-i
K.
4. gyakorló tehető
( irogathat-ja
'
| veregethet-i
5. tétető
!irat-ja.
( veret-i
irogathat-ja
6. gyakorló tétető
veregethet-i
irathat-ja
7. tétethető
verethet-i
8. gyakorló tétethető
irogattathat-ja.
tt '
veregettethet-i
Ezek szerént magoknak a határozott átható igéknek 8
különböző formájok van.
Harmadszor: ugyancsak azatható igék ismét bizo
nyos ragok segítségével szenvedőkké is válhatnak , ekképen :
külsőleg szenvedő forma
zár-atik , hrírb geftbjfen
üt-tetik ,
gefdjíagen
ad-atik
gegeben
b'elsöleg szenvedő forma
zár-ódik , fctylíefít ft$ ; tin'rb gefdjíoffeu
üt-ődik, iuirb gefcJjíageu.
ad-ódik, íutrb gegeben; bietet fídj bar
közép forma
zár-kozik , fcerfdjltefít ftc^
üt-közik, f^ldgt
ad-a-kozik , tfí fm'gebtg
17*

no
Jegyzet.
Ez az igazi középforma , a melynek t. i. jelentése
mintegy a cselekvés és szenvedés között van. Ide mutat
nak a betűk , melyek maga a 'köz' szó , ,i k'-kel tétet
vén össze ; németül teljességgel nem tudjuk általánosan ki
fejezni , hanem csaknem minden szót külön és másképen ,
p. o.
zárkozik , öerfdjIíefjt fidj

ütközik , fdjíágt (SWíttcltoort)
adakozik, tjlfretgebig (nem: gtbt fidj)
ígérkezik, gíbt feírt 33erfyred;eu
mutatkozik, jetgt fid;, erfdjeíut
temetkezik , Íjáít Seícfc.enbegángnífí (nem : begrábt fidj)
építkezik , tfl int 33auen begrtffen (nem : baut ftdj)
Tehát ezen formát úgy tekinthetni mint lánczszemet
az átható és átnemható igék között.
Ugyancsak hasonló formák jöhetnek a föntebb elő
adott gyakorló forma után is , ekképen :
gyakorló külsőleg szenvedő
zárogat-tatik , urirb őfterő
ütöget-tetik
gefdjlagen
adogat-tatik
gegeben
gyakorló külsőleg szenvedő
zárogat-ódik , ft^íte^í fícl) őfterő
ütöget-ödik, nnrb őfterg geft^íagen
adogat-ódik , totrb őfterő gegeben
gyakorló közép forma
zárogat-ózik , öerf^üe§t fiií; dftevá
ütöget-őzik , f$Iágt ífterá
adogat-ózik , gíbt őfterő
Mind két rendbeliek ismét összetéfethetnek a lehető
formával, ekképen:
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1. Külsőleg szenvedő lehető
zárat-hat-ik , farm gefdjíoffm toerbeii
üttet-het-ik
JC.
2. belsőleg szenvedő lehető
záród-hat-ik
ütöd-het-ik
3. közép lehető
zárkoz-hat-ik
ütköz-het-ik
Továbbá:
1. gyakorló külsőleg szenvedő lehető
zárogattat-hat-ik , fann őfíerS gefdtfoffen toerben
ütögettet-het-ik
JC.
2. gyakorló bels. szenv. leh.
zárogatód-hat-ik
ütögetőd-het-ik
3. gyak. közép lehető
zárogatóz-hat-ik
ütögetőz-het-ik
Ezek szerént 12 átható forma. Tehát a fentebbiekkel
együtt (első hajtogatási 12, második hajtogatási 8, harma
dik hajtogatási 16) öszvesen 36 különböző forma.
Jegyzetek.
1. Észre fogta venni az olvasó, hogy a gyakorló és
tehető forma mindenütt előjön; még pedig amaz mindig a
törzs után és minden többi formaragok elébe , emez pedig
mindig a többi formaragok után.
2. A tárgyra ható 8 formához , ismét járulhatnak a
visszamutató névmások tárgy-ejtései t. i. magamat, maga
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dat st. mely viszonyban visszaható igéknek hivatnak ; de
minthogy a mondott szókkal soha össze nem olvadnak, azaz
nem belsöképen hajlítatnak, a formák közé nem számlálha
tók. Egyébiránt mást jelentenek a magyarban, mint akár a
belső szenvedő, akár a közép forma; p. o. akár ütődik,
akár ütközik, egészen más mint üti magát. Ezen
utolsó állapot kifejezésére a németben ju$-höz felbjí szó
szokott járulni.
3. Gondolhatni mind ezekből a magyar igék véghe
tetlen alakúihatóságát s így alakúit új szóknak csodálatos
bőségét. Ügy hogy ha mind ezen formákat a három hajto
gatás szerént példákban leirnók, — föltévén hogy min
denik forma egy al- s egy fenhangú példával egy-egy ívet
foglal el — csupán ezen példalapok (paradigmák) 36 ívet,
tehát jó nagy könyvet tennének j s mindezek legfölebb hat
törzs-igéből származnának. *)
:t) Még azt is felszámíthatni hány új alakú ^grammatikai) sző származik
csupán egy igéiül , t. i.
1. Egyetlen egy átható ige 28 formában fordúl elő (u. m. 8 határo
zottban, 8 határozatlanban s 12 szenvedőben).
2. A mutató módban van 16 idő , minden időben 6 személy, tehát
16 X 6 X 28
2688
foglalóban:
9 X 6 X 28 — 1512
óhajtóban:
9 X 6 X 28 ~ 1512
5712
s ekkép egyetlen egy átható igéiül közel 6 ezer újabb alakú szó szárma
zik ; s belső ha jutással a mondott számnak mintegy harmada.
3. És ha bár ezek közül talán némelyek egyenlők volnának is , de a
második személyre hatás , határzatlan mód s részesülők , melyeket nem
számítottam , ezen hiányt bőven kipótolják.
4. Yegyünk csak kétszáz átható igét, melyek mind ezen formákat föl
veszik , már több lesz egy milliom különböző alakú szónknál , melyek
nagy részint a nép szájában is élnek ; s melyek közül mintegy négyszáz
ezer egyszerű belső hajlitás által származott szó , (a többi összetétel),
midőn például a németben egy igétul alig származik húsz új egyszerű
grammaticai szó; bővebb ennél a latin s még bővebb a hellen, de a
magyarhoz mind távpirul sem hasonlítható.
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97.

§.

Jegyzetek a formák ragairól.
I. A gyakorló és ható formákban:
Már a föntebbi szakban láttuk , hogy ugyanazon for
mának ragai is nem mindenütt egyenlők. Erre nézve el
sőben a gyakorló formákrul e következő jegyzeteket tart
suk meg.
A) A tiszta létei-igéknél.
1. dogál st. helyett ogál st. is lehet az egyszerű
szóknál p. o. áll-ogál, él-e g él, ül-ögél. Némelyek,
ong, öng, éng, ragokkal is találtatnak p. o. áll (ong),
dül(öng), forr(ong), hajl(ong), húll(ong), száll(ong),
öml(eng).
Ezek pedig: úsz, csúsz, mász, jár, ,&di' ragot
szeretnek, igy: úsz-kál, csúsz-kál, mász-kál, jár-kál.
2. A többtagú l és z végű igék gat, get ragot ked
velnek , igy : készül(get , hibáz(gat) , sétál(gat) , telel(get), udvarol(gat).
Némely egytagú / végüek pedig adoz , edez ragok
hoz szítnak , u. m. dül(edez), húl(adoz).
3. A többtagú ad, ed, s and, end végzetüek oz , ez
gyakorló ragokat kedvelnek , p. o. szalad(oz), marad(oz) ,
árad(oz), fárad(oz), éled(ez), ébred(ez), téved(ez), csikland(oz), örvend(ez) st.
Hasonlók : hazud(oz), fed(ez), mulat(oz), ásit(oz) és
minden Id végzetüek p. o. told(oz), szaguld(oz).
4. Megemlítjük még ezeket : fut (futos , futkos , futosgál) , ugor (ugros , ugrálj.
5. Vannak , melyeknek már a törzsben gyakorló értelmök van , — a mely szókat arról lehet többnyire meg
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ösmcrni, hogy az utótagban g betüjök van, — ezeknek
nincs többé szükségök a gyakorló formára, milyenek : ret
teg, kétely, felteiig, pattog, bugyo^, andaty, fenyeget, ker
get, édesget, lyu%at.
Mindazáltal az egytagú g betűsök az adoz, edez ra
gokat fölveszik , p. o. leng(edez), ing(adoz), zeng(edez);
tehát azok is , melyek kilökés által egytagúnkká lőnek ,
p o. csörög, (csörg-edez) ; mozog, (mozg-adoz); csorog
(csorg-adoz) ; rezeg, (rezg-edez).
B) A szenvedő létel-igéknél.
1. A szenvedő lételigék közül csak azok képesek a
példákban látott adoz(ik), edez(ik) gyakorló ragok fölvé
telére, melyek gyökök és csupán ik- legfölebb lik-be
végződnek , mert a szik, zik, odik, ödik, ódik, ődik, végüeknek már magokban gyakorló értelmök van.
2. A melyek álhatólag használtatnak, azok az átha
tók ragát veszik föl, p. o.szop-ik, szop-ogat, esz-ik ,
ev-eget, vagy ev- egél; isz-ik, iv-ogat, vagy iv-ogál.
3. Ugr-ik , (ugrándozik) , szök-ik (szökdös , szök
décsel), buk-ik (bukdos , bukdácsol) eltérnek a többiektől.
4. A személytelen igék , p. o. illik , hallik, st. nem
veszik föl a gyakorló ragokat.
C) Az áthatóigéknél.
Az átható igék gyakorló ragairól jegyezzük meg :
1. A többtagú szók gat, get, ragokat használnak,
p. o. tanúl(gat), épít(get) ; az egy tagúk pedig o , ö , é önhangzókat vesznek közbe, p. o. ad-o-gat, mér-e- get, ütö-get, (közbeszúrat)
2. A í-be végződők , ha a / előlt közvetlenül más
salhangzó van p. o. ant, ent, ászt st. végzetüek, azon t be
tűt a nehéz kimondás miatt kilökik, p. o. cseppent, cseppenget; tekint, tekinget; maraszt, maraszgat; ereszt,
ereszget, st. (kilökés)
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3. Némely szók gat, get helyett más rokon rago
kalis vesznek föl, de sokszor különböző jelentéssel, u. m.
nyom , nyomkod , v. nyomogat , nyomdos
köp , köpköd, v. köpdös
kap , kapkod v. kapdos, kapogat
csíp, csipdes v. csipdez, csipdel, csipeget, csipked
lő , lődöz v. lövödöz
dug, dugdos
szab, szabdal, szabogat
tör, tördel, töröget
vág, vagdal, vagdos
csap, csapdos, csapdoz, csapkod
fog, fogdos
mar, mardos
súg, sugdos
ver, verdes, vereget
fed, fedez, fedezget
kérd, kérdez^ kérdezget
hord, hordjoz .
logat
told, toldloz t
'
togat
fold, fold joz f
(ogat
önt, önt \oz .
'
(oget
farag, faragcsál
öl, öldös, ölöget
rág, rágcsál
ás, áskál, ásogat
vés, véskél, véseget
fúr, furkál, fúrogat
ír, irkái, írogat írogál
szúr, szurkai, szúrogat
túr, turkál
nyír, nyirkai, nyirbál, nyírogat
URALIC AND ALTAIC
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4. Némely származott átható igéknek már gyakorló
jelentésűk levén , ezek többé föl nem vehetik az ily ragot,
p. o. mozgat, forgat, sürget, fenyeget st.
A ható formákrul semmi különös észrevételünk.

98. §.
H. Különösen az átható igék többi formáiban
A) A tétető formában.
1. tat, tet, többtagú szókhoz járul s az egytagúak
közül csupán t-n végződőkhöz, p. o. rendel-tet, arat-tat,
ültet-tet, igtat-tat, töröl-tet, árul-tat; üt-tet.
2. A többi egytagúak pedig at, et, ragokat vesznek
föl, p. o. ad-at, ír-at, kér-et, mond-at ; hí-v-at ; (v i-t a t
nem tulajdon értelmű).
Némely egytagú szók kétképen veszik föl a mondott
ragokat, de különböző jelentéssel u. m.
foly,

"-1-*8*

csap,

csapQ

csíp,

csípj*

hány,
vág,
nyom,

fat

von,
őröl, őrlet, őröltet
3. Ha a t előtt közvetlenül mássalhangzó , vagy
hosszú önhangzó van , akár egy , akár többtagú alhangú
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szókban, kényelmesb kimondás végett csugán át, ét hasz
náltatik , p. o. hajt-at , tilt-at , lát-at , olvaszt-at , bocsátat , állít-at , st.
Ezen szabály mehet a zárt félhangú szókban is p. o.
önt-et, tölt-et.
4. De nyílt fenhangú szókban zavar történnék , p. o.
ezeket : ,én építettem ezt a házat', ,cn eresztettem le azt a
vizet' senki sem értené az Írásban ha cselekvő formában
van-e vagy tétetőben , tehát itt múlhatlanül tat, tét áll
jon a tétetőben így : ereszt-tettem, épit-tettem. *)
Jegyzetek.
a. Ha akár a zárt é akár helyette az ö írásunkban is
használtatnék (20. §.) akkor tat, tet-re az utolsó esetben
sem volna szükség , mert tudjuk, hogy: ,épiteltem' vagy
,épitöttem', eres/tettem' vagy ,eresztöttem', cselekvő s
,épiteltem' ,eresztettem' tétető volna.
b. A külső szenvedők raga épen az a mi a tétetöké ,
de a szenvedő ik hozzájárultával p. o. rendel-tet-ik, arattat-ik , ültet-tet-ik , igtat-tat-ik , ad-at-ik , ír-at-ik ,
tilt-at-ik , bocsát-at-ik , épit-tet-ik. st.
C. A belső szenvedő formárul s ragokrul semmi észrevételünk.
D. A közép formárul
l . kozik , ké&lk , közik , leginkább többtaguakh o z járulnak , p. o. bocsátkozik , építkezik , kívánkozik ,
imádkozik, mutatkozik, lisztitkozik , nevetkezik, követ
kezik, st.
*) Ezen kivétellel kell érteni a Tudóstársaság szabályát a 13. §. végén.
**) Ezekben, kik nem szabatosuk , gyakran vetnek, inert néha megkeltöztetik a mire semmi szükség , p. o. adat-(tat)-ik , üttet-(tet)-ik , irat(tat)-ik ; vagy pedig elhagyják azt , a mire szükség van p. o. figyel
meztetik, igtatik, változtatik, szüntetik, st. ezek helyett: fígyelmeztettetik , igtattatik , változtaltatift . szüntettetik.
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2. Az egy tagú ak o, e, önhangjukat vesznek néha
közbe, p. o. várakozik , óvakozik , lopakozik , értekezik ,
st. de a nélkül is leginkább r, és a ft-nak kemény társa t
után , p. o. ér-kezik , üt-közik , bir-kozik , gyür-közik.
Ezen két áthatók : ,c s a l' és ,h í' a tétető forma után ve
szik föl a közép ragot, így : csalatkozik , hivatkozik.
3. Az ászt, eszt s areí, ent végzetek itt is elvesztik
a t betűt, mint a gyakorló formában; s a ragbeli z ef-vé
változik, p. o. puffaszt, (puflaszgat), puffasz-kodik, ereszt,
(ereszget) eresz-kedik , ragaszt , ragasz-kodik , akaszt ,
akasz-kodik, boszant, boszan-kodik.
,érint'-től, érintkezik lőn divatos.
4. így a sziszegő z, s-ben végződöknél is szebb
hangzásért vagyis a sok sziszegő elkerülése végett ,kozik' helyett ,k o d i k' van szokásban , p. o. ruháa-kodik ,
ráz-kodik, őriz-kedik, alkalmazkodik, mos-a-kodik, ke
reskedik , pofozkodik , húz-a-kodik , öltözködik , intéz
kedik st.
5. Az / és r-be végződők mindkélképen ragozhatók,
p. o. gond ol(kodik, vagy-kozik), emel(kedikv.
-kezik), vél(ekedik vagy-ekezik),nyer(ekedik
vagy n y e r e k e z i k.) st.
Jegyzetek.
a. Úgy látszik , a d és z mégis különböznek kissé
egymástul, p. o. ,emelkedik' bensőbb, s ,emelkezik' kül
sőbb, t. i. emez inkább csak egyes részeknek , p. o. tag
jainknak , ruháinknak emelését jelenti ; a honnan a külső
jelentésű szóknál többnyire ,kezik' p. o. ölelkezik, szólalkozik , találkozik , táplálkozik , tréfálkozik , csodálkozik ,
kinálkozik , vállalkozik , gombolkozik ; valamint belsőben
kedik, p. o. eszmélkedik , tolakodik; innen: hálálkozik és hálálkodik, foglalkozik (a külsőbb ér
telmű ,foglal- ,elfoglal-, lefoglal' szótul) ésfoglalkodik
(bensőbb értelemben t. i. munkálkodik) különböző értelmüek.

269
b. AB álhatók közt előfordulhatnak olyan igék is ,
melyeknek jelentései igen közel járnak az át nem ható
igékéihez, p. o. látok (= látó vagyok), hallok (=
halló vagyok); vagy mint törzsek mindkétképen előjönnek
p.o. esz, eszik, gyón, gyónik: vagy eredetileg
valóságos tiszta létei-igék p.o. jár, lép, él st. ezek ter
mészet szerént nem fogadják el a közép ragokat.
c. Mind ezen közép ragok , mind a többi formák ragai , előjöhetnek a képzőknél is , de itt csak a grammati
kai vagy állandó ragozásrul van szó.
d. Nem lehet elhallgatnom hogy ezen közép formák
(valamint a többi formák is főleg az ősz vetételekben) nyelv
tanítóink figyelmét nagy részben kikerülték , pedig már a
példákban láttuk, hogy nem kis számmal vannak. Különö
sen a közép formák mind a népi mind az írói nyelvben el
hanyagoltattak , azért nem tartam érdektelennek némely
szokatlanabbakat ide följegyezni :
sért
. j

sértekezik
viselkedik (,viseltetik4 helyett) bejeigt jí$
viselkezik , fíetbet ftcfy
szerez
szerezkedik
tár
tárakozik
félt
féltekezik ,
hagy
hagyakozik
bérel
bérleltezik
szerkeszt szerkezkedik
tart
tartakozik (,tartózkodik' helyett)
ejt
ejtekezik v. ejtőzik
engeszt
engeszkedik (,engesztelödik' helyett)
véd
védekezik
tép
tépekezik
rejt
rejtekezik v. rejtőzik
ijeszt
ijeszkedik
költ
költekezik
szentel
szentelkedik
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kerekezik
kér
kérdezkedik
kérdez
szeretkezik
szeret
tiltakozik
tilt
bontakozik
bont
szorítkozik
szorít
példázkodik
példáz
vitatkozik
vitat
tisztelkedik
tisztel
hányakozik
hány
szórakozik
szór
fúrakozik
fúr
váltakozik
vált
tömekezik *)
töm
st.
st.
5. Mindenféle gyakorló rag után ,ó z i k , özik' áll
p. o. hallgat-ózik , menteget-őzik , rángat-ózik , áskálózik, dörgölő-zik, fenyegető-zik , dorgál-ózik, integetőzik st. valamint a Jf-ben végződő egytagú , s kar, kerben végződő többtagú igék után is, p. o. ejt-őzik, fejtőzik , vakar-ózik , takar-ózik , teker-Özik. így ezek is :
fog , fogózik , fedd , feddőzik.

Ezen utolsókat lehet ,ódzik, ődzik'-nek is írni.
99.

§.

Az úgynevezett *) rendhagyó vagy szabálytalan
A. Első és második hajtogatásra tartozók.
ad, ad
Hosszú á egyedül itt a törzsben van, egyebütt sehol.
*) Mióta e könyv szerkesztetett , a mondonak közül már több lépett életbe.
**) Tulajdonképen alig van a magyarban rendhagyó ige, hanem az itt elöszúmlálandók nagy része belső hajlitáson alapszik.
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fő (vagy föl)
Mutató mód
fövök, fősz, fő (v. föl)
Jelen fövünk , föttök , főnek (v. főinek)
Jegyzetek. 1. A jelenből a többi szabálytalanság (belső
hajlitás) mindenült kimagyarázható, mely is csak abból áll,
hogy az önhangzón kezdődő ragok előtt az 6 megrövidül
s 9 szúratik közbe , p. o. fövök, fövünk, tehát félmúlt:
főve ; jövő : fövend, részesülő : fövő ; ható forma . főhet,
főhet st. a mássalhangzók előtt pedig a törzs változatlan.
A foglaló módban egy j helyett két jj használtatik p. o.
föjj. Tehát ezen ige tulajdonképen nem rendhagyó, hanem
leginkább két összesö önhangzó kikerülése végett a fön
tebb (14. §.) előadott közbeszúrat törvényét követi.
2. E szerént hajtogattatnak minden más önhangzón
végződő igeszók , p. o. lő, jő (v. j ön), nő (v. női),
nyö, ró, sző, ó.
3. Az ingatag önhangzón végződök u. m. hí, rí, szí,
ví,fú, bú,nyü, a közbeszúrat előtt is maradhatnak
hosszak , p. o. hívok (v. hívok) , vívok , fúvók , búvok ,
nyüvök.
H í , s z í , v í , ó, lehetnek a törzsben is c-vel : hív ,
s/ív, vív, óv, és : /%, bú, lehet: fúj, búj; a midőn mind
nyájan rendesen ragoztatnak.
4. Az öszvetett idők mind itt, mind a következőkben
a közönséges szabályokat követik.
hisz (vagy hiszen)
Mutató mód
hiszek , hiszesz , (hiszsz) , hisz (hiszen)
hiszünk, hisztek, hisznek
Jegyzet. A többi időkben csak az illető törzsöt írom
le, mert a többi személy attól rendesen szármaxik.
Jelen
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Félmúlt: híve
Múlt: hitt
Jövő: hiend
Parancsoló mód
higyj v. higy (jobban hidj) *)
A foglaló mindenütt egyenlő a parancsolóval.
Határ zatlan mód:
hinni
Az óhajtó mindenütt megegyezik a határzatlannal.
Melléknévi részesülő: hivő
Gyakorló forma: hiveget
Tétető forma: hilet
Lehető forma: hihet
Jegyzetek.
1. Ebben ismét nincs tulajdonképení szabálytalanság,
hanem csak belső hajlitás , melynél fogva csak a végső ss
változik el most «-, majd «?-, majd f-, majd d-vé p. o.
hinni, e helyett: hiszni; hivő, ehelyett: hiszö ; hidj, e
helyett : hiszj v. hiszsz. st. ; szinte hasonló belső hajlitás
történik a következőkben is.
2. E szerént hajtogattatik : visz (v. viszen), csupán a
parancsolóban van némi különbség :
vigyek
vígy
vigyen
vigyünk
vigyetek
vigyenek
* ) Hogy itt alkalmasint d-nek kell lenni , meglátszik a határozott alaUuil ,
hol a kiirtítolt törzs h i d d (nem : higyd) e helyett: hidj ed.
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kel (v. kél)
Hosszú é egyedül ebben a törzsben van, egyebütt
sehol; a mutató múltja pedig: kelt v. költ.
Egészen basonló ehöz : lel (vagy léi) ; múltja : lelt.
lesz, lesz (vagy leszen)
Mutató mód
Jelen íleszek' leszesz (v. lészsz), lesz (lesz v. leszen)
(leszünk lesztek
lesznek
Ieve Cv. lön)
Félmúlt levék levél
levénk levétek levének (lőnek)
Múlt törzse : lett
Jövöé: leend
legyek
legyünk

Parancsoló mód
légy
legyen (légyen)
legyetek legyenek (légyenek)
Határzatlan mód

lenni
Melléknév í részesülő
Jelen: levő, lévő
Határozói részesülő
lévén vagy: lévén
Ható forma
lehet
Éhez hasonló módon hajtogattatnak : tesz (v. teszen),
vesz CvesZ) véssen} és esz (v. eszén), azon megjegyzéssel
hogy mint álhatóknak tétető formájok is van, ekképen : lé
tet, vitet, étet (v. etet); gyakorló formájok pedig: teveget, veveget, eveget. S ,eszen'-nek mutató félmúltja
csak : evek , évéi , eve.

18
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mégy (v. megyen, v. mengyen. v. mén)
Mutató mód
Jelen * me^ek mé^ Cmégysz) megyen st.
' j megyünk mentek
mennek
Egyéb időket .men' törzs szerént származtat, p. o.
mene , ment . menend , menj st ; csupán a ható forma :
mehet.
Van (v. vagyon)
Mutató mód
vagyok
vagy
van (vagyon)
Jelen vagyunk
vagytok vannak (vagynak
Félmult : vala
Mult: volt
Óhajtó mód
Jelen : volna
Melléknévi részesülő.
Jelen : való
A többi időket ,lesz' igétül kölcsönözi s ezen tekin
tetben hiányos ige.

ver , vér
Hosszú é egyedül a törzsben van , egyébiránt min
denütt a közönséges szabályokat követi.
vesz , vész , Qtfy öerloren ob. jn ©rímbe
Hosszú é csak itt a törzsben van.
Közönséges jegyzet.
Mindezek közt a határozatlan áthatókbul határozott
áthatók (melyek a 2-dik hajtogatásra fognak tartozni) a
közönséges szabályok szerént lesznek p. o. tevé , tette ,
teendi , tenné st.
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B. Harmadik hajtogatásiak
alapszik
Nem régiben kezdjük használni; és nem igen kelle
mes hangzása miatt csak a mutató és határtalan mód jelen
jében élünk vele , egyebütt a tiszta lételő .alapul' van szo
kásban

alszik (v. almaik)
Mutató mód.
Jelen: alszom (aluszom), alszol (alnszol)st.
Félmult törzse : alvék (aluvék)
Mult : aludt (aludott)
Jövőé : alvandik (aluvandik)
Parancsoló mód
aludj v. aludjál
Határzatl an mó d
alunni, aludni
Melléknévi részes ülő
Jelen: alvó, aluvó
Ható forma
alhatik, aludhatik
Néha áthatólag is használtatván fölveszi a tétető for
mát igy : altat.
,Aluszik' szerént hajtogattatnak, minden : úszik, oszik,
üszik ragozatúak , p o. alkuszik , feküszik (V- fekszik) ,
nyugoszik (v. nyugszik), esküszik, haraguszik (v. harag
szik), vénhüszik st.
Még a kurtitott ,fekszik', ,nyugszik', és ,haragszik'
is a hasonlókép kurtitott ,alszik' szerént ; s a két első té
tető formában is : fektet , nyugtat.
18*
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betegszik (v. betegedik)
A mutató s határtalan mód jelenjét kivévén, mely
mindkétképen van , egyebütt csupán az utóbbi forma , t. i.
,b e t e g e d i k' szerént s rendesen hajlítatik.
Ide tartoznak minden szik s egyszesmind édik , ödik,
odik ragozatú igék, p. o. melegszik, v. melegedik, dühöszik v. dühödik , gazdagszik v. gazdagodik , foganszik v.
foganoszik v. foganodik , gyanakszik v. gyanakodik.
cselekszik v. cselekeszik v. cselekedik.

Mutató.
Jelen : mind a három alakban minden személy rendes.
Félmult : cselekvék (v. cselekedék)
Mult: cselekedett
Jövő : cselekvendik (v. cselekedendik)
Parancsoló,
cselekedj v. cselekedjél
\
Határ xatlan.
cselekedni
Melléknévi részesülő
cselekvő (cselekedő)
Ható for ma.
cselekhetik (cselekedhetik)
Az egész látszó szabálytalanság csak abban van, hogy
önhangzón kezdődő ragok előtt ed helyett e is állhat.
E szerént hajlítatnak : dicsekszik , v. dicsekeszik , v.
dicsekedik , és : menekszik v. menekeszik v. menekedik.
eszik
A föntebb említett ,e s z e n' szerént azon különb
séggel , hogy a személyragok szorosan a harmadik hajto
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gatáshoz tartják magokat, p. o. ohajto mód: enném, ennél,
ennék sí. s mind itt, mind amott, a mutató multjának törzse
ett v. evett, de a többi személyeknél csak a kurtább
törzs után : e t t e m , e t t é l st.
genyedszik, genyedzik
A mutató és határzatlan mód jelenjét kivé vén, hol
mindkétképen van, egyebütt az utolsó törzsnél fogva s
rendesen hajlítatik. Valamint minden más igék is, melyek
nek szik s egyszersmind dzik v. zik (ezik) raguk is van
p. o. ügyekszik v. ügyekezik.
Mutató.
Jelen : iszom , iszol , iszik , iszunk st.
Félmult: ivek
Mult: ivott
a többi személyeknél : itt, p. o. ittam st,
Jövő: iand
Parancsoló,
igyál
Határzatlan.
inni
Melléknévi részesülő
ivó
Ható forma
ihatik
Áthatólag is használtatván: iszom, iszod, iszsza st.
fölveszi a tétető formát is , igy : itat.
Jegyzetek hiányos igékrül.
,A l s z i k' ,e s z i k' iszik', még egy különös ragot
is fölvesznek u. m. hatnék , hetnek (a ható forma óhajtó
módja)
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altatnám

alhatnál

alhutnék

bm fdjláfríg, (fcit) bijl K
alhatnánk
alhatnálok
alhatnúnak
ehetném ,
ehetnél
st.
bin Jjungtig
ic.
ihatnám ,
ihatnál
st.
bín burfh'g
jc.
Ezeknek a népnyelvben még imiltjok is van , így :
athatnám volt , alhatnál volt
Hogy ,s z o k o t t', ily értelemben : szokása van,
csupán multban használtatik, megvan a maga alapja, mert
a , szokás' természet szerént tartós időt fejez ki. Némely
irók kezdik jelenben is használni igy : szok. ^Szokik' pe
dig ezen értelemben áll : valamihez szokik s rendes
hajlitásu.

100. §.
Személytelen igék.
A személytelen igéknek csak harmadik személyük
van. Kétfélék:
1. Tulajdonképen személytelenek, melyekben 1-sö
és 2-dik személy nem is lehet, u. m. ezek:

-

>

alkonyodik, e§ bámmcrt
éjjeledik , f§ unrb 9íac6.í
esik , eső esik , eg tegnft
hó esik-, eS f<f;neít
jég esik , eő fyagcít
esteledik , estellik , eő ixit'rb 2lbení>
fáj, főt^iitftf^, cő fdjmerjt
hajnalodik, hajnallik, e§ h)írb 3Worgen
hallik, hallatszik, inán ^őrt
harmatozik , e§ t^auet
havazik v. havaz, eő fcb.netft
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menydörög , tS bőimért
nappalodik, eá nnrb SÁifl
permetezik v. permetez , fg níefett
rémlik , eö imnft
szemzik (az eső) , eö uíefeít
villámlik , eá bligt
Jegyz. Minden idejök s módjok van , de csupán har
madik személyben s a német ,eá' magyarul különösen soka
sem tétetik ki.
2. Nem tulajdonképen személytelenek :
illik (nekem), eá ifi (mír) fdjtcfíídj
kell (nekem), (t<$) főtt; (tcb.) mag; (iíty) brau<$e; c3
ifi (mtr) nőíljtg ob.
kelletik (nekem), (tc$) muf, e§ tji (rntrj
lehet (nekem), (í<$) fann, eá íft (mtrj
fann ^aben
megesik (nekem) , (t(^) főmmé ftbel aii.
nincs v. nincsen e§ ifi ttíc^t
nincs v. nincsen nekem , t'dj ^abe níc^t
sincs v. sincsen , c§ ifi aitc^ ntd^t
nekem sincs v. sincsen , iá) ^abc aítd) itídn
szabad (nekem), (tdj) barf
történik , e8 creipet fí(f>
van nekem , íc^ b/abe
Jegyzetek.
1. Mindezek mellett a személyek, mint láttuk, tulaj
donító esetben vannak , magok az igék egyes vagy többes
szám szerént többnyire minden időben hajlíthatok, p. o.
lehet nekem , lehet neked , lehet neki ; vagy : lehetnek
nekem , lehetnek neked st.
lehetne nekem st.
lehetett nekem st.
lehetend nekem st.
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2. kell, lehet, van, illik, személyesen is
használtatnak, így: (én) kellek, (te) kellesz, st. (én)
lehetek, (te) lehetsz; (én) vagyok, (te) vagy st.
3. Nincs, sincs csupán mutató jelenjével bírnak ;
a többesben : nincsenek , sincsenek. — ,s z a b a d' többi
időben nem használtatik ; óhajtó módot is kezdenek írni :
szabadna. — ,nincsen' helyét a többi időben : nem
vala, nem volt, nemleendst. ; ,sincsen' helyét
pedig s e m va l a, s e m v o 1 1 st. pótolják ki.
4. Van, lehet, nincsen mellett a birtokot je
lentő szók mindig birtokragokkal állanak , a midőn n ek e m , neked st. el is maradhatnak , kivévén ha a nyomosság rajtok fekszik , p. o. van könyvem , van könyved,
vannak könyveim st. ; lehet könyvem , lehet könyved , st
nincsen könyvem, nincsen könyved st.; nyomositással : ne-,
kém van könyvem , neked nincs'en könyved , st.
Hasonló ezekhöz a föntebb emiitett ,fájc, p. o. (ne
kem) fáj az ujjom, (neked) fáj a fejed , (neki) fáj a keze ,
(nekünk) fáj a fejünk, (nekünk) fájnak az újjaink st.

101. §.
Végjegyzetek a hajlilásókrul.
Mondjatok nekem nyelvbuvárok még csak egy nyel
vet, mely eszmék bőségében s a szóknak grammaticai tel
jes, tökéletes alakulásában a magyart nem felülhaladná,
hanem csak megközelitné. Mondjatok nekem még csak egy
nyelvet , a melyben egyetlen fönévbül 700- nál , s egyet
len átható igébül 2000-nél több új grammatikai szók
származnának , s ily csoda egyszerűséggel és szabályos
sággal származnának ; mondjatok csak egy nyelvet , mely
a szép hangzásra s főleg a szépmozgásra, egyes szó
hangoknak szabályszerű közbeszúrása , kilökése , az öszve
nem férhetöknek hasonitása által jobban ügyelne , melyben
a törzshöz ragadott minden szótagnak , sőt többnyire az
egyes szóhangoknak is saját jelentése volna, melyben
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még a szabályi alanságok is szabályosak st. st. mondjatok
nekem még csak egy ily nyelvet : s én lemondok szeretett
nyelvemről.
Hallom ellenvetéseiteket is: Egyes szók igen hosszúra
nőnek. — Ue van-e csak egyetlen egy szótag, s legtöbb
ször egyetlen egy szóhang, melynek jelentése vagy alapja
nem volna? Nincsenek-e azok helyett a legegyszerűbb
gyökszavaink, milyeket s mennyit, tudtomra, egy ösmeretes nyelv sem mutathat ? Megcsalják itt szemünket az őszvetett betűk is, úgy hogy ha ezeket egyszerítnök , nyel
vünk sokkal mozgékonyabbnak , s még egyszer oly töké
letesnek látszanék, a mellett hogy írásunk is szebb volna;
mert én nem tagadhatom, hogy kivált a sok nehézkes y min
dig botránkoztatja szememet.
Másik ellenvetés : Néhol a szép mozgás igen veszt ,
csupa hosszú , vagy csupa rövid szótagok követvén egy
mást. — Hogy ez leginkább helyesírásunk hibája , itt-ott
láthatá a becses olvasó.
Harmadik ellenvetés : Sokszor az egyhangúság is
szembetünő. — Igaz , hogy a fen- és alhangúság törvé
nyei miatt ezen hibába könnyen eshetünk ; de ezen hiba
egy részrül szinte írásunké , mely egészen elhanyagolja
az ö , é önhangzókat , más részrül a szószerkezőé — stylistáé , — ki az egymás után jövő szókat meg nem válo
gatja vagy gyönyörű mozgékonyságú szórendünket mű
vészileg használni nem tudja.
Negyedik ellenvetés : A ragok legnagyobb része
mássalhangzón végződik, különösen a többes mind a ne
veknél mindaz igék valamennyi személyénél csupa k (vá
runk, vártok, várnak). — Nyomos észrevétel ugyan,
mindazáltal nem egészen áll, mert 1.) már a ragok közt is
sok végződik önhangzókon p. o. a birtokragoknál , ré
szesülöknél; st. azonban ezen elvet a nyelvalkotó szellem
úgy látszik a képzőkre tartá fenn, mert számos és a legszokottabb képzőink utóhangzósak ; 2) a többes raga sem
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mindenütt k , p. o. a birtokragoknál a birtoktöbbséget je
lentő szóhang: i vagy: a«, el Nem tagadhatni, hogy az
igéknél azon kivül , hogy a többes valamennyi személyé
ben k van , még az egyes számban is az első hajtogatás
első személye szinte k (várok); így a 3. hajtogatás har
madik személye is (vár a tik): mindazáltal reményleni
szabad, hogy ha a eh vagy kh régi jogait visszanyerhetendi,
ezen keményhangúság is némileg szelídülni fog.

Második Szakasz.
Szóképzés.
Első fejezet.
Szószármaztalás.

102. §.
A szóképzés fötörvényei.
Szót képzeni vagy alkotni azt teszi: valamely törzs
höz vagy új szóhangokat vagy épen önálló szókat füg
geszteni , a végett, hogy a törzs értelme vagy pedig
egyik szó a másik által közelebbről meghatároztassék s
ekképen egy újabb képlet jelöltessék meg. Az elsőbb eset
nek különös szóképzés vagy csak : származtatás, az
utóbbinak összetétel a neve.
Mikép a német s némely más nyelvekben, úgy a ma
gyarban is nem csak helye van a szóképzésnek s különö
sen származtatásnak, hanem ezen tekintetben is jóval gaz
dagabb a magyar minden más ösmeretes nyelveknél.
A szóképzés (mint általában a nyelv) fensöbb törvé
nyei (4. §.) pedig u. m. érthetőség vagy szabatosság,
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hangkellem és rövidség egy ösmeretes nyelvben
sem tűnnek ki annyira mint a magyarban.
A rövidséget v. egyszerűséget illetőleg , itt is mint a
ragoknál, csupán egyetlen szótag, sőt gyakran egyetlen
szóhang adja a származékot (mert a több szótagok több
nyire öszvetettek , mint magok az eszmék , melyeket je
lölnek).
Példák a legegyszerűbb képzésekből : kor , kora ;
ház, haza; lom, lomb; kenő, kenőcs; teker, tekercs;
kül, küld; kar, kard; szül, szüle; elé, elég; Pest, pestz;
ég, égi; szí, szí/; far, larft; ó, ó/; hí, hím; kór, kórö;
el, elő; bú, bús; nő, nős; von, vonsz; fél, féli; öl,
(33ufen) öli; gyönyör, gyönyörű; nyel, nyelő; ellen, ellenz ; st. Lehet-e e részben nagyobb tökéletességet nem
kivánni , hanem csak képzelni is ? De midőn több szóhan
gok-, vagy tagokbul áll is a képző, az már többnyire öszszetétel s mind jelentéssel bír.
Az érthetőségnél vagy szabatosságnál fogva az
egyenlő képleteknek egyenlő jelezéssel kell bírniok: E
részben bár vizsgálataim még nem sok viszhangra találtak
s egy két nyelvészeink még nemigen gazdag eredménye
ket mutathatnak , fogjuk alább látni , hogy ha vizsgálódásinkban nagyon messze nem megyünk is , képzőink jelen
tései könnyen feltalálhatók , a nélkül hogy idegen nyelvekhöz kelljen folyamodnunk; sőt ez utóbbi mód nem csak
fölöttébb szaporítja a munkát, hanem homályban is hagyja a
legtöbb fejtegetést, úgy hogy e részben nyelvészeinknek
akár félszegségén , akár hanyagságán , akár félénkségén
csodálkozni nem győzök.
A hangkellem különösb részei : széphangzás, és
szép mozgás (hangidom, rhythmus).
A széphangzás kivánja hogy a szók főképen könnyen
ejlhetök legyenek. — Hogy erre nézve, mint mindenütt .
itt is nagy gondot fordít már maga a nyelvszokás , alább
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bőven látandjuk , részint betücsere , közbeszurat , hasonitás és több más nevezetek alatt helyenként már előadtuk.
Végre a szépmozgás kedveért a hosszú és rövid szó
tagok st. váltogassák egymást. Itt sincs panaszunk a nyelv
szokásra , mely még b ö l c s-s ég, s z ü z-s é g s többek
helyett bölcseség, szüzeség alakokat használ ,
vagyis közbeszúrattal él. Az írók hibája, ha:nemüek,
jószívűség, építés, kimondhatatlan, barát
ságáért s több hasonlókat írnak a szebb mozgásu: nemüek, jöszivüség (vagy jószívűség), építés,
kimond h atlan, barátságaért helyett.
Elsőbben az állandóbb képzőket adom elő , azután a
szokatlanabbak közös jegyét. Külön kötetben pedig vala
mennyit betűsorban s bő példákkal.

103. g.
Főnevek állandóbb vagy szokottabb képzői.
csa , cse ; ka, ke
és összetéve :
-cska , -cske , (ocska , ecske , ócska , öcske)
Kicsinyítő képzők s mind fő, mind mellékneveket
alkotnak vagyis mindkettőhöz (még a másodfokot és sark
számokat is ideértve) járulnak.
Szabályok.
1. Mássalhangzón végződő többtagú szók
után a rövidség törvényénél fogva rendszerént az egysze
rűk ragasztassanak , p. o. emberke , madárka , sinórka ,
gyermekese , galambka , föllegcse st. bár az öszvetetteket
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is elfogadják. Különösb figyelmet érd emelnek az önhangzól
vesztett és kurtított nevek, p. o. toronyka v. tornyocska,
gödörke v. gödröcske; bokorka v. bokrocska; gyökérke v. gyökerecske; kőtelke v. kötelecske; sugárka v. sugaracska ; fövényke v. fövenyecske.
2. E gytagúakho z avagy pedig önhangzón
végzödökhöz, bár ezek többtagúak, az öszvetetteket
köti a nyelvszokás , p. o. kádacska, babocska, nagyocska,
szépecske, szebbecske , roszacska, négyecske, ölöcske;
felhöcske , szellöcske , almácska st ; szinte a másodfokú
melléknevekhez is , bár többtagúak : p. o. nagyobbacska ,
öregbecske , roszabbacska.
3. ft, és inybetü társa g után szebbhangzás végett a
többtagú szókhoz csa, cse, járul, p. o. alakcsa, tobákcsa ,
patakcsa , vidékcse, gyermekese, hüvelykese, föllegcse,
melegcse, hidegcse, harangcsa,, hézagosa, virágcsa,
süvegese, öregese. A sarkszámok is jobban kedvelik eze
ket , p. o. kilenczecske , hármacska.
4. A többi mássalhangzókhoz lm , ke, p. o. hasábka ,
beszédke , emberke, bolondka, tolvajka, oldalka , levélke,
asztalka, érdemke , kicsinké , bogárka , állatka , gonoszka.
5. A keresztnevek akár ön- akár mássalhangzón vég
ződnek , mindig csupán az egyszerű ka, ke, képzőket fo
gadják el , p. o. Ferenczke , Ferike , Jánoska , Jancsika ,
Józsefke, Józsika, Erzsiké, st.
6. Széphangzásért a cs- be s-be végződő többtagúak
is csak : ka, ke, képzőket kedvelnek p. o. takácska , mondáska (nem: raondásocska) , keléske, húszaska.
A mi ezen rag értelmét illeti, erre csupán ennyi pél
da után is sok magyarázat nem kell; azonban más sza
vaink is vannak, melyekben ugyanezen betűk is kicsinyilö
jelentéssel mutatkoznak, u. m. kis, kevés; ezekben
pedig: kicsi, csak, csekély, mind ács, mind a /»
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föltaláltatok ; sőt ezen képzők mint szóhangok a német
dj'en , 'Mein-nal is úgy látszik rokonok.
Jegyzet.
Mind a cs, mind a k más értelemben is fordulnak
elő . mint a ragok és képzők betűsorában láthatni.
d, ad, ed , ód, da, de

Járulékot, birtokot , helyet jelentenek, (mint : oda)
p. o. Álmosd,Endréd, Borsod, Várad, csárda , zárda. st.
3, aj, ej, aly, ely , ály , ély ,
Jelentésűk folytonosság, folytonos lét (mint ezen gyök
szóké is : tej , vaj , foly , hely , mély , súly , zaj , nyáj , haj
st.) p. o. olaj, moraj, kaczaj , zsibaj , karaj, zörej , czikkeíy, terepély, lapály, viszály st.
k , ok , ék , ék

Jelentenek 1-ör külsőséget (mint ezen szó : ki, auá,)
p. o. fark , hüvelyk , ajak , hasadék , hasilék , kerék.
2. álloványt , okot , (mint ezen szók ; k i, wer ; ok ,
Urfadje p. o. árnyék (tc&atttgc ©Ubjtanj), akadék (akadás
oka) , sulyok st.
m , ám , em, ont , önt , ma, me

Jelentenek tárgyat, miséget (mint ezen szó : mi, toa8)
p. o. elem (=elö-mi), elme (—élő mi) , folyam ( - folyó
mi) , terem (—tér mi), kellem (—kellő mi) , hajlam , já
rom , álom , öröm st.
né
Feleséget jelent s megegyezik a német tnn-nel, p.
o. grófné , királyné , biróné , Hunyadyné.
Jegyzet. Nyilván látszik hogy nő szóval egy ; azon
ban az írók megkezdik különböztetni a keltöt , s ez utolsó
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alalt csak némbert értenek, p. o. barátnő, barátnőm, annyi
mint : nőnembeli barátom , nem : barátom felesége , így :
koldúsnö st.
ár , ér ,
Jelentenek átható munkásságot (mint ezen szó ; erő
•flraft) s valamivel íbglalkodót , p. o. buvár , kulcsár, határ,
vezér, füzér st.
ság, ség Óság, eség).
Megegyezik a német ,ljett, feít, f$aft, tíjum'-okkal st.
Jelent :
1. A nevektől elvont, a tárgytul elgondolt tulajdon
ságot, p. o. szépség, magosság, bölcs e ség, érettség,
sokaság, egészség.
2. Méltóságot , hivatalt , müvészséget , p. o. király
ság, papság, uroság, számvevőség, kertészség.
3. Sokasági nevet, p. o. polgárság, nemesség, ma
gyarság.
-1. Tartományt, megyét, kerületet st. p. o. herczegség , püspökség , nyírség , szilágyság.
Láthatni, hogy mind fő-, mind melléknevekhöz járul
nak; kivált a melléknevek majd mindnyájan elfogadják, de
a beszéd más részeivel is öszvejöhetnek , u. m. igékkel p.
o. lehetség, mulatság, nyereség, hazudság, fogság; ha
tározókkal, p. o. közelség, távolság, felség, fenség, tulság'
Összetétetett s melléknévi képzőbül és ág, eg (=egy)
szóbul, tehát jelent egyedüles vagyis elvont j e g y e t v.
tulajdonságot; ») jelenti továbbá: sok egy; mint a föntebbiek mindezeket tisztán mutatják.
*) Ha valamely obscurus — sötét — ember nevetségesnek találná, hogy
,ség'ben ily hosszú értelem lappansj, lita-itom idegen nyelv pliiloso
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ász , esz
Jelent valamivel foglalkodót, még pedig nemében
jelesb , művészibb foglalkodót, p. o. kertész (=kertmüvész) vadász, agarász, festész, építész, st. Eredete nyil
vánosan tesz (aSernunft).
Mint melléknévi kepző is előjön ezekben : merész ,
gyülevész.
at, et
Használtatik valamely véghöz vitt munkásság, mivelet kijelentésére s többnyire igékhöz ragad , p. o. ítélet ,
akarat, becsület, parancsolat
Jelentése ,íesz, teke? st. szók tiszta gyökébül (—te)
eléggé világos ; ász , ész képzőkhöz ragadva elvont eszméjü főnevet alkot , p. o. művészet, vadászat, festészet st.

104. §.
A keresztnevek használása.
A főnevek közt különös figyelemre méltók magyar
ban a keresztnevek. T. i. majd minden keresztnevekről áll
azon észrevétel, hogy a leghosszabb nevekből is többnyire

phokra, kik az ilyet nem tartják nevetségesnek , hanem inkább gyéren
mutatkozó szókban is igen nagy nyereségnek hogy p. o. def aire en
nyit tesz : t/ctruire ce qui est fait. LE MESL Condderations philosophiques sur la langue franijaise 28. lap. továbbá : admirab le
ment annyi: d' une maniére admirable 118. 1. — A 3i. lapon igy
szól : Toutes ces párticules abrégent le discours, et satisfont aubesoin le
plus imperieux de l' intelligence , en facilitant l' émission de la pensée
avec cette promptitude essentielle á sa nature. — Továbbá Smitthenner
azt mondja: ©fcredjen ijl ©timme íreden. Utfpradjldjre. 17 lap.
Kammstein Metaphisicájának pedig legalább fele mind ilyenből áll.
Ezen felül az obscurus ember azt sem tudja , hogy minden össze
tétel összetett képletet vagy eszmét fejez ki ; s ezért magyarázzuk az ily
képleteket szokásban levő külön szókkal is.
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csak az első szótagot tartjuk meg; s ehöz a következő
szótagból egy mássalhangzót vevén még föl, egy önliangzót (többnyire i-t) kötünk hozzá s ily alakban igen sok
szor használjuk a közéletben, p. o. József, Józsi; Ferencz, Feri; János, Jani; Péter, Peti; Erzsébet, Erzsi;
Mária, Mari ; Júlia, Juli ; Dániel , Dani ; Sámuel , Samu ;
Ádám, Ádi; Boldizsár, Boldi : Mátyás, Matyi; Róza,
Rozi ; Zsuzsána , Zsuzsi. — Még egytagtíak is vesznek
föl önhangzót p. o. Pál , Pali ; György , Gyuri ; néha egy
kis változással, p. o. Márton. Marczi ; István, Pisti ; László,
Laczi; Lörincz , Lenczi s t.

105. §.
Melléknév szokottabb képzői.
A kicsinyitöket, mint föntebb láttuk, épen ügy s azon
szabályok szerént fogadják el a mellék- mint a főnevek,
még a másodfokúnk , sőt a sarkszámok is.
Továbbá különös említésre méltók e következők :
Tudjuk (13. §.) hogy előtte nem ékezletik meg a rö
vid hangzó.
Jelent pedig 1. minőséget kedvező értelemben, p.(.
ég , égi ; isten , isteni ; atya , atyai ; festő , festői ; szel
lem , szellemi.
2. Valamely személyhöz vagy helyhöz tartozót , va
lahol tartózkodót , p. o. királyi , püspöki , hazai , magyar
honi, magyarországi, poroszhoni, mezei (virág), erdei (fa).
3. Valamely helységhöz , városhoz , vidékhöz tarto
zót , p. o. pesti , budai , bécsi , dunai , dunamelléki.
4. Ezen képző még határozókai , utoljárókat s ez ál
lal egész mondatokat is melléknévít p. o. a magyarnak
19
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fejedelméhöz és hazájához* vonzalma ; valamely nemzet
nek a tudományok-, mesterségek- s általánosan a müveltségbeni elömenlére, nyelvének csinosbulásábiil ítéletet
hozhatni.
Jegyzetek.
1. A népnyelv ez utolsó mód helyett ,való' szóval
él , p. o. a magyarnak fejedelméhöz és hazájához való
vonzalma. Ha ezt : ,vonzalma' az utoljárós szó elébe teszszük , elmarad mind az i mind a való, igy : a magyar
nak vonzalma fejedelméhöz és hazájához.
2. Melléknevekhez az i képző soha sem járul.
A mi eredetét illeti, alább több példában fogjuk látni,
hogy minden pusztán önhangzói képző concret — együttes
— értelmet ad a szóknak.
s, ős, és, ős, ős
Jelentenek 1-ör valamivel birót,p. o. hatalmas (tnádj*
tig), erényes, markos, tentás, részes.
2. Valamit magában foglalót , p. o. boros (kancsó),
képes (könyv), méhes (kert).
Valamivel fölkészítettet , p. o. kardos , köpönyeges.
4. Valami jóval viselkedöt , valami jót mutatót p. o.
kegyes, kegyelmes, irgalmas.
5. Minőséget mind kedvező mind nem kedvező érte
lemben, ahoz képest a micsoda szókhoz járul, p. o. férfias,
asszonyos, gyermekes, öreges.
6. Módot, szokást, p. o. uras; leginkább nemzeti
nevek után , p. o. olaszos, angolos, németes , magyaros.
Ezen értelemben még jobban kiemeltetik ha t képzőn
szó után járul az ős, ős st. p. o. úrias, erdéíyies ; leginkább
városok nevei u!án p. o. bécsies, párizsias.
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7. Még melléknevekhöz is járulnak s ezeknek tulaj
donságaiban részvevőt jelentenek , p. o. sárga , sárgás ;
kék, kékes; sötét, sötétes; tudó, tudós; szent, szentes.
8. Mint főnévi képzők mívest , készítőt jelentenek,
p. o. kalapos , órás , fésűs , fazekas.
Eredetét illetőleg, ha egyéb s-es szókat is vizsgálgatunk , úgy találjuk , hogy az s folytonosságot, folytonos
lételt, munkásságot, mennyiséget fejez ki, p. o. sebes,
siet, sujt, esik, sok; sőt magok az és, s. is kötsz Jk mik
egyebek , mint folytatást jelentők. Ki tilt tehát azt mond
hatnunk, hogy az s betűnek együttes (concret) jelen
tése vagyon ? Egyébiránt is nem csak én hanem mások is
folytonos szóhangnak nevezik.
ékény , éköny , ékony
Jelentenek lehetőséget (belső könyüséget) cselekvő
értelemben , p. o. találékony , érzékeny , jótékony , enge(1 éköny.
Eredetök: könyü.
h, ha, he, hó, hő
Jelentésök: hiány, hiba, üresség, kellemetlenség,
p.o. renyhe, lajha, léha, bohó, felhő. Ezen jelentés az
öszvetételeknél is szembetünő , p. o. vénhüszik , petyhüszik, büzhít, teher, sebheszt, st. Legtöbbször előfordulnak:
ható , hető
Lehetőséget jelentők, de leginkább szenvedő érte
lemben , p. o. gondolható , hihető. Tehát különbözők:
érezhető (a meleg), érzékeny (a személy).
Jegyzet. Úgy látszik, ,hat' igének részesülőébül fordítatott képzővé.
Ián, len
Jelentenek tagadást p. o. korlátlan, akaratlan, étien,
vétlen , bitien , büntetlen.
19*
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Eredetük világosan öszvetelt, t. i. / szóhangból, mely.
ha ,él, lesz, lét, lehet' st. szókat visgáljuk, léteit
jelent, és w-ből, melyet ,n e, nem' sí. szókban jól ösmerünk.
Ezen képzők többnyire magok elébe veszik még a t ,
(at, et) képzőket, melyekről föntebb már szólánk, igy :
llatt , tlen, atlan , etlen p. o. szerencsétlen , szaporátlan,
atyátlan, egyenetlen , tudatlan , kelletlen , hallatlan , vé
letlen, főtlen v. fövetlen; helycsere v. áttétel (metathesis)
által ,talan, telen' is.
Ezen áttétel leginkább önhangzón végződő avagy
egytagú mássalhangzói végű nevek mellett fordúl elő, ügy
hogy az előbbi alak is használható. Példák: erőtlen
vagy erötelen, sótlan vagy sótalan, tisztátlan v. tisztátalan, íze ti en vagy íztelen, szár
ny atlan vagy szárnytalan, színe t len, v. szín
telen st.
A két alak közt a nyelvszokás némely szóknál kü
lönbséget is állapíta , p. o. gondatlan és gondtalan,
szemetlen és szemtelen, álmatlan és álomtal a n.
A mássalhangzón végződő több tagú nevek a talán ,
telen alakot kedvelik , p. o. boldogtalan , elégtelen , szük
ségtelen , örömtelen , határtalan.
Figyelmezzünk a kurtítást és kilökést szenvedhetö
szókra is, p. o. f enek t elen v. feneketle n, né v te
len v. nevetlen, vélektelenv: vét k e t 1 e n ; m ocs ok t a Ian v. mocskatlan st. sőt ha meg nem rövidülhel is p. o. ablakallan v. ablaktalan, csilla
ga tlan v. csillag talan.
Ugyanezen képzők összetétethetnek a hat, het (lehe
tőséget jelentő) ösmeretes képzőkkel is igy : hatlan , het
ien , vagy hatatlan , hetetlen.
A rövidség elve azt tanácsolja , hogy a hol csak le
hető (t. i. igéknél) az elsőbbekkel mint egyszerűbbekkel
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éljünk. Példák: leh e tetlen helyeit: lehetlen, hal
hatatlan helyett : halhatlan, utánozhatatlan he
lyett: utánozhatlan, rendíthetetlen helyett:
rendíthetlen, áll hatatlan helyett: állhatlan.
nyi
Jelent meghatározott nagyságot, sokságot, terjedséget , mértéket p. o. egy arasznyi, hat ölnyi , két órányi,
hűvelyknyi , parányi , öt mértföldnyi , annyi (=aznyi).
Összetétetett ny betükből , és t melléknévi képzőbül,
melyről már szólánk.
Ha figyelmezünk ezen szókra : nyúl , nyujt , nyug
szik , nyáj , nyom st. világosan érthető , hogy ezek mind
nyájan némi terjedséget jelentenek , sőt meg van ezen
értelem az ,anya' (= szülő = szaporító = terjesztő) szó
ban is.
M, M, M, «

Jelentenek együttességet; s leginkább mellékneveket
alkotnak p. o. jó szivű , nagy lelkű , gyönyörű , szomorú,
piros képű , két lábu.
Jegyzet, íróink itt sem vigyáznak a szép mozgásra
s összevissza írják a hosszú és rövid M, ü-ket.

106. §.
A nemzetek neveiről.
A nemzetek nevei mind fő-, mind melléknévként vál
tozatlanúl használtatnak , p. o. magyar , német , angol;
franczia st. magyarok , németek , angolok , francziák ; ma
gyar nyelv , német nyelv , angol nyelv , franczia nyelv,
st. Ezen két észrevétellel :
1. Ha módot, szokást akarunk kifejezni , akkor s, ős,
es st. melléknév-képzőket használunk, mint a föntebbi szak
ban (105. $.) láttuk.
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2. Ha larlománybul valót értünk alatta , akkor ezen
szókat is köthetjük hozzájok : honi, országi, földi,
p. o. magyar(honi) utak , ángol(országi) müipar , olasz(iöldij művészet, st.

107. §.
Igék szokottabb képzői.
ad, ed
Tiszta léteiigékei képeznek, p. o. árad, széled, ered st.
Találkozik egy két áthaló ige is , de ezek is eredeti
leg át nem halók , p. o. szenved , ragad st.
Eredete világosan : ad ige
edik, odik, ödik
Ezek csak annyiban különböznek az ad , ed ragoktuí,
hogy szenvedő ik járul hozzájok tehát szenvedő léteiigé
ket jelentenek. Sok melléknevek,kivált </, s, r végűek elfo
gadják , p. o. melegedik, öregedik, részegedik, erősödik,
csendesedik, drágodik, vaslagodik, ravaszodik , undorodik,
kanyarodik, némely átható igék is, p.o. tekeredik, keveredik.
Nevezetes hogy a melléknevek a másodfokban is el
fogadják , p. o. öregbedik , nagyobbodik , hosszabbodik,
roszabbodik , kisebbedik , könyebbedik.
ászt, észt
Világosan maga a ,tesz' ige, csak hogy t és sz he
lyett cserélnek (melathesis). Tehát átható , sőt a legáthatóbb igéket alkotják , ezen értelemtől soha el nem távoz
ván. Többnyire épen azon szókhoz függednek, melyekhöz
az előbbi ad, ed p. o. áraszt , széleszt , ereszt , ragaszt.
dít
Öszvetétel a föntebbi d és alább előjövendő ft-böl.
dúl
Hasonlókép d, és úl
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(J, (eg, og, ög, eng, ong, öng).

Jelentése mint származása annyi mint egy , azaz :
«gyütt, ismétlés, folytonosság.
A most mondott háromrendbeli képzők többnyire
ugyanazon gyökszóhoz függednek , p. o.
jajdít
mozdít
pezsdít
csordít
kondit
rendít
csendít
buzdít

jajdúl
mozdúl
pezsdül
csordúl
kondúl
rendül
csendül
buzdúl

jajog, jajong
mozog
pezseg
csorog
kong
reng
cseng
buzog, buzong

ik
Mint tudjuk szenvedést, szükségességet jelent s meg
felel a ,&-ell' szóban levő értelemnek.
Még nevekből is alkot egyszerű hozzájok függedés
által szenvedő igéket , p. o. vágy , vágyik , ok, okik, tele,
telik st.
/, (ál, el, ol, öt, tal, lel}
Ha ennek eredetét keressük, minden baj nélkül fel
találjuk ezekben : é l , lesz. — Tehát többnyire lételigé
ket alkot s ritkán némileg áthatókat. Példák : kapál , esz
mél, dudál, tréfál , nyaral , telel, sokai, kevesel, dobol,
helyesel , gondol , csókol , fájlal , érlel st. Néha az ik-el is
fölveszi, s leginkább színt jelentő szók után , p. o. sötétlik,
feketlik , világlik , csillámlik , kékellik , zöldellik st.

í, (at, et, tál, tet)
Hogy a t rokon ezen szóknak : tesz, tehet, tett
st. tiszta gyökével (mely: te) s tevést, cselekvést, át
hatást jelent , sőt magában az ,á t' szóban, továbbá szen
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vedő esetben st. ez az értelme , nem szükség sokat muto
gatni ; de a többi ragokkal s képzőkkel egyesülve is soha
el nem távozik ezen jelentéstül; és a lételigékbül mindig
áthatókat képez. Azért lássunk inkább példákat: készt,
sért , árt , köszönt , vált , cseppent , ront , ért , tart,
veszt , renget , csenget , mozgat , büntet, ültet , oktat st.
il, ü
Összetétel i melléknévi képzőbül és t (= tesz) be
tűből ; tehát jelentése világosan átható p. o. épit, térit, tel
jesít, szállít, igazít st. Többnyire minden melléknevek föl
veszik még a másodfokban is p o. nagyobbít , kissebbít,
könnyebbít, öregbít. Másféle szóknál gyakran egyesül az
* melléknévi képzővel is , p. o. ért-esít , út-asít st.
int
Annyi mint gyöngén tesz p. o. tapint, érint, igazint,
osint , suhint , emelint.
ül , ül, úl , ül
Világosan w, w melléknévi képző, / (== lenni} betüvel
egyesülve s lételigéket alkot , többnyire épen azon szókbul , melyekből az it áthatókat , p. o. épül , térül , teljesül,
igazúl, nagyobbúl, kisebbül, értesül st.
Jegyzet. Ha a melléknév önhangzón végződik : az
általános szabály ellen (20. §. 1.) a törzs hangzója kilö
kendő, akár í t akár ú l képző járuljon a törzshöz p. o. ritka,
ritkit , ritkúl ; sima , simít , simúl ; tarka , tarkit , tarkúl ;
sárga, sárgít, sárgúl; fekete, feketít, fekeiül; enyhe,
enyhít , enyhül st.
van, ven
Leginkább csak függő gyökökhöz járulnak és (mint
világosan látszik) ,v a n' igétől származván , léteiigét ké
peznek.
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A e betű hasonlítás által (24. §.) a gyökszó végső
mássalhangzójává változik át. Példák: puffan ( — puf-van),
roppan (—rop-van), nyikkan. csöppen, döbben st.
Az ösmeretes t betű járulván hozzájok áthatókká vál
nak , p. o. puffant , roppant , nyikkant , döbbent.
Jegyzet. A föntebb érintett g, (eg, og, ög) ezekkel is
viszonyban áll , igy :
puffan ,
roppan ,
nyikkan ,
cseppen ,
döbben ,
st.

puffant ,
roppant ,
nyikkant ,
cseppent ,
döbbent ,

pufog
ropog
nyikog
csepeg
dobog

z, (az, ez, oz, őz)
Többnyire átható igét képeznek , p. o. ellenz , vonz,
aranyoz , szegez , hegyez , rágalmaz , hibáz , ösztönöz,
haboz st.
Hogy folytonos betű levén gyakorló jelentése van,
már az igék formáinál láttuk; ha ennek megfelelő önálló
szót akarunk keresni : akár közelebbet , akár rokonabbat
nem is kivánhatunk ennél : ü z.
Az ik-et sokszor magához veszi a szenvedő létel
kijelentésére néha ugyanazon, néha különböző igéknél,
p.o. virágoz, virágzik; vérez, vérzik; haboz, habzik;
csomóz , csomózik ; poroz , porzik ; hullámzik, hangzik st.
kézik, kozik, közik
Hogy ezen szótagok középigét képeznek, és köz szóbul, vagy ha tetszik, ennek egyes hangjaiból (k és z) s
az ik szenvedő ragból alkotvák , már föntebb érintettük.
Példák : fegyverkezik , szabadkozik , barátkozik . gyüle
kezik, ügyekezik.
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Az átható szenvedés nagyobbságának kijelentésére
néha /, (át, etj képzőket is magok eleibe vesznek , p. o.
csalatkozik , nyilatkozik , szövetkezik.
kedik, kodik, ködik
Hasonló jelentésüek , de a d miatt mégis a léteit je
lentő képzőkkel (ad, ed} rokonabbak. Példák : korhelykedik , dicsekedik , okoskodik , szakácskodik, hamiskodik st.
Mint az elébbeni a / betűt , úgy ez az í-et szereti
maga elébe venni ; p. o. csalfálkodik , erőlködik, búslakodik , dajkálkodik , bölcselkedik , leselkedik. A miből újra
látható hogy ,kezik' az álhatókhoz, ,kcdik' a létei
igékhez szít jobban.
Szeretik az s-et is magok elébe, p. o. viaskodik, gorombáskodik , bíráskodik , szabóskodik , vendégeskedik st.

108. §.
A határozók szokoltabb képzői.
Határozói képző húsznál többféle van a magyar
nyelvben ; leggyakrabban előfordulnak e következők :
/, (ál ,el, öl, ól, úl, öl, ül}
Példák: jól, által, közel, távol, utói, felől, felül,
hátúi, körül. Kiváltkép az ül, ül képzőket, minden Ián,
len végű melléknevek elfogadják, p. o. számtalanul , vé
letlenül , oktalanul , st. így minden nemzeti nevek is , mi
dőn nyelvet értünk alatta , p. o. Magyarhonban németül ,
angolul , francziául tudni szép , magyarul tudni szükséges.
Jegyzetek. 1. Az ül, ül mint utóijárók (névragok)
már ösmeretesek előttünk s a határozóktul csupán rago
zás tekintetében kell megkülönböztetnünk ; mert,
mint utóijárók , járulhatnak birtokragok és többes szám
után is.
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2. Nevezetes Schmilthennernek azon állítása , hogy
a határozók képzői is csak ejtési ragok s ím itt mindjárt
látjuk az azonságot. *)
lag, leg

Leggyakrabban az i végű melléknevekhöz s melléknévi részesülőkhöz járulnak p. o. városilag, emberileg,
tárgyilag , érzékileg , védőleg , támadólag , 'futólag , kö
vetkezőleg st.
Jegyzet. Ez csak a föntebb mondott képző : /, ig ösmeretes névraggal összetétetve.
n, (an, en, on, ön)
Ezek a legállandóbbak. Példák: tisztán, gyorsan,
jelesen , szorosan , erősen , sűrűn vagy sűrűen , szomorún
vagy szomorúan , szabadon, vastagon, vakon st. ritkáb
ban : án p. o. igazán , magyarán, hagyján.
Jegyzet. 1. on, en, ön, szinte ösmeretesek mint név
ragok.
2. an, ow-ra nézve meg kell tartani, hogy azon alhangú melléknevek , melyek a-val használják a ragokat,
a határozói képzőket is mindig a-val veszik föl vagyis
azok mindig an határozói képzőt fogadnak el , a többi alhangúak pedig on-t ; p. o. jobb-ak , jobb-an ; és : szaba
dok, szabadon.
, ,
3. A magyarban a melléknevek mindig képzőket
vesznek föl ha határozókul használtatnak , nem úgy mint
a németben , hol leginkább csak a legfőbb fokú mellékne
vek kapnak határozói képzőket. Csupán a Ián, len végű
melléknevek használtathatók minden változás nélkül hatá
rozókként p. o. véletlenül vagy véletlen láttalak.
*) Ebből s a következő határozói képzökbül is megtetszik , mily alaptalan
azok (igyekezete , kik egyébkint is szükség nélkül (63. §.) különbséget
akarnak tenni az ó l sül között.
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109. §.
Ritkább használatú képzőkrüli jegyzetek.
A nyelvtanitónak nem tiszte a ritkább szóképzőket
együl egyig elszámlálni , mert azok a szóval egybeolvadottan minden szótárban feltalálhatók. De a magyarban
nemcsak hasonlíthatlanúl több képző van mint más ösmeretes nyelvekben , hanem mindezek jelentésökre nézve is
sokkal érdekesbek, szabatosbak más nyelvbelieknél. S
ezért a főbb vonásokat itt is megérintjük.
Ha a puszta önhangzói képzőket , úgy a mint eddig
láttuk, a föntebb előadott hasonló ragokkal együtt össze
vetjük , igen szép eredményre találunk :
Mindjárt a személyragoknál előjönnek a, e, t, mint
harmadik személyi és birtokragok ; később előfordulnak a
birtok helyettesek : é, éi ; s igéknél a félmúlt a, e alkotó
betűi ; utóbb az ó, ő melléknévi részesülők alkotó betűi.
A szokottabb képzők közt pedig láttuk az i, u, ü, ú,
w, önhangzókat , mint mindnyájan melléknévi képzőket.
Melyik gondolkozó fő nem találná ki mindezeknek
egy közönséges eszméjét, u. m. az együttesség, foly
tonosság s jegy vagy tulajdonság eszméjét, p. o.
Ebben : Péter hasa, az a azt jelenti hogy ezen szót :
/tda együttes értelemben kell venni, t. i. mint Péter jegyét,
birtokát.
Ebben : Péteré , az é épen magának a birtoknak,
mely itt Péterrel együtt gondoltatik , helyettese.
Ebben: álla, az ,áll' igéhez valami tartós gondolta
tik s így lesz a jelenidő tartós azaz félmúlt.
Ebben: álló, az ó ,áll' igéből melléknevet vagyis
együttes szót, jegyszót alkot,
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A képzők közt pedig az i, ú, ú st. csaknem valamen
nyin mellékneveket vagyis jegyszókat alkotnak.
Tehát ezekből bizvást következtethetjük, hogy az önhangzók mint képzők folytonosságot , együttességet,
s tulajdonságot jelentenek , és az öszvetelt (legbonyo
lultabb s általánosb) jegyszókbul t. i. az igékbül fő-, és
mellékneveket (t. i. egyszerűbbeket) ; ezekből ismét vagy
szinte hasonlókat, de már határozottalibakat, (t. i. nemek
ből fajokat) ; vagy végre jegyek jegyeit , u. m. határozó
kat st. alkotnak.
Innen magyarázhatjuk meg magunknak e következő
homályosb szárma y.ékokat: isza, buja, kora, tele, eke
(ettől: ék), továbbá: ald, soká, kisé, többe, ele, elő; is
mét: savó, lógó, végre: donga, haza, kupa (=kúp jegyű),
kapa, bika (bök-a) megye, szara (ettől: szár), válw, tana,
gyürzZ, gyepw st.
A mi a mássalhangzókat illeti, ezek közt is vannak,
melyek közel állnak az önhangzókhoz , t. i. a félhangzók,
kivált a sziszegök , melyeket kitünőleg folytonosaknak nevezénk s a nevezetesbeket már föntebb a képzők közt lát
tuk is; továbbá a lágyak, melyek, mint elégé tapasztal
tuk , igen hajlandók önhangzóvá változásra. Ezekről te
hát előre föltehetjük , hogy az önhangzók jelentéseiben is
részesülnek, vagyis együttes, folytonos eszméket fe
jeznek ki.
Ezeknek ellenében a többi mássalhangzók, mint kép
zők, többé kevésbé elvontságot, különbféle elvont esz
méket jelentenek. Mindnyájan akár egyszerüleg, akár öszszetétetve a második kötetben példákkal együtt láthatók.
Bővebb fejtegetések és részletességek máshová tartoznak.
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Második czikkely.
Összetétel.

110. §.
Az összetétel részei.
Az összetétel , mint föntebb érintők , két s több ön
álló szóknak egyesítése.
Ezen tekintetben is nyelvünk egy a leggazdagabbak
közül , egyszerűségére nézve pedig alkalmasint a legelső
nyelv, mert itt a szók minden lehető legkisebb változás
nélkül csak egymáshoz tétetnek.
Az összetett szókban kettőt különböztetünk meg, u. m.
a határozó szót , mely elől , s a határozandó! vagyis alap
szót, mely utóbb áll; p.o. ezekben: kimegyen, házfö
dél, falevél, kovácsmester, országnagy st.
ki, ház, fa, kovács, ország, határozók; megyen,
födél, levél, mester, n a g y határozandók. *)
*) 5)ave$ biefe jnfamutenfífeang entjldjt btt SBovt&eil, bag fonrd> fte eine nnie
SotfieDnng bejetdpnet , inib bev SRebe JJű'rje unb 9!,ic()btuif aerjcjwift wirt. 3n
', Sungfrau, dbtlmanit, gűrflen|ut' wivb eine nnbere SBorfleUung tf=
al« mit ,3tyfet auf ober »p:t bet Gsrbe, junge Srau, ebiet SDiann, 45nt
Sürftfn' st. í^y szólnak a német nyelvphilosophok.
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111. g.
A határozó s határozandó szók a beszédnek micsoda
részei lehelnek s mely esetekben?
Összetétetnek.
1. Az elörészecskék igével, mint föntebb
láttuk. (67. §.)
Jegyzetek. a. Némelyekök főnévvel is áll p. o. elő
beszéd , felföld , átház , ellenfél , különfaj.
b. Mondanom sem szükség , hogy ha a főnév a mon
dott mód szerént összetett igéiül származik, akkor mind
egyik állhat az ily főnév előtt is , p. o. bemenet, együttlét,
körülírás , fölebbvitel, túlnyomóság st.
2. I g é k fö n é v v e l , p. o. fogház, láthatár , jár
mű, üt-ér, küzdhely, víterem , lakszoba.
Jegyzet. A törzsökkeli összetétel helyett gyakoribb
a magyarban az ó, ö ragú részesülővel (mint főnévvé vált
részesülővel) összetétel , p. o. íróasztal, lakószoba, uszóruha , ivópohár , irótoll.
3. Melléknév főnévvel, p.o. főrész, főispán,
alház , alispán , telivér, félember, álnév, vadember, bal
sors (ha ugyan az elsőbbek is nem főnévül tekintendők).
4. Főnév melléknévvel, p. o. hadnagy,
országnagy (de az utóbbi szó itt is úgy látszik főnév s
előljárót, előkelőt jelent), törvényelleni , népszerű, szel
lemdús , csodaszépségü.
Ide tartoznak leginkább a melléknévi részesülök p. o.
névmódositó , szóalkotó , törvényhozó , pénzvágyó.
5. Melléknév melléknévvel. Ide tartoznak
az ú , ü fcépzőü melléknevek , p. o. jószivü , könyelmü,
négylábú.
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6. Legtöbbször előfordul főnév a főnévvel.
Úgymint :
a. Az anyagneveknél mint anyag és készít
mény, p. o. aranyóra, ezüstkalán, lenvászon, gyapjú
posztó , faház , kőtorony , földvár , cserépfödél.
Jegyzet. Föl lehet taglalni ,b ó I-, b ő l v a l ó' vagy
,k észült, épült' szókkal p. o. aranyból való óra ,
gyapjúból való posztó , földbül készült vár.
b. Midőn valamely összetétel az egésznek ré
szét teszi , mint egész és rész , p. o. asztalfiók , háztető,
emberfaj, székláb, napsugár.
Jegyzet. Birtok-esettel föltaglalható, p. o: asztalinak )
fiókja, ház(nak) teteje st.
c. Midőn valamely összetétel származékot jelent,
p. o. tírfi , baromfi , bor-eczet , husié , víz-ár.
d. Midőn valami azonos tartalmat jelent , p. o.
légvár, sziklaüreg, homokpuszta.
Jegyzet. De ha a tartalom nem azonos, u. m.
*) Vagy csak valamiben termett, vagy abban tar
tózkodik , de különfaj : ekkor nem tétetik össze , hanem a
határzó szó i képzőt nyer, p. o erdei fa, mezei virág,
tengeri hal , sziklai sas , vízi állat.
ft) Vagy, a miben a tartalom van, mesterséggel ké
szült : ekkor ugyancsak a határzó szó s , (ás, és st.) kép
zőket kap , p. o. boros kancsó, képes könyv, méhes kert,
fás pincze , vizes pohár. — Szinte igy használjuk a hatá
rozó szót, midőn az összetétel foglalkodót jelent , p. o.
tejes asszony . vizes ember (nem : viz-ember , sem vízi
ember.)
e. Midőn valamely összetétel hasonlóságot jelent,
p. o. gólyaláb (olyan hosszú láb mint a gólyáé), rózsnajak,
hónyak, liliomkebel, tengernép , anyaiskola , vasliirelem.
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f. Midőn valamely összetétel rendeltetést jelent,
p. o. férfiruha (férfinak való ruha) , nöczipö , szobaleány
(szobában szolgáló leány) , tánczterem , tűzhely.
g. Midőn valamely összetétel munkáld s t jelent; a
hová tartoznak minden főnévi részesülök, p. o. ház-épités,
dunaszabályozás , népnevelés , földmivelés , juhnyirás,
tehénfejés , könyv-irás.
Jegyzet. Ha ily részesülő volna a határzó szó,
.akkor i képzőt kap s nincs helye az összetételnek, p. o.
építési költség , földmívelésí gyakorlat , dunaszabályozási
törvények.
h. Midőn valamely összetétel munkáló t jelent; a
hová tartozik minden melléknévi részesülő mikor főnév
gyanánt áll p. o. földmivelö, népnevelő, naplopó, favágó,
szobafestő , nyelvlanitó.
i. Midőn valamely összetétel művészt, mestert,
árust jelent, p. o. hangmüvész, asztalosmester, könyv
árus.
k. Midőn valamely összetétel birtokost jelent,
p. o. parasztkunyhó, paplak, zsidótemplom, vármegyeház.
1. Midőn valamely összetétel sokat mint egysé
get jelent, p. o. juhnyáj, tehéncsorda, huszár-ezred.
m. Midőn tudóst, tudományt jelént, p. o. nyelv
tudós , nyelvtudomány, jogtudós , jogtan , erkölcstan st.
n. Midőn elvont tulajdonságot jelent, p. o.
galambszelidség , rókaravaszság, orozlán-erö.
o. Termő helyet jelent p. o. szőlőkert , szőlő
hegy , búzaföld , virág-ágy.
p. Figyelemre méltók némely kettöztetett, vagy
hasonló hangú szók összetétele, p. o. föfö , azaz,
különkülön , díbdáb , ákombákom , irkafirka , sírí , aprócseprő, dínomdánom, líromlárom, diribdarab, dúlfúl , tel
tül, ímmel-ámmal, dérreldúrral, összevissza, imigy-amúgy,
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csiribiri, locsogfecseg , izegmozog, Htyeglotyog , ötölhatol , inczifinczi. Mindezek nagyon élénkítik a képletet,
Gúnyolólag is használtalik ily keltöztetés p. o. csigabiga,
tinobinó , cserebere , tarkabarka st.
8. Kettőnél több szók is összetétethetnek, p. o.
zsebszótár, békaegérharcz. st. *)
Fontos jegyzet. Minden összetételekben csak a vég
szó hajlítatik; azon csekély észrevétellel, hogy a p. alatti
igéknek mindegyike hajtogatandó p. o. dult-fult , izegnekmozognak.
Azt pedig már látluk másutt, hogy a tisztán két melléknevü összetételekben a másodfokú ragot az első mel
léknév veszi föl.
*) Mindezen összetételek a magyarban össze is iratnak némi csekély kivé
tellel , melyet alább érintendünk meg.
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Első czikkely.
i

Helyes-irás.
112. §.
Fő elvek.

A helyes-irásnak a magyarban két általánosan bevett
fő elve vagyon :
I. A gyökszókat egészen a szerént kell irni , a
mint közönségesen kimondatnak.
Jegyzetek.
1. Itt a gyökszók alatt leginkább az önálló gyökök,
legfölebb a közelebbi, de kétes és ritkább származékok ér
tetnek. Innen ezek: bont, önt, csont, aggat, szag
gat, ember, miénk, senki st. bár függő gyökeik
avagy származásuk szerént más betüvel kellene kimondat
niuk , igy : b o m t (mint ezekben : bomol, bomlik),
ömt, (mint: ömlik), csomt (mint: csomó), akgat,
szakgat, enber, mieink, sem ki, mégis az elsőbb
módon íratnak.
Ebből látszik, hogy ,aly' iratik helyesen, nem: ,alj'
inert amaz egyezik meg a közönséges kimondással s régibb
könyveinkben is igy találtatik: hónaly, derekaly,
p. o. Simainál.
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2. Vannak nehány vég A-val irott szóink, melyekben
ha azok rag nélkül állanak , a h-t nem mondjuk ki , de ha
önhangzón kezdődő rag járul hozzájok , ekkor hangoztat
juk azt.
Ilyenek : é h (éhes) , k e h (kehes), pléh (pléhes) ,
méh (méhek), cseh, czéh, koh, moh, potroh,
juh, rüh.
Ezen sző: oláh, néha úgy ragoztatik mintha nem
volna fe-ja , p. o. oláht , oláhja ; de a többesben mégis
oláhok (nem: oláhk) a miből látszik , hogy a A, mint
származása is mutatja (ettol : valachus) nem alap nélkül áll
ott , csak gyengébb kimondatú a többi A-nál.
Ez : t e r e h , úgy ragoztatik mintha jelen nem volna
a A, de azért itt is helye van, mert tudjuk , hogy a h és r
helyet cserélnek.
3. Egyszerűség végett elfogadtatott *) ezen szabály :
hol az összetett betűk eredetiképen (vagyis az imént mon
dott gyökökben) már kettőzve hallatnak, csak az első irassék kétszer, p. o. faggyú, asszony, hattyú.II. A származékok- s összetételeket (akár
nyelvtani- akár szótáriak) egészen úgy kell írni , hogy
a gyök- vagy törzsszónak , mint a rag-, vagy képzőnek
is betűi épségben megtartassanak, nem ügyelvén az itt ott
eltérő kimondásra, p. o. követség, (nem: kövecscség),
adjon (nem: agygyon), fonja (nem : fonynya), látja
(nem : látytya), kétszer (nem : kéczczerj, a l y a s (nem:
aljas) st.
Jegyzetek.
1. Az I. szabály alatti első jegyzet ide is tartozik.
2. Itt a kettőzött betűk is egészen kiírassanak , p. o.
ö c s c s e (nem : öccse) e helyett öcsje ; k i r á l y l y á (nem:
*) Tudóstársaság nyelvszabályai 0. lap.
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királlyá) e helyett : hirályvá ; N a g y-G y ö r (nem : NagGyőr) st.

113. §.
^Szabályok az egyes betűkről.
I. Nagy kezdő betűket használunk:
1. Beszéd, körmondat, és verssor elején.
Jegyzet. A kérdő s felkiáltó jel után is , ha bezárja
a mondatot.
2. Kétpont után , idegen mondat idézésekor.
3. Vezeték-, kereszt- és más tulajdon főneveknél.
Más főneveknél nem.
Jegyzet. Ha a tulajdonnév melléknévvé válik, né
melyek kis betüvel irják *).
4. Mindenféle czímneveknél , de csupán megszólítás
ban , az írásnak akár elején , akár közepén , vagy végén.
5. Könyvek czímeinek idézésekor.
II. Idegen szókat illető szabályok :
1. Meghonosodott idegen eredetű szók , kivált ha
nincs helyettök más eredeti magyar szó , magyar kiejtés
szerént iratnak. p. o. József, Párizs, Nápoly,
püspök.
2. A meg nem magyarosodottak megtartják saját be
tűiket , p.o. prin cipium, philos o phus, Voltaire.
Jegyzetek.
a. A mely nemzetek nyelvében a betűk a bevett ma
gyar latin betűk formáitól ettérnek , azok magyaros kiejtés
szerént írassanak.
*) TudóstársasáV s/.aabályai 17. lap.
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b. A görög ösmeretesb szók úgy írassanak mint a
rómaiak írták , p, o. oeconomia, chirurgus, Ae
neas, en cylopaedia ; az ösmeretlenebbek, kiváltba
rómaiak sem használták , a lehető legnagyobb közelítéssel
a göröghöz *) p. o, Z e ü s, A i s c h i n é s.

114. §.
A szótagolásruh
Szótagot tesznek az önhangzók mássalhangzókkal ,
vagy a nélkül ; ezen szabályok szerént :
1. Ha két önhangzó között akár egy akár több mással
hangzó áll , az utóbbi mássalhangzó a következő önhangzóhoz foglaltatik , p. o. k i-r á l y , h a-1 o m , e m-b e r ,
kard-ban.
Jegyzetek. 1. Az összetételben úgy választatnak el
a szók mint összetétettek , p. o. m e g-á 11, e 1-é r , k a r dél; s midőn szokatlanabbaknál az összetéteibeli első szó
mássalhangzón végződik , az utóbbi szó pedig önbangzón
kezdődik, a választó jelet nem árt kiírni.
2. Az összetett betűk csak egyhanguak tekintendők,
p. o. he-lyes, a-nya; de ketlöztetéseknél ha a szót,
p.o. sorvégén kétfelé kell választani, a kihagyott betű viszszaállítatik, p. o. a s-szony helyett: as z-s zony, hat
tyú helyett: haty-tyú.
II. Ha több önhangzók vannak egymás mellett, a szó
akárhol megszakasztható ; p. o. mi-éink v. mié-ink.
Jegyzet. Némely egyes szók, p.o. mely, ily s
összetételeik miként t'rassanak, megérintettük a maga
helyén.
f') Tudpslársaság szabályai tO. lap.
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115. §.
A választó jelekről.
Választó jeleknek hivjuk azon írási jeleket , melyek
az irat egyes részeinek yilágositása , különválasztása vé
gett vannak szokásban; négy rendbeliek u. m. szótagjelek,
niondatjelek , jegyzéki jelek és osztó vagy rendező jelek ,
épen úgy mint a német s más nyelvekben is. — Tulajdon
képen csak az elsők tartoznak ide , a többiek pedig a szó
szerkezetbe — stylisticába. — Röviden ezeket is meg
érintjük.
A. Szótagjelek: kötjel , hiányjel , és ékjelek.
Kő tjei (-) használtalik:
1. Összetételekben világosság kedveért p. o. fa-ló,
(mert ,f a l ó' mást is jelent) ; igy akkor is néha, midőn az
öszvetelt szók elseje mássalhangzón végződik, következöj e
pedig magánhangzón kezdődik, p.o. ember-élet; kivétel
van az elörészecskéknél , p,o.megérni, felállitni.
2. A kérdő -e szónál, p. o. hallod-e.
3. Több megelőző szókhoz tartozó szók-, avagy ra
gok kihagyása esetében p. o. könyv-, kép- és levél
tár; ezek helyeit: könyvtár , képtár és le v éltár
Hiányjel (') hol használtatik, megérinleltük a ma
ga helyén ; én sehol sem írom.
Ékjel(') használtatik, mint tudjuk, némely hosszú
önhangzók kijelentésére.
B. Mondatjelek:
vessző
,
pontosvessző ;
k é t po n t
:
pont
idézőjel
„ "
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nyug- és gondola tjei —
zárjel
O vagy [J
kérdőjel
?
kiáltójel
!
kiemelő jel
, '
kihagyójel
vagy • • •
Vessző használtatik a kisebb megnyugvásnál vagyis
több mondatok folyamában oly egyes mondatok- és szók
nál , melyek egymáshoz szorosan nem tartozók ; de s, és
vagy (avagy} előtt nem mindig, (p. o. a szép szinü, á tláls/.ó s fénylő köveket gyűrűkbe, fülfüggökbe
ésszelenczékbe avagy más ékszerekbe szokták fog
lalni); kivévén hosszabb mondatokban. A magyar ,vagy'ra nézve arra is kell ügyelni , ha ,vagy' azonságot
(vagyis) jelentő-e avagy különbözést ; ez utóbbi eset
ben vessző használtassék.
Pontos vessző használtatik nagyobb megnyugvások
nál s a mondatok nevezetesb részei közt.
Kétpont használtatik oly hosszabb körmondatoknak
elő- s utórésze között , melyekben egyenként már pontos
vesszők alkalmaztattak ; továbbá idegen mondat, idézések,
fontos szók s mondatok előtüntetésére, st. mint a német és
más nyelvekben. Épen a német szerént használtatnak a
többi jelek is.
C. Jegyzéki jelek: az aláhuzás, ritkítás,
egyenlöségijel (= mely azt teszi : annyimint), és
utaló jelek . melyek : csillag (*) , kereszt (f)
avagy felülírt számok s betűk, úgy mint más
nyelvekben.
D. Osztó vagy rendező jelek nagyobb köny
vekben használtatók. Úgymint : könyv, rész, czikkely, szakasz, alszakasz, fejezet, szak, (§)
új sor st. természetrajzoknál pedig : ország, osztály,
rend, nem, faj. alfaj v. f aj t a , családst.
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Kisebb iratokban rendezés végeit csak új sort kez
dünk , legtöbbnyire szakokkal (§) élünk.

Második ezikkely.
Verselés.

Első szakasz.
A verstan elemei s alapelvei*
116. §.
A verselés fogalma.
A művész mindenütt eszményít, azaz sehol és
soha sem elégszik meg a puszta természettel, hanem azt
eszméi sugaltábul, —mint neve is mutatja, — műveli, azaz
saját képzelet! ereje szerént rendezi, szépiti, tökélyesbíti,
saját idomával ékesíti föl. — Egyebeket mellőzve
A zenész , (zeneművész) az örömnek , bánatnak,
haragnak, rémületnek, gyönyörnek hangjait ellesi, és
önalkolla hang-alakokban , — zengedelmekben — adja
vissza.
A köllész , azon kívül hogy az embert s többi vilá
got (mint tárgyat) saját eszméire (fensöbb eszmére vagy
eszmékre) alkalmazva beszéli el (költészet anyag a),
magokat az elbeszélő szavakat vagy hangokat is , mint az
eszmeitésre szolgáló eszközöket, kellemes és elmét gyö
nyörködtető idomos rendbe állítja (k ö 1 1 é s z e l a l a k j a),
azaz a nyelvet mind a költészet tárgyához, mind bizonyos
rendszeres hangmozgáshoz (idomszer, hangidom, rhyth
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mus) illesztve , szabálys/erü formákba, alakokba *) öltöz
teti (kötött beszéd), s végre (alakiság tekintetébül) még
a zenészetet is segédül veszi. A költő müve is tehát, mint
szinte neve mutatja , bizonyos tekintetben mindig költött,
nem való , hanem a valónak eszmeitése. **) S a költészet,
költői művészet annyi mint (az eszmei) szépnek nyelv
általi ábrázolása
A költészi nyelv rendezése vagyis a költészet alaki
része , alanyilag (arra nézve, ki költői nyelven ír) ver
sel esnek, tárgyilag (magára a leírt költeményre nézve)
versez etnek hívatik.
E munkában csak a szók alakjával, formájával levén
dolgunk , a költészetet illetőleg is csak annak idomlagos
nyelvére, azaz a verselésre s versezetre szorítkozunk.

117. §.
A versezet részei.
Valamint a közönséges (kötetlen) beszéd ***) mint
tudjuk , apróbb részekből alkotva , fokonként emelkedik
gonn ijl nnr ka ket<5pra4>c notfcwenbig, wo kas §£$eie, göttli($e ffiloment bet menfcfclic(ien Katnt fle$ Ín it;r fpiejett. Schmitthenner.
*•") Ez okbul a költészetet sokan kárhoztatják, sőt a híres Pláto azt, leg
alább bizonyos nemét respublicájábul száműzte; de a nagy bölcselő fe
ledni látszék, hogy maga is midőn respublicáját szerkeszti vala , költő
volt. Mig ember lesz, addig művészet (szép) iránti vonzalma ki nem hal,
épen oly kevessé , mint a való utáni vágya. Nincs ember , ki egyedül
zordon valóban élne. A leginüveletlenebb is olykor-olykor eszmei vi
lágba kívánkozik , s nem levén elég fogékonysága vagy képessége mű
vészetre, bóditó szerek által ügyekszik a valótul menekedni. — Vannak
ellenkezőleg emberek , kik a való utáni törekvést kárhoztatják s nekik
csak művészet, csak szellem kell. Csodálatos hogy ezen urak mind e
mellett magok is esznek és isznak és ruházkodnak. A hiba mindenütt
csak az , ha emberi természetünk ellenére, egyiknek vagy másiknak —
valónak vagy eszmeinek •— túlsulyt engedünk.
***) Van oly költői beszéd is , melyben ily idomszeres (kötőtt) nyelv nem
használtatik ; de ez már csupan az ily nyelvnél fogva is, kevesbé lévén,

317
nagyobbá s végre egy egészszé : t. i. egyes szóhangbul
szórész (szótag) , szókbul mondat áll elő , s végre mondatokbul a beszéd (2. §.) : így a költői (kötött) nyelvben
is. De a költő közvetlenül nem annyira a beszédnek mon
dott nyelv- és észtani részeire ügyel , hanem inkább saját
hangformáira. Minél fogva a költői nyelv (versezet) leg
utolsó eleme: tag (verstag), tagokbul előáll a láb (vers
láb) , lábakból a s o r (verssor), sorokbnl a v e r s (vers
szak) , s igy versekből a versezet (egész költemény alaki
része vagyis idomszeres nyelve).

118. §.
Verstagok.
A verstagkétféle: 1. hosszú, melynek jele : —
2. rövid,, melynek jele : «
A hosszaság vagy rövidség meghatározását a ver
sekben mértékelésnek hívjpk. Magának a tannak ,mértéktan' — melrica — a neve, s a verstan — prosodia —
egy részét teszi. A hosszaság vagy rövidség meghatáro
zásában pedig mindenkor csak valamely szótag s illetőleg
abban levő önhangzó jön tekintetbe. Az önhangzó hoszszúnak háromképen vétethetik , u. m. mennyiségi nyel
vekben 1. megnyújtás (ékezés) 2. ösztétel (positio) által; és hangsúlyos nyelvekben 3. hangsúly
által. Ez utolsó a magyarban csak gyéren használta
tik. Mindezeket az első részbül (6. §.) már ösmerjük , valamint azt is tudjuk , hogy némely nyelvek ,
például a német , az ékezetre , leginkább pedig az Ösztételre nem ügyel s nem ügyelhet , hanem csak a hang
súlyra; a magyarban pedig néha a harmadik is használta
tik ugyan, de szabály szerént a két első vétetik tekintetbe ;

eszmei, csak a valóhoz közelebb álló tárgynál alkalmazható. Lásd
föntebb Schmilthennert. Ily költészetnek tehát nincs sajátlagos alaki ré
sze, s erről e czikkely nem szól, nem szólhat.
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amazokban sajátlag nincs menyiség (azaz hosszaság vagy
rövidség) , hanem csak hangsúly s nincs hosszú szótag ,
hanem csak hangsúlyos vagy súlyos, sem rövid hanem
súlytalan ; a magyar pedig menyiségi nyelv.
Szabályok.
A mondott általános elv után némely részletesb sza-*
bályokra kell térnünk , melyek is a magyar nyelvben e
következők :
1 . Az ékezetes szótag hosszú verslagot teszen.
Jegyzet. A szélső hosszú önhangzók (ú, ű, i) inga
tagok lévén (6. §.) rövidekiil is vétethetnek.
2. A mássalhangzók ösztétele, (akár természeti akár
mesterséges legyen az) hosszú verstagot teszen.
Jegyzetek, a.) Tudni kell, hogy némely külsökép
összeírt v. összetett betűk , u. m. cs, ez, gy, ly, ny, ty, ss,
zs, a kimondásban csak egyszerűek, tehát mértéktani hoszszaságot nem tesznek , hanemha elemzésileg elválasztandók, p. o. ,község' (©emetnbe), ebből: ,köz' (gyök
szó), és : ,s é g' (képző).
b. A néma és folyékony mássalhangzót megelőző rö
vid önhangzó rövid tagnak jelesb verselöinktöl soha sem
vétetik ; így ezekben : bokrok , keblet , a megjegyzett o
és e, magyar versekben soha rövid nem lehet (ellenkező
leg mint a hellén és latin verselésben).
c. A h ösztételben a rövid önhangzót rövidnek is
hagyhatja, p. o. jühnak vagy jűhnak.
3. Hangsúly mint tudjuk (6. §.) csak a gyökön lehet ,
s többtagú szóknál ezen is csak úgy , ha a rövid önhangzóú gyöktagot ismét rövid szótag követi. Az egytagú s
utóhangzós gyökszók rövid önhangzóját mindig lehet hang
súlyosnak azaz hosszúnak is venni, p. o. de, ma, te, mi, 5,
né st. A hangsúly használata nálunk csak ellűretik, de' sza
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bályul nem vehető , például Berzsenyi számos verseiben
nem találtam többet ez egynél :
Benned az emberiség- ügye boszúlva vagyon.
4. Rövid szótag az , mely sem ékezettel , sem ősztétellel , sem hangsulylyal nem bir. *)

*) A német mértéktan (jobban : hangsulytan) megkülönbözteti a szókat
önmagokban ésöszveköttetésben.
l . A fő- vagyis gyök-szótag magában súlyos , a mellékszótagok (elő
vagy utóragok) pedig , a mennyiben nem önálló szókbul lettek , súlyta
lanok.
A gyökszótagra nézve kivételt szenved ezen szó : l c b e » b i g , mely
ben a nyelvszokás a súlyt a második, bár mellékszótagra teszi. Az elöragok közt súlyosak : a a, a H t, a u f, m t f), n a ct, u it u r, u o t (néha ezek
is: mii, fiívcí;) Ezen utóragok: bar, t)<iff, tyfit, ei, í eb t, t ti, i fd).
1 1 i t, lein, Hej), ni fi, fal, fám, f$ a ft, 1 1} u m, u a g, ;ig. úgy szinte a
még most is divatos melléknevekből s más szókbul alkotottak , többé
kevésbé hajlandók a súlyosságra; ezért ingatagok, középsúlyosak.
Az egytagú szók közt önmagokban súlyosak a lényegesbek, leginkább a
hajlíthatok, ú. m. az egytagú fő- és melléknevek, számnevek s igék (kivévén az egytagú segéd igéket, i jl >» a r, d a t st. melyek ritkán súlyosak).
Súlytalanok az egytagú névmutatók , sok egytagú névmások s a hajlilhatlan szók , ú. m. elöljárók st.
2. Összeköttetésben arra is figyelni kell , melyik szólagra esik az
egész (hosszabb) szónak avagy egész mondatnak hangsúlya, midőn
nemcsak az ingatagok, hanem a súlytalanok is súlyt kapnak, s a súlyo
sak súlyt vesztenek; amott ha a súly. s a föhangsulylyal jő közvetlen öszszeköttetésbe vagy szomszédságba ; emitt különösen ha valamely súlyta
lan szinte két határozottan súlytalan közé esik.
Példák :
\. ,K l f t u :)í v l AH b Fi>mm' perein gf f il.iiuinb '
Uhland.
3m <5a«I » o 1 1 $ r a d; t utrt
Gőthe.
2. 3tt bér glut ifgeifternbf r ©"ebanffn.
Schlegel.
Ez utolsó példa, mint látjuk, már igen is nagy szabadság ; s a jobl> verselők csak módjával élnek vele.
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119. §.
Verslábak.
Több (u. m. két , három , négy s több) verstagból
versláb (mérték , méret) lesz.
I. Kéttagú lábak a hosszú és rövid tagnak együvehelyezésébül, váltakoztatásábul állnak elő s következők :
I. Két rövid (» »), görögös névvel: pyrrhichius*) magyarul, ha tetszik : hadi v. piczi v. piri. *2)
2. Két hosszú (——), görögül : spondeus,*3) ma
gyarul: lépő;
3. Első rövid másik hosszú ( « —) görögül : j a mb u s , **) magyarul : szökő.
4. Első hosszú másik rövid (— o ) , görögül : trochaeus, v. c hó re u s*5), magyarul: lejti.
II. Háromtagú lábak:
1. Három rövid ( o o o),görögül: tribrachys*6)
magyarul : szapora;
*) Ettől: a-iíjf/^iy, hadi v. fegyvertáncz.
**) Megbocsát az olvasó , hogy ezen verslábaknak magyar nevet adni me
részeltem. Már Vajda Péter is nevezte azokat magyarul ; de az én me
részségem még tovább ment, mert az övéit (talán kettőn kívül) el nem
fogadván, ujabbakat faragtara. Főleg kettőt tartottam ezen elnevezésben
szemem előtt (Vajdánál is úgy gyanitám), hogy t. i. a magyar név a lá
bak mind 1. szellemének mind 2. mértékének megfeleljen; például eb
ben : szökő, az első szótag szinte rövid, a másik hosszú ; s értelme is
megegyezik az eredeti görög jelentéssel.
*') Sa-ívSiy ital-áldozat , szent ital.
**) iairTa, hajítom, lököm, szúrom ; lebegek, szállók.
**) T{«Z*~«5i gyors, futó -, %oj«í, kar, kartánrz.
*6) D)//8{K^ví, három rövid.
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2. három hosszú (
), görögösen: molos
sá s*), magyarul: andalgó;
3. egy hosszú két rövid (— O O ), görögül : d á c t y1 u s *2) magyarúl : l e n g e d i ;
4. két rövid egy hosszú ( o o — ), görögül: anap a s t u s , *3) magyarúl : l e b e g ő ;
5. egy rövid két hosszú ( o
) , görögül : b a cch iu s,*4) magyarúl: to borzó;
6. két hosszú egy rövid (
o ), görögül : p a l i mbacchius , *5) magyarúl: tomboldi;
7. két felől rövid v. közben hosszú ( o — o ) , gö
rögül amphibrachys, *6) magyarúl: körösdi;
8. két felől hosszú v. közben rövid ( — o —) , görö
gösen: kreticus, (krétai) v. amphimacros *7) ma
gyarúl : u gr a t ó.
III. Négytagú lábak :
u o <a o dispondeus
proceleusmaticus
, *9) ,*8)

lfua st sa úml oé dp iő

') i. Epirusi népfaj; 2. Jupiter egyik mellékneve ; innen a mondott versláb,
mivel a Jupiter templomában ily mértékű énekek divatoztak.
*2) ÍCÍKTV^IIÍ, ujj, (kéz-ujj ; láb-ujj).
*3) aucílfeíía, visszaütöm ; visszaütöm.
**) fiáx%tes, bachusi, bachusféle.
*') cllenbachusi ; némely nyelvtanokban e kettő : bachusi és ellenbachusi fölcseréltetik , t. i. egyik a másik helyett vétetik.
*•) szószerént: körülrövid.
*') szószerént: körülhosszú.
*8) ;r(«xfAní«, előhívom , előszólitom, ösztönzöm, parancsolom; néme
lyektől dipirrhi chius- v. kettes hadinak is hivatik.
'•) ketteslépő.
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— « — o dichoreus , *)

le jlegél di

o — o — dijambus *2)

szökécselö

— oo — choriambus *3)

lengedező

o

toborzéki

o antispastus *4)
o w jonicus a majori
(alás/álló jóniai)

o o

- jonicus a uiinuri
(emelkedő jóniai)

lépő hadi
hadi lépő

— ooo első paon *5)

lej ti hadi v. első ütés

o — oo másod paon

szökő h a d i v. másod ütés

wo — o harmad paon

h a d i l ej t i v. harm. ütés

ooo — negyed paon
o
— o

•— első
másod
o — harmad
o negyed

hadi szökő v. négy. ütés
szökő lépő
lejti lépő
epilritus*(i)

lépő szökő
lépőiejti

Az öttagúak elszámlálása részint unalmas részint czéltalan is volna. Valamint görögül némely részben, úgy
magyarul mindnyájan a három és kétlábúak összetétele
által könnyen elnevezhetők, p. o. spondeodactylus (
— o o) lépő lengedi; a hattagúak pedig a háromtagúnk
öszszetétele által.
*) kettes lejti.
*2) kettes szökő.
*3) lejti szökő.
**) 'aiTiFx-ttirrí! , másfelé- v. visszahúzó v. húzóit.
•'' ) első ütés, azaz elsü hosszú ;
•°) első (st ) li-.niionrgy (háromra egy), r. et»ő kürt*.
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120. §.
Verslábak egybefoglalása és verssorok.
„Imhol a művészet templomához jutottunk — igy szól
az ösnyelvlan szellemdús irója *) — melynek kulcsát nem
az elmélet , hanem a lángész bírja. Akartak ugyan néme
lyek a nyelvnek a vershöz képesli taglalása végett hatá
rozott törvényeket állílni föl; de valamint tulajdonképen
csak bolondok keresték a bölcsek kövét, szintén úgy nem
költők hanem a száraz nyelvészek voltak , kik azt hivék ,
hogy a versalkotásra határozott törvényt találnak. A mint
a költő a mértékben azon külrajzot, mely a formát szigo
rún előadja , megszerzé , azonnal bir ö a lábak különbféleségében eszközökkel , a verset színeznie , s ebbe változékosságát a fény- és árnyéknak , többszerüséget , moz
gást, életet adnia. Ezen eszközök szerencsés megválasz
tása nem az elméletnek , hanem a kiképzett művészeti ér
zelemnek áll hatalmában."
Néhány általános szabályt mégis adunk elő Schmitthenner után, u. m. egyetlenegy igenleges és néhány nem
leges szabályokat.
Igenleges szabály : A verslábak ügy állítassanak
egybe , hogy a kívánt hangidom v. idomszer (rhythmus)
Itt látom helyét a hangidomrul szólni valamit.
*) SBir ftnb Ijier sor bem Sempel bet .Kutifl angelattgt, ju bem nt$t kié
fontéin itnv bal @etue ben ©rf;lűifrl l;it. attmr íjat mán <utd; für tte ©litbetuufl bet <Sprac(ie jnm SBerfe $in iinb wieber ©efete.aufjleűfH ttollen ; attrin
glet^roif eigenííií^ unt bie 92arrrn ben ©fein bér SBeifen gefu^t £a6en, fő fínb
el «u4> nii$t bie S)td;ter, fonbern bie trocfcucn ©rammatifer gemefen, tDel^ie
»ermeint íjadén, ein fojltineS ®efr^ für bie SSerSbüiuna, ju fiubnt. 2Bie bet
!Dt<$ter in bem SDJetrnin ben tímtifi ^at, bet bie gonn in i^rtt Sírenge bar>
jlellt, fő teftfet ít in bet SBerf^ieíen^eit bet ajJottfü^e bie ÜKiftel, ben 55cr«
ju loloriten, i^m ben SBedjfel oon Sid)t uiib ©csatién, SOlannigfaltigfeít, 33eSeben ji; ertfjeilen. Schmilthenner. Utfvra^Ie^ve §. 177.
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E szó: idom (rhylhmus) 'tulajdon értelmileg, térben
levő dolgokrul e kifejezés helyett : arány (Symmetrie)
használtatik; de átvitt értelemben azt időben levő dol
gokra is, főleg hangra alkalmazzuk. Mindazáltal a han
goknak nem minden sora vagy egymás után következése
idomos. E kifejezés sem egyszeri felszólásra, avagy a
zuhatag egyhangú zugására , sem a szellöhárfa zengedezésére , a csattogány énekére, a vásáron egybégyült so
kaság zajongására nem illesztetik. A hang-idom tehát sem
a hang puszta egységében, melyet az elsőbbekben tapasz
talunk , sem a hangok puszta kiilönbféleségében , melyet
az utóbbiak mutatnak , nem áll. Ellenben a cséplök pufogásait, a dobverést valamelly marsnál (nagy marsnál),
vagy takarodónál , egyes zenemüvet st. idomszeresnek
hívunk , mert azokban nem csak a hanggal tölt időrészek
(idömozzanatok) sokságát különböztethetjük meg, hanem
az egyesítő szabályszerűséget is észrevehetjük. Innen ered,
miszerént
Az idom (hang-idom, vers-idom) lényegére tartozik,
hogy az, egymást ulmeg különböztethető több
időrészek v. idömozzanatok (settmomente) egy
sége legyen. — Azonban
3S"em minden megkülönböztethető időrészek egysége
idomos; mért föltévén, hogy a dob-ütések, bár egy egészszé kapcsollatvák, oly lassan következnének egymás után,
hogy fülünk ezen egységet nem érezhelné , akkor azokat
idomszereseknek nem mondhatnók. Tehát a hangidom ala
nyi v. önnöni (t. i. önmagunkra nézve , kik azt halljuk)
föltétele , hogy fülünk az idömozzanatok egységét felfog
hassa , érezhesse. Ezen taglalás következtében
Az idom (s különösen hang-idom) annyi mint: egymástiil megkülönböztethető több idömozzanatok érezhető
egysége. Vagy : az időbeni többfeleségnek érezhető egy
sége.
Ily egységek versben : a lábak (melyekről a fönlebbi
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§-ban szólánk), melyek e szerént a (mértékes) vers
idomnak *) egyik rendű elemeit teszik , de egyes lábak
magokban nem tesznek idomot, mint egy fa nem tesz fasort,
egy dob-ütés nem tesz nagy (v. general-)marsot.
A nemleges szabályok (a lábak és szótagok egybe
foglalásában) a versnek részint anyagát részint alakját
illetik.
A vers anyagát azaz a nyelvet illetőleg , mindenek
fölött ennek törvényeit kell szem előtt tartani. Ezen tör
vények pedig kétfélék , u. m.
1. észtaniak: a szókat és mondatokat nem szabad
a versben úgy szerkeszteni, hogy ez által nehéz -érthe
tőség, két-értelmüség st. támadjon.
2. széphangzásiak: a szók és mondatok szép
sége elleni hibákat annál inkább kerüljük a versben, mint
hogy épen ennek a legtökélyesb nyélvformának kell már
fogalmánál fogva is lennie.
Alakjára nézve szabályul szolgáljon főleg e kettő :
1. A lábakat nem kell úgy választani s rendezni, hogy
egyik mértékű vers-idomban más is rejtezzék. **)
*) Vannak nem mértékes versek is, azaz olyanok, melyekben az egymásra
következő szótagok rövidségé e avagy hosszaságára semmi ügyelet nincs,
sőt a mennyiben régibb magyar verseket mutathatunk elő, ezekben mér
tékes verset nem is találunk , hanem csak ujabb időben kezdették a vér
ieknek e tökélyét is, t. i. a mértéket használni, csak hogy mind ekko
ri g csupán idegeneket utánoztak , a magyar nyelvben s népben rejtező
verselési szellemet senki még eddig ki nem fürkészé. Mi alább mcglüsértendjük.
**) Példa a német nyelvben :
©djroffe (Sefíace bré iWfereJ, kié SBogen getottltijj eríraujleu
lengedi mértékű vers ugyan (a német nyelv természete szerént)
©itroffe ©"- | fbbcVfi | SWeereí bit" | 2Bo&ett ge= |
de körösdi is
©c^roffe | fSejialic | béí áDíeeveí | kié fficgnt l getoaltig u.
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2. Az egyes szók ne essenek össze egészen a verslábakkal, mert különben a vers alig lesz érezhető, pél
dául szép e vers :
Hős vér- | tülpiro- | sült gyász- | tér só | hajtva kő- 1 szöntlek
KisfaludyK.
Ellenben rosz volna :
Menten | lennem | bűnös | tettől | engede | isten.
A verssorok felosztatnak :

1. a tagok (szótagok) számához képest két, három-,
négy- s több tagúakra : legrövidebbek a kéttagúak , leghosszabbak a 16 tagúak (az úgynevezett hexameterekben
néha 17 tag is találtatik).
2. a lábak (mértékek, méretek, — zenészeiben tactusok v. ütegek —) számához képest, egyméretü-, (monometer) kétméretüekre st. ha a sorok egy kétlábúak , st. vagy
egyes-, kettes-, hármas-, négyesekre st.
3. teljesség tekintetébül a verssorok
a. teljesek, hiánytalanok, (akatalektici) , ha
a lábak , különösen a véglábak a többi lábak minőségéhez
képest egészek , teljesek;
b. nemteljesek; ezek ismét
aa. csonkák, hiányosak, midőn végül csonka
láb van , melynek egy vagy több tagja hiányzik.
bb. kurtítottak, midőn végül egy vagy több láb
hiányzik (t. i. a többi sorokhoz képest),
Hy hibák alig jöhetnek elő a magyar mint mennyiségi nyelvben, mint
hogy itt egész szók állanak vagy csupa hosszú vagy csupa rövid szötagokbul. De a német mint hangsulyos nyelvbeli szókban a gyökértag
hosszú (sulyos), a melléktagok (elő- vagy utóragok) pedig rendszerint
rövidek (sulytalanok) levén, mindenik többtagú szóban van mind hosszú
mind rövid tag; ennél fogva szökő versekben könnyen lejtik — és lengediekben körösdiek s viszont — lappanganak.
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cc. fölös tagúak, midőn valamely sorban a ren
des lábakon kivül egy vagy több tag- avagy lábbal is
több van.
Mind a három rendbeli nemteljesség csaklöbb sorok
kal viszonyban értendő; például ha a sorok rendesen négyméretüek , akkor a háromméretü kurtított , a háromméretü
s egytagú csonka, a nagyméretűnél egytaggal több pedig
fölöstagú.
4. a bennük uralkodó lábakhoz képest szűkők , lejtik,
lengedik, lengedezők st.

121. §.
Nyűgok.
A verssorokbani idomzat kiemelése végett a lábakon
kivül még más elemek is léteznek, ú. m. nyugok és rímek.
Mint kötetlen beszédben vannak némely nyugvó pon
tok, választojelek (interpunctiók), a könnyebb érthetőséget
tárgyazók: úgy kötött beszéd is bír sajátlagos megállapo
dásokkal, nyugokkal, melyek tulajdonképen a vers-idom
kiemelését czélozzák.
Ezen nyugok kétfélék ú. m. közép és vég-nyugok.
A középnyug valamely verssornak közepette van s
metszetnek hívatik, a mely ismét kétféle, ú. m. 1) gyönge
nyug, átmetszet, lábmetszet (^u§cáfur), mely a
sorban valamely láb közepére esik , valamely lábat metsz
át, vagyis az egyes szó valamelyik láb közepén végződik;
a föntebbi példában : ,HősvértüI pirosult' st. minden lábban
átmetszet van ; 2) erős nyug, közös metszet, köz
metszet, mely két láb közé esik, vagyis a szó a lábbal
együtt végződik.
A közép-nyugra nézve törvény: minden hosszabb
sorban, hogy kimondása könnyebbittessék s a fülre nézve
a felfoghatás eszközöltessék, középnyug legyen.

328
Különösen :
Az átmetszetre nézve törvény: minden sorban leg
alább egy átmetszet legyen.
A végnyug szinte kétféle, ű. m. sornyitg, és
szaknyug; amaz a sor, emez a vers-szak végére esik.
A sornyugra nézve , főleg hosszabb sorú verseknél
törvény : a sor végén ne csak szó végződjék , hanem ha
lehet, valamely választójel, legalább vessző, avagy veszszövel egy értékű nyugalom legyen. Például
Kék lepelbe' nyugszik a föld ,
Csendre szállt a léti zaj ;
És az estnek langy ölé bűi ,
Mint az álmák szép világa ,
A hold rezgő fénye tűn fel
A felhők ezüstje közt.
Kisfaludy K.

A szaknyugra nézve törvény: minden vers-szak vé
gén oly nagyobb nyelvtani nyugalom legyen , melynek az
egyes sorok nyugjelei alárendelvék ; tehát rendszerént
pont; azonban különös czélbul, p. o. valamely szenve
délynek, erősb benyomásnak, mely korlátot ismerni nem
akar, festésekor, némely szakok ily nagyobb nyug nélkül
is összeköttethetnek.
Mindnyájára nézve tehát általánosan a törvény így
szól : középnyugon szó végződjék, sornyugon választójel
álljon , szaknyugon pont.

122. §.
Rímek.
Rím a sorok egy vagy több végbetüinek megegye
zése p, o. mer, nyer; halál, talál. ,Ha igaz, — így figyel
meztet Schmitthenner — hogy minden szóhang (betű) saját
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lagos jelentéssel bír, akkor a rímek szelleme sokkal mélyeb
ben rejlik, mint közönségesen gondolják. A hangoknak
több sorokbani egysége igen szépen ábrázolja az azokban!
értelem egységét, az egész egységét.' Nevezetes ezen
elv a magyar nyelvre nézve már csak azért is , mivel a
közönséges beszédben — a nép nyelvében — szinte gyak
ran előfordúl az , és nagy hathatóssagot ad a kifejezésnek,
p. o. (a 111-dik §- belieken kivül).
ágas-bogas
elegy-belegy
hébe-hóba
húza-vona
hímez-hámoz
hápa-hupa
ingó-bingó
locs-pocs
súgni-búgni
szuszi-muszi
cseté-paté
üzni-füzni
csinja-binja.
Az oly rímeket , melyekben ily belső, értelmi egye
zés van , értelmi rímeknek hívják ; a melyek pedig
csupán a fület érdeklik, hangrímeknek Mégpedig
nem csak az eszmerokonság ad értelmi rímeket , p. o. hi
deg, rideg ; vérez , érez • ázik , fázik ; ideálom , álom ; s
a közmondati : ki hol bízik , ott hízik sí.; hanem a/ ellentét
is, p. o. halad, marad; tenni, venni; remény, kemény;
szerelem , gyötrelem ; hűlök , fülök ; közmondatban : reg
gel táncz , este láncz.
A rím továbbá vagy önhangzóirím (©tímmrefai,
9lffbnanj) , midőn csupán az önhangzó , vagy önhangzók
egyeznek, p. o. kész, vitéz ; után, csalogány ; vagy más
salhangzói rím ((Stabretm, 2líltteratton), midőn csupán
a mássalhangzók egyeznek, p. o. ború, derű; készülének,
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választanak; vagy le íj e s rí m, midőn mindkettő meg
egyezik.
Az oly önhangzói rím vagy jobban önhangzói össze
jövetel , midőn azon önhangzó nem végül , hanem mago
kon a verssorokon belől több szóban vagy szótagban egy
más után jön elő , igen jellemző lesz , ha néha azon önhangzóknak ős, eredeti jelentése is figyelembe vétetvén, az
uralkodó költészeti érzeménynyel megegyeztetik. Meg ne
ijedjen az olvasó, mintha talán én akarnék azokra vala
mely ős jelentést tolni. Dilschneider s több más német
nyelvtudósok is följegyzének már hasonló ős jelentéseket,
a római eredetű nyelvekben pedig azok a verselőknél gya
korlatban is vannak; például a mély indulatnak, legyen
az vzgaság vagy kín , megfelel az í; a bú hangja kü
lönösebben : u, valamint az wndorodásé, « t á l a t o s é
is; a derülté e; a bámulatosé, magosé: a; a
fölemelkedőé, dwlyedöé: ö, ü st. 3>íe Seíjre »on
ber beutfdjen 3M$tfunfl »on (Snifl Stleittípaul. Lásd többet
ezen nyelvtan 11. §-ában, vagy még többet ezen mun
kában: A magyar nyelv metaphysicája, írta Fogarasi János.
Hasonló alkalmazásoknak lehet helye a mássalhangzói
ily összejöveteleknél is. Különösen hajlandó erre a német
nyelv, melyben már a köz élet is mutathat ilyeseket:
JÉImg* íííanfl, Copfen itnb í)amn, iíujl unb Síiebe,
Söíamt unb SOfanS, 28orte nnb SBerfe st. Hasonló ezekhöz a
magyar : bor , feúza , ftékeség.
Versekben :

So Síebe lebí unb labí, tfi líeb ba« Sebfit.
Schlege 1.

— f($i0etten bíe SEBajTer —
9Bínbe öcrtoe^en —
B ü r g e r.

A rímek rendét vagy helyét illetőleg , azoknak még
következő nemeit számláljuk elő :
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1. Választatlan rímek ezen alakkal: aabb,\.
aaabbb st. azaz a rímek sorban egymás mellett állanak,
például
Mint forog a világ , (a)
Mint surog sok ország , (a)
Fognak-e bomlani , (4)
Vagy egybeállani? (6)
Nincs gondom illyekkel, (e)
Maradok békével, (c)
st.
V i t k o v i c s.
ha ugyanazon rím többször jő egymás után , neve c s op o r t r í m (<S<$IagretnV) , p. o,

Szulimán császárnak mondom nagy haragját ,
Beglerbég basának sok várpusztitását ,
Az erős Lippának ő csodaromlását
Temesvár vívását , Ulumán szaladását.
Tinódi (» XVI. századból).

2. Keresztrímek : abab p. o.
A veszélyes förgetegben
Szél nem éri a völgyet ;
Csak a magas rengetegben
Töri , dönti a tölgyet.
Kisfaludy S.
Az ily keresztrímek többképen is összefüzödhetnek
p. o: abc abc vagy abc bac st.
3. Ölelkezök: abba p. o.
Ragyogsz felém éj csillagfátyola ,
Könyümón rengesz hold szelíd istenné !
Ah , nem levék az éghez hűtelenné ,
Reményem mégis messzepártola.
Szemere Pál.
4. Vágottak: — b —6, azaz első és harmadik sor
nak nincs ríme ; p. o.
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•

Kertemre szelíden
Az estve leszáll,
Lágy szél nyög epedve
Virágainál.

Kölcsey.
Szabályok a (vég-) rímek minőségére nézve :
1. Mássalhangzói rím magában nem elegendő.
2. Önhangzói rím használtatik :
a) ha a szó önhangzóval végződik , p. o. fiú , szo
morú ; gondosb rímezésben csupán rövid végönhangzó
nem elégséges.
b) Ha a mássalhangzók nem csak egy beszédszerre
tartozók , hanem egymással több tekintetben is megegye
zők , p. o. z és sz , dl és t , b és p, n és ny, l és ly, gy és
d, g és k, st. p. o. tavasz, havaz; hold, mosolyt st.
3. Teljes rím akár egy , akár két szótagban lehet;
amannak férfi-, ennek nörím a neve , p. 0; férfi-rímek:
had, vad; szép, kép; nő, jő; nőrímek: szerelem, érze
lem; élek, lélek; homálya, pálya. *)
4. Teljes rímre elegendő, ha csak az önhangzót vagy
önhangzókat követő mássalhangzók egyeznek meg egy
mással, mint az iménti példákban; a megelőzőknek nem
szükség megegyezniök.
5. Ugyanazon szónak rímül nem szabad használtatnia,
(azonos rímek), p. o.
Kinek neve Árpád vala
Mindeniknél gazdagb vala

') Három szótagban sem kellemetlen a rím, ha egyéb szabályok megtartatnak,
p. o. lobogd, dobogó; győzedelem, fejedelem. — A németeknél megkivántatik a férfirimre, hogy snlyos szó vagy szótag legyen; a nőrímre,
hogy az elsőbb szótag szinte súlyos legyen ; s férfi rim erőteljes versezetekben, főleg csonka vagy fölös tagon használtatik.
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hanemlia különösb festői czélbul; avagy különböző
jelentésben, például ég (bmtnt; J^ímmeí); sír (lueint; @rab).
A németeknél azonosnak tekintetik s tilos azon rím is,
midőn valamely teljes rímben az önhangzót vagy önhangzókat megelőző mássalhangzó is egyezik p. o. ftafyt, ^offart.
Szabályok a végrímek használatára nézve
1. Nem minden költemény tűri a rímeket; leginkább
kedveli azokat az újkori lantos költés /et (Lásd alább). Az
ókorbeli formáknál épen nem használandók. *) A hangsu
lyos nyelvekben, minthogy mértékelésök igen bágyadt,
egyéb költészeteknél is alkalmaztatnak ; ezért általában a
rímelésre több gondot fordítnak azok, mint a mennyiségi
nyelvek.
2. A rímes költemények versmértéke egyszerű le
gyen; a rímes sorok egybefüződései se legyenek fölöttébb
bonyolultak.
3. A nyelvtani szabályokon miattok sérelem ne tör
ténjék.
4. A rímelő szóknak , mennyire lehet , a többi közt
legnagyobbjelentőségök legyen, és igy főképletekel jelöl
jenek, a belső értelmet elősegitsék s feslöiséggel bírjanak.
5. A vers-idom többi elemeit, a mértéket, nyugokat se nyomják el; kivétel alá eshetnek a czélhoz képest
némely vígszeri'i, bohó költemények.
Egyébiránt soha sem kell feledni , hogy a rím is a
költészetnek csak alakjához tartozik; s a mű éldeletét elő
segítheti ugyan , de nem eszközölheti. A tartalom legyen
mindig a fő , a külső forma csak mellékes dolog ; ámbár
dísztelen öltözet a legszebb termetet is elferdíti. Inkább
semmi rím , semmi külső , mint rosz rím , rosz külső.

* j Az igy megrfmezett ókorbeli párversekel különösen Leo-féle (leoninus)
Terseknek hívják.
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123. §.
Vers-szakok.
Több vers-sorok összekötésére nézve a versezetek
két fő osztályúak u. m. folytonosak, midőn a sorok
nagyobb megszakadás avagy rendes megszakadás nélkül
egymás után folynak ; szakosak, midőn azok bizonyos
szabályszerű részekre , szakokra osztvák.
Ezen szakok hivatnak a magyarban különösen ver
seknek (1-sö vers, 2-ik vers st.)
A szakok ismét lehetnek két sorosak, három sorosak,
négy sorosak és így tovább. Lehetnek még: egyenlő sorúak,
vagy nem egyenlő sorúak.
A vers-szakokra nézve törvények :
1. A szak nyugpontjának az egyes sorok nyugjai alárendelendők. (121. §0
2. A sorok úgy illesztendők egybe , hogy egyik a
másiknak mintegy ellentéte legyen , például az úgy neve
zett párversben (distichon), melynek jellemét Schiller igen
jelesen ekként ábrázolja ;

3(n bem ^erameter fieígt beő (Símnsfcontő ftlberite ©áuíe,
3ín bem Spentametev fáttí fíe tnelobíf^ fycrat).
3. A sorok úgy rendelendők , hogy azokhoz képest
a szakok rövidebb sorokkal, vagy olyanokkal végződjenek,
melyeknek alászálló idomjok van , mint például a saphói s
alkaiusi versekben. (L. alább).
4. Igen ékesíti a szakos versezetet , ha , főleg hoszszabb sorok- és szakokban, a rímek és középnyugok egy
mást váltogatják. Például e német *) versben :
*) Picin ösmerck mag) ar verset, melyben a középnyugi idomra ily ügye
let volna.
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5tm ©rabe brüben, | tuo mit leintem
3>er SBínb fu$ ín j ben 93íiimenbiiften im'egí,
Sftefjt eme 3^ráue; | beim eő ifi ber «§üa.eí,
3u beffen <5á)oo3 \ ba3 nrme Sutien Kfa.r.
(Sín fcb,werer ©turm | $erriíj üjr fdjöiieő Seben ,
^art uwr í^r <S<$ícffai , | nameníoő t'^r <Sdjmer$ ,
Síim ^at baő ©rab | brit ^rteben i^r gegeben ,
Unb auőgeblutet | íjat ba§ arme
az erős és gyönge nyug szabályszerüleg váltakoznak, azon
különbséggel, hogy az első l'élszakban (4 első sorban)
ugyanazon sorban gyönge közép nyűg és gyönge zárat
(csonka végláb), avagy erős közép nyug s erős zárat van;
az utóbbi l'élszakban pedig gyönge nyug és erős zárat
váltják egymást , s ezért ezen félszak még kellemesben is
hangzik össze az elsőnél.
Figyelmet érdemlő , hogy az idézett német versben
a nő- és férfirímek is szabályszerüleg váltogatják egymást,
a mi rendesen az egész versezeten, azaz a többi szakokon
keresztül is meg szokott nálok tartatni *J.

*) Általában a német verselök , minthogy nyelvük mérték tekintetében fiilőtte korlátolt, a rímekre fordítnak nagyobb gondot. Nálok a középnyugra nézve is, leginkább szakos versekben szabály l.hogy ugyanazon
középnyug sokszor egymásután ne forduljon elő; 2. hogy váltakozásai
ban is bizonyos rend s törvény uralkodjék, mint a fünt idézett versben.

336

Második szakasz.
Alkalmazott verstan.

124. §.
A szokott versnemekről általában.
Versekre főleg csak oly lábak alkalmazhatók , me
lyekben a hosszú és rövid szótagokra nézve
változékosság uralkodik; ilyenek a két tagú lá
baknál a lejli és szökő , a háromtagúaknái a lengedi és le
begő , a négytagúaknái a lengedező és loborzéki. A töb
biek , különösen a csupa hosszú vagy csupa rövid tagúak
inkább ott használtatnak , hol a vers jelleme nagyobb sza
badságot is eltűr.
Azonban valamint a zenében minden egyes mérték ,
üteg (tactus) ismét több részekből , több kisebb mérté
kekből áll , melyeknek neve (a karmester mértékverö pálczája szerént) r ütés (a mérték elején), és: emelés (a mér
ték végin); úgy a verslábakban, versmértékekben is, me
lyek ha énekre alkalmazvák (sőt régi időben versek leg
inkább ének kedveért írattak , s többnyire énekelve adat
tak elő) , a hangászati mértékkel , zenemértékkel össze
ütnek , meg szokták e két időrészt, időmozzanatot külön
böztetni , mindazáltal egy kis eltéréssel. Versekben ugyanis
emelés (arsis , J^ebuni]) a láb első része; utóbbi részét
pedig leszállásnak (thesis , (Senfimg) hívják. S vala
mint zenében az üteg elejére rendszerént (de nem min
dig) némi suly esik (különben nem lehetne az idomzatot — rhythmust — felfogni), úgy versekben is leginkább
oly l:':bak használhatók, melyek hosszu (sulyos) taggal
kezdődnek, u. m. lej ti, lengedi, és lengedező lábak, s a
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többi előlszámláltakat mind ezekké lehet átalakítni , ha t. i.
az első lábbani első, leginkább rövid tagok , a többitől el
választatnak, például :
ezen szökő verssor :
o — | o — l o — J w —
lejtivé ekkép alakítható
o j —o | — o l — o l —

így a többiek is :
lebegő oo — | oo — | oo — |
lengedivé oo | — oo | — oo | —
toborzéki o
o | o
o | o
o
lengedezővé o — | — oo — | — oo — | — o
s az így legelől elszakított tagnak felütés (Auftact) a neve.
Az emelés- és alászálláshoz képest az elől rövid tagú lá
bakat emelkedőknek, az utói rövid tagúakat pedig alászállóknak nevezzük.
Ezeket a következők megértésére elő kelle bocsátanom.
Hangsulyos nyelvekben minden egyes szóban levén
legalább egy hangsulyos tag, a többi pedig rövidnek vé
tetvén; minthogy egyes szók legtöbbnyire két , három szó
tagból állanak: nincs könnyebb a világon , mint azon nyel
vekben (melyekben pusztán hangsulyra van ügyeiei) csu
pán lejti vagy szökő vagy lengedi st. lábu verseket írni ,
azaz olyanokat, melyeknek minden egyes lába lejti vaijy
szökő st. legyen. Ámde mennyiségi nyelvekben (a hol
mennyiségre vagyis a szótagok hosszaságára vagy rövid
ségére van ügyelet, milyenek a latin, régi hellen és ma
gyar) ily versek nem lehetségesek, de nem is szüksége
sek. — Nem lehetségesek, mert számtalan egész szók
vagy csupa rövid vagy csupa hosszú tagokbul állanak. —
Nem szükségesek , mert az örökké egyforma mozgás még
unalmat okozó.
22
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Arról támad tehát kérdés :
1) melyik lábnak kell valamely versnemben
mulhatlanúl az uralkodó mértékkel bírnia?
2) micsoda más mérték pótolhatja az ural
kodó mérték vagy láb helyét?
Az elsöbbikre nézve feleletünk az : uralkodók az első
és végső lábak. — Az elsőnek azért kell uralkodónak lenni,
hogy a vers jelleme egyszerre felfogható legyen ; az utol
sónak azért, hogy a vers jelleme benyomást hagyjon maga
után. E szerént alászálló (lengedi és lejti) versekben ugyan
uralkodó láb az első ; de a végső azon általános törvény
szerént :
ultima commnnis cujusque est syllaba cersws,

a végszótag mindenkor s minden vers-sorban, akár hoszszú akár rövid lehetvén, lejti versben lépő, és lengedi
versben ugrató is lehet. Emelkedő (szökő és lebegő) ver
sekben pedig, melyeknek rövid tagjai felütésül, s ekkor
magok a lábak alászállókul veendők, uralkodó láb a máso
dik ; a végső pedig föntebbi elv szerént szököben hadi, s
lebegöben szapora is lehet. (Csonka véglábu soroknál ter
mészet szerént a végelötti láb válik uralkodóvá).
Az utóbbi kérdésre nézve az uralkodó láb helyét ter
mészetesen vagy rokon láb pótolhatja , u. m. emelkedőét
emelkedő, alászállóét alászálló, vagy közönyös, milyen a
csupa hosszú (lépő, andalgó), vagy csupa rövid tagú (hndi,
szapora) ; legdivatosb a lépő.
Ezen fejtegetések szerént, következő vers-alakok
állnak elő :
lejti verseké
első
végső

o u
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szökő verseké *)
első

O

végső

O

0

O

lengedi verseké
első
O

végső
— o o

0

O

— o
lebegő verseké
első

végső
o o

O W
000

St.

St.

St.

Hol a verselő még nagyobb szabadsággal élhet, csak
a végső láb marad uralkodónak.

125. §.
A vers-nemekről különösen.
I. Szökő verssorok.
A) lépőkkel vegyültek.
Szökő versnemek jelleme : élénkség.
Az egy, két s három mértékű (lábú) szökő verssorok
ritkán használtatnak, leginkább csak hosszabbakkal össze
köttetésben.
') Találunk a régieknél szabadabb versclésben a szűkökkel lengedieket is,
p. o. Phádrusnál, Terentiusnál ; de ezeket általában követésül nem
ajánlhatom. Inkább semmi Torma , mint rosz.

22*
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Példa két lábuakra (első és harmadik sor fölös tagú).
Nem érti titkos
Küzdésimet ,
Kit lelkem óhajt,
Lelkem szeret.
Bajza.*)
Három lábuval vegyest :
Pályád töviskörében
Oh szerelem !
Láng-kebelem
Hervad sebes tüzében
S bánat s halál velem.
Kölcsey.
A négylábu igen gyakori mind magánosan, mind má
sokkal vegyítve.
Az ötlábú szinte nagyon divatos ; használtatik külö
nösen színművekben , stanza, sonett st. versezetekben.
Ez utóbbi már hosszabbak közül való levén, metszetre
(középnyugra) van szüksége ; mely is mint tudjuk a köz
bülső lábak valamelyikén használtathatik , u. m. ötösben
a második láb után avagy a harmadik láb közepén avagy
végén, végre a negyedik láb közepén is.
Példák :
Eljátszottad [ már kis játékidat
Kedves fiú, | hamar játszottad el.
- Végsőt mosolygott | orczád ; s a halál

*) Egy lábút is találunk a németben :
3Bíe lebt
sffiic BcM

SBie jheM
35a« #etj ín mir.

GÖthe.

341
Leszedte róla | szép rózsáidat.
Nemcsak magad mentél ; | elvitted a
Szülék vidámságát , j elvitted a
Legszebb remények | gazdag bimbaját.
Vörösmarty.

2. (fölöstagú sorokkal vegyest, s harmadik lábon át
metszettel).
Sötét olajfák | illatos hűsében
Ül a bús vándor, köny ragyog szemében,
S mélyen sohajtva vissza-vissza néz !
Kedves hazája tűn fel képzetében ,
Hajlékát véli a távol ködében ,
S örömreszketve nyul felé a kéz
Kisfaludy K.

Hatos lejli többféle szokott lenni.
1) Egyszerű hatos, a harmadik vagy negyedik lábon
átmetszettel.
2) Alexanderi *) középnyuggal a harmadik láb után.
A franczia költők ezzel pótolják leginkább hősi köl
teményben a hexametereket **).
Nálunk (valamint a németeknél) az alexanderi vers
régebben igen divatos volt, még pedig rendes mérték nélkül.
Egyhangúságát keresztrímekkel mérsékelhetni avagy
azzal, ha rövidebb sorral vegyíttetik.
Példák: a) (a 17-dik századból).
De télen, a mikor minden panaszkodik, Akkor az én szüvem inkább gyönyörködik
*) ,Alexanderi' neve némelyek szerént a XIII. században Parisban megje
lent költeménytül, melynek tárgya Nagy Sándor története, mások szerént
azon költemény szerzőjétül Alexander baráttul ered.
**) Nálunk Kis János Horácz hexameteres — hatméretű — leveleit, szinte
ily versnemben fordítá. Az eredetihez hasonló versnemben Virág Bene
dektől bírjuk.
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Erős förgetegeu szüvem nem aggódik
Mert szép lángos tűznél testem melegedik.
Zrínyi.
b) (keresztrímekkel)
Te előteremtvén a régi hősöket
Életet varázsolsz néma tetteikbe,
Te megtestesíted a jó erkölcsöket
És azok a nézőt szent tűzzel töltik be.
S z e m e r ec) (hármas mértékkel vegyest)
Felejthetetlen nap, édes emlékezet ,
Midőn a legelső baráti nevezet
Tőled hozzám repült !
Ki s János.

3. A németeknél divatos új nibelungi vers*), mely
az alexanderitöl abban különbözik, hogy a negyedik láb
mindig lebegő, s ennek első tagja után van az átmetszet.
Példa:
3ji benn ím (2d)n>a6enlanbe | tterfcfcoUen altér <£ang,
2öo etnfi fő Ijell öom (Staufcn | bte ííittertycufe fláng.
Uhland.

4. A hatos szökök közt megemlítendő az úgy neve
zett sánta szökő, idegen nyelvén choli ambu s v.
s k a z o n , melynek utolsó lába lejti.
A hetes és nyolczas szököknél mindig a negyedik lá
bon van a középnyug; s a középnyug által elválasztott
sorok többnyire külön íratnak :
*) Az ó nibelungi vers rendszerént összeül az alexander-féle verssel ; ha
nem négysoros szakokban az utolsó sor hosszabb is szokott lenni , a kö
zépnyug sem mindig tartatik meg. Lásd föntebb Tinódi versét (122. §.)
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Példa : (két sort egynek véve nyolczas mértékű)
Sötet az éj , sötét a vár ,
Szép álmok közt a lét enyhül ;
Arany széken gonddal tele
Csak a király álmatlan ül.
Kisfaludy K.
B. A lebegökkel elegyült szűkőket közönségesen alkainsi*) verseknek hívják. Az alkaiusi különös versről
alább.
Ide tartozik az anacrconi vers is, ez alakkal:

u o

Egészen az általános törvény szerént , t. i. uralkodó
láb a második és utolsó vagyis harmadik, (fölöstaggal); az
első pedig lehet rokon (emelkedő) : lengedi, vagy közö
nyös: lépő.

126. §.
II. Lejti verssorok.
Lejti versnemek , melyeknek jelleme : nyugalom,
közönségesen komoly müvekben használtatnak.
A. Lépőkkel vegyes sorok két lábtul kezdve (a má
sodik láb csonka is lehetvén), szinte nyolcz lábig terjed
hetnek.
B. A lengedikkel elegyült lej ti verssorok közt neve
zetesbek :
:í) Ez, és az alább következő több nevezetek nagy részint az érintett ver
sek első alkotójátul veszik eredetöket.

344

1. Aristophanesi egy lengedi s két lejtivei;
alakja :
u
4J «

|

U

Nyájasan | éde-

leirtek
V ersegh y.

2. Phalaecusi, melyben az épen most mondott
aristophanesinek mind elébe mind utána még egy-egy lejti
avagy lépő jön ; alakja :
l —y

-ö l —

• ü U

Oh ved | jetek az

áldó- l zót sze- l lídek
Kazinczy.

3. Kisebb sapphói verssor, az aristophanesinek
elébe egy lejti és egy lépő jön ; alakja (a 3-dik lábon át
metszettél) :
—«
Rózsa ! mely szép | vagy fese- | lő kő | rodban
^
Révay.

4. Nagyobb sapphói (átmetszet a 4-ik [csonka]
lábon).
— o l -- l — oo l — l — oo l — o l --—

127. §.
III. Lengedi verssorok.
A. Tiszta lengediek három s négy lábbal. *)
*) A németben két a egy lábúak is találtatnak, például :
SRofen, il)r Btenbenben
Sklfam v crfc iibcnt c H !
Seligcr
£ctrlie§er Ság !

G ö t h e.

G öt h e.
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Példák:
1. Felütés nélkül (végén csonka lábbal).
Hajnali kellemü fény
Hinti mosolygva sugarát,
Melyre az ifjú remény
Rakja le föllegi várát.
Kisfaludy K.

2. Felütéssel (végén szinte csonkalábbal).
Míg repdes enyelgve az alkonyi szél
S csókjára megrezzen a rózsalevél.
Sír Lilla s az érre leszőgzi szemét.
Verseghy.
• Búsan csörög a hab,
A fülmile zeng,
Fenn a szerelemnek
Szép csillaga leng.
Kölcsey.
Míg a dal epedve foly ajkairul,
Bús éjbe az arcz, szeme könybe borul.
Vörösmarty.

B. Lépővel vegyes lengedik közt :
1. Legnevezetesbek a kitünőleg úgy nevezett ha tméretüek — hexameterek.
Alakjok :
O O

O Ci

O O

O O

0 0

0

Kellékeik:
a) a végső láb csonka lengedi levén (t.i. lejti vagy
hosszú utótaggal : lépő), a végelőtti marad uralkodó lábnak
Cl 24. $.) tehát állandóul lengedinek, kivévén, ha valamely
különös (festői) czél forog fenn.
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b) Az első lábnak ugyan nem szükséges mindig len
gedinek lenni, mindazáltal versezetek kezdetén s nagyobb
szünetek után igen ékesíti a művet.
c) A többi u. m. 2. 3. 4. lábak lépők is lehetnek*).
d) A harmadik lábat átmetszet vágja ketté, mely lengedi lábban rendesen annak hosszú tagja után alkalmaztas
sék, de az első rövid tag után is jöhet; szükségbül negye
dik láb első tagja után is eltüretik.
Hős versnek is hívják , mivel a régi hős költemé
nyekre ez alkalmaztatott, úgy szinte pythiainak, mivel
a Pythia jóslatai (a delphi oraculumnál) ily versekbe vol
tak öltöztetve **).
2. Hatméretü mellett gyakran előfordul az ö t m ér e t ü — pentameter — ezen alakkal :

*) A németek a lejti lábakat is eltűrni kénytelenek.
''••') A hatméretüek sajátságait fölségesen festi Schlegel:

®Ieid) luie fid) bem, bcr bie Sce burdjfdjip, auf ofeiter 5Dleerfi,ö!)'
SRini(3 Jpotíjcnt aniont, nnb ber SluébUcf nírgenbí itmfdjrűnft ijl,
2)ajj ber um»M&enbe Címmel bie 3o6l jafjHofer ©ejlirne,
93et ^eít atí;menber Cuft, abfpi egett ín Wáuíidjer Siefe :
©o audj trágt baí ©cmút^ ber ^eramcter ; ruí;ig umfuffenb
Slimmt er btS ®)>0(J D(t;inp, baí geaaUijje S3ilb, in ben ®d;ooi auf
.tfreijjenber 5l«t§, ur»áterlid; fő ben ©efdjlcdjtern ber SR^t^men,
9Bíe íom Dfeano« quetlenb, bem tátit íjinftrömenben §errfd)er,
SíHe ®e»5ffer ouf Qrbtn entriefeln ober entbraafen. —
2Dte cft Secfa^rt faum sorrúcít, mü^Boflerea 9Jut>ern
gortarbeitet ba« Sdjif, bann plő^Iti^ ber SEBcg' 5flf grűnbe
©tarin ouftoü^lt, unb ben Jtiel in ben SBaUungen fá;au£elnb baljinreijjt :
@o fann ernft Balb rn^n, balb pd;tíger toíeber enteiíen,
93alb, P, t»íe ffl^n in bem <Sd)»img ! ber §erameter; immer fid) febft
DB er jum Jtam))f bes fyeroifdjen Siebg, unermüblid) jíd) gürtet,
Ober, ber SBeiéljeit ícft, ?e5jr())rüdjc ben §örenben ein()i:Sgt,
D ber gcfelliger £trten 3bljttifn tiet'lidj umrtüjiert.
jjer §omer« ! S^eműrbiger iWunb ber Drafel !
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A két egyes tag (középen és végül) egy lábnak vé
tetik s úgy jön ki az öt láb.
A középső egyes tag után mindig nyugnak kell lenni.
Magában nem szokott használtatni, hanem a hétméretüvel párosítva, a midőn együtt kitünőleg párvers —
distichon — a nevök, s a szelíd érzelmet, — legyen az
bánaté, szerelemé, barátságé, vágyakozásé st. —igen híven
tükrözik. Elmés és egyéb mondatokra is alkalmaztatnak.
Példákat mind a tiszta hatméretüekre, mind a pár
versre a 9-ik §-ban olvashatni.
3. A hatméretünek két végső lába magában a d o n i s i
versnek hívatik. Lásd alább a sapphói versben.
4. Ugyanannak három végső lába pherecr a t esi
vers, melyben az első láb lej ti is lehet.
5. Szinte annak négy végső lábábul áll a négyméretű hősi vers, melyet Horácz hatméretüvel váltogatva
használt (Ódák Isö könyvében 7 és 8-ik óda st.).
Az ötméretünek utóbbi felét magában archilochusi
versnek hívják, p. o.
Hajnali kellemü feny
Kisfaludy K.
Lejtivel vegyes lengediket már föntebb (l 26. §.) láttunk.

128. §.
IV. Többi verssorok.
Lebegök, különösen s uralkodólag nem igen hasz
náltatnak.
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A lengedezek, kivált lépővel (elől) s szökővel (utói*)
nagyon kedvelteinek ; köztük nevezetesbek :
1. Glykoni verssor, közben egy lengedezővel ; alakja:
| —O 0— | „_O_
| —to
vagy:
„ | — | 0Ji
2. Kisebb asklepiadesi verssor, közben két lengede/övel, alakja :
|

O

O

|

O

O

l

O —

a taglalás (scansio) ekként is lehet :
l—oo | — |— oo l — l o—|

A második láb (vagy első egyes tag) után metszet van.
Példák:
a) magában, (Horácznál Ódái I. k. 1. óda. III könyv
30. óda).
De mint a kikelet gyönge viráginak
Sűrűn illatozó kelyheit a nyarak
Forrósága, vagy a teli fagy elveri :
Úgy a kedves alak, mely le nem írható
Szépségével ezen szívre lövel vala,
Elhervad ; sf.
Day ka.

b) Glykoni verssorral (Horácz Ód. I. k. 3. 15. óda).
Oh! a szárnyas idő hirtelen elrepül
S minden mive tűnő szárnya körül lebeg.
Minden csak jelenés ; minden az ég alatt
Mint a kis nefelejts enyész.
Berzsenyi.

".) A németek elöl a lejtit is megengedik.
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A három első sor kisebb asklepiadesi, az utolsó glykoni.
,
c) Pherekratesi- és glykonival (Horácz ódái I. k.
5. 6. óda).
Vétettem ? szabadon mond ki hibáimat.
Kész jobbítni magát, a ki megösmeri
Vétkét; sőt bizonyos már
Hogy jobb, mint sem előbb vala.
VI rág.

A két első sor asklepiadesi. a harmadik pherekratesiy
az utolsó glykoni.
3. Nagyobb asklepiadesi verssor, közben három lengedezővel (Horpcz. Ódák I. könyv 11. óda).
4. Ide számláltatik némelyek által az alkaiusi is ezen
alakkal :

de ennek helyesb alakja :

azaz a negyedik láb lebegő (125. §).
Alább a vers-szakok közt fog előadatni.
Toborzéki, azon kivül, hogy a föntebb említett scazonnak két végső lába együtt véve toborzékinak tekintet
hetik, nem igen szokott előfordulni.
Ha azonban az imént érintett lengedezői verssorokat
folytonosan adjuk elő, vagyis azon verssorokban a végső
lábat mint csonkát az elsővel mint felütéssel összekötjük (a
mi zenei mértékben rendesen úgy történik) akkor ezen
összekötött lábban szinte toborzéki rejlik.
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129. §.
Vers-szakok különböző nemeiről.
I. Régi vers-szakok.
Valamint a verssorokban , úgy a vers-szakokban is
csak a szokottabb formákat szándékozom ugyan előadni;
sőt valamennyinek előadására nem is volnék képes : mindazáltal a versekben gyönyörködőt, épen úgy mint azt, ki a
költészetre hivatást érez , meg akarom ösmertetni mind
azon versnemekkel, melyek jelesb költeményekben több
ször fordulnak elő a végett, hogy emez a művészet alaki
részébeni ízlését kiképezvén, ujabbak teremtésére is, ha
czélja úgy hozza magával, elég érzelemmel birjon; amaz,
hogy a költői müvek alakját is érteni, alaki szépségeit éldelni tanúlja.
A vers-szakok elosztatnak ó és új korbeliekre.
Ó korbeliek alatt értjük leginkább a latin és régi hel
len költők által használtakat. Jellemök az, hogy azokban
főleg a szótagok mennyisége és nyugok vétettek figye
lembe, a rímekre pedig, bár itt ott némely nyomai látsza
nak, ügyelet nem vala.
Új korbeliek, melyek újabb időben a német s főleg a
római eredetü (olasz, franczia, spanyol st.) nyelvekben al
kalmaztatnak ; s minthogy ezen nyelvek mennyiségi versalkotásra nem képesek; *) leginkább rímek mesterséges
egybefüzése által — a művész mindenütt nehezet, szokat
lant keresvén — tüntettetnek ki.
*) (igyekeztek ugyan ezekben is, kiváltképen a németben Klopstock,
Vosz, Plater régi formák szerént alkotni verseket, de csupán ajiangsuly
nem öntvén elég gördülékenységet verseikbe, mennyiségre pedig a sok
mássalhangzó miatt ügyelniük lehetlen levén , legjelesbjeik (Göthe,
Schiller, Schlegel, Tieck, Uhland) megvallják, hogy régi verselésre a né
met nyelv nem alkalmas.
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Az ó korbeliek közt jelesbek e következők:
1. Hatméretüek, egybekötve a. Ötméretüvel — a párvers, melyet föntebb
láttunk.
b. A négylábúhösi verssel; szinte láttuk (Horácz ódái I. könyv 7. óda).
Példa:
A ki magát más szárnyaival fölemelted, álljon
Bár kárpát tetejére, kicsin lesz.
Virág.

c. tiszta hatos szökővel (Horácz Epodon liber
16. óda).
Engemet a földről dúló fegyverrel elűzött
S ez alvilágot így zavarta meg dühe.
Nagy Ferencz.

d. Négyes szökővel (Horácznál Epodon líber
114. . 5óda).
Példa :
Míg ifjúságod mosolyog, míg biztat erővel,
Járj a dicsőség útain.
Virág.
e. Archilochusival.
Példa : (Horácz után ódái IV. könyv 7. óda).
Elszaladott a hó, fii jő már vissza mezőkre,
Fáknak is új haja nő.
Virág.

f) Az épen most mondott két sor közé négyes
szökő tétetik (Horácz. Epodon liber 13. óda).
Példa :
Athata víg fenyők, s hajolták titkos erővel
Az álom édes karjain
A nyugovók szemeit. NagyFerencz.

A két utóbbi sort egyűvé is írhatni.
2. L ej ti versek.
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a. Kisebb s a p p h ó i , áll négy sorbul ; a három első
sapphói, a negyedik adonisi (Horácz ódáinak első könyve
2. 10.12. 22. óda).
Példa:
Kerti ékesség, kiesen virágzó
Rózsa, mely szép vagy feselo korodban ,
Úgy hasad reggel ragyogó tiizével
A píros hajnal.
Re vay.

b. Nagy o bb sapphói, áll két sorbul, az első
sor aristophanesi, a második nagyobb sapphói.
Példa : (Horácz után Ódák I. könyv, 8. óda).
Lydia, isteninkre
Kérlek én, mond meg, Sybarist mért fogyatod tüzeddel.
Virág.

c. Phalaecusivers, áll 4 sorbul, a három első
phalaecusi, a 4-ik adonisi.
Példa :
Oh védjetek az áldozót szelídek,
S titkos bajotokat lehelje mennyei
Ajkatok dala zengzeh're. Nem sért
így az irigy nyelv.
Kazinczy.

3. Szökő versek.
a. Hatos szökő négyessel váltakozik (Horácz.
Epodon liber 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ódák).
Példa :
Elégedetten nyugszik, és nem les, vadász
Drágán adott fényt s gondokat.
Horvát Elek.

b. Hatos és négyes szökő közé ar chi lu
fi husi jő. (Horácz. Epodon liber 11. óda).
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Példa:
Bűbájolásit fűszerezd meg nyájasait
Egy igazán szerető
Barátnak édelgésivel.
V erseghy.
A két utóbbi sor egybe is irathatik.
o. Alkaiusi vers 4 so rral; a két első alkaiusi,
a harmadik ötös szökő csonka lábbal, a negyedik pindarusi
lengedi, t. i. melynek két első lába lengedi, két utolsója lejti.
(Horácz. Ódák I. könyv 9. 17. óda).
Példa:
1. Romlásnak indult hajdan erős magyar !
Nem látod Árpád vére miként fajul ?
Nem látod a boszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon ?
Berzse nyi.
2. Példa: (a második sor asklepiadesi).
„Ledül t Hunyaddal a haza védfala !"
így zeng hősei közt a diadalmas ősz,
Körül tüzelgve bús szemekkel
A had erős fiain, — Szilágyi.
Berzse nyi.

4. Lengedező versek.
a. Glykon-asklepiadesi, négy sorban válta
kozva (Horácz. Ódák I. könyv 13. 19. óda).
Példa :
Mély gyászban szerető barát
A sir néma kövén hasztalan ostromol.
st.
Vörösmarty.

b. Asklepiadesi glykonival, amaz három, ez
egy sorban.
Példa föntebb (128. g).
23
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c. Asklepiadesi pherekr atesi- ésglykonival, amaz két, emezek egy-egy sorban.
Példák ugyanott.
130. §.
II. Újkori vers-szakok.
Az újkori vers-szakok közt nevezetesbek.
1. Stanza (v. Ottave ríme, Octave), áll rendesen
nyolca sorbul, a sorok többnyire ötös (teljes vagy csonka
vagy fölöstagú) szökökbül s két vagy három rímmel, mely
különbözökép füzethetik egybe. Minden szak végén be kell
a gondolatnak fejeztetnie.
2. Spenser-féle stanza, melyben anyolcz ötös
szököü sorhoz még egy alexanderi sor járul, hármas rímeléssel, ekképen:
l sor a
2-b
3- a
4-b
5— b
6— c
7—b
8— c
9—c
3. Ma dr igái (juhászdal?) hat sornál kevesebb,
tizenegynél több nem lehet, s legfölebb három rímmel bírjon.
4. T e r z i n a, áll három sorbul, minden sor ötös szököbül, úgy hogy e szököknek szakadatlanul keresztrímök
legyen, mire nézve a versezet végére még egy sornak
kell jönni , hogy a végelötti sorral legyen minek rímelnie.
A rímek alakja tehát e következő : abc, bcb, cdc . . . xyx,
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5. Bit or ne 1 1, áll szinte annyi és hasonló sorokbul,
mint a terzine, csak hogy a közép sor rímetlen.
6. S o n e t t (hangzat) nálunk is nagyobb ápolási ta
lált; áll 14 sorbul, melyek ötös teljes és fölöstagű szökőkkel váltogatják egymást ; a 8 első sor négyével (csak két
ölelkező rímekben), s a 6 utóbbi hármával (különbözőleg
egybefüzhető rímekkel) ismét két-két kisebb szakokat
képez.
A jó hangzatban csak egy fő gondolatnak kell ural
kodni-, s teljesen csak a végső szakban kifejlődnie.
Példa:

A SONETT MUSÁJA.
Mint a szerelmes járja tánczosával
Menüétje kecsesei teljes lépteit,
S igézi á szála torlott rendeit
Enyelgő vissza- s visszafordultával :
Honom Ausónia narancsgalyával
Körül-ölelve fó'm szög fürtjeit,
Úgy járom én a dal lejtéseit,
A négyest összefűzve hármasával.
Bor-ág köríti mostan homlokom ;
Ott hol Tokaj nyujt nektárt istenének,
Vi'g szárnyakon kél a nem hallott ének.
E szép vidék lett kedvelt birtokom;
Egy új Tibull itt megdicsó'itett engem
S én ó'ttít és hölgyét örökre zengem.
Kazinczy.

Kazinczyn kívül a hangzat musája még különösebben
nálunk Szemere Pált ihlelé.
A hangzatkoszoru 15 hangzatból áll e törvények sze
rént : l . minden egyes hangzat az imént mondott szabályok
23*
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szerént van alkotva; 2. egyiknek végsoraykezdősora legyen
a következőnek; 3. a 14-ik hangzat végsora, a legelsőnek
kezdősora; és 4. a 14 elsőbb hangzatok kezdősorai alkos
sák a 14-ik úgy nevezett mesterhangzalot ; 5. az egész
nek szellemi összefüggése legyen, tehát egy fő gondolat
lebegjen rajta keresztül.
7. Canzone, can zone tt a , áll 11 szótagú szökő
sorokbul, 7 tagúakkal váltogatva. A szakok nincsenek a
sorok számára nézve megkötve, egyébiránt minden szak
három osztálylyal bir. A két első (lábaknak hívják) sza
badtetszés szeréntirímí'üzéssel, de végokon észtani nyugnak kell lennie. A harmadik osztálynak fark (coda) a neve,
mely választatlan rímmel a másodikhoz csatlakozik. Az egész
zárlalát egy rövidebb szak alkotja, többnyire a harmadik
szakkal megegyező, melyben a költő magához a canzonehöz szól, tőle búcsut vesz st. ezért ripreza, congedo
st. nevei vannak.
8. Trio lett, rendszerént 8-tól 12-ig szökő vagy
lejti sorokbul kettős rímmel. A két első sor, melynek egy
teljes fő gondolatot kell magában foglalnia, teszi egyszers
mind a versezet végsorait is, azonkivül az első sor még
középen ismételtetik, s ezen háromszori visszafordulástnl
vette nevét.
9. Rondeau (körvers) rendesen 13 sorbul áll, me
lyek két szakra, (az első 8, a másik 5 sorral) oszolnak ; a
sorok részint 10, részint 11 szótagúak, 8 férfi és 5 nőrímmel, melyek egymással mind megegyezzenek, tehát tulajdonképen csak két rím van benne. A legelső sor kezdő
(két vagy három) szavainak, mind az első mind a második
szak végén, a nélkül hogy új sort alkotnának, újra elő kell
kerúlniök ; innen rondeau (körvers) neve.
Még többeket is számlálhatnék elő, de mint láttuk,
egy-kettőn kivül ezek többnyire csak költői játékok s ná
lunk nem is divatosak.
Ané m et költők közül sokan utánozták ugyanezen
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játékokat is, mindazállal ők magokat egy vagy más formá
hoz szorosan nem tartják, hanem minden tárgyhoz alkal
mazott szakot választanak avagy alkotnak. A német vers
szakokat a sorok száma szer .int közönségesen két sortul
kezdve 13-ig találjuk.
A kétsoros nem annyira szaknak mint csupán
folytonos rímpárnak tekinthető. Rendszerénti mértékök
négy lábas szökő, vagy szökövel vegyes lebegő.
Háromsoros ritkább, néha terzine és ritornell
formában, többnyire szabadabban, a midőn vagy mind a
három sor rt'mes, vagy az utóbbiak valamelyike rímtelen.
Négysoros igen gyakran előfordul többféle mér
tékkel, s a rímek többféle füzödéseivel ü. m. — a — a,
aabb, abab, abba.
Ötsoros többnyire két rímmel, s néha visz-sorral
(refrain-nel), azaz oly sorral, mely a versezet mindenik
szakában visszatér, többször rímteten, és nem annyira az
egyes szakokkal mint az egészszel áll szoros egybefüggésben. Rendszerént arra szolgál, hogy a költeményben ;<fő gondolatot kiemelje, s zenei előadásnál a kar állal éne
keltetik. Ily viszsor szokott használtatni hétsorosokban is.
A hat és nyolczsoros szakokban még többfé
lék a rímek rendezetei. Nyolczsorosként használtatik a
föntebb emiitett stanza is, több kevesebb eltérésekkel.
Mindenütt leginkább szökő és lejti lábak használtat
nak, mint a német nyelvre (csupán hangsúly szerént) legalkalmasbak, néha a velők rokon lábakkal, illetőleg lebegök- avagy lengedikkel vegyülten.
Nálunk magyaroknál mind a régi mind az új vers
szakok s formák, az újabbak leginkább német modorban
honosak; sőt, mikép e könyv elején megjegyeztük, s mi kép bő példákkal megmutattuk, a régiek nagy részint még
kellemesebben s könnyebben gördülnek a magyarban mint
a latinban is. Azonban micsoda versnem sajátja szép nyel
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vünknek, vagy melyik rejlenek nyelvünk s zenénk szelle
mében (134. §.), még eddig tudtomra rajtam kivül senki
meg nem kisértette.

131. §.
Költészet nemei.
A költészet lényege áll mint föntebb (126. $.) érin
tettük az eszmei világnak vagy általános szépnek a nyelv
által eszközlött ábrázolásában. Ezen ábrázolás pedig vagy
időhöz vagy térhez van köttetve, amaz lantos (érzeményi), emez b e s z é l y i (történeti) költészet ; amaz festi
a bel- emez a külvilágot; amaz a költő (ábrázoló) saját
érzeményeit állítja elénk, emez más emberek életét, a kül
világ tüneményeit, eseményeit; amaz alanyi (önnöni —
aubjectiv—) , emez tárgyi (objectiv) költészet. A kettő
nek közvetítője vagy egyesitője a cselekvényi
(színi) költészet, melyben a belső érzemények, külső ese
mények vagy cselekvények által (cselekvő személyek ál
tal) ábrázoltainak, s mely a beszélyi költeménytül főleg az
által különbözik, hogy a beszélyiben az események mint
multak, mint (a külső végzet változhatlan akaratjábul) meg
történt dolgok adatnak elő , a cselekvényiben vagy színi
ben pedig mint jelenlegiek, jelenleg (belső akarat által)
történők.*)
Lant, beszély és cselekvény (lantos, beszélyi és cse
lekvényi költemények) teszik tehát a költészet fő nemeit ;
ezek ismét több fajokra vagy alnemekre oszolvák, s a mint
a főnemek egyik vagy másik osztályához szítnak jobban
(mit nem mindenkor könnyű kitalálni) a bennök uralkodó

*) A lantos költészet nevét a régieknél onnan vette, mert e nemű költemé
nyeiket többnyire lant (>Jf« lyra) mellett adák elő.
Beszély eredeti nyelven: epos (£*•«, ettől : tin-tit, mondani); cselek
vény, drama (í^ifíü, ettől: S$*a, cselekszem).
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jellem szerént soroztainak egyik vagy másik főnemhez,
vagy bizonyos tekintetekben hol egyik- hol másikhoz;
például, ha tankölteményekben, melyek fő jelleme tanítás,
oktatás (természet szerént költői, szellemileg festő okta
tás), a gondolatok s elmélkedések mellett uralkodó hangu
lat az érzemény, akkor ez lantos tanköltemény; ha az ok
tatás elbeszéléssel, események, a külső élet, természet,
művészet st tárgyairóli elbeszéléssel van egybeszőve, beszélyi tanköltemény; ha pedig cselekvőleg föllépő szemé
lyek szájába adja oktatásait, cselekvényi tanköltemény.

'

132. §.

Lantos költészet.
Lantos költészetre tartoznak l.ének; 2. óda; 3. hymnus; 4. rhapsodia; 5. dithyrambus; 6. cantate; 7. elegia;
8. heroide; 9. gnomon ; 10. epigramma; 11. satyra; 12.
költői levél; 13. tanköltemény (szorosb értelemben).
Nevezetesbek :
I. Ének, egyszerű, lehetőleg teljes és éneklésre
alkalmas formában, egyes, határozott érzést fejez ki, oly
érzést, melynek ömlengése természetes, nyugalmas, szende.
A külsővers alkatra nézve: ez általában az ének belső
tartalmával megegyező s egyszerű legyen; lágy s kü
lönösen bús érzeményeknek a hármas és ötös lejtik
felelnek meg legjobban , a négylábú inkább illik az
erős , komoly és vágyalmi érzeményekhöz. Eltökélést , bátorságot , örömet négyes, — természetszerű
(naiv), enyelgö érzeteket kettes és hármas, — derült
séget, társas vidorságot hosszabb szökök- vagy szökővel
vegyes lebegökben fejezhetni ki. Lejti-lengedi versek is
sükerrel használhatók a nagyobb fokozatú öröm kinyomá
sára. Egyébiránt határozott s kirekesztő szabályokat vala
mint itt, úgy egyebütt sem lehet fölállítni, s e részben leg
több függ a költőnek kiképzett művészeti érzelmeiül, vala
mint a nyelv sajátságaitól is.
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Az ének kétféle : istenes vagy szent; és világi;
ez utóbbinak egy szóval ,d a l' a neve.
A dal négyféle: szerelmi, társasági, (pél
dáúl : bor-dal , barátsági , vándordalok st.) , nemzeti
vagy hazai , (a hová tartoznak a hadi, szabadsági dalok),
és természeti.
II. Oda (zengzet) magas lelkesedéssel s fensöbb művészeti szép alakban ábrázolja a fensöbb, az em
beriség magasb érdekeit tárgyazó érzeményeket. Ebben
tehát a költő képzelmi ereje a legmerészebb szárnyalásra kél,
ihleltsége legmagasb fokra hág,gondolati a legfelsőbb emel
kedettségben ömledeznek, s természet szerént a nyelvnek
is a képzelmet kell követnie s a többi lelkesedésnek, gondolatmagosságnak megfelelnie, képekben bővölködnie, s
válogatott sőt keresett kitételek által magái a köz-élet s
még az ének nyelvétül is megkülönböztetnie.
Legalkalmasbak az ily zengzetekre a ókori mértékes
versek, kivált a magyarban. Különösen ki kell itt emel
nünk Berzsenyinket.
III. Hymnus (dics-ének) a zengzeteknek (odák
nak) csak egy faja, az t. i. melynek tárgya az isten kimondhatlan nagysága. Tágasb értelemben, kivált a régiek
nél, így neveztettek azon költői művek is, melyekben di
csőítendő fenséges tárgyak vagy ragyogó tettek, mint az
isteninek kisugárzásai, magasztaltatának.
IV. Dithyrambus (bor-ének, bor- dal) mintegy
mámori lelkesedés.
V. Cantate (zenedal, zeneének) föltétlen rendel
tetése a zenészeti előadás ; ábrázolja valamely érzemény
különböző fokozatait s fajait, sokszor különböző személyek
által s beszélyi jellemben is; de lantos és zenei sajátságát
mindenkor főképen kitüntetőleg.
Fő részei : recitativ, aria és kar.
A r e c i t a t i v (zenebeszéd, zenei szavalás) tartalma
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vagy elbeszélő, vagy leíró, vagy eszmélkedö, mintegy
alapja az érzéseknek, melyek az áriában és karban adat
nak elő.
Az ária (énekszó) a föntebb előadott énekhöz ha
sonló ; s gyakran mással vagy másokkal váltogatva avagy
együtt énekeltetik (páros, hármas, négyes ének).
A karban mindnyájan vagy többen egyesülnek va
lamely közös érzet kinyomására.
Az istenes zeneénekek nagyobb stylben vallásos, kü
lönösen szent-irási tárgyakat adnak elő, s nevök: orató
rium (zeneima).
VI. Az el e g iá (budai?) a fájdalom azon érzeteit
ábrázolja, melyek valamely eszmeinek szemléleténél em
beri korlátoltság és erőtlenség tudalmábul erednek. A zengzet (óda) a kedélyt e földi lét korlátain felül az eszmei, a
végtelen, az örök tartományaiba emeli; az elegia az esz
meit vonja le a földi korlátoltság körébe. Minden mi előt
tünk kedves vala s most vesztén búsongunk, minden jó,
mely után hasztalan epedünk, lehet az elegia tárgya. A bú
és epedés (@efynfu<$t) természetében fekszik, hogy tárgyát
magasb, tökélyesb világban látjuk. De a fájdalom ne váljék
szenvedélylyé, sőt inkább a kedély nyugott maradjon, s fáj
dalmai kifejezésében enyhületet, éleményt találjon.
Régieknél elegia szokottabb alakja a párvers, az
újkoriaknál ötös lejtik vagy szökök.
VIÍ. Az elegiával rokon minden tekintetben a h er o i d e azon különbséggel, hogy az elegia a költő önnöní
(subjectiv) nyilatkozata, a heroide pedig tárgyilagos (objectiv) jellemü, azaz a vágyalom vagy panasz hangjait a
költő idegen szájába adja, még pedig költői levél formában.
Jeles nálunk e nemben Horváth Endrétül: „Enyingi Török
Bálint , feleségének a stambuli héttoronybul."

362

133. §.
Beszélyi költészet.
A beszélyi költészethez tartoznak.
1. Mese; 2. allegoria, parabola és paramythia; 3.
költői besze Ooetíftye (Srjfiljíung) ; 4. szent rege (bíe Segent>e) ; 5. tündérrege (baő 3Jfárcb>n) és monda v. rege (öíe
<Sage); 6. idyll; 7. románcz és balláda ; 8. hősköltemény;
9. regény és novella.
A legncvezetesbek :
I. A ballada és románcz oly elbeszélő költe
mények, melyekben a beszély lantos költészeti (érzeményei) elemekkel van átszőve vagyis czéljok s alakjok a
lanttal közös*). Anyaguk szintúgy lehet való, mint költött.
A balláda a történetet úgy állítja elő, mint az emberen ki
vül esőt, a románcz azt inkább eszmei öntudat álláspontjabul fogja fel. A balladában a történet túlnyomóbb, a románczban az eszme uralkodik ; a balladai beszély inkább
jelenít (a cselekvényi költészethez hajlik), a románcz a
cselekvényrugóit is sokszor láttatja. Ebben a beszély egyaránylag halad előre ; balladában sokszor a kevesbé
lényegesen átszökken az, hézagokat hagy, előbbiek vagy
utóbbiak, avagy épen az olvasó s halló képzelmi ereje által
pótolandókat. Általában a balladához némi titokrejtő (mysteriös) szerkezet nem áll roszúl, de a melynek érthetlenségbe fajúlni nem szabad, s a hatást nem gyöngítni , ha
nem emelnie kell. A balláda tartalma többnyire szomorú,

*) Eredetileg románcz alatt értettek valamely római származású nyelven
irott beszélyi dalt, ballada alatt pedig (ettől: ballare, tánczolni) zenei kí
séretre, s különösen tánczzenére énekszóúl szolgáló dalt. 3Jie Scíjrc von
ben gormen unb ©attungen bet beutfdjen ÜMájtfunfl »on (Srnft .Sleinpaul
33atmcit. 1843. Köteles vagyok megemlítni, miszerént e jeles munkát
verstanomban, különösen a német verstanra s a költészet különböző fa
jaira nézve, főképen használtam.

363

zordon; a románcz, ha bár nem mindig vallja is az öröm
jellemét, de a nyugoltságét mindenkor, még bús tartalom
mellett is engesztelő, enyhítő leheletnek kell rajta elvo
nulnia.
A formát illetőleg megegyeznek abban, hogy a vers
alkata mindkettőben zenei jellemmel bírjon, zenei kíséretre
alkalmas legyen, ezért a régi versfajok itt nem használha
tók ; különböznek pedig abban, hogy a ballada szökő, vagy
szökölebegöket (négyesével vagy a négyest hármassal vegyülten), a románcz pedig lejtiket (különösen négyeseket)
kedvel, de nem kizárólag. A balláda bár nyelvének nép
szerűbbnek kell lennie, több csint kivan, s a rímek *) min
den nemeit szereti, a románcz pedig válogatottabb szavai
ellenére is kevesebb kül-ékességet követel. Románczokban
nálunk kitűnők : Bajza, a két Kisfaludy ; együtt pedig bal
ládák- s románczokban : Kölcsey.
II. A hősköltemény , hösbes/ély (epos szorosb
értelemben) egymásba font s egy egészbe foglalt különös
fontosságú vagy érdekű (egész nemzetet vagy emberisé
get érdeklő) oly események sora, melyek az emberi aka
ratnak, emberi erőknek, az élet ellenséges elemeivel (a
sorssal) küzdelmét ábrázolják. Ali egy fő vagy vezértörténetböl, és több abba szövött mellék vagy közbejövő tör
ténetekből (episodon). A fő történet személye a költemény
hőse, s valamint e körül központosul az egész, úgy ő is az
egészhez van kötve, s nem annyira egyedi szenvedélyeit
vagy cselekvényeit kell mutatnia, mint inkább a köztörek
véseket képviselnie, és ha a sorssali küzdésben nem min
denkor győztes is, de erkölcsileg nagy, hős, gyözhellen
legyen.
Művészi alkotásmódját illetőleg, lényege az élénk
szemléltetésben áll ; s legjobban illik nagyszerüségéhöz a
) A németeknél balládára főleg t'érlirím, románczra nőrím használtatik, t. i.
az ő nálok bevett szabály és értelem szerént.
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fenséges hatméretü, melyet a hangsulyos nyelvek leginkább
alexanderi, nibelungi versekkel, stanzával, ötös szökök-,
s lejtikkel iparkodnak pótolgalni — a pótolhatatlant. Dicső
magyar nyelvünket e tekintetben sem haladja felül az élő
világnak egy ösmeretes nyelve sem. Mely buzdításul szol
gálhatna ez költőinknek, de fájdalom ! nálunk hiányzanak
még ujainkban a kitartás, a fúradallanság, s közönségünkben,
főleg nagyjainkban a részvét, a műszereiét, miiérzelem.
Anyagát tehetik a) rendkívüli, a hitregék s mondák
körébül, vagy a történetrajzból kölcsönzött események,
midőn neve : epopöa, hösköltemény fszorosb értelmileg),
s a mennyiben a régi formákat (hatméretüekben) követi:
classicai hösbeszély. Az ilyenben emberi személyeken kí
vül isteni alakok is lépnek elő; s a mennyiben ezek a kor
és nép hitében, melyből a beszély kelt, élnek vala, nincs
ellene mit mondanunk; az olvasónak is azon korba kell ma
gát visszagondolnia. De más esetekben, kivált újabb korbeli
tárgyaknál ily csodás tünemények bennünk semmi érdeket
nem gerjesztenek. Keresztyén angyalok, Mária, s maga a
Megváltó is st. megfelelő tárgyban előléphetnek, noha ez
sem oly természetes nálunk, mint a régi római és hellén
költőknél a nép hitében élő istenek jelenetei. Csupa fogal
mak személyesítése , mely bennünket egészen hidegen
hagy, még kevésbé ajánlható ; maradjunk inkább a termé
szetesnek határán belől.
b) Hős regék, vagy a középkori (regénykori) tör
ténet, midőn neve : regényi hösbeszély.
A csodást itt a tündérek, táltosok (Elfén?), bűbájosok
st. mint a középkori néphit alaklényei alkotják.
c) A köz élet, s nevezetesen annak egyszerű ősképi
(idyllioni) körébül.
d) Vannak vígszerü vagy bolió hősbeszélyek, p. o.
Csokonai ,Doroltyá'-ja ; az ilyesekben emberi személyek
helyett állatok is fölléphetnek, például a ,Békaegérharcz'
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ban, a németeknél a ,Oifinefe*Bíu<$3'-ban. A komoly hőskölteményben nálunk Vörösmarty, Czuczor, Horváth Endre
jeleskednek.
III. A r e g é n y szinte mint a hősköltemény egy egész
élet jellemét hordozza, annak bonyolodásaival, küzdelmei
vel együtt, ezen különbséggekkel : 1. a hősköltemény jel
leme egyetömi, tárgyi, a regényben minden alanyibb ; 2.
hősköltemény lényege az élénk szemléltetés ; a regényé az
eseményeknek értelmes és történetszerü egybefonása; a
hősköltemény kötött, a regény kötetlen beszédben jelenik
meg, s ez okbul jelen munkánk mint verstan körébe sem
mikép sem tartozhatik; a mit kell megjegyeznünk több más
be zélyekről, p. o. novellákról, s nagy részben a messék
allegoriák, tündérregékrül is.
Szinte nem tartozik e munka körébe a cselekvényi,
(v. színi) költészet sem, s általában mind az, a mi költészet
alaki (nyelvtani) részén : a verselésen, s ennek is elemein
túl esik Az olvasó ennél fogva utasítatik részint szószerkezettani — stylisticai — munkákra, milyen a magyarban
Bitnicz Lajos derék magyar nyelvtudományának má
sodik része: „Az írásbeli előadás természetéről;" részint
önálló vers- és költészet tanokra, milyenek a föntebb dicsért
legújabbkori német verstan Kleinpaul Erneszttöl *);
továbbá : Su l z e r, E n g e l st. e nemű munkáik, s nálunk a
Kisfaludy-társaság által kiadott értekezések; ide tartozik
Hutter Antal e munkája is: „Vezérelvek a magyar
szépiralomban."
*) A verselésrül nálunk külön munkát írtak Virág Benedek, (Magya
prosodia és magyar írás. Buda 1820.) Pap Ignácz (Magyar poésis
Második kiadás 1835. Első kiadás 1828.) — Mak áry György, (Ma
gyar verstan 1842.); némely nyelvtanaik alkatrészeül adák azt Ver
seghy Ferencz, Vajda Péter, Stancsics Mihál st. A ki
pedig magával a magyar költészettel s történetével általában és egészben
akar megösmerkedni , mindenek fölött ajánljuk Tol ily (Schedel)
Ferencznek „J&anbfcudj bor ungrifcftcit í|Sotftc" nagy becsü munkáját,
melyet minden müveit magyarnak kézi könyvül kellene bírnia.
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134. §.
Kísérlet a magyar népdalok- és zenékben uralkodó
versmértékek kifürkészésére.
A magyar verselés, mint a föntebbiekben előadtuk,
mind e mai napig idegen formák utánzása, s minthogy nyel
vünk végtelen hajlékonysággal bír, többnyire igen szeren
csés utánzása. A hangászat, bár a magyarra, különösen a
nemzeti zene kimondhatlan hatással bír *) — a mi hajla
mot tanúsít — mind eddig nem gyakoroltatott annyira ha
zánkban, hogy köllöink hangászat-müvelők, s hangászaink
költészet-értők lehetnének vala. Csak ujabb időben kelet
kezett némely vidéki városokban némi csekély jelentőségű
zene- s énekintézet, mely magában a fővárosban is csupán
zsengéjében van ; nemzeti színészetünk pedig, melyet egy
két, bár jeles színész még nem alkothat, csak tengődik s
tengődni fog még tízszeres országos ajánlatok daczára is
mind addig, míg a teendőket az ábéczén, képző iskolán
nem kezdjük.
Nékem a zene alig 7—8 éves koromtul fogva egész
az utóbbi időkig, midőn már az élet gondjai foglalák el he
lyét, a legnagyobb szenvedélyem levén, talán száznál több
népdal zenéjével ösmérkedtem meg nem csak hallomásbul
hanem gyakorlatilag is. Ügyekeztem egyszersmind, hol
csak idő s alkalom ajánlkozék, a müveit zenészet kivánatit,
*) Bizonyos megyében az ünnep- és vasárnapi korcsmai verekedések — me
lyekben, mikint egy elmés utazó megjegyzi, több vér szokott folyni, mint
némely országos hadakban — annyira otthonosak voltak a köznépnél,
hogy minden fenyítés , minden szigorú rendszabások mit sem hasznalának, míg nem a megye tapasztalatdús tanácsnokai azon lélektani gondo
latra jöttek , hogy az ünnep- és vasárnapi zenélést tiltsák el a korcsmá
kon. A tilalom elhatároztatott, foganatba vétetett a a verekedéseknek
vége szakadt. — A zeneszó a tisztújitásoknáli jelen kicsapongásokban
sem csekély szerepet visel.
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a mennyire, nem egyedül hangászattal foglalkodótul kitel
hetik, a legjobb mesterek által, — kik közt legyen szabad
említenem Pesten Taborszkyt, Bécsben Benescht, Strebingert, Böhmöl, Maysedert — szinte gyakorlatilag elsajátítni;
s így reménylem, az olvasó, ha és a mennyiben a magyar
zenével nem ösmerős, hiend szavaimnak ; azt pedig, hogy
saját magamról szerénytelenül szólni kénytelen valék,
megbocsátandja.
Népdalaink, a zene- és énekhangtól megválva, sza
bályszerű mértékkel épen nem bírnak, ezért csupán zenei
jellemökre kell szorítkoznunk.
Mindenek előtt a versmértékben levő mennyiséget
(szótagok hosszaságát vagy rövidségét) kell a hangjegyek
mennyisége szerént meghatározni ; s teszem ezt nem ma
gamtól, hanem teszem itt is a sokszor idéztem ösnyelvtan
szellemdús szerzője — Schmitthenner — után.
A versmértékben — így szól ez — következő mé
retek vannak :
1. Három idejű hosszaság1
versmértéki jele — .
zenemértéki jele J .
2. Két idejű hosszaság
versmért. —
zenemért, j
3. Tökéletlen (kétes) hosszaság
versmért. ^ .
zenemért. ^.
4. Egy idejű rövidség
versmért w
zenemért.
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5. Fél rövidség
versmért. ^
zenemért. J>.
Mind ezeket versmértékileg általában csak két*) jel
lel különböztetjük, tudniillik :
hosszúval — (a három első kijelentésre)
és röviddel « (a két utolsó kijelentésére).
Részemről megjegyeztetni kívánom még, hogy hangászatban valamint a 3. és 4. pont alatti hangjegyek is lassúbb
jellemü (lassúbb tempói —idönyi—) művekben hosszaknak
veendők, úgy sebesebb folyamatúakban a 3. pont alatti is
mindig rövidül hallatszik; az 5. pont alattit ilyesekben pe
dig versmértékre nem is alkalmazhatjuk, hanemha több
(kettő, három) vétetik egy tagnak; a mit kell megtartani
a rövidebb idejű hangjegyekről ( J* £ ) még lassúbb mü
vekben is.
Ezeket elöbocsátván , fürkészeteimnek eredménye,
melyre közel 30 legjellemezetesb és majdan elszámlálandó
magyar népdal elemzése, taglalása után juték, e következő:
A magyar népdalokban uralkodó versmérték : a len
gedező (— « o —) és ellentéte : a toborzéki ( o
o ).
Csaknem ugyanazok, mik Horácz (s Berzsenyink) leg
szebb, legmagasztosb zengzeteiben uralkodók, mint alább
látandjuk.
*) A beszédben is valósággal több hosszaságot lehet megkülönböztetni.
Tudniillik az ékezetlen rövid szótagot (p. o. tar, ma, meg) egységnek,
egy idejűnek vevén, akkor az ékezetes magában természet szerént két
idejű leend (p. o. tár, már, még), s ennél bizonyosan rövidebb, tehát
csak kétes hosszú az ösztételes rövid önhangzó (,tár' kiejtésére több idő
kívántatik mint ,tart'éra); ellenben az ösztételes hosszú önhangzó, három
idejűnek tekintendő p. o. ebben : ,tárcza' az a hosszabb mint ebben : ,tár'
vagy az a ,tart'ban. Félrövid német f van e német szókban: rufen, fingén,
lábén. st.
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Hangászati jegyekkel (2/4 ütegben) j1 . ^ ^ J*, (len
gedező), és ^ J^. Js ^ (toborzéki).
A mi pedig legnevezetesb, csaknem egés/en összeüt
a magyarban uralkodó teljes verssor a ,slokas'-sal, mint a
hindu (sanscrit) általános versformával, melyen a Mánu
(Manó ?) törvényei, s a hires ,Sakontala' vannak írva ; eb
ből származtatja Schmitthennera fenséges hexametereket,
s alakja (16 szótaggal) e következő:
o o o o

0000

o

-

A magyarban uralkodó leghosszabb teljes vers-sor
(16 szótaggal) ekként *) van:
o o — o

o

o o —
o

es:

E következő jegyzetekkel:
1. A középnyugnál fogva egy sor kettőnek is vé
tethetik.
2. Rövidebb sorok is fordulván elő, ezekben különö
sen élénkebb daloknál, rövidített láb is használtatik ; úgy
hogy a föntebbi fejtegetések szerént, a (két idejű) hosszú
és (egy idejű) rövid tag csupán egyetlen hosszúnak (három
idejű hosszúnak) is vétethetik, s ekkép lesz lengedezőbül
ugrató (— o — *2), toborzékibul toborzó ( o
*3),
mindkettőbül lépő (
*4)
*) Schmitthenner előadása szerént a slokas alakja is úgy értendő, hogy az
első és harmadik szabadabb lábban szinte nem csupa rövid avagy csupa
hosszű önhangzók vannak, hanem vegyest.
"2) A zenében : J>. ^ J vagy J J6 J".
*3) A zenében ; Js ^ . J
*4J A zenében : J J

21
-
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Hogy pedig a sor végén csonka vagy fölöstagú láb
állhat, az itt is, mint mindennemű verseseteknél magában
értetik.
Mielőtt példák előszámlálására mennék át, megjegy
zem, hogy a rítkitott betükkel írt lábakban, a hangmérték a
versmértékkel összeül.
Példák I. teljes tizenhat szótaggal, középnyug v. met
szet egészen középen.
1 . Úgy meg vagyok határozva, mint a csikó kantározva
Szabadságom el van zárva, mint a madár kalitkába,
De ha egyszer szá~b a d u l o k, több szerelmet nem koldúlok ;
Szabadságért halok élek , míg bennem cseng bong a lélek.
Mértéke (mind a négy sorban egyenlő első s utolsó
lábat egyszer írva) :

O

0 —

] — 00

o o

A sorokat, mint a rímek s nyugok mutatják', külön is
írhatni ; sőt a külön irás a taglalást (scansio) igen kön
nyíti; bővebben 9. szám alatt.
2. (Szinte 16 szótag)
Bort ittam én boros vagyok
Haza mennék de nem tudok,
A ki tudja mért nem mondja,
Merre van az ország utja
Mértéke (két sort öszve- s a megfelelő lábat egy
szer írva) :

—

—

—
o

O --—
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3. (Szinte 16 szótag)
Még akkor néke m ígértek,
Mikor bölcsőben rengetlek ;
Már most hozzád jusom vagyon ,
Hogy az anyád nekem adjon.
Mértéke :
— ss w — | o ---5L |j — o u —
| - O O - J)

4. (16. szótag).
Felf ogadám az egekre ,
Mind a három személyekre,
Atya, fiú, szentlélekre:
Téged szeretlek örökre.
Mértéke :

5. (16 szótag).
Őszi harmat hideg eső ,
Édes rózsám, deres a fű ;
A ki én hoz zám igaz hű
Messze van az, ide nem jő.
Mértéke :

6. Az 5. alatti első sorral végig megegyez e kö
vetkező is :
Kinek nincsen szeretője,
Menjen ki a zöld erdőre ,
írja a fa levelére ;
Hogy neki nincs szeretője.
24 *
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7. (16 szótaggal).
Én vagyok a petrigulyás,
Én őrzöm a petri gulyát,
A bojtárom a gulyánál,
Magam vagyok a rózsámnál.
Mértéke :

o -- «

8. (16 szótaggal).
Átok fogta meg a magyart,
Hogy az soha együtt nem tart;
Igaz az a régi szólás:
A mennyi ház, annyi szokás.
Mértéke :
— o o — l — « o — (J — o w — l o -- : — |

II. Csonka lábakkal.
9. (15 taggal, metszet a 8-dik tag után).

Beh hiába szerettem én,
6 eh hiába eped t em;
Kiért égé csupán szívem
Övé hajh, nem lehettem.
Mértéke :
O -- O |

O --H. — — W — » l

o --S?

Látjuk hogy ez ugyan egészen toborzéki (az utolsó
láb toborzó) hanem taglalhatjuk úgy is, hogy a két első tag
felütésnek vétessék (124. <§.) a mikor a versnem szinte
lengedezövé válik, ekképen (kulim írva a sorokat) :
1. 3. sor. o- l — o e i - l -S..®-
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o *
2. 4. sor. o—l—o
Ezen elvet ne veszítsük szem elől, mert ez a magyar
versírást igen egyszeríti, s a versnem gördülékenységét
könnyen felfoghatóvá teszi. A lengedező láb taglalását pe
dig a ponttal elválasztott tag, mint a fentebbiekből tudjuk,
szinte könnyíti. — Próbáljuk az első szám alatti példát is,
külön irván a kisebb sorokat, a mondottak szerént taglalni :
1. sor — 00 — o — — -Ho
2. sor — o o — 0 —
—
04>
3. sor — 00
0 0
o —
4. sor — o o
—
O 4
5. sor — o o —
6. sor — o o — O — o o
— -oo -a
00
7. sor
| — 00 | — | 0 0
8. sor 0

Próbáljuk a 2. szám alattit :
1. sor — o o — | o — ——
~— o
o—
—
2. sor — o o
O O ; —
3. sor - O O — |
0 0
|
O O : —
4. sor O
A 7. szám alattit :
1. sor — 00 — o —
2. sor — o o — | o —
|
00
3. sor 0
| — 00
4. sor 0

0 0

^^
^ o
|

o

*) Az elsőbb sor, mint látjuk, csaknem ugyanaz i g l y k o n i verssorral ; az
utóbbi pedig a pberekratesivel.
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Az eddig látottakból már egyszerű szabályokat is ál
líthatunk fel a magyar verselésröl, u. m.
1. Magyar versnemekben minden 8 vagy 7 szótagü
sorban legalább egy lengedező legyen, még pedig elöl
akár (szökő) felütéssel, akár felütés nélkül.
2. A felütés nélküli lengedezöt vagy ismét lengedező
vagy pedig rendesen tokorzéki követi ; a toborzékit ugyan
szabad tetszés szerént más lábbá is változtathatni, hanem a
lengedezöt követő két első tag rendesen szökő legyen, kivévén ha csonka láb (mely t. i. nem négy tagú) követi,
mikor az első tag is lehet hosszú.
A taglalás legkönnyebb, ha a lengedező végtagát
kissé elválasztjuk, a többi lábat pedig kétkét tagúnak veszszük (4 tagú helyett), az utolsó tag magánosán is marad
hatván ; a mint ezeket imént (ponlozatokkal) kijegyeztük.
3. Nincs példa nélkül, hogy a lengedezöt követő tel
jes (4 tagú) lábban is lehet mind az 1-sö mind a többi tag
hosszú u. m.
10. Nem magam jöttein én ide ,
Csalogattak engem ide
st.
Mértéke :

Hasonló ehöz, hanem kissé sebesebb idönyben —
tempóban :
11. A mely leány sokat szeret
Jámbor asszony ritkán lehet
st.
Menjünk tovább a példákban.

12. (14 taggal, metszet egészen középen a 7-dik
tag után).

375
Ha meghalok se bánom
Úgy sincs engem ki szánjon
Koporsómra boruljon
Keservesen sirasson.
Mértéke (felütéssel):
— o o ; — "o " o —

v—

—

Ez ismét toborzéki vagyis felütéses lengedező. S a
föntebb adott szabályokkal szinte megegyezik.
13. Ugyanazon dal zenéje ekként is van :
- 00

!

-

|

O -- — || - 00

Í

-

|

O --—

s ekkor a dalban ezen versmértékek egyeznek meg a ze
nemértékkel :
Ha meghalok sebánom
ki szánjon
boruljon
sirasson.
Ezen mérték tökéletesen aristophanesi (126.
129. §§).
14. (Szinte 14 tag; metszet is a 7-ik tag után) :
Nyisd ki babám az aj lót,
Magyar kopoglal nem tót ;
Jaj beh soká nyitod ki,
Mintha nem tudnád hogy ki.
Mértéke :
—

00

:

l O
— l ---

:
:

"
—- || — O O

:

i
— | --

:

—

15. (Szinte 14 taggal, hanem metszet a 8-ik tag
után ; s metszeten innét csak hat tag marad)
Nincsen nekem se m m i bajom,
Csakhogy szegény vagyok ,
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Életemben korhely voltam,
Mégis rongyos vagyok,
Vermem ugyan elég van,
Dl) kenyerem nincsen,
Ha pénzemet felszámlálom,
Egy fillérem sincsen.
Mértéke :
O O

j

O W

l -o e

A metszet után 6 tagú sor lévén, már nem mindenütt
van lengedező, hanem csak toborzéki a föntebb előadott
szabadsággal. Tehát új szabály : 6 tagú sorban lengedező
nem mindig van.
16. (10 taggal, metszet nélkül, vagy ha tetszik a
7-ik tag után mint a két utóbbi sorban) :
Cserebogár sárga cserebogár
Nem kérdem én tőled mikor lesz nyár,
Azt se' kérdem, ha soká élek-é?
Csak azt mond meg: leszek -é rózsámé.
Mértéke :

Csak egy, t. i. az első láb lengedező, a két utóbbi
lábak csonkák, melyeket, ha tetszik, (szökő) kéttagúakra is
föloszthatni, mint a mértékben is megjegyeztetett.
17. (Szinte 10 taggal , metszet ha tetszik a 8-dik
tag után) :
Nem iszom bort fogadásom tartja,
Iszom vizet ha a ba búm adja,
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l)o azt is úgy ha szájábul adja
Mint a galamb, ha párját itatja.
Mértéke:
— oo Í — | — oo ! — |] — —
18. (a sorok nagyobb váltakozásával).
De mit töröm fejemet, Hiszen nem csak engem e t
Érdekelnek
A gond, a sok bajok is, Ily szomorún mások is
Énekelnek.
Alig vagyon, ki oly nagyon
Örülhessen ,
Hogy néha ne keseregne
Keservesen.
Mértéke :
— o o — l — o — || — O o — l — o — (14 tag).
O
-O (4 tag).
— o o — l — o — || — o o — l — o — (14 tag).
O
-^(4 tag)
_00—|—„O— || e
_o (12 tag).
— oo— l— oo— || o
52- (12 tag).
Feltünő ezen dalban a rímek mesterséges egybefüzése a sor közepén (a metszeten) álló rímek által :
— fejemet — engemet
érdekelnek
— bajok is — mások is
énekelnek
— vagyon — nagyon
örülhessen
— ne — keseregne

keservesen
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A metszeteket , mint másutt, külön is írhatjuk.
A mértékre nézve semmi más észrevételünk, mint
az, hogy a kicsi sorok, mint véglábak, itt is mindenütt toborzéki szellemben mutatkoznak.
19. (14, és ismétlés nélkül az elsőn kívül 11 tagú
sorok) :
Lám megmondtam Angyal Bandi !
Ne menj az alföldre
Csikósoknak, gulyásoknak
Közébe, közébe;
Mert megtanulsz lovat lopni
ízibe, ízibe ,
Majd ügy kerülsz a vármegye
Kezébe, kezébe.
Mértéke :
-0-5-52.

20. (többféle sorok)
Jaj babám ! beh szeretlek,
Ki sem mondhatom ,
Sem éjjelem sem nappalom ,
Nem is álhatóm ;
A szerelem dárdája
Szívemet úgy rongálja,
Nincs nyugodalmam.
Mértéke :
— .o— | o — i — « |] « — jó — l — (12 tag).
O

:

O

|

O

l

O

O

j O

| — (13 tag).

379
-oo j-l .O —H- (7 tag)
-o « j-l ^_JL(7tag)
- O O ! - l -o. (5 tag).
Az első sor első mértékében a pont egy rövid tag
nak vétetvén, a sor szinte 13 tagú s elől lengedező lesz ;
a 3. és 4. sor ar istophan esinak , az utolsó sor pe
dig tökéletesen adónisi nak is vétethetik.
21. Szerettelek, szeretlek is, amíg élek.
Szép lélek,
Szivem érted dobog míg doboghat,
Vérem érted b u z o g míg b u z o g h a t.
Mértéke :
o— i— ojo— j— o|o— ! —£- (12 tag)
-- 1-^ (3 tag)
| -. o | o — j — l o —2. (10 tag)
| -. O | O - j - | e —O (10 tag)
Az első sor csak nem egészen asklepiadesi,
azon különbséggel, hogy a lengedezők előtti s utáni lábak
egymással fölcserélvék, p. o.
Izzadt fürteimen szent olajág lebeg.
A két utolsó sorban pedig arra látunk példát , hogy
a lengedezőt lépő előzi meg.
22. Ebben, valamint a két következőben is az időmérték v. időny — tempo — sebesebb.
Kertemben van egy fa,
Száraz ág van rajta;
Akkor leszek tiéd,
Mikor az kivirít,
Eszem adta.

•
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Mértéke :

...
W

:-.

w
-----

Az első két sor versmértékben lejtinek is vehető igy:
| —— \ ——, de zenemértéke a föntebbi.
23. (1. vers)
Széles víz a tisza,
Keskeny palló rajta ,
Ne menj rá galambom,
Mert leesel róla.
(2. vers) Nem esem, nem esem
A tisza vizébe
Inkább véled esem
Rózsám szerelembe.
Mértéke :

-o-l -- 1-2-

Versmértékben szinte vehető lejtinek, még pedig,
mint látjuk, az egész.
24. Szeretlek galambom,
Mint a lágy kenyeret,
Sohajtok éretted,
Egy nap százezeret.

381
Más vers :
Nem anyától lettél
Ró zsafán termeltél
Piros pünkösd napján
Hajnalban születtél.
Mértéke :
Némelyek szerént :
O.O— | — o-S.
Az első zenemértéknél fogva a lábak versmértékben
némileg lejtiknek is vehetők, az utóbbinál fogva pedig
szűköknek.
Láthatni, hogy e három utolsóban a sorok rendesen
csak hattagúak, s a lengedező láb igen gyéren mutatkozik,
ú. m. a három példa közül csupán a 22. szám alatti mutat
hat (a 3. és 4. sorban) lengedezőt ; a többi lábak a zenemértékben rendszerént ugrató (a lengedező egy rövid tag
gal kurtítva) vagy toborzó (a toborzéki végső rövid tagja
elmetszve).
Ezen három utolsó úgynevezett fris magyar ; ezek
ből tehát ezen általános szabályokat vonhatjuk el: a) a
sorok rendszerént rövidebbek, b} az uralkodó lábak kur
tított lengedező (ugrató) avagy kurtított toborzéki (to
borzó).
A zenére alkalmazott dalok közt (lásd alább) előjön
még három hangmü (IV. V. VI. számok alatt), melyekre
énekszót nem tudok, de a melyeket következőleg vonha
tunk versmértékekre:
IV. szám alatt :
— o o— | o

^- || — o o — l o

-

V. szám alatt :
«—; —O | o
|| o
« | o —— ismétlendő.
—tt0—| 0
| — 0 _O_ többször ismétl.
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A VI. szám alatti ,fris'-ben az első sorbeli 1,3, 5-ik
üteg lengedező ( — O O —) jellemü ; az utóbbi sorban a
6-ik toborzónak, a többiek lépőknek vagy hadiknak vétethetők.*)
Mindezen példák után a magyar szigorúbb verseket
zenemértékek helyett ismeretesb és czélunkhoz tartozó
versmértékekkel , általános szabályokban , ekként állít
hatjuk elő :
1. Magyar versekben uralkodó láb a lengedező és
toborzéki, még pedig
2. Lengedező a sor elején, toborzéki a lengedező
után s rendszerént sor végén, sőt teljes hosszaságu (16
lábu) sorban az utolsó lábnak mindig toborzékinak kell
lenni (az 5-ik szám alatti csekély eltéréssel).
3. A lengedező lehet felütés nélkül , vagy (szökő
avagy lépő) felütéssel ; (szabadabb verselésben a felütés
piczi is lehet).
4. Lengedező csak 6-nál több tagú sorban kivántatik
mulhatlanúl, kisebben egy rövid taggal kurtább, azaz ug
rató is lehet.
5. Toborzéki csak első felét (a szökőt) tartja meg
rendesen, másik fele két hosszú tag (lépő), vagy két rövid
tag (piczi) is lehet ; (szabadabb verselésben első felét is
hásználhatni ezen tagokkal); de ha a toborzéki láb csonka,
a tagokra nézve teljes szabadság uralkodik.
*) Ha végig tekintünk a mondott vers- és zeneinértékeken, sok hasonlót ta
lálunk kivált a toborzékik között az arab versmértékekkel is. Schmitthenner után két alakot közlök az arab mértékekből ú. m.
1) Tawil (hosszű mérték) :
0—0

|

o

|

o—o

|

o—O^-

2) Motacarib (kurtított?)
O — ~Ö~ |

O

. 0~ l

O

"Ö~'|

O

A tawil az V. szám alatti első sorral, ha a lábakat fölcseréljük , csaknem
egészen egyező. A motacarib pedig a magyar frisekkel üt egybe.
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6. Lengedező minden hét tagnál nagyobb sorban
avagy metszetben legalább egy legyen.
A szabadabb verselés, mint láttuk, csak két esetben
tér el a szigorúbbtól, s helye van, mint észre fogtuk venni,
élénkebb s gyorsabb jellemü versezeteknél.
Alakokban (a taglalás — scansio — legczélirányosb
úgy, mint az ókorbeli lengedezőknél, t. i. a lengedezőn kikül a többi lábak csak páros taggal veendők):
I. Felütés nélkül :
o o

10 tag.
0 ü

o

— o o

O 0

o o

! 0.

8 tag.
__0 0_

_e_a

_O 7

II. Felütéssel f)

o
o

o

-l 0-1-2.S lOtag.

o

- 1-25. 8 tag.
-1-2-7 tag.

A kevesebb (6, 5, 4, 3) tagú sorok , mint tudjuk,
lengedező nélkül is állhatnak. — A 10 tagú sorban pedig
már metszet is lehet, melyre három helyütt találunk példát; a

t) Ne feledjük, hogy zenei mértékben rendszerént felütés nincsen ; vagyis,
a mit mi felütésnek vettünk, az a toborzéki láb vagy az üteg első részét
alkotja. Lásd föntebb a zenei mértékeknek versmértékekké alakítását. —
Egyébiránt ügyes művész néha zenében is használhatja a mondott fel
ütéseket például á 12. sz alattinál.

•
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16. és 21. szám alatt a 7-ik tag után, a 17. szám alatt a
8-ik után. Ezen körülmény azért érdemel figyelmet, mi
vel rövidebb sorok által, p. o. a 6-ik vagy 5-ik tag utáni
metszettel a lengedező s igy a magyar vers legjellemzőbb
része könnyen elveszhetne.
A sorok hosszaságra nézve lehetnek
16 tagúak (8 -f 8)
15 tagúak (8-1-7)
14 tagúak (8+6, vagy 7+7)
13 tagúak (8+5*)
12 tagúak (8-f-4, vagy 7+5)
11 tagúak (8-4-3, vagy 7+4)
10 tagúak (8+2, vagy 7+3).
9 tagút nem ösmerek (hacsak az ujabbi ,Hortobágyi
pusztán íü a szél'-t ,fú a szél' ismétlése nélkül 9 tagúnak
nem veszszük).
Nyolcz tagúakúl s azon alól, a metszet által elválasz
tott sorok tekinthetők azon megjegyzéssel , hogy héttagúak, sőt élénkebb költeményekben hattagúak egyedül is
egész szakokban megállhatnak, de kevesebb tagúak csu
pán nagyobbakkal vegyest. **)
, ' ) 7-4-6-ra nem tudok példát, de kétségtelenül használható, mert 7 tagból a
jellemzetes lengedező már ki nem maradhat.
**) Az olvasó emlékezetébe újra visszahozom azon nevezetes körülményt,
hogy az ókorbeli verssoroknak legnevezetesbjei feltaláltathatok az
előadtam magyar mértékekben, ú. m. asklepiadesi, glykoui, aristophanesi , pherekratesi , adonisi. A hexameterekről mindjárt alább
szólunk. Ha valaki ily magyar mértékű verseket akarna írni, a felütés
nélküli lengedezőket felütésiekkel igen czélszerűleg változatositandja;
mint föntebb is több példáit láthatni. Az pedig magában értendő, hogy
szakos versezetekben az egymásnak megfelelő sorok egymással a mér
tékben megegyezzenek.
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Mielőtt e szakot s könyvemet befejezném, a sokszor
idézett Schmitthenner után még e következőt hozom elő :
„A görögök beszély- (hős-) verse a per excellentiam
úgy nevezett hexameter — hatméretü — volt , a hösköltészeti szellemnek legszebb magzala , különös méltóság
teljes versfaj. Midőn Apolló, íját Python sárkányra feszíté,
a körötte álló nymphák , mint a rege szól , a legelső hatméretűvel ekként kiáltottak fel :
i'iy 3-«í«v, i'iy Treitcii, ti/ ircti«.i- *)

E nemesi oklevelet, mely a költészettől kedvenczének adaték, nem akarjuk vitatás alá venni, hanem a kö
vetkező fejtésnek is helyét találjuk. A slokasban lehető,
sőt nem szokatlan e következő verssor :
— o o. — | o --- | oo — o l o — oo
melyet jobban megtekintvén, benne találjuk a görög hexa
meter nem egészen kiművelt mintáját :
— oo

l — o

l -- M — oo— oo

— oo

s még a ifiwwjs-l , vagyis hétfél (=negyedfél) lábnyi
metszetet is benne találjuk; a lejti mint második lábnak
természet szerént, egyarányosb folyamat végett, lengedi-,
vagy lépővé kellett egészülnie, s így kellett a lengő zá
ratnak is elesnie." Eddig Schmitthenner.
Nézzétek meg az idézett slokast, ez a magyarban
nem csak lehető, sőt uralkodó; a sor első felében még
csak egyetlen egy különbség sincsen e közt és a magyar
hason uralkodó sor közt, a másik felében egyetlen egy tag
ú. m. a második rövid ( o ) tesz némi különbséget, de sza
badabb verselésben (két rövid felütéssel) ez sem szokatlan.
Ha pedig a 15 tagú szabadabb magyar mértékű vers
sorok egy némelyikéi veszszük :
) ,óh szabadító, óh szabadító, óh szabadító'.
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oo — l

:

|

o O

i

— O

l

O —

l
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Nem vádolhat tehát senki vakmerőséggel, midőn a
munka elején (9. §.) a hexametert a magyar népdalok
szellemében alapulni állítani.
Ifjú költők! (mert az idősbeket nem reménylem szo
kott utjoknü elvonhatnom) íme elétek adám a gyönyörű,
az erödús magyar mértéket, ápoljátok ezt a bár élénk, de
erőnélküli szökök s lejtik *) helyeit; jók lehetnek ezek
hangsúlyos nyelvekre, melyek másokra nem is alkalma
sok , jók lehetnek magok helyén nálunk is ; de az erödús
magyar szellemhöz, mely nyelvében, mely dalában, mely
tánczában is kitünöleg uralkodik, erödús költészeti forma
illő. Erezek ezt legjelesb költőink, s lengedi verseket pró
báltak használni , p. o. Kisfaludy K., Kölcsey, Vörösmarty
st. de egy az, hogy a lengedik, bár a szökök- s lejtiknél
hatékonyabbak, még sem oly erőteljesek, mint a lengedezök, e mellett amazok nagyon ragadó folyamatunk is, mi
a magyar inkább méltóságos jellemet oly híven, mint a
lengedezök nagyszerű folyama , nem tükrözi ; sőt az is
kétségtelen, hogy a magyar nyelv, mely noha a szökő és
lejti lábakon is elég könnyen mozog, de már a (csupa)
lengedi szökdeléseket nehezebben tűri, a leírtam alakokra
legkönnyebben alkalmazható.
Ápoljátok a halméretüeket is, mert azok a magyar
versekkel teljesen rokon szelleműek, s mert alig van vers a
*) Hogy több magyar hangszcrzemény nem sikerült, annak is tulajdoníthatni,
mivel küllőink nagy részben csak szökő és lejti verseket Írván, ezekre
magyar zenét írni, kivévén mint láttuk, élénkebb niüvekfoen,csaknem le
hetetlen. Keringőket igenis, a legkönnyebben lehet. Innen is látszik,
mily rokonság van valamely nemzet zenészeié és nyelvének versclésre
képessége között. A német nyelv szökő és lejti versekre legalkalmasb,
és zenéje csupa keringő neműekbül áll.
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világon, mely őket, hol szükség, igazán képviselhesse ;*) mi
csak újabb ösztönül szolgálhat, hasonlíthatlan nyelvünk
kedvelésére, müvelésére ; — de ápoljátok, hévvel ápoljá
tok a lengedezőket, mint, honfitársatokat, mint testvérteket.
Ti pedig avatott zeneművészek, ügyekezzetek a ma
gyar /éne szellemét **) az egyszerű népdalokbul ellesni ,
de nem sok újabb mesterkélt, minden, csak nem magyar
szerzeményekből. Hozzátok szólok, avatottak! mert a
himpellérek még csak le sem tudják írni, — miről alább IV.
szám alatt egy példát is adandok ***) — a hallották eredeti
szép magyar dalt, annyival kevesbé képesek igazi jellemét
felfogniuk.
Következik hat magyar népdal és hangmü zenére al
kalmazva; a három elsőbb énekszóval, (ú. m. a föntebb
előadott 1. 9.22. szám alattiak); a három utóbbi anélkül.
A zongorakiséretet Stocker Thaddé zeneművész volt szíves
tátekinteni.

*) S ha van, ez mindenek fölött a magyar 16 s 15 tagú lengedező vers.
"*) Számos magyar zeneköltők közül aligha tudná egykettő is megmondani,
miben áll a magyar zene szelleme. A tős gyökeres magyarok közt m—
velkedettet ugyan segélé müérzelme, de a legtöbb hangszerzeményekre,
hogy magyarok, csak a czimnél fogva ösmerhetni.
***) Többet is adhatnék, de <• x <• nip l a suntodiosa'.
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49. §. A névmások hányfélék?

50- §. Főnévi névmások.
A. mutatók.
51. §. 6. Kérdő névmások.
52 §. G. Visszamutató névmások.
53. §. D. Visszatérítő névmások.
54. §. Melléknévi névmások.

Ötödik fejezet.
Számnevek.
55. §. A. Alap- v. sarkszámok.
50. §. B. Osztó számok.
57. §. C. Szenvedő számok.

Hatodik fejezet.
A külső viszonyt jelentő belső hajlitásokrul vagyis függő
utóljárókrul ; s visszapillantás.
58. §. Az utoljárók két fő sajátsága.
59. §. Függő vagy elválhatlan utóijárók.
60. §. Visszapillantás a nevek belső hajlitására.

Második alszakasz.
Külső hajlitás.
61. §. Független utóijárók.
A. Ezen kérdésre : hová ?
62. §. B. Ezen kérdésre: hol ?
63. §. C. Ezen kérdésre : honnan?
64. §. D. Különböző kérdésekre.
65. §. E. Kettős utóijárók.

Hetedik fejezet.
A többi körülményszók (t. i. határozók, kötszók) ; és indu
latszók.
66.
67.
68.
69.

§.
§.
§.
§•

Határozók.
Az elő- vagy igéreszecskék és határozók.
Kötszók.
Indulatszók.

Nyolczadik fejezet.
Az igékrül.
70. §. Hányfélék az igék és hajlitásaik ?

71. §. Határozott és határozatlan forma.
72. §. Az igék viszonyai és ezekből folyó hajlilásaik.
73. §. A magyar hajtogatások legkönnyebb megtanulásának
módja.
Mutató vagy létező mód.
74. §. Jelen idő.
75. §. Félmúlt idők kétfélék : egyszerű és öszvetett.
76. §. Múlt idők: szinte egyszerű (belső hajlitás} és öszvetett
(külső hajlitás).
77. §. Régen múlt idők: csupán öszvetettek (külső hajlitás).
78. §. Tiszta jövők.
79. §. Vegyes jövők.
Foglaló vagy szükségi mód a parancsoló móddal.
80. §. Jelen idő.
81. §. Félmúlt és múlt idők.
82. §. Jövő idők.

Óhajtó vagy lehetségi mód.
83. §. Jelen idő.
84. §. Félmúlt és múlt idők.
85. §. Jövő idő.
86. §. Közvetöleges vagy határzatlan mód.
87. §. Melléknévi részesülők.
88. §. (239. lap.) Főnévi részesülők.
89. §. Határozói részesülők.
90. §. Visszapillantás a hajtogatásokra ; és némely közönséges
jegyzetek az ö , ü önhangzókrul, közbeszurat- és kilö
késről.
91. Rövid szabályok a különböző módok s idők használatárul.
A. Mutató vagy létező mód.
92. §. B. Foglaló vagy szükségi mód.
93. §. G. Óhajtó vagy lehetségi mód.
94. §. D. Határzatlan mód.
95. §. E. Részesülők.
A formákrul.
96. §. A 36 forma kifejtése.
97. §, Jegyzetek a formák ragairól.

98.
99.
1 00.
101.

I. A gyakorló és ható formákban.
§. II. Különösen az áthaló igék többi formáiban.
§. Az úgynevezett rendhagyó vagy szabálytalan igékrül.
§. Személytelen igék.
§. Végjegyzetek a hajltásokrul.

Második szakasz.
Szóképzés.
Első fejezet.
Szószármaztatás.
102. §.
103. §.
104. §.
105. §.
106. §.
107. §.
108. §.
109. §.

A szóképzés főtörvényei.
Főnevek állandóbb vagy szokoltabb képzői.
A keresztnevek használása.
Melléknevek szokotlabb képzői.
A nemzetek neveiről.
Igék szokoltabb képzői.
A határozók szokoltabb képzői.
Ritkább használatú képzökriili jegyzetek.

Második fejezet.
Összetétel.
1 10. §. Az összetétel részei.
111. §. A határozó s határozandó szók a beszédnek micsoda ré
szei lehetnek s mely esetekben.

MÁSODIK RÉSZ.
I r á s t a n.
Első czikkely.
Helyesírás.
112. §.
113. §.
114. S.
115. §.

Főelvek.
Szabályok.
Szó tagol ásrul.
A választó jelekről.

Második czikkely.
Verselés.
Első szakasz.
Verstan elemei s alap-elvei.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.
§.

A verselés fogalma.
A versezet részei.
Verstagok.
Verslábak.
Verslábak egybefoglalása s verssorok.
Nyugök.
Rímek.
Vers-szakok.

Második szakasz.
Alkalmazott verstan.
124. §. A szokott versnemekről általában.
1 25. §. A szokott versnemekről különösen.
I. Szökőverssorok.
126. §. II. Lejti verssorok.
127. §. III. Lengedi verssorok.
128. §. IV. Többi verssorok.
129. §. Vers-szakok különböző nemeiről.
I. Régi vers-szakok.
130. §. II. Újkori vers-szakok.
131. §. Költészet nemei.
132. §. Lantos költészet.
133. §. Beszélyi költészet.
134. §. Kísérlet a magyar népdalok- és zenékben uralkodó versmértékek kifürkészésére.
Toldalék.
Magyar nyelvtani irodalom.
A XVI. századból.
A XVII. századból.
A XVIII. századból.
A XIX. századból.
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