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Bevezető

Verseghy Ferenc latin nyelven i n első jelentős, nyelvtudományi munkájának, a F R O L L D U M IN INSTITLT1ONE5 LINGLAfc HLNGARICAE magyar forditasban Szolnokon történő megjelentetése szervesen illeszkedik abba a folyamatba, amelynek kiemelkedő állomásai voltak •* Anaü t i t a e lingune h u n g a r i t a e előbb füzetes, aztán kumulált formában való kiadása, később a Dijierlatio de versioné hunjarica S c r i p t u n e S a f r í e

megjelentetése, majd az utóbbival

kapcsolatos - fÖlcg Vcrsegh> által az esztergomi hercegprímáshoz intézeti - levelek magyar forditdsa.
Bar egy-egy fent említeti könyv megjelenése között általában cgj évtized telt eJ. a közbülső időszakban kéziratos
müvek kiadásával

folytatódott a szolnoki

Verseghy-kultusz

alkotó módon ibnénö ápolása.
A fordítók

és lektorok számára mindig kemény küz-

delmei jelentett a Tátin nyelv burkából közérthetően, szakmai
szempontból mégis kifogásralanul kifejteni Verseghy gondolaiail. Ez 3 megálJapitás teljes mártékben vonatkozjk a Proludiummal összefüggő munkára is.
Csak elismeréssel emlékezhetek meg a nehéz fe!adaioi
szinte maradéktalanul megoldó Hegyi Balázs fordilói munkájáról. Nemcsak a hosszú, nem egyszer bonyolult szerkezetű
körmondatok álüiiettse áliiiotia nehéz próba elé a forditótT
hanem a szakszavak, szakkirejezések korhű, de a ma embere
szimata ugyanazon fogalmat jelentő fordítása is.

Éppen ezért nagy segítségei jelemen a kiadás elölteszitásékor Viador Zsuzsa lelkiismeretes és figyelmes munka'
ja, amellyel a fordítási az eredetivel összevetette. Neki köszönhető, hogy a fordításban ill. a latio szakszavak

magyar

megfelelőjének megválasztásában m-oit mnlalkozó bizonytalanságokra felhívta a figyelmei.
Külön kell szólnom Győrt
köíösstgunk
Aprólékos

Gyulának.,

kiemelkedő tagjának
és

rendkívüli

fordítói munka-

lektori

odafigyelést

tevékenységéről.

igénylő

munkával

- VEadár Zsuzsa tanácsait is hasznosítva - igyekezett mipden,
még fellelhető hiányosságot kiküszöbölni és a Tátin szakkifejezések

legmegfelelőbb

magyar változatát

megtalálni, a

szakszavak jelentését a Lehetőség halárain belül egységesíteni.
A fordítás

szak ma i ellenőrzését végző és a

Verseghy

Ferenc nyelvészeti, nyelvtudományi munkásságának feltárásában, elemzésében

és

méltatásában

műt hatatlan erdemeket
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saerzfi Éder Zoltán "Utószava * mind a nyelvész, mind a nem
szakember olvasó szántára élvezetes olvasmány A PTüludiomban rögzitetl. a maga korában újszerű és számos vonatkozásában máig érvényes nyelvtudományi elvek felmutatásával bitelesítí azt a szaktudományban egyre nag>obb lerei nyerő á l '
lásfoglaJásr. miszerint Verseghy Ferencet a magyar nyelvtudomány úttbrói között méílán i Heti meg a legkiemelkedőbb
helyek egyike.
Bevezetőmben nem fukarkodtam az elismerő szavakkal.
Igazságtartalmuk megítélésé! az olvasókra bízom.
Anélkül, hogy szaporítani kívánnám a dicsérő mondatok
számát, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Jász-Nagykun-

-Szolnok Megyei TagO2aia nevében kötelességemnek érzem
kifejezést adni annak az őszinlc elismerésnek és köszönetnek,
amellyel Szolnok Megyét Jogú Város Önkormányzatának és a
Verseghy Ferenc Megyei Könyviárnak tartozom. Támogatásuk
nélkül ez a kötet, amelyet most az olvadók szíves figyelmébe ajánlok, nem jelenhelcíl volna meg Hitem szerint áldozatvállalásuk és CTIÖ segitségük réven a Bev«zetc* a magyar
•yelv (Grvén>eibe kiadásával a Verseghwlclmü

feltárása,

hozzáféThetSvé és ezzel közkinccsé tétele újabb, jelentős állomásához érkezeit.

Bevezetés
a macvar ni elv iBrvénveihe

1-8Aki a magyar nvelv szabályai! ki akarja dolgozni, szükséges, hogy azl előszűr általában mint nyelvel, azután mini
keleti, végül pedig mim nemzeti nyelvel vizsgálja, mégpedig
mint olyat, amely a? összes többitől belső sajátságai révén tér

I.
A magyar p i e l i általában mint n\elv

2.§. Nyelven általános értelemben azokat az artikulált
hangokat értjük, amelyeknek segtiségévc* barmch ember gondolatainak sorát mással közli.
3.5. Miképpen a hangok ilyen képzése az emberre jellemző és &z egész emberi nem vonatkozásában közös, annyira*
hogy maguk a hangok, amelyeket a különböző nepek használnak* egymástól csak számban térnek el; ágy azok összekapcsolása, amelyből a szavak keletkeznek, söi alkalmazása is,
amely a dolgot nevét meghatározna, többé-kevésbé más és
más lehet' ezért keletkezik a nyelvek és a tájszólások csaknem végtelen vdTlozatossága.

4.§. Ha azokat az artikulált hangokat, amelyeknek segítségével gondolata inka! közölni szoktuk, élőszóban képezzük,
akkor eljárásunkat beszédatk,

ha pedig ugyanazokat a han-

gokat meghatározóit és elfogadott jelekkel jelöljük, amelyeket
betűknek nevezünk, akkor eljárásunkat írásnak nevezzük
5~$. Amiként az emberi nem a műveltség befogadásának
egész lehetőségét annak 3 képességnek köszönheti, amelynek
segítségével saját

gondolatait es azok belső

összefüggései

kifelé közölni, vagy a vele közüli gondolatokat felfogni képes, ugyaniig} bizonyos, hogy az Írás fehalálása révén er. a
képesség nagy mertekben fokozódott. Es ebben keresendő a
magyarázat

arra, miért van az. hogy

minden nép annál

műveltebb, minél gazdagabb a nyelve, pontosabb az iiása és
szélesebb körű az énnilcczcse más nemzetekkel.
6*§. Ha a nyelv és az írás rendeltetésének pontosan meg
akar felelni. s/Qkscges. hogy ugyanazok a hangok és azok
azonos kapcsolata mindig ugyanazt és a minden mástól elkülönülő tárgyat jelüljék;

hasonlóképpen, ami az írási illeti,

hogy ugyanaz a jel vagt ugyanaz a betű mindig ugyanazt az
artikulált hangot jelölje mégpedig ugyanabban a sorrendben,
amelyben az ilyen hangok a* élő beszédben hangzanak
7~%. A tárgyak végtelen sokasága nemcsak a természetben, hanem a mesterségben es a tudományokban sem teszi
könnyen lehetővé, hogy bármely dolognak a megfelelő

és

minden másétól elkülönülő nevei adjunk, ezt a fogyatékosságot valamiképpen kiküszöbölik a nemek és a fajok
10

nevei.

Mégis kétségtelen, hogy bármely nyelv annál tökéletesebb,
minél kevesebb kétértelmű szava vagy olyan neve van. amelyek közül bármelyik több és valójában más-más tárgyat
kénytelen jelölni.
8,|. De az írási egészen másként kell megítélnünk.
Ennek ugyanis csak kevés artikulál! hangol kell jelöEnic
Ezcrl nincs semmi akadálya annak. hog> a tökéletesség végső
bataráig eljusson, ha bármely artikulált hangnak sajátos és
•gyanazl a jeEtl akarja kölcsönözni Bármcl} nép körében
min61 nagyobb ez a pontosság az írásban, nyelve annál könyoyebben lanulható, és az általa közöli gondolatok annál
könnyebben felfoghatok és megért he tök.
9.§. A magyar nyelv a következő harminckilenc egymás•61 ténylegesen eltérő hangol alkalmazza: Kj. á^ be., ize, de,
ETé,

e.

éj.

£U 2i péi

éj. zfj.

er,

E^i

eti

^Ái
PJJ,

1Í ÍJ Ü ;

té,

kái

tsé,

u^,

LL

CÍ

VL *m*

ep.

u, új üj ö^ i_éj

cn>,

zéj

o,.

^i

jj^é-

Továbbá a kövttkezó belük szoEgalnak eme hangok jeJöléséfe:
á, B, 5, p, r, >, ^ z , t , t * . * * • " T n .

"T

n. ' i ^. z l .

10.5- A betűk feloszlása a hangképző szerv azon részei
szerint, amelyeknek segítségével bármelyik artikulált hangot
elsősorban képezzük, ahogyan a szent beber nyelvben, úgy a
magyarban is annyira szükséges, hogy méltán álliibalom.
hogy a magyar nyelvtan csaknem minden szabályának ez az
egyetlen kulcsa. Ugyanis ettől feggnek mindazon változások,
amelyekkel a tiévszőragozásban. a fokozásban, az igeragozásit

ban. de különösen az igék felszólító módjában és a birtokos
szeméhjeleknéL valamin! a tárgyas igeragozás ragjainál és a
származékszavak mindenfajta képzésében szoktunk találkozni, így az is érthető, hogy a magyar nyelv annyira igazodik a
jóhangzáshoz, vag>is a hangok harmonikus rendjéhez, hogy
ügy tűnik, egész [oldal ék rendszere leginkább erre épül.
1K§, A mag>ar hangok a hangképző szerv különböző
részei szerint a következó csopoilokba tagolódnak:
!.}

fúdáhangokra, vagyis amelyekéi elsősorban a tüdő lassú
leengedése révén, ugyanakkor a száj nagyobb vagy kisebb
rmlása által képezünk, ilyenek mind a magánhangzók és
a b a mássalhangzók közül;

2-) /Aroíhangokra: a £-re és k-ra;
3.j

a pergetett

r-re, amclyckcl a nyelv és egyszersmind a 10-

rok segíEscgcvel képezünk, de mégis inkább a lorokhangok Természetére emlékezhet, és ezt az összes közül a legnehezebb kiejteni;
•*-} **ye/vhangokra:

a 4-re. az J-re, az i-re. a t-re. amelyek

lágyíthatok: azzal, bog} a nyefv felületét az Ínyünkhöz
tapasztjuk, és igy őket in>hangokká alakithatjuk.
S.j í.nihangokra: a £»_-fe, amely a d nyeJvhangbol ered. az
lX-re. nv-re. |>-re és a i-re:
6.) ajak hangokra, a b-re. az £-rc, az ra.-re, a a-re, a v^rc:
?•) Í9&. vagy sziszegő

hangokra:a iz.-re, az ^-re. az jz-re. a

t>-re, a z-rc. a aj.-te,
ll,|,

A jóhangzás

alapján,

amely a

raagyai

nveKrc

egyetemleges hatással van, a maganhangzókaf is - a mélyebb
12

vagy a magasabb hangzás szerint - ezenkívül három csoportra
osztjuk:
i.}

a mélvekw.

amelyet a hang növekvő rendje szerint a

következők: «a Ú* SU ói íb. í i
2-} a magosakra: C, ü± 5^ j ^ gj e j
JJ

az ígtyi mogű-tűjtra

^

^ í, amcHek közül a hosszú i

inkább a mélyekhez, az é viszont a magasakhoz tartozik,
miközben 3 tüvid í. a kellő közölt áll
li.%.

Hogy e csoportoíitások eikctülhtieilen szükséges-

ségt kiderüljön. Lássuk mindenefcelön: \ajon ezekre a változásokra - amel>eíE a névszók és az igek Lüldalékos állaporábao, valamint a felszólító módokban szoktak előfordulni, és
amelyek eddig oly sokféle vitára adtak alkalmai - nem lelhetö-c elégséges magyarázat épp a hangok csoponosiiásában.
14.g.

A magyar

nyelvnek

kétségkívül

megvan

az a

különleges sajátossága, hogy - parancsolásnál. vagy amikor
igék esetében bizonyos, a közbeszédben gyakrabban előforduló ragok révén rámutat &z alany cselekvésének a tárgyára,
névszók

eseicben pedig a szöbanforgó

dolog birtokosára,

-magukon a szavakon különféle, mégpedig a keleti nyelveknél
szokásos nyomosító váUaztaiásokai hajt végre, hogy azok a
ballgató figyelmét erőteljesebben hívják fel a parancsra, a
tárgyra vagy a dolog birtokosára^ így: tartományt dúl. provinciám vasKT. egyszerű kijelentés, és mind a névszó, mind
az ige állapota kötetlen. De a felszólító mód magában az
igében nyomosüó változási
dúllyál

vagy dúlly.

idéz elő: tartományt dúílyon.

dűllyak.
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provinciám

miti.

vitet,

y j i l e m ; ezt a nyelv szelleme, ugyancsak az igenéi akkui ÍS
többszőr megköveteli, amikor az alany cselekvésének a tárgyára kifejezeti vagy elhallgatott mutató szócska vagy névszói ragok révén IGrtcník utalás: a' tartományi dúíha. han_c
v f i illám provinciám ^ i i t i : vagy rejieii névmással

e' iar-

toman>mi parantsolaiot vett. hogy dűllya - hogy azt duIUs
helyen - : de hac provincia mandátum _aecepil. o( n H c i . ut f i m vasiét helyen - ; vagy *égül névszói raggal

tano-

manyomöi duil>a. Brovinciam menni v i l i t . Ilyenféie tallózások azok is, amehekei. némely biriokragok magukban a
névszókban

okoznak

tartomány, provincia: tariománvnya,

provincia eius: tanományn>ai. provinciáé e i n i ;
•yok, provípcía eorum.

IS.§. Ka valaki a magyar névszókat es igéket végződéseik
alapján analógiás

rendbe szedi, és azükal a váliozásokai,

amelyek a felszólító módban és néhány ragos szóalakban az
egész nyelvben elterjedlek, bármel> végződésben egyenként
megvizsgálja, tapasztalni fogja, hogy ezeknek 3 változásoknak a fó szabályai az alábbiakban foglalhatók össze.
1.) A szó nyomó sí tó (energica) változása
annak
á

utolsó hangja

abban áll, hogy

meglágynlr és végül

kellózÓdik:

jnYDV*.

2., Ha ez a hang nem lágyulhat, legalább kettözödnie kell:
ráz,
3)

Ka végül sem nem lágyulhal, sem nem ketlözűdhelik a jóhangzás rovására, e két változási a i
r

»J

a

hang pótolja. í r ,

Ezekre a szabályokra azok is gondosan ögyclnek a

14

beszédben, akik valamely nycivhang lag>íiását írásban i
betűvel jelölik
16.}.

szinjg-

Ezekbál az állalános szabályokból a hangoknak a

l l j . - b a n közölt osziályozása alapján, az alábbi sajátosságokal emeljük ki
I.)

A d, I, ^

1 n\.elvhango£, ahányszor csak a n>omosíiö

váltűíis (muiaiío entfgical megnyil\ánul, a nekik megfelelő üTj IVj p\. Iv palalá/isokké váll ózni és végül fcetlöződni kcn>szerülnek

tud, nád. lag>ey*, nágvevt. vagy

az irás általánosabb S73bal>a szerinu amelj a d gyökfli
abból a meggondolásbol akarja jelülni, hog> ne gondoljuk
azl, hogy a £ i a £ torokhangból vagy a l££, pásból eied.

fallyj.
bin^n^a,

ÍMVI;

vagy talány•-

szán,

binnTi^

bán,

izán* n>a,

Iái, sát.

2.) A t X i l i i a i i i L i 1 inyhart&ok é^ í z i , ijt

lá[vt>aT

ti, tz. z. zt

foghangok, mivel nem lágyulhalnak, legalább keuöződnek' hÁnj_, han>n^uk vag\ rövidebben háainuki hae^.
has* E> uk vagy haEgvuk; foJ.lJ.ki. folv^on ^ ag>
fej,

fe j íük;

Ifi

lessük.

le»C)| hi^z,

folhon;

bi^z^zük

vagy

húszuk

•ÍJ A ^ h , (orofchangok, a b- f, m- p^. v ajakhangok a
r é& a tüdóhattj?ak^ akár a h és a magánhang^át mind,
mivel sem nem lágyulhatnak, sem nem kettöződhcTntk, i
hangol vesznek fel T amel> a teljes érldkű hang révén,
amelynek birtokában van. és amely miau csaknem kettőshanggal érhet fel, az utolsó hang ketiüzd&cnck hiányát
azzal is, hogy itiybang: meg a^tán a hang képző szerve
15

megegyezik a lágy hangokéval, ugyanannak az utolsó
hangnak a lagyíiását megfelelő formában pótolja: fog,
fogjuk;

rak, rakja;

rák, rákjait: iz.abT s/abja; bab.

bahja- zsír, zsírja; ír. irjuk; dof, döfiSn

A lis/ta

kellős ii-t igén\elnek~ ó, lö, fii; ójja, lóiifik. fn ü l t ö k :
de bizios. hogy ezek közül az eisö a betoldasos \-bö\
ered: fl\om. I5vi. fúvód, amely, mivel ajakhang. a ráköveikezö i ínyhang ItOxctkeztében - óvja, lövi ük. rúgjátok
- megzavarná a jöhangzasl.
17,§, Az eddig előadott szabályosai az igei
tárgyas alak esetében is. ha egyébként nyomósiló változást
kivan, tökéletesen követi. A felszólító mód csak a 1 végűek
esetében lér eí eíekiöl: eg>« ebetekben s^-re változik, minL
az entészl igében: emészw \zg}
mint a kíh igében

emf»;.

másokban *i-re T

k ö n , másokban végűi megmarad ugyan,

de s révén lágyul, \agy ami ugyanaz. Is, foghangra változik és
végül keltőzódik: eit 1 vét, tát, e i m s ü k , \ét
vagy rövidebben, ejn*ük. vértben, tátt^n; ezekéi a változásokat az ±1? i l és l£ hangok szi&zegése miatt

ugyanolyan

joggal mondhatjuk nyomositónak mint azi, amelyek a 16. §. I.
pontjában

leirtunk.

Végül

a névszókban

az utolsó

hang

kettőzése és elsősorban lágyilása. valamim a pótló j . annyira
kezdett elsorvadni, hogy elhagyásuk

a legtöbb névszóban

gyakorlattá vált; h a d i , háza, lába a régi hadfija,
Lábja

hint.

helyett: ügy gondolom, hogy ez a különböző nyugati

nyelveket használó népek halasából ered. Ugyanis kétségtelen, hogy az ilyen halis egy sajátosan eltérő nyelvre, mint
amilyen a mienk a nyugaliékhoz viszonyítva, annyira befo16

ivassal lehet, hogy ennek az idők folyamán sajál és jellegzetes vonásaiban, amelyekhez a nyomósito változás is hozzalattozik. érezhető változást kell elszenvednie.
18.§. A hangok ugyanilyen csoportosulásában, amely a
llg.-ban

olvasható. úg\

tűnik, annak is megtalálható az

elégséges oka. hogy némely igeben a jelen idÓ. kijelentő mód,
egyes szám második 5zcmí3>e miért íz., másokban viszont
mién

ol, •!, Bl, toldalckokai

igényel?

Aki

ugyanis

az

analógiás rendel (15.g.) tanulmányozza, az könnyen felismeri: csak azok az igék vetik el az IT. toldalékoi. amíhcV
ugyanazon

{hangképző)

szénhez

tartozó, vagyis

sziszegő

hangofcra végződnek, mivel kél egymástól eltérő fog- íagy
sziszegő
lésnek

bang találkozása

a jóhang^asnak

megfelelő

kiej-

nag>mértékben ellentmond: o h a ^ r : ehelyett ezért
l-i mondunk A szenvedő alakok mégi?. hog)n közben a

művel le lő igéktől mcgkülonbo^iessUlc őket. ol^ ejj ö | végzúdésl igényelnek. o K a n a i s z . ftcU. ul aller le°al, olvaitalol.
szenvedőben,
19.fi, A magánhangzóknak a 12.§ -ban adón csoportosítása az elázó, ll.$ n -ban Iév6 csoportosításnál nem kevésbé
szükséges

a magyai nyelv szabályainak kidolgozásához, Ha

ugyanis bármely szó uloJsó szótagjában mély magánhangzó
fordul elő, akkor az összes toldaléka, űsszcs ragja és képzője,
amelyek felvételért az ilyen szó alkalmas, az hasonlóképpen
mély

magánhangzói

igényel:

vágok, vágunk. i ágisiúl

víg,

vágás, í i g i l o d ,

vágó.

Ha viszont a szó utolsó szötagjában

magas magánhangzó fordul

elö, akkor ezekben is

magas

magánhangzó lesz: ver, verés. vcrctéd H ve ró. verek, verünk.
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ü j Végű! az igen magas magánhangzók hol magasakat.
hol

mélyeket

ígérteinek:

borítok,

féritek;

hasadékok,

töredékek: harisnk, tövisek; az í és az | is meghatárü/.oii
szabályokhoz igazodik, mikénI a rövid I képző is. de a gyökbcli j.-re nincs szabály, csak maga a nyeLvszokiF. Magyar
né\szó is ige egyébkén! rövid gyökbeli Uvel csak kis számban
fordul elő úgy, hogy a magyar nyelvnek a 10,§.-ban tárgyalt
egyáltalán nem rontják.

ÍO.g. A lűvid magáohangzók, a síáj nyilasának ne vet eés ennfk kűvetkeziében kípződő teliehü íiangzás szerint
siEva: L
amelyben a z ű

1

Sí &i 2 i L. ?t i
.£iíL.6

1

i

>

zenei hangson alkotnak,

£ií

hossiű magánhangzók a

diesisek, azaz felhangok, a közép&ó * viszont a mclszel szerepc( lötu be. Ezért az 0^ ü. és Öj. ő hangokaí. amelyek miatt,
egyesek téves állítása szerint, nyelvünk egyínctlennc válik,
anyanyelvünkből teljesen kiküszöbölni annyi lenneT mini a
zeníi a dlaLonikus hangsorbcl kizökkenive isméi visszalírí(eni a íokéLetlenebb enharmomkus vagy kromatikus hangsorhoz, amellyel régen te cU

21,§. Ha elTenben a rövjd ö magánhgngzór, amely egyébként a képzésben és a ragozásban igen gyakran előfordul, a
középső é-vel mérsékeljük, kérsdgtelen, hogy a jóhangzástól
nemcsak hogy nem terhelünk el T miveí az fl és az 4 a magas
hangok

ugyanazon

csoportjához

tartozik

váltakozásukkal azt iirfcább mtgközelíijük.
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(12

§ ).

hanem

22,§.

Viszont aki akárcsafc közepesen felfogni

képes a

harmónia szépségét, az nem kételkedhetik abban, hogy a magas ü És í
ménekben
Ttteot-ie

helyet! az igen magas £ ás 1 halmozása
scrti a beszéd jóhangzásál. (Suteer,

der

se hónén

nagy

Aiigemeins.

fCünste_ .iirlic.mmmDtmsceB£lmmmfJm

Ktang.)

Ennélfogva az ol>an jelenségekre, mint a nti*, hit, tzív, imee
használata a l ü

(hű), szfl. üm5g helyen cs löbb hasonló,

fcétsígkivul nem érdemlik meg azi a jogosulicagoi. amelyei
kezdenek kiharcolni.
2J.§.

A magyar nyelv

háromfele

e

hangol használ.

Tudniillik ebben a szóban égelgk. cremoL az clsö i-t magasabb, a második t-i mélyebb hangon ejtjük ki. a harmadik •-!
viszont a keitó közötu ez a különbség, bár azt csak az érzékelj aki a zene révén a hangok megkülönböztetésében gyakorlottabb hallással rendelkezik, a rokon magánhangzóknak a
magyar nyelvre annyira jellemző változásaira (19.$ í nagyobb
baiással van. mini hogy egy grammatikus azt figyelmen kívül
hagyhatná, vagy a természetes e-vel összetéveszthető volna
Ehhez járul meg. hogy emialt a hang miatt, amcl) csak atig
egy százada van használatban, a névszók és az igék képzőit és
ragjail uj csoportul kelleti gyarapítani, a nyelvtan szabályait
meg szükségképpen megsokszorozni.

24,§. Kétségtelen, hogy az e,. «j é magánhagzók kromatikus sort alkotnak

Miképpen tehát a zenében a kromatikus

változások a megfelelő helyen alkalmazva, ahol elevenebb
tatást kell kifejezni,

nagy mértékben fokozzák

a művészt

vonzerői, de ha rosszul vagy hosszadalmasabbao alkalmazzák
19

valamiféle helyűién elgondolásból, megzavarják a harmóniái
(S_uJ.=e.r,r.. A fisemeiae...

QhromüíischJ,

Thtorié

derm.. schőnen

ugyanúgy a z ^ i j í

K&n$rerm.. er.l'£*-

m

kromatikus hangok mér-

tékkel alkalmazva a beszedd sokkal kellemesebbé [eszik, de
mégis, ha túl gyakran fordulnak elő, a hangok harmonikus
rendjét szükségképpen cSerőilenitik. Ezért, bár a középső ± a
ragok és képzők szó tagjaiban szépen hangzik (21.g), azoknak
a szokása, akit már a szóg>ökflkbcn előforduló 5 helyébe is
általában ezt állítják, úgy lűnik, általában nem helyeselhető.
Ilyenek: szeg, c i t n é r , pezseg, taöE] Otmér. nfiz^ttg helyeit.
25.5-

A középső « críckelheiö megkülönböztetése, ha

nem is minden könyvben, de a melvianokban

felléllenü]

szükséges. Ezen ennek jelölésére az 5-böl ve a kél pontocskái
fogom használni, különösképpen azért, mert a középső é_ 2
regi ö-böl ered. Ezen a módon sikerrel szembenézhetünk
szinte egycsapásra

sok kételhcL ameTyek a magyar irúk

között a mai napig más-más módon halnak így bizonyos: az
igen magas é birtokjel:
sseraélyragkéni-

bűre,

bőré, házé: a magas e biriokos
cutii

eiui

és

igéknél

különféle

szemclyragokként szolgál: ölte, ötne. öIKg. óíe: a középső é
a kérdés szerepét tölti be ug>g r ' mcgvettfdg? ilyen alapon
kétségielcn, hogy a b j a z ilTativusi esel ragjn: erdőbe: a b ^
pedig az igék és igékből képzeli névszók előtagja
hgmgnetel

beléptem

Ezenkívül igen sok sz6 van nyelvünkben, ame-

lyeket kiejtésben elég ludaiosan megfcfilonbözceiünk. de írásban egyáltalán nem, és amelyek e*en i betű érzékelhető megkülünböztelése révén világosabb értelmei nyernének- melly.
pectus

mElh. qui, quae. quod; mély, profundus. széz.
20

izfle

helyeit clavm; szeg, scindít; ié<*, procella; \ei7,

perjji

yjtz a régi Wjsz helyen. a r t i p i t ; ^érij*, sangTiJneu;, véré*,
verberatio. \grFja ruber; i / i t e k , corda; 3fchek, cor ccruin,
éltek, viicrunt. élték.

vi> i(is, ez uiobbi mindazon igékben

előfordul, amclsek kijelentő mód. jelen idő, egyes szára első
személyben ík-re végződnek. A fentiekből kidéiül. hog% a
nyelv tisziaságáérí (6.§.) és a lanulók javára igen ajánlatos,
ba enoek az f betűnek érzékelhető megkai^nbüzicEését magukban a £3óLárakbaa U gondosan jelöljük.
2 6_ §. A b. hang. bár a hangképző szerve a magánhangzókévá t 320nos, a magdaloknál mégis, akáfesak a hébereknél,
sokkal élesebb [asper, kemény, hehezcics), semhogy egyszerű
hehezeinek védessük, és az öt megelőző magánhangzó kivelhető legyen, hí elótie levő mássalhangzóval pedig szátagrövidíiő
17.§, Ha igaz, hogy csak az az írás felel meg lökéleiesen
rendclteiésének, amely bármel}

megkülenbűzleieit hangol

racBkülönbozteiett és mindig ug>aEazzal a betűvel jelöl (6. és
8-£.) nem tudom elhinni, hogy helyesen cselekszenek azok.
akik világosan megkülönböztetett és egyébkén! sajái és meghatározóit jelekkel jelöli hangok ábrázolására igen sok esetben l beiül használnak. Ezek aztán azt kívánják az olvasótól,
hogy a l hangol d, után e>e^-nek ejtseh mint. hídja, híeveva
helyeit. vag> a i6.§- alapján: hideva; [ után ljtA.-nak, mint
d i l t i . d i l v l v t vagy d a l l j • helyett; n után n>py-nek. mint
vagy i f á n n y l helyell; (_ után tjflv^-nek. mini látja.
IBIIVB hcl>cli; és végül minden egyéb csclbtn
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természetes és megfelelő hangon: írja, férje, javaiiinn, lai*.
[egcs* juh.
28.§, Ennek a helyesírásnak az eredetéi azért l
jónak felidézni, mert a régi könyvekben azoknak az időknek
felületessége miaTl i helyeit igen gyakran £ fordul elö. mint;
jv, vay, iziv, ehelyett

ii^ vaj, száj, és ^iszonl \_ helyett

beiüi találunk, dalia. Iunitja

i

A regiek ugyanis a d i l v l ' i .

lanitvtva szavakban rövidítés céljából elhagjtik az első v.-t:
d a l h a , taníttva
megtörtént,
figyelmen

hogy

Aztán a nyomdászok gondatlansága miatt
a betft

kettőzéséi

kivül hagyni: d$\\a.

is általában

tanítva

kezdték

Sokakai tévesztett

meg az a felfogás, hogy a latinban a X hang, a görögben meg
az ipszilon kél i.-ntfc felel meg, ugyanakkor arra az igazságra
nem ügyelve, hogy a magyar £, habár a hangzás

teljességéi

illetőleg közel esik a keltái hanghoz (I6.§.), mégis aligha
állhatott össze kél i_-bőI: és hogy az *_ jelét a magyarok nem
mini artikulált hangol jelölő beiül vették ál. csak mint jelel,
amely a d_. L n.L i hangokat Lágyítja; a betű kettőzését cl*
hagyva, £-nal helyettesítették

a i betűt daljaT tanítja; czl az

újabb írók különösen azért larthatták jónak, mivel azt hiitek,
no

E>'

a

i beiűvel az előző betű keitözését rövid úton megold-

hatják.
29.§. Ha a magyar Írásban nem volnának sajátos, meghatározott betűk a EVC. g|y, e n \ . ive hangok jelölésére <9.§.),
ezi a htbáu hogy a i. betűt annyira sokféke szereppel terhelik
Í 2 7 . § ) , talán elnézheinénk. De ugyanazokat a hangokat egynémely cselben saját ££. [v^ njj tj_ jelükkel, misull pedig a i
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hetivel szerepeltem*, az bizony nem más, mini a hangok jeleit öszekeverve, az írás tisztaságának t6 és a 8 g.) áriam cs
az idegenek számára, különösen azoknak, akik nyelvünkéi egycdül a nyelvtanból akarják megtanulni, annak a Tanulását
elégségei ok nélkül gyolrelmess£ lenni
30.§-

Minden idegen ugyanis, aki az írja szót olvasva

[gy tagolja: i r - U . és a i £ szötagot. miközben a i betűnek
ugyanazt a hangot tulajdonitja, amellyel a saját Í-jéi szokta
képezni, kélségtelenül hetesen ejti kí. Ha azután a d i l i a
szói hasonló mödon íátasztja szét, Jal-ja, és a j £ szóEagot
ugyanazzal a hanggal ejit kT. mint az írja szóban, ennek kiejtése netn fog megfejelni a magyarénak. Viszont ha ugyanazt
a djjljfl szói írásban dalvlva vagy daLlvjl alatban látja, c&akis
i&y lagolhaija

d t l y - b * vagy d n t - l y , és az cl_y hangoir bar

pebezen, de hosszabb gyakorlással helyesen fogja kiejteni.
31.§, Bizonyos, hogy 3 i betűvel kapcsolatos, a 27§,-ban
vázolt szabályokat meg lehet ismcTtetni az idegennel, és azok
révén a leves kiejtés valamelyest elhárítható- Ám okosabb
dolog-e a nyelv tanulóját már a nyelvtan bevezetőjében ilyenféle szükségtelen szabályokkal terhelni, és erősíteni az idegenek körében olyannyira elterjedt \£lemenyt, hogy a mi nyelvfink csak bizonytalan és puszta feltevéseken alapuló fundamentumra támaszkodik, mint minden artikulált hangnak állandóan ugyanazt a jelet adni? ítéljék meg azok. akiknek aíaposabb áttekintésük van arról hogy minden tudomány legjobb
irányítója rendszerében van.
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32.§. Azok. akik a i jelet oly sokféle szereppel terhelik
mcgT azi mondjak, hogy ez a betű a névszókban a birtokos, az
igékben a tárgyas toldaléknak lényeges részt, és ehhez meg
kell jegyezni. hog> bizonyos cselekben írni is és ejteni is.
másokban csak írni. s végül a £** i i i Hii l £ megkettőzése
gvanánl cjleni kell. De nem ludok elegge csodálkozni azon.
hogy ez a vélemény milyen alapon terjedheted cL miután
nyilvánvaló, hogy mindazon igékéi és névszókat, amclvek
íny- és foghaagra végződnek (16. §.), sói ami a névszókat
illeti, sok olyant is, amely pergcíett, torok- és ajakhangra
végződik (17. § ), ugyanazok az írók. akik úgy vélekednek,
hogy a i betű a toldalék lényeges eleme, toldalékos alakban
nemcsak i nélkúl írják, hanem anélkül ejtik is. Ilyenek
hiszszflk

vagy

hiiifük,

raii.it,

ái^.

bag^e^• vag> fa J B E ^ :

hJDypj.t vagy h á n r v a ; ágva. J D \ m i

vagy üiiny*, h a u .

kertésaszjc vag> kfrtfí^7f, h i z a , vára, ága., nvaka. ipa, jjha
is számtalan más példa, pedig ezeket, ha a X betű a toldalék
lényeges eleme lenne. így LeElene Írni. á a i i . hiszjük,
b*E\ii,

JLJnyja,

áEjia,

te* ia,

varia, ági a, nvakía, ipja. labja

haaia.

kertészjc,

Eg>ébként. hogy számtalan

szó toldalékos alak-jában mién igényli a i-t, igen sok másból
miért hagyják ki ugyanazt a j - t . és rengeteg szó miért irtózik
tőle. a 14.h 15.T 16.. 17.g.-okból kitűnhet.
33.§. Azoknak,akik azl állítják, hogy a i betű a toldalék
lényeges része, a kcveifcezd kérdésekre kell választ adniok.
fkiőször: mién

kell a j.-t ugyanazon toldalék el&ít e g y " sza-

vakban eredeti hangján kiejteni: i r i i , f é r i c másokban pedig
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a fiit Il» ux* l £ kettőzésével: fatii. dalia, ehelyett: falivá.
jUllva?
},fást>dsz_or: miért nem fordul elő az íny-, de főleg a foghangok uián

rdaaa. hasa. k e r t é » z c .

ním pedig

rieía.

hatja, kerté tzie'' Ehhez járul az is, hog) szokásba hozva a?
írásnak avl a módját, hogy a i-t a toldalékok e]őtt az in>hangok jelölésére használják, ajja. nádja, tartja, jepje, ehelyett:
aUr*. nÁdeva. iarU>g, lenn ve

semmi sem indokolja, hog>

miért nem használjuk ezt a betűi ugyanazon hangok jelölésére
más esetekben is: p á l i i f u t á i . aeioiiüifim vagy adionúiöni,
EÍJBB vagy
•groaBlfim.

dianú,
E^JHÚ.

pontj,

leáni.

ehelyett:

n ál h a Futát,

p_oni>T Jcáav.

3 4 . | . Ha két betű úgy olvad űss/e, hogy hangjaikai egyetlen szájnyílással ejtik ki. azokai kellősnek szoktak nevezni. A
magánhangzók esetében ez sohasem fordul elö: SÖT 3 mag>ar
nyelv szelleme azt kívánja, akárcsak a szent héberé, hogy a
szavak képzésében és ragozásában a magánhangzók találkozását elkerüljék. A magyar nyelvben tehát nincsenek kettős
magánhangzók

Ám annál több mássalhangzó-találkozás for-

dul elő: t r i E á r . kilinty amclvet azonban a képzésben és a ragozásban rendszerint betoldással szoktunk lágyítani: dfinekEdik. verekEdih. irandotofc. ehelyett; dül^kgdik. vcrkEdik.

35-5- A gv^ ívj nvj ívj. Izj. szj ti^ i l , nem kettós hangok,
mivel mindegyikük csak egy hangnak felel meg í9.5_?_ Ósemk
ugyanis, amikor a latin ábécéi anyanyelvük írásmódjának kiaálvetiék. mivel abban annyi egyszerű jelel nem ta25

láltak. ahány artikulál! hangol a magyar használ. aTig lehetlek másí, mini hogy a latin egyszerű jeleiből a Eté. elv, eny,
tvg.

PÍZ. lsé.

i»é. egyszerű

hangok

kifejezésére

-keílol egy és önálló betűvé összeillesszenek

keitöt-

A íz betű,

amelynek a hangját a régi magyarok a latin c betűvel jelölték,
újabb keleiű
36.§. A különböző támadások elkerülésére, amelyekkel
azoknak a helyesírásai, akik nddg>a. lud&vi alakot íínak.
szoktak illetni azok. akik esckei és az ezekhez hasonló
valtai

(27. és

kov.

§r-ok> o i d t a .

mdia alakban t

szükséges, hogy a £\_ hang eredetének alaposabban a nyomába
szegődjünk.
37,§. A gy. ly. n\, t\. in>hangokat úgy képezhetjük,
hogy a nyelv hegyét a fogakhoz, hátát pedig többé-kevésbé a
szájpadláshoz tapas/ljuk

BÍ2ooyo^ továbbá, hogy ezek az

JEVhangok csak olyan liangokbol keletkezhetnek, amelyeknek
kípzésére a nyeh nek főképpen abba a hehzetbe kell kerülnie,
hogy egyszersmind az ínyhez is tapadhat

A £ LOrofchangot

viszont a nyelv minden segítsége nélkül egyedül a torokban
képezzük az utána következő magánhangzónak megfelelően
kisebb vagy nagyobb Siájnyiíással. £1^ £Ui £íu £0i si, se. í»
Söt a nyelvnek az ilyen hangok képzése közben annyira
mozdulatlannak kell lennie, hogy ha történetesen a szájpadláshoz tapad, ne is lehessen ezekéi a hangokai a torokból kiengedni. Természetes dolog viszont, hogy miközben a d_hangoi úgy képezzük, hogy nyelvünk hegyét a fogathoz nyomjuk,
a nyelv hálál egyszersmind a szájpadláshoz

lapaszjhaijuk.

aminek következlében %± hangot kell képeznünk. Nem kétel26

fcedhetünfc tehái abban, hogy a £v_ hang nem a £ lorokhanghói, hanem a d_ nycivhangböJ keletkezik, miként az l i j nv± U±
az Ij.Mii. nyelvhangokból.
38.§. Ennek igazságai a következő adalékokkal is bizonyithaljuk
í.)

A magiar egyes idegen szavakaL amelyekéi d belűvel
írnak, gv-vel jelöl

5íiBoXq>, diaboloj.. dlabnlus,

gvémánt f .
2.) S&l amit az egyik nyelvjárásban d-veL azf a másikban
^^-^eJ ejiik: dagé, AekW, diA. amelyek eg>es Tisza vidéki
(eraCeieken a kdeLkezöképpeD hangzanak gMiaö. pvgjk.
EVJŐ,

S.) Amikor a felszóliTó mod táfgvas alakjait, amelyekben J Ü
fordul elö, rövidiljük T ennek a hangnak a helyeié nem a £
lorokhang. hanem a d_ oyeívbang tér vissza
tfgved t

Mgyed! Égjed,

Öszszevonással

hie^ s>cd.

hasvBMd

Vagyis a
alakokai

így ejtjük: tfdd. vidd, idd. Edd, hidd,

hadrf. Pedig éjeket, ha a £^ a £ lOTükhaogbÓl eredne, a
következőképpen kellene összevonni; lEed, vigd, ied*
tzó.

hiad> hagtT, miként a d u s i i d , fogj ad, s i t l > h e t t .

jf K h e d , fenyjved. unvnvid feJszólnú alakokai ily módon rövidítjük: dugd- fo^.d. tzehL leld, fend, und.
39.§. Nyilvánvaló ebből, hogy őseink sokkal jobban tették volna, ha a £v betű helyeit a d^ jelet alkalmazták volna,
miként a többi paíatáhs származékot, amelyek az [, n__, 1 nyelvhangokböl erednek^ l£, o^, tv^ alakban jelöltek. De miután s
27

EV belő használata általánosan elterjedi, az a graramaTikus.
aki egyéni elgondolásból jJ*.-t alkalmazna, valóban nevezetes
dolgot művelne. Ha a £v belül az ábécében közvetlenül a d_
betű ulán sorolnánk ber és eredetéi rű\ iden megmagyaráznánk, ez elégséges biztosítékul szolgálna minden félreértés
elkerülésére.
40*5- Ha ftg% elembe vesszük. hog> a gi» l\, nv. i\* íz, Í Z ,
t j , J J hangok azoknak a csoportjába tartoznak, amelyeknek
loldalékos alakban (1& 5 1 kettözódniúk k e l l ; iapas2iaFni fogj ü k , hogy a magyar nyelvben ezeknek kettőzése igen gyakran
fordul elő, és nagy mértékben akadályozza az iiás egyébkén!
jótékony rövidségéi. A? újabb írók, hogy ezt az alkalmatlansagoi valamelyest ellensúlyozzák a következő kettőzésekl y l y . n>n>, T* t>, i7ir^x i z i z , Uís, itzs
L
n n v , 11%•. t t f ,

i

a megkü-

és i jeleket caak egyszer jelölik" £££.. 11v>
ii£.

t t i . JZ^. p é l d á u l

Jifl£E>a T a l l j j , g n n > n ,

aity_a8 IctTzc, a_i ásszá, á m a . eú/JSB- Ebben az írásmódban
mégis különösen a következői kell megjegyezni ezeket a kettős hangokai egyetlen szájnyílással kell k i c j i c n i (34 n $ r ), és a
aes. N j . n n j , t t z , siz., m , Z Í ^ betűket nem úgy ke31 tagolni,
miniha az i , t , z megkülönböztető jelek nem mindkét, csupán
az egyik, a közvetlenül előttük álló betűre vonatkoznának
hflE-E>a» a l - N a . at-lva> l e t - t z f . E ^ Í * - Ü I » EÚz-zia. Ezért ha
elválasztásuk és második ré&züknek a kö\eikezó sorba való
áivitele szükséges, sokkal jobbnak tartom, hogy az egyszer
elhagyott megkülönböztető jelet állítsuk viszsza: haE>-^nu
al>-l\a> a l j - t y a . léfJ-(?e, e\isi-na,

gúzs-z*a.

41.f. Ha a kettős

EVE*,

hang mégis a d gyökből ered. a

V . a tugvEva a nád-bűi és a md-b6L az emluell irók
az első £ 1 helyébe a töbeli d.-t teszik. hog> ily módon az
eredendő ££ hang egyszerű kettőzését megkülönböztessék a d_
hang lág>iiásától < I6.§_2.p.). és ugyanennek a már lágyítóit
hangnak a kettőzésétől (L6.§ I.p )
Ez az oka annak, hogy ugyancsak ök a nagy ige, sinit.
kaLl nyomósiló változásokban miért irják

eev-nek:

. haeg\ük, hn2E_v^k, viszont a had főnév, e i e r c í t u j .
hasonló íOidalékail d g y n e k

badgsa, tmdg^ának.

42.§. Akik a 28. és köveEkezü § -ok s/erint a keuás
\i\\_, nvnv. t>ty hangok helyetL X-i használnak: d_ti Iji
azok ugyan az írás rövidségét

eléggé szolgálják,

a vilá-

gosságnak és a pontosságnak viszont, mini ez a 29., 30.,
33.§.-oknak a 6 , & §.-okkal való Összehasonlításából kitűnik,
erősen ártanak
4 3 . | . A fii^ I Í J r^v, i i s?.áímazék inyhangok az olvasásban
semmi zavart nem okoznak, mivé! a magyarban az v*nak
nincs megkülönböztet hangérlékc. és e z e n fö

beiűjéiől

cgyálialán nem választható külön. Ám a i i j iz^ t ^ zi belük c
kellemeilenségnek, amely az írást fOloirébb tökéletlenné és a
hangok jclfiJéséi

bizonytalanná leszi, általában ki vannak

téve. A magyar olvasó ugyanis, különösen ha kezdő, aki
nyelvünket irott szabályokból akarja megtanulni, a következő
szavakai például: átíok, mázsa, atzél, i j z a l . amelyekéi úgy
kell elválasztani és kiejteni

i-isok,
29

g-izcL a-szal.

eltérő okoskodással tagolhatja és könnyűszerrel rosszul ejtheli ki: ái-sok. snár-m,

at-zek, la-zal

Hog> pedig ugyanez

minden más esetben, amelyekben ezek a belük elöfor-dufnak.
clfiálljon. annak semmi sem vei gátat.
44.§. Hogy tehát ezeket a hibákat etterűíjüfc. il>en vagy
ehhez hasonló szabályi fogadhatunk el: Amikoi az i betű az
i2, t t . zi_ összetevője, a hosszú _[_ -u egyébként, tehát amikor a
maga egyedi és megkülönböztető hangját jelöli, mindig kerek
^-t alkalmazzunk: i t [oh. m i f z * . a lta\i

viszont: snkelice.

- Ezt a szabályt természetesen let57ts
meg is fordilhaijuk ügy, hogy az előbbi esetben írjunk kerek
i-t. egyebekben pedig hosszú £-1- Azon az irastechnilfai

fo-

gyatíkosságon, amely mindkét esetben előfordul és abban áll.
hogy a hosszú £ elörc hajlított hegye miatt minden következő
ékezeliel vagy ponttal ellátott belőnek egy kissé el kell
különülnie mag át 6] az J_-tőJ: (_L-Ík és a másik esetben; szflf.-gg: sohasem íehet alkalmasabban scEÍt"»i. mint ha a
hosszú hegyéi a megformálásban az írott £ alakja szerint a
Í-éhcz hasonló farokra változtatnánk, megtartva közben fölül
a kerek t, alakját, és az ^

^ ^i L SL. E- betűkkel egyező

magasságál. Ilymódon az [7^ {l± j j ^ belüket egymással össze
lehel kötni, és a külön álló hosszú [_ a nyomdai ábéccbÜl
kiküEzöbGlheió4 5 . | . Ezt a szabályozást, amelynek az £zj. l£i i £ betűket
alá kellene vetni, a i egyeden U betű

nem viseli el: ennél-

fogva olvasás közben 1 cs z hangokra különíthető, s ig> bi-

zonyiaian keli. hogy maradjon. Hacsak nem akarjuk taelyeilc
visszavenni az elődeink által előbb átvetU de azután ésszerűtlenül ismét kiküszöbölt laim t-í. A régebbi körívekben
előforduló £z betű, csaknem ugyanolyan fel re értésnek t a n
kitéve, miDt a tz..
46.§. A 44.§ -ban kifejtett,

a gyakorlatban általában

elfogadott szabály alapján könnyen kiküszöbölhetjük helyesifásunkböl a kötőjeleket 1$. amelyek mas népek körében, mihelyt a műveltség révén akárcsak közepes jártasságra teltek
szert az anyanyelvi olvasásban, lassan-lassan eltűntek. Senki
sem fogja ugyanis a visz ár. r á b a i a k . böMfileisérlf s szavakat, amelyeket mostanáig kötőjellel írnak: >as-zir, ré/-sai i k . bótiúlel-^értéi, tévesen: ^a-^/ár, rc-z^ilnk> tflliúletacrtéi alakban olvasni, mihelyi lis^lában van azzal, hogy
ezekben a szavakban a kerek £-t a szomszédos z és £ betűkTŐl
cL kell különíteni.
47.$, Ha az eddig mondottakat alaposabban megfontoJjuk, ali£ kételkedhetünk tovább abban, hogy mindazok a fogyámkodások, amelyekkel (ele van helyesírásunk, onnan erednek, hogy őseink nyelvük artikulált hangjainak kifejezésére a
latin ábécéi vették át. amelynek kevesebb 3 betűje, mint hogy
í z említett bangók jelölésére elegendő lenne.
48.|- Ám az is kétségtelen, ha a latin betűket megtartjuk
is, a magyar írásmód a pontosság legmagasabb fokára juthat,
ha i.) a £ belül, mint akármelyik másikai, csupán egyetlen és
állandóan ugyanannak a hangnak jelölésére rendeljük;
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ba 2.) a középső «-i az e és az é hangiól valamiféle észlelhető megoldással megkülönböztetjük;
ha i-f ha a hosszú £-1 csak ebben a három betűben, I*, zsT sr,
alkalmazzuk, egyébkén! pedig állandóan a kerek i-sel élünk,
végül ha 4./ a iz_ helyebe a regi időtől fogva has/oáít latin c-t
isméi vxsszaállhjuk.
49.g. Az írás rövidsége tökéletességének fő
Mivel pedig a £Vj U± a i ^ LSJ t£x ü i Ui i í belük kettőzése azi
a Legnagyobb menckben akadályozza. íróink, hogy ezf a baji
orvosolják, más-más megoldáshoz folyamodlak. Ha továbbá
meggondoljuk, hogy az írás rövidsége világosságának rovására meg>. nekünk pedig azon kell Lennünk, hogy Inkább pontosan (13. és &.£ ), mim röviden írjunk; kétségtelen,

hogy

ezeknek az íróknak a helyesírásai a következők szerint kell
osztályoznunk:
I.)

Messzemenően a legpontosabb és a hangok élő kiejtésé*
hez Leginkább az a helyesírás alkalmazkodik, atnclj a
fent

erolkeLl

hangokat

pontosan

jelöli:

s/áflj n_\a.

l o h l v i . iAi\jyj^. fenniarTva ugvanakkor a 4L.g.-baB kifejteti szabályt, amely szerint a kettős £*/i, ha d-bűl
ered. <i£i-vcl; hadgja, e i e r t í t u i c i m . ha pedig a E> a
tőben fordul elő, g^flv-\cl keíl jeJölni hig*E*a. ú n i i . ez
a £v^ hang jelölésére közmegegyezéssel dv_ jelei alkalmaznánk.
2.} Rövidebb, de már tökéletesebb helyesírási szabály az,
smefy szerint az előbb emííleu betűkben a megkülűnbö^leiű Í Í £i £ jelegei esak egyszer írjuk

^ á n o ^ i . tolKi.

l á m a , a»znn>. i t t i a . *üm*
illeu

(40.5.), és smi a 41.J-t

h á t é r * , sinit és hadg'a. e i t r r i t u * ejm.

3.) Az eföbbmél ugyancsak rövidebb, de tg^szeismind tökéleilencbb a?, amely szenoi az emlilctr kettős hangokat.
amelyek

egvmásrúl

annyira

ellernekL

\~\cY jelöljük

( 4 2 § ) : szánja, tolja, hagyja, kardja
4.) Ha ££ helyen d^-t,

íiasonlökcppen ha (z helyeit

c^-i

irunkh ezzel az írás rövidséget egyáltalán nem szolgai'
haljuk.

5O.§. Egyébként a tökéletes rövidséget, amely nem ári az
írás pontosságának, máskéni nem lehel buiosiiam, csak ha a
következő nyolc egyszerű hang. g\é< elv, en\, ive, u ^ , esi.
tté, zsé jelöJéséie hasonlóképpen egyszerű jelekéi alkalmazunk, ez azonban nem a grammatikusod egyéni, hanem a
nemzet közös akaratától függ

A grammatikus ugyanis nem

ura, csak tolmácsa a nyelvnek, ezért az iken jellegzetességeket nem változtathatja meg. illetőleg a megváltoztatott jellegzetességekel csupán jelezheti, de nem kényszerítheti az egész
nemzetié. AdeJmit$g,.Eii*J.{tfuH£ ip.d.it.deulsche

Sprochlfhrt.

II.
A m a g y a r mint keleti

51.§.

nvclv

A nyelvek sajátos feloszlásának, amelyei a magyar

oyelv (örvényeinek meghatározásában foniolóra kel 1 venni,
lényege az, ami a ke leli nyelvekéi megkiilonbözieii a nyugatiaktól. Ai előbbiek ugyanis olyan alap- és jellemző tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek által egyfelől egymással 10konsaguk révén szoros kapcsolatban állnak, másfelöl viszont
a nyugatiaktól mivoliuk szerint eíiérnek,
52*§* A magyar nyelv olyannnyira kelet!. hog>r belső és
lényege; sajátosságainak sérelme nélkül egyáltalán nem lehet
valamelyik nyugati nyelv sz.abálvaihoz igazítani

Innen van

az, hogy törvényei, amelyekel eddig hclves rendszerezés nélkül és kiváltképp a latin nyelv (ütv^oyeinek normája szerint
dolgozlak ki. valamim bizonytalan összevetésekkel és keHó
rend nélkül szétziláltak, több kárt okoztak anyanyelvünknek,
semhogy az így atakult latinizmusokból, valamint az ebből
fakadt számos más hibából crcdeií és természetes tisztaságába
könnyűszerrel vissza lehetne állítani.
53.j.

Kívánatos in a fogyatkozások és hibák olyanféle

példán felemlíteni, amelyek a latin nyelv szabályainak a mi
nyelvünkre való gondatlan alkalmazásából eredlek.

S4,§» Először1 Ha igaz az. amit Adeíung állít {Deutsche
$prgcklehre

/... Theit....£...Mschai //,. L. l Ű.... kapiíaf..,yen... den

i

j raepo_zif_ionert)T hogy: "A prepozíciókkal azt p6ioljufc, amit a
deklináció eseteivel nem fejezhetünk k i ; es hog\ használaiuk
olyan rnclvben, amclyikbeü a dcklináció hiányos és tökéleilen (mint amiíyen a nemei nyeLv)T szélesebb körű, mTnl
bármely más nyelvben, amelynek l&kcletesebb a (Jcklinációja,
(miüí amil>en például a laíin)." ebböf nyilvánvalóan következik, hogy a helyes útról • agy ménekben lesér az a grammatikus, aki a magyar esetek számát a tátin nyelv alapján igyekszik meghatározni.
55.§. Prepozíció, amelyet nyelvünkben posztpozkiónak
kell neveznünk, és amel> a főnévben, kapcsolódva hozzá, alakr változást nem okoz. núsí van alatt, alá, állal. gMnám,
ellen.^ elől, előtt, felett, felé. h e h » » .

körül, körött^

, mellé, mtEeU, aiiall; nélküU >zérinl. iránt, u i i p .
A kövclkezö hét szó; fali t ű i vag\ fciűl. innen, j ú l , knút>
kőzeL viasza, mci^zc. amelyek a főnévben különböiŰ esetekéi
vonzanak, bár a lalinban (ha nem vesszük figyelembe a
relro alakot) ereden értelmű prepozJcLÓkkal fejezzük ki őket:
aiipra, cis, ITJ»H» ettri., &ropet procul. a magyarban nem
mentesek oly mértékben a határozószök természetétől, hogy a
posztpoziciokhoz sorolhatnánk őket.
56,§, Az egyéb visionyulásotat. amelyekbe ket dolog
kerülhet az állilmány révén, és amelyeket a Latinban ennek
megfelelően prepozíciókkal kell kifejezni, nyelvünkben ol>an
szalagokkal kell jelölni, amelyek a \alodi névragozástoE vagy
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ami ugyanaz, a deklináció eseteitől sem természetük, sem valami külső sajátosságuk alapján nem különböznek.
57.j. A magyarban a következő busz esel van:
vár, tárak; ir_L arcea.
váré, váraké: arcit, arciuui.
várnak, váraknak; artí.
Accusativusi

váraf, várakai: arcem,

Abialivut:

váriul, karaktul. *h arec.

Warivus:

várba, várukba; in a re cm,

Etativust

v i r b ú l , \árakbúh e i i t f e , arcibm-

Adlativus:

tárbü/, \arakhoz; ad arcem, a r c f i ,
várrúl, várakrijJ; de areg, arcibui,

Subtativut:

\ árra, xj^rnkra; m p f r artem, qrr íhm.

Locativus:

váronn, ^árakoun; nupcr arce> arcihm
várbaD> várakban; in arte» arcibm.

Co ttju nerivus;

várral, várakkal; cum arcé, arcibuj.

Adjuttctivus:

várnál, \áraknálT juila arccjn. arceg.
várért, várakért; pro areg, arcibm.

Ttrm in ativus:

várig, y^irAk11: utque arcc.m, arce>>
varrá, \ a r a k k i ; in arrem.
\árü\. várakul: inatar arci*.

Ditlributivm:

váron ki üt* xárakonkim, amelyei a latin
Sfljaiosan a lim loldalékkai fejez ki. donalim; és végül

CotUctivms:

váróstul, una cum arte. ameÍrnek nincs

58.|. Xfásvdszor: A magyar passíivumtnal

kapcsolatos

hibák úfijizínttn a latin nyelvtannak nyelvünkre való óvatlan
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alkalmazásából

eredlek

Az fldik cs az ödik kép/finek bizo-

nyos cselekben ugyan, szenvedő jelentése van:
nflntetődik. amit a Lalin csak szenvedő alakkal fejezhet ki.
l i e c a t u r . puniiur. ám ha ennek a jelentéséi a latin passziviimmal lüzetesebben összevetjük, kűnnyen kiderül, hogy a
kell6 között jelemős a különbség- A lalin passzívum ug>anís
az alanytól a*r állítja, hogy valamilyen külső cselekvőtől
szenved el valamit: az odik. ödik képző viszont külső cselekvöt egyáltalán nem vesz figyelembe. Továbbá az -ádik, -fldik«
-qfljk;

-ézik, -Szik, -ozih c"s a -kadik, -kfldik.

-kodik;

-kgzjkj jiS^ik). -kozik képzők azonkívül, hogy ugyancsak
nem rejJik bennük valamely külső cselekvő képzete, egyre
inkább az aktívum jelentéséhez közelednek, ezi a középigéL
lobbi képz&jéröh -ad, - e j ; -ég, -5E. -og; -al. -QI. -tL -&lt
-fll:

úi, -ül; ^ a l , -EPI; -kál, -kc|_; -doeál. -deeé.L -döftél;

-Je<- -dBa. -do^: - i t , -ci; -íl; az, ez meg nagyobb mértekben
állíthatjuk. A lalin szenvedőt ichát sajátosan és megfelelő
formában ezeknek a képzőknek egyikével sem fejezheljük ki.
59.§. Végül elÓdciflfc észrevéve azt, hogy az olyan fcépzó.
amellyel a lalin szenvedő említett (arialmát ki lehel fejezni,
hiányzik nyelvünkben, a ntűvefTeTő igéhez folyamodtak, amelynek -at, - £ ! vagy -KT, -lej. képzője ugyan cselekvő, de mégis oly értelmű, hogy a lalin szenvedő kifejezésére igen jól
szolgáiba!, így hogy a dolgot példával világítsuk meg. az
•Jzaltal ige, t u r a t . m altér aliauid viccel vagy curat per
alteriim aliciuiil sicca£i, a sienvedö alanyon kívül, amelyei
aszalnak,

ds az clsödlcgts cselekvőn kívül, aki az alanyt

•szálaira kcsgieti. a másodlagos cselekvő képzetét is magába
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foglalja, aki által az alany a u a t i i t i k ; ez uiöbbi a lalín szenvedő kifejezésére

különösen szükséges (5S.§ ) Tehát ehhez

az igéhez asaaltal. amely egyébként cselekvő alak. a kijclenlö mód jelen cs jövő idejű egyes szám harmadik személyében
a szónyújló

'iK. szótaggi

illesztjük:

MÍ? álla fik,

ik. skcabittn^ ugyanennek a jelen idö egyes számú második személyében a szabályos *£ toldalékot a szíszegők

<!&.§ ) -pi, -é[, -öl végződésével

heLyciiesítjük:

. ehelyett: n*egll*Uf: Továbbá a fe^szűlíió mód jelen és jövfi idejű egyes szám második személyű

alakját:

•^gpllaj^ái, asziltatandgvAl a cselckvöbeo lehetséges rövidítéstől mcgfoszijuk, végül az l e e m a l i v m helyeit Bb^lati
u i l kapcsolódik, és így a_ssokás_ál_íal_épp azt fejezi kJ. amit
a latin szenvedő szokott j
60.§. Nehog) ezt a laoitást. amely szerint a magyar szenvedő aEakok a művelictökíól pusztán egyeden vonatkozásban
(érnek cl eg>mástól, különféleképpen, sót eseiieg
fordítva

cTieíraezzékT szükségesnek

tartottam,

visszájára
hogy itt a

müvehető igékről a következő megszorításokat adjam elö.
I.J Az egytagú cselekvő igékből müveltPtökeT a^ ü . -et. képzővel képezünk

í r ^ . irlat,

hiniei» ktrpt

Azok pedig,

amelyek -i-re végződnek, és a felszólító módban ezt a záró végződést - s i - r c változtatják, a művcltetöben -!•!, -tet
képzői Lapnak, vettdt. ariftBi
előbbieket

Eg*cdQl a teti követi 32

ftsiej.

2.) A több szólagú cselekvő álatokból a műveltétől - t i t , -tet
képzővel

képezzük:

flldflatct.

árnveknztat.

mulattal.

Itábíttat. h ü i i t l e l . Azok azonban, amelyek ket mással39

hangzóra végződnek, a jóhangzás kedvéén az -•£
- t i kápzőt igénylik

Jj

fapíniat. tekintet, a k a r t a i , ereaz-

A középigékböl müvellcíől közveitenflt nem képezhetünk.
Amelyekel ezekből -*t» -eT vagy -Isii -lel. képzővel képezünk csak egyszerű cselekvő igek; éget, kongat, múUt,
o s z i i l . hadikozliT, g i i n i k o d t i l . Evönvörkodlel,

Az

ilyen

cselekvő

tgékei továbbá

két

csoportra kell

osztani. Az elsőbe azok tartozóak. ameJ>ek AZ alanyról általában azt állítják, ami valamely tárgyban valamilyen állapotot vagy sajátosságot vagy valamelyikük változását idéíi elÚ:
éget, kongat, mujjit. o.tzj.al, billgaet. píronEMt. És ezekből
Új -lAl vagy - l e i szotaggal müvelieiő igék képződnek: cecigt, m ú l u l i l , o i z l i t f t , b i [ l e & f l t f t ,

pir

! • ! . A második csoportba azok tarlóinak, amehek az alanyról
azt állítják, hogy valamely másik, nem elsődleges alany által
olyan cselekvést vagy \állozást végeztet, amely éppen erre a
másodlagos alanyra hat k i : eondnlkpi-iat, gyanakodtál. pv5nyflrkfldtet

Ezekből azulán inűvellelőkel nem képzhetünk^

mivel a műveUelö a nem elsődleges alany által olyan cselekedetet végezici, amely
hanem valamely

nem erre a másodlagos alanyra,

harmadik

szenvedő alanyra hat, mint az

59.5.-ban szó volí róla.

61.|. Harmadszor. A módok számát a latin alapján megállapítani ugyanazon okból helytelen. A héberben cs^k kijelentő mád, benőni és PJDUI melleknévi igeuöv. parancsoló
mód cs főnévi igenév van. A magyarban nagyobb a módok
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száma, minr a héberben, de kisebb, mini a latinban, mégpedig kijelentő mód alanjj és largyas alakban: kér, kéri: óhajió: kérne, kérné: felszöluó: k é r j e n , kérje: főnévi igenév:
kérni, kérnie. mcNéknévi igenév
kérvén, k é n e

kérő; határozói igenevek:

A lobbi laiin módot körülírással fejezzük k i :

mikor, l a j h a , volna stb., de cíekre fölösfcges píJdakat felhozni, meri a kezdőkéi megterhelik,

62.§, \'ej>ye/js=er.

Ugyanilyen az igeidők rendszere, A

1

héberben kijelentő módban csak elbeszélő múl) és jövő idő.
egyebekben pedig csak jelen idö fordul elö A magyar minden
módban használja a jeleni és 8 jövőt; a befejezel! múhai kijelentő módban és a meLlckncvi igenevben. az elbeszélő múltat csak kijelentő módban Eg\cb. lannban használ) időket a
vala, ^oU. síb. alskokfcal írja kűtül, amelyekkel színién nem
kell terhelni a kezdőkel.

63.§. Hogy a mag>ar elbeszélő múliai: irj.* kére és a tárgyas alakban
grammatikusok

irá. kére a latin szabályoktól
mennyire

helytelenül,

sőt

félrevezetett

szakszerűtlenül

- mini kevésbé használatosat - praeteritum hisforicum névvel
jeíűltéÍ£h ez abból is nyilván kiderül, hogy az egész óhajtó
módot: írna, kérne, irni> kérné és részben 9 felszólító módot
i&: iriak. kérjek, írjg, kérje ebből képezzük; ezek a módok,
ha a2 óhajtó helyzetéi és a felszólítás természetét megfontoljuk, a múl! idóböl semmiképpen sem keletkezhetnek.

64.§, Nyelvünk eredeii jövő idejét: írand- k^rpnJ cs tárgyas alakban: irandE>a» kérendi - a latin igeragozás helyte41

len alkalmazásával

-, az eszmei és körulirásos kotömóddal

együtt elveivé, a kijelentő módban eg> másik, a főnévi igenév
és a fo£ ige segítséged

alakított

körülitást: írni foE vagy

fegja, kérni fog vap% f o e i t . fogadtak cl,

65.Ij. Öiűdszor.

Végül a latin nyelv szabásainak

azon

utánzása, amely az igeragozásban az egyes szám harmadik
szem^h el az utolsó helyre ieszi, ugyanezen az alapon fO 1 öt tébb hibás. Ug>anis
I.J az egyes szám harmadik személye a kijelentő módban
maga a 16 és minden további ragozás alapja.
2.)

Az egiéb módokban csak az idő és mód toldalékát veszi
fel. valamint az egyes idők minden más személyét alakítja

k i , úgy hogy ezekhez képest méltán mondhatjuk

törzsszonak és alapnak.

A személteknek

az a rendje,

hogy a harmadikat teszik az első, az elsöc pedig az utolsó
helyre, keleti eredetű, é& ezt nemcsak az igeragozásban,
hanem a szótárakban is szigorúan figyelembe kell venni,
mcil a józan esz megkívánja, hogy a szógyökerekei és az
alapszókai tegyük az első helyre, nem pedig a szárma*
zékokat vagy ragos alakokat.

66.f. M i k i m bizonyos az, hogy grammtikusaink egyáltalán nem kételkedtek abban a rokonságban, ameh a magyar
nyelv is az Ószo\eistig szent nyelve közölt fennáll h mindazonáltal, miután erre csak kevés szóvá] utallak, a szabál>ok
kidolgozásában a latin nyelv törvényeihez mint az előbbiek
normájához

tértek vissza ismét. Ug>anig> kélségtelen

vi-

szont, hogy azok a kevesek, akik felismerték, hogy a magyar
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nyelvei a héber vagy valamely keleti nyelv

sajátságaival

kell ossxevetni, a másik végletbe esve. ezeknek a nyelveknek
a rokonságai, mintha bizony csak nyelvjárási

különbsiígefc

lennének köztük, szükségtelen ménekben kiterjesztenék.
fiT.g. A gyökerek különbözősége, a szavak képzésében és
ragozásában megnyilvánuló eltérő mód, és végül a nyelv eltérö szerkezete a* cg>es nyelvekel annyira elkülöníti egymástól, hogy lényegükben különböznek. Ilyen eltérés az. ami a
keleti

nyelvekéi

a nyugatiakról elkülöníti

Ha továbbá a

gyökerek meg a képzések és ragozások szótagjai különböznek
ugyan, de a szóképzés és szóragozás rendszere, valamim végül a beszéd szerkesztésének módja általában véve csaknem
hasonló; akkor az ilyen nyelvek mini rokonok és ugyanahhoz
a családhoz tartozók csak az egésznek részeként különböznek
egymástól. És csupán ezen okból mondhatjuk, hogy a magyar
nyelv a héberek szent nyelvéhez hasonló. Ha végül maguk a
szógyökűfc, valamint a képzések és ragozások szótagjai csak a
rokon magánhangzókat vagy kevés cselben néhány mássalhangzót illetően térnek el egymástól, akkor a nyelv egészében
ugyanaz marad, és csak különböző nyelvjárásokra oszlik.

6S.§. Ezért a héber és a magyar nyelv közölt lévő hasonlóságot nem a gyökökben, nem a ragozások szalagjaiban vagy
a képzőkben és még kevésbé a betűk - mint például a vív és a
v - összevetésében kell keresnünk; hanem egyedül 3 képzés, a
ragozás és a beszéd szerkezetének hasonló módjára kell korláloznunk, hacsak nem akarnánk - ami helytelen lenne - ezeket a nyelveket pusztán két nyelvjárásnak lekinteni.

69,|.

Hasonlóságuk

főként

nyilvánul

meg

EIő$zőr. Egyik

könnyen,

hogy

a szavak

az

alábbi sajátosságokban

nyelv szelleme sem l u f i el

képzéseben és ragozásában

kel

magánhangzó találkozzék. Innen van a héber nyelv szabálya:
o s:a Magánhangzója efharilja. a toldalék magánhangzójáig
Hasonlóképpen a magyar, miközben ragozza vag\ képezi a
szavakat.az ilyen

taJálkozás elkerülése re \agy

a toldalék

szótagjanak magánhatigzóját hag>ja el r és azi ékezettel pótolja; epek, fák, ehelyett: cpeek. f á i k : vagy közbeiklalolt
hangol vési- fel

szOví. l ö v i k

ehclyeii

szói* l ó j k : vagy vé-

gű L ami ritkábban fordul elő. magának a szónak a magánhangzóját hagyja ei: barnúl. fzomorndik. keseradik eheJveir barnául, szomorúodik, keacrüSdik.

70,5- Másodszor. Ha a héberben megntúlik a szó. az
ékezetet vag> tónust leginkább hátrább t e n i k , vagy a dagesch
pontiak *ag> a hang kettőzésével pótolják, amelyet azonban a
torokhangok és a resch nem viselnek el- Egyébként 3 háber
nyelv a szóból nem könnyen hag> el valamit, amit más módon
ne pótolna, de nem is vesz fel valamit a saóba, amelyből azén
valamit el ne hagyna. A magyar hasonlóképpen a szó megnyújtásával

az ékezetet vagy a tónust igen gyakran hátra

helyezi; kéz, kezeknek:

mér, mezeknek: háj a. h ó l j k m k .

ahol a tónus a második szútagon van: IŐ&, iÜ7ének,
almáin, szo.. 5za_yé_nck

aimi

Ezenkívül az utolsó hang ketfözését

biriokoí vagy tárgyas toldalékok előtt, amelyek révén a szó
megnyúlik csaknem mindig elvárjuk 1 vadiízszi. sjmát, ol^
> ássa, szármái, a. ezt azonban a lorok-, az ajakhangok es a
pergetetl t hang egyáltalán nem lürik el
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írja, napja,

\izl*

ehelycti: frra, nappá. * ieim 116-5). Végül pótlás nélkül nem
egykönnyen hagy el \alamit: almák, elmém, étet chdyeti:
i l m u k , fimeem, ész let az é**ik igéből, es pótlást sem vesz
fel a szó valamiféle csonkítása nélkül: lovai, azővt ehelyett;
iflaj, jzöj. atiol a £ betoldásáért az ékezete! elhagyjuk.

7I.§.

Harmadszor. A héber DVCIV csak egy

és ami az igík ragozását illeti, egyetlen igeragozást használ
A magyar hasonlóképpen a névszók és zz igék ragozásában
- ha, ami az utóbbiakat illeti, néhány, az 59§.~ban részben
emliieu esetet nem tekintjük - semmi más különbsége* nem
alkalmaz, min: ftogv a toldalékok magánhangzói!, az azokai
közvetlenül megelőző magánhangzóhoz igazodva, ajóhangíás
érdekében

különféleképpen

megváltoziaija"

tziU

*/ál*k:

réiz. r_^ü2f_k_: tök, igkflk; nap. Jiapok. (s az igékben

szúj^.

izúrlok: kér. kértek; tflr, iBriok.
71,5. W.e&ytds:er Mindkéí ayelv használja a névszókban
a birtokos, az igékben pedig a tárgyas ragot, amelyei azok
vcgzódíEéhez szoktak illeszteni, és amely a szú utolsó hangjában h)zoxi}os estekben, a kelen nvdvck szokása szerioi,
kfllönbűzó, mégpedig n^omösitó változásokat idéz elfl (14.5.),
És innen ered mindkét nyelvben a fóne\ek kellős alakja;
tudniillik az általános kek kfryej^ köveknek és a Loldalékos:
kQxenit kci^fink, köveiknek, valamim az igeragozás kettős
alakja is: tudniillik az alanyi vagy általános. Í£. íraz, jro_k,
írnak, irtok, irunk és a tárgyas, azaz toldalékos: írja, irod_.
iro.ai és írják. írjuk. Hog> a nyomósító változások az igekben

mindmáig megvannak, a névszókban viszont gyakrabban el
maradnak, azi már a 17 §.-ban megállapíloituk.
73.f. Legyen szabad ill példái felhozni mindkéi nyelv
birckos és iárg>as ragjaira
latin verhuffl

A hébtr davai\ a mag>ar szó és a

rago& alakban a következő változásokon megy

at:
I-

JEÍVe.í-síöiwí rűg egyes_ számú, főnévvel
dváro. tzi\ a. verbum ejut
á"! árka, wai ad, verbum tiium
rtyárj* szavam, verbum meum
mv rog *£>'f* 5-anjf főfíf.Yye_[
. szavuk, verbum eerum
dTirkhem. szavoloW. verbum veitriim
dvárénu. i/i>unk, >trbuot nosiruro

II, ÉgveJ s-ámu rag löbbes szaniujonevyel
d v á n v . » i v i i . vgrba ejm
dvárjjka. szavaid, xerba t u i
d ' á r a j . szavaim, verba mca
Többes számú rag lűbbes számú .névszóvá t_
divréhem. szavaik, verba foran

dtvrékhgm. ^ / a f i t n k . xerba vc^lra
dvaréou. izavaink. verba noiEra
74^5, Ami pedig az igékben a tárgyas ragot illeti, a í ala
nyi alaknak a múl! ideje a héberben és hasonlóképp a ma
gyarban a következő:
masJár. adol1T dedii,
mai?-árta. adtál. ricdUii,
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m u z á r t i . adtam, dcdi
A tárgtas alak pedig, ahol az első szemelv a magyarban
- adlam - változatlan marad
mészára 1 agy mészáraim, a d u , dedil hoj.
- bármely nemben és számban fordul elő - azt a hot D év más
állal mutaTjuk be
meazártíhu- i d u d , dedisti hoc
Hasonlóképpen az alanyi alak jívö ideje:
iim^ziir. adand. dibit;
a tárgyas alaké pedrg
iínnzrö. adandavB. tfabil
Végül a felsióliió mód. amely a héberben nem különbözik a
főnévi igenévtöl, az alanyi alakban a következő.
mtizör,
igenévvel

idgyál

és kihagyással

adEj.

vagy

főnévi

adni, d_a ^ ag> dire

A tárgyas alakban pedig.
niszrá

vagy nia^jréím, ade^id. kihagyással

add;

vagy a főnévi jgcncvvcl adnojU da_hü£\ag> dare hor íu.

7S.|. Mivel pedig a magyar nyelvnek nemcsak a nyugati,
hanem a keleti rokon nyelvektől való különbözősége kiváltfcepp a gyökerek vagy használatuk lerneges különbségében,
sót nagy ménekben éppen a ktpzők és ragok ehérésében áll
(67§.), a grammatikusnak, aki ennek szabályait ki akarja
dolgozni, fő íeladala, hogy a ragok és képzők

szőtagjail

gondosan összeállítsa, es erielmükeu a lehető legpontosabban
meghatározza.

76.|. Nehogy ily

fomos dolgot elmulasszak, nyelmnk

képzóii és ragjai! röviden i n is vázolom; bővebb is menetésüket azonban, különösen ami érielmükei iUcii. nehog> ez a
kis munkám a kellelénéi jobban megnovekedjen, kénytelen
vagyok magukra a Törvényekre hagyni.

77.tj. A főnnek képzői, amelyeknek segítségei egykor
magukból 3 természetet uiánzó elemi, vagyis gy&kérhangokböl jöttek léire a dolgok nevei, cs amelyek a mát kialakult
gyökerekből való főnevek képzésére szolgainak, fokozatosan
növekvő elhomályosultságuk szerint lendbeszedve. a következők:
1.) -i£, -é_s_: iga?-satái. szén vedéi
2.) -£££. ié£: ar^ mg);, vitézség
S.J a kicsinyilök közül -Itm.' -k£ : leám Ua. pdfmke: miként: -a»ka. -Qlskj; -cltkc_, -gtike, -fllske is I E B H ka. dnmhtiUka, gbelike, f é r g e i k é , kötöUkf.
4.) - ^ ' 'fi. : bitulmú. \CE.Ű amelyek a főnevek és melléknevek közöli csaknem úgy foglalnak helyei, mini a
melléknévi jgene\ek az igék és a főnevek közön
5J

-•£. -el; ruhá/al, ú

6.)

- i n > . -é_ii>. - n^án
\ f ténj . adomipv. \ t(emén> • nliván\ , E* 5le\ én\.

7.J -i*7-i -éiz: madarász, ebé^f.
8.) - i l n m . -elem: á r l j l o i n , felelem; ezek eddig elég v i lágosak.

A következők énclme. idővel,homályosab-

bá vált; velük lehat új szavak alkoiásábac óvatosabban kell eljárnunk.
9.J -olt, -dok, -nok^; árok, nvQmdQk> ilnok>

10-} -asz, -esr.: dugasz.
II)

-££, -!£.- ez- -=£.- "ö£; aároE. balog- fuvalaft* heveféreg, h

V2J -*£. -ér: kúllíár, lőziér. lő U tér.
/JJ

- á h . -élj.: osztály. vg*zéU.

/4J

-é±* -űék, -lék, -njék: igvék, menedék,

ffí/eiék.

árnték
/Jj

"Jtii- -dflk, -lik., -ngk: i l i k . viknndtk. salak,
Dik

J6J

-ejí, -ék^: téUk, élek, vélek.

Í7J

-SÍ. -£i= jm*1*1* httcl.

/ffj

-ál, él: fonál, kfilél.

19J -i±: TgkerU. habwrti.
S-5. A melléknevek képzői a következők
ÍJ

-o£, -B£, - « , -i, -ö^: h.Qroi.

2.) foszlöképzóki'lUo., -tlen;-talan, -leien, vag} -ellen

bimhótían, mezötlcn. u i ö ü l . a n ,

hüle^en:

raeailan, sűveg
JJ -i.. házi, budai,
<fj -OJL -»d_, -ed. M 5zámuév)sép76k. amehékhez a ragozhaló -üt nyújtó toldalék kapcsolódik úgy, hogy
valódi képzőknek inkább az alább) végződésekéi kell
Bevcmi:-adik, -odik. -edík. -Bdik harmadik, hatodik, ötödik s/Fradik
5.) -lé,* ~Í$_ sorszámnévképzök

t i jó. bcliő

6.) A fokozás képzői, -obb. -abb. -ebb» -gbb. -óbb
összevonással egyszerű -bi lágyabb, nagyobb* in
Ecbh» vzj,bb» ffibb» alkalmalosb. szercnuésb. s
böl a felsőfokok a lej;- clölaggat kételkednek \es-_

"-/ -o\± mennyiségképző"

lábp>i>

röfnvi^

parányi

p j | r a . gyökérből. mor
Homályosabbak a koveikezók
S.) 'g_lQj, -elei" alkafmalos^
9.) -tii*tn>• - t k t n v

^ dölékeny.

79,%. Mind a főnevek, mind a melléknevek toldalékai vagy
cselei, mint ahogy már az 57L §.-baa részben láimk. a méí> és
magas hangú névszók esetében egyaránt a kövcíke-zófc:
I.} a többes nominaíivusé-ok.. -ak.. -ek.. -ek^. -fi^. -k
2.) mindkét szám gcnitivusáé. é
ij

a daii^usokc -nik. -nek.

47 az accusarívusokc. -ot. -al^ "£l 'Él5j

5i- ' k

az ablalivusoké; -EHL -ifii vagy a? erdélyi és a dunai
iájszölás szerim: -tói. -tőr

6.) az iMativusokc -ba,. -be.
7.) az clanvusoké - b ^ . -bűX vagy az erdélyi és a dunai
tájsz&lás szerint; -bóT.. -bö_l_.
í I az adlaiivusoké

-hoz, -liez. -böz.

9.) a dclativusoké: -rálT -rfi! vagy az erdélyi és a dunai
íájszolás szennt -róí. -ról.
10.) a sublaavusoké; -r^, -re.
11.} a íüpcinativusoké -gji_pr -enn. -flnn. -un

12.) a locativusoké: -ban. -hea.
13.) a conjunciivusoké: -§L -eJ.. amelj 3 tiszfa főnevekben
y_ betoldás! vesz fel (70 g.) a l m á w l énével; a nem
tiszta főnevekben pedig a szo utolsó hangjai keitözi:
bízzál. ífEVEvel
J*./ az adjunctivusokt. -ni^. -ítél
15)

a tausaiivusoke -érj.

JÍJ

a icrminaíivusoke: -Í£.

17.) a iransforiiiaiiviisoké: - i . -£. amcl> az eiölte Iév6
mással hangzót, mikén! a conjunciivus esel ia^dalckaT
házzá, légyg^c; a magánhangzót viszont
v betoldásával cs ékezettel megváltoztatja
18./ a Substuutivu5oké: -ÚL ~ü±.
19.) a distnbiiiiYusoké: -onkint. -gnkini. -önkint.
20.)

a coIJectivuSQkc'-o^lúJ,, - a i T u L -g^fll. -aj túl. -Ö^lül.

£0.gF A főnevek birtokos ragjai a köveikezók:
!.-).. &£yeÍ szónbon

egyes.számú

főnévveí.\

a.) a harmadik személyben -a.. -£
frj a második Sícmclybcn. -o^ r -^ű -íd_. -cd_. -Qd
C-> az első személyben: -om. -qm. -em. - e a . -öm
.J£J.JJÍ4A*J .fidJWftOH égves.számü.

JöneyypI:

o-) a harmadik személyben, -oj^, - e ^ . -flk.
Aj a második személyben: -tok, -tek, -t5k vagy
feloldással - olok r - é l e k . -ötB_k.
...3.-.J._Egymef számban többes számú

főttévvet:

a.) a harmadik személyben. -«i, -£r
Í J a második személyben, -ald, -fid.
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c.f az első személyben: -aim. -eim.
4 -. K. Többes_ i;ára bon. többes, szá m ú főnévvel:
a.) a harmadik saemélvbeD: -tik, -eik.
ftj a második személyben" -aitok. -gitók.
í j a i e l s ö személyben; -aink, -eink.

1. §.

A;

igéknek

eléjük,

kétféle

képzői

itiasokai utánuk

vannak;

szakiunk illeszieüi. Az

előbbiekéi elöképíöaek nevezzük, és csak hat van belőlük:
b«-r ci-. f«|-,

ki.-. 1*-, még-

A lobbi szó, amelyei irómk

karójelle] az igék elé iHcszTenek, vagy névuio. vag\
rozós£Ó cs a szóösszeíételrál szóló fejezethez tartozik.

81.|.

Az igék kepzötoldaiékai.

növekvő elhomályosuh-

aaguk rendj£bcnr a következők:

/./ -Ojjik. -adtk. -ödik

szJEOsodik.

- i -kpdjk. kédik- -ködik g^omroskodik.
3.J -Q£ik_ -ezik, -5rik

illaUzik.

ik, evümöltfö-

zil
4)

-J

íj

a haiókc: -hat, -het irhát, kérhet.

-kézik. -közik

gondolkozik,

6.) -14. -ej.. kö-íCptcndückböl a cselekvőké: éaet

oulat

cs a cselekvőkből a művelietöké: i n t , keret. (60 §.)
7

J -141- "l£l

a

középrendüekböl a cselekvőké

várakoz-

tat, gyönyörködtet és a cselekvőkből a művcllclükc:
égettet. o^/lattat (60 g.)

8.) -ül., -ál Upiil. szelídül.
9.) -í± Ejámplil. [ckplil
-f_dL -ed_ forriid. spuvved

-oa, -iz.^ - f i . éz^- Gz oldó*,
Lfllöz
13.) -íz. -éí.: madariz

e^f^é7

14.) -ÓÉ. -eg. -5g n_i avalyne. keicrég. fú 5151 5E
15.) - i i ^ -e£ f t r h i o . nflnpcn
'SÍ- - • ! -£Í- 'Éi' £Í EMUOEQI. s^^ll*!- finnel, ebé
del, bőit aj
-Ai, -é],. kanditól, veiéi
vagy btioldásial. -oaii. -ggei. -flEEj. k i a
m^rítget. bánlfiagi. \fre&ft. ülöeel
-£íi. -£Ü- - k ü . -kél. 'dogil. -dgEcl. 'dflEcj:
maradE'1. mercüacl, irkái, mérkél áll jogai.
crdggéL npdögei
20.) -ridik. -odík B^zalódik. hünfelódík.
Jí.^

'ódzik. -ödzik chclvcii -Adn^ik. -ödözik.:

22.)

-ÜQI.

-d«i. '

, uipdei. öldöi.

83,§, Az alanyi igeragozás ragjai vagy a módokT az Tdökb a
számok és személyek toldalékai. amcKckct a szó gyökeréhez
vagy az alapszóhoz szokiak illeszteni, elhagyva azonban a
szÓDvújió - j j ^ toldalékot, amelyer 37 igékbtn nem ragozunk, a
következők:

I,

í t A kijelentő műd elbeszélő múltjának toldalékai -!_.
-e.
A k i j e l e n t é mód múlt idejének. -oii_ -ati

- e ^ -ett.

-511, L
A kijelentő mód jövő idejének -and. -ejid_.
A feltételes mód jelen idejének -na, -BÍ.
5.) A felTéieles mód jövő idejének: -•ndumr -endene
új

A felszólító mód jelen idejének' -nij, -£jr. -5n

7.)

A felszólító mód jöv6 idejének: -ipdE*Qn. -endgven.

8)

A jelen ídejü mellékuévi igenévé: -ó, -ö.

9.f

A mull idejű mciléknévi igenévé: -0U, -"ll- -ett.
-gtt. -ott, -n

10 /

A jövő idejű melléknévj igenévé -undd, -fndó.

It j

A jelen idejű főnévi igenévé ~n±

12.)

A jövő ídejü főnévi iganévé, -ipdini. -gndeni

li.)

A határozói igeneteké: ~\in. -\_* és -vén, -^_e

II.U)

Az egyes szám harmadik személy alakjait csak a módok és az idők alább I t m loldalékaival kell ellátni.

15.)

A többes szám harmadrfc személy ragja

mindegyjk

módban és időben. -n*k. -nek vagy betoldással:
-anak,

-tnek.

16.) Egyes szám második sícmclyben »z. ^^^

t- mégpe-

dig:
o) a kijelentő mód jelen és jövő idejében, t ^ vsgv
betoldással: a ^ L t%í_ Kivéve a sziszegökei ( l l - S )
és a szenvedő alakokai (59.§.). ameUck -oL *•!,
-ö[ toldalékot lti\ i n n a k :
b) a többi módban és időben -il^ -él
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I?)

A többes szám második személyben, ~iotj. -t*k, -tflk
vagy betoldással, -oiok. - a t * k . -Btök

Í8.)

Az egyes szám clsö személyben k, kivéve a kijelentő
mód múlt idejét, amelyben -ajn.. -cm. a \égzcdés.
Mégpedig:
o) a kijelentő möd jelen és jövő idejében

-oj*.- -ák.

6y a kijelentő műd elbeszélő múltjának és az
fcliéieles m^d alakjaiban: -ck.
ej végű! az egész felszólító módban: -ak.. -c.k19 } A Iftbbes szám elsÖ sícmclyébeo -nk, megpedig
aj a kijelentő mód mull idejében és az egész felszólító módban -unk. -önk.
b) VÍS20QI az elbeszélő múltban és az egész feltételes módban, -ánk. -énk
84,§. To\ábbá a tárgyas ragozás ráfijai vagy végződései,
amely a módok és idők toldalékait megtartja, a következők:
J.) Egyes szám harmadik személyben, mégpedig.
uja

kijelentő mód jelen i s jövó idejében a mély

hangrendü igékben. -a r & magas hangrendüekbea
pedig -L
b-)3 kijclenlő mód elbeszélő múltjában és az egész
feltételes módban, - i . - í .
c-Ji kijelentő mód múlt idejében, az egész felszóliió
módban és a főnévi igenetekben -§_,-£.
2.) A többes szám harmadik személyben, mégpedig:

a.Ja kijelentő mód jelen cs jövő idejében a mély
hangiendű igékben: -ik_. a magas hangrendüekben: ->k
bj a főnévi igenévben -ok., -eli. -5k.
c) a többiben: - í t ^ -ék.
J J Az egyes szám második személyben, mégpedig"
o) a kijelentő mód jelen cs jövő idejében és a főnévi igenévben. -od_, -édL -fld
^ a kijeientö mód eibeszclö muJijaban és az egész
feltétdes módban: ~iü_. éd_.
c) egyebütL: -$A_. -ed.
Í J A többes szám második szemehben. mégpedig:
Q) a kijelentő mód jelen es jövő idejében a mély
hangrendúekben: -átok, a magas hangrendúekb) a fű név i igenebben -otak, -etek, -oiök.
ej egyebütt -jtok

-élek.

J.> Az egyes szám első személyben, mégpedig:
aj 3 kijelentő

mód jelen, múli es jö*Ö idejében,

valamim a főnévi igenévben" -oir -gm -őm,
b) a kijeieniö mód elbeszélő múltjában és az egész
feltételes módban -íin. -cm
c) egyebütt -lm. -em
6.) A többes szám első személyben, mégpedrg:
a) a kijelentő

mód jelen, múlt cs jöví

idejében,

vaEamiai a* egész felszólító módban: -uk^L -Űk^.
b) a kijeleniő mód elbeszélő múltjában és az egész
feltételes ni6dban: -*nk, -énk. amelyek az alanyi
alak ragjailói nem
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c) a főnévi igenévbea -unk. -ünk
7.) Az egyes szám első személyben azzal a toldalékkal,
amely mindkét szám második személyéi jelöli, minden módban és időben, kné\e a főnévi igenével,
amelynek nincs ilyen toldaléka: - I l i i . -lek..
B5,g. A határozók toldalékai a következők:
/ I -*n,. -ejL számosan, szépen
2.J -MIK -tn a számnevekben halán, aeten
S.J -oh üj. ga/iil.
4.) >\* -te" pvakorta. kenzerit.
6.}

7.i
H.)

-kérf D e n

müi^.á^kenncn

1. múlatáskiiU
•fZl . -»ze. ládiífl, nezdiit.

9.) -lap -Wv niplól-F fle^cr.lce

J "LSX gtkalnia^iii| L részint.
S6.§, Mivel minden képzAnek vagy ragnak biztos és meghatározod jeleniése van. és így a szógyökér vag> alapszó eredeli jelentésébe? valamilyen mellékképzelet ad hoz.23. kétségleleoL hogy egy-egy nyelv annál tökéletesebb, mincl pontsabban kOveli azt a szabályi, amely megkívánja, hogy bármely
eltérő mellékképzethez a képzísnck íagy ragozásnak is az eltérési kifejező szólagja tartozzék A grammaiikus tehát roszizul leané, ba ezeknek a szótagoknak általánosan elfogadóit
rendjel, önkényesen egyszerre más-más tartalom jelölésére alkalmazva ökeih szeszélye szerint megzavarná.
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87.§. Szarmazekszavakat egyes képzőkkel többnyire igékből, másokkal melléknevekből, ismét másokkal főnevekből
szoktak képezni: ezek hasznatatában tehát a szokást a legnagyobb menékben tekintetbe kell venni. Vannak azonkívül
olyan képzők is, amelyek külső alakjukat illetően eltérnek
egy mástól, mégis ugyanannak a tartalomnak a kifejezésére
szolgálnak, de úgy, hogy egyikük a szavaknak csak meghatározót! fajtáiból a másik pedig másokból alkot származíkszavakat. Így az -»i vagy az -cl szalag azon igei származékok
képzésére szolgál, amelyeknek a laiin -Ifilés -mm felet meg
eredet, ortu s. áldűzat,

o b l i t u m ; mégis azokban az igék-

ben, amelyekből ugyanezen -ai. vagy -M müvcHeiökei képez
l ő ü . § ) : írtt.

adat, keret, az új igei szárma/ckok képzésére

nem ezeket, hanem a -mia\
zuk: iromanv. adomám

vagy -meny képzőket alkalmaz-

keremén*. icriptum.

dátum, BQÍ-

III.
A magyar mini nemzeti nyelv

88.§. A mag\ar mini nemzeti nyelv amely belső sajátságai révén az összes lobbitól eltér ( l . § . ) , három fő nyelvjárásra tagolódik, mégpedig a tiszaira, az erdélyire és a dunaira. 5 mindegyikük mind a mai mapig megőrizte az eredeti
nyelv kétségtelen nyomait.
89,$, Az erdélyi nyelvjárás alig egy évszázaddal czelŰil a
régi 6 helyett, amelyet a dunaiak nagyrészt máig meglartollak, a ragok szólagjaíban és a képzőkben a középső e hangot vette fel. A tiszai nyelvjárás, mivel az előbbihez közelebb
áll. annak példáját követte annyira, hogy nemsokára az fi
helyett e-t kezdtek használni általában, a szótövekben is:
>tifi, v * H , uccipit, t<biz. felméret ehelyett' azftg, vftiz.

90. | . Ugyancsak az erdélyi nyelvjárás, míg az Ö magánhangzó érdességéi a középső é^-vel lágyítja (21.. 2 4 § ) , az
eléggé darabos n é s ű magánhangzókat a durvább D és a
magánhangzókkal helyettesfíctle; ami, bár néhány szótőben
is: belő, udó a tiszai betű, iidú helyett az előfordulás ritkasága miau elviseTbetó, az ablativusban azonban

háztól,

lüztöl ehelyett, háztól. Lúzíül i ag> röviden: hizíuL iúitfll a
S£Ótagok érezhetően szökdécselő és elég alkalmatlan felda59

rabolását okozza. A dunai nyelvjárás, amely az fi helyei! az
£-1 nem vet le át, az ú cs £ magánhangzókat é Ci é ajakra
cseréivé fcí. az erdélyit követi.

91.§. Ugyancsak a dunai nyelvjárás a £v_, K^, a j \
fnyhangokat

feleitébb elhanyagolja,

1Q][J. iplly* L lellven. húrja,

ellenére

foltig.

L»UH.

és a fogviie-

tágja helyen a nyeh

ioEla. trmíil.

tu
szelleme

telién, húr a. lá&*

alakot ejl. Az eidéíyi nyelvjárás ezekéi a hangokat, különösen
az - i n y . -ény. - a n \ , -eav képzőkben, hasonló alapon a
felelö foghangokká kezdi álalakitani: ispin.
vén.

gereben,

eheheit

ispánt,

oroizlin.

oroazlánv,

k ö s z%j n ^.

Eereben\. és elhanyagolni a főnevekben a n>omosiió változási (17.§,)- h t J a , r é n d e . lisflc.
chelyeii: hadéba. rende>i:

földe. kOveteU. ha?ok,

lisrmc

f"iIdgve

kö-*eii*jjj.

bizzók
92.5, Ha megfonioljuk. hog> az in^hangok elhanyagolása
{91. §.) és a szótagok szökdécselő megszakítása ( 9 0 . 5 ) kozűs
az erdélyi és a dunai nyelvjárásokban, amelyek a köztük lakn
és ezektől a hibáktól mentes itszameniLek által kölcsönösen el
vannak választva egymástól; alig kételkedhetünk abbanT hogy
niindkéi eltérés eredeti nyelvünk szellemétől a szászokkal és
a nemetekkel való együttélésből ered. akik annyira nem ismenk az ínyhangokat, hogy kiejtésüket csak hosszabb gyakorlat után sajátítják el. és általában az eredeii ínyhanggal, a
j-vel pótolják azokat
VB

an[g. kánja. fiEiail. ehelyett

a in i.

. és akik a nyelvükben lévő sok mássalhang-

zóiorlódás miatt azokat a tagch hangokat. araeKckből a sza60

vak Összeállnak, magánhangzók segiisegével. a hanghordozást észlelheíócn megemelve vagy visszafogva elkülöníteni
kényszerülnek: Verknupfunfe.

austropffgnd,

Missv

aíii; ami nyelvükéi a görögök es rómaiak álla! cg>kor alkalmazott tökéletesebb versmertékre is alkalmatlanná lesei.
93.%. Végül 3 tiszai nyelvjárás, az Ínyhangok megiartására törekedve, vagy pedig meri a keményebb hangzású idegen nyelvek nem térilik el a lágyabb beszédtől, a maiik végletbe esik. amikor elös:úr; a nyelv hangokat minden ok nélkül
lágy Hja. mellvék. morzsái! jfk ehelyett

mellék, morz^alék.

amikor másodszor/ oag\ általánosságban X betűt ír a ragokban
a rokon £Vj 1^, n^. i£ het\ciT- múdia. szálja, fenje,
ehelyett: nádEv vag} náe>e>a, ^záKI^ a. \en>n>p.

lítia

jjtvua.

vagy rövidebben" i?á11^ J fi:n n i t . tátivá, nincs messze attól,
hogy esetleg ezek helyeit általában j-i is ejtsen; amikor frarmódszer: a i hangoT a szótő; ékben és a ragozásokban is az
Iny-hangok helyeit ténylegesen kiejii; mejj. tojj a. t éjjen.
hejjel.

wéjjc[.

ján%om ehelyett

mellv.

tollya.

tglKen.

bélivel szélty^_[. jián^om; amikor végül negyedszer; ugyanazzal a i-vel más. nem rokon hangokai is helyettesit: tsijánv.
boitoriánv ehelyett: lsilin\

bqitorviit>

,S. Az eddig bemuiaToti f6 nyelvjárásokon kívül bármelyikükéi különböző ágazatokra lehelne boníani, ha akármelyik körzel, vármegye vagy helység különböző, nem csak
az

alapnyelvtől

hanem magától

a

nyelvjárástól

is

elüió

jelenségei, - amelyek a népi és valódi eltévelyedések kfizé sorolandók -. rendhagyóságokkéni kívánnánk vizsgálni
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Ilyen:

a foldí. vigj. részi a földe \ag\ fftldE^e, vize, réfae. helyen.
Ámbár hjhciö ugyan, hogy a regi magyar n\eJvben a magas
hangrendű ne*szók birtokos (személy) ragja nem -£. hanem -i
voii. min[ ahogy a magas hangrendü igék tárgyas ragja a kijelentő mód jelen idejében mindmáig nem p_. hanem -L kgij.
veri,, nézi: d t mivel 32 -I névszói toldalékul csak egyes
helyeken használják, ha nem is a sajátosan mondón vétségek,
de Legalább az elavult alakok közé kell líiéltia sorolni.
9S.§. Llyenfcle hiba azoknak a szokása is. akik az alanyi
ragozásban a felszólító mód egyes szám harmadik személyei
-ck toldalékkal képezik -OIL - « , -ön. helyett eg>ék
Ezt a nyelvésznek kiváltképpen azért keli elvetnie, hogy az igeragozások toldalékai minden ok nélkül ne keveredjenek össze (86-§J. és hogy valamiféle, a nép körében
elterjedt helytelen használat kedvéért haszontalan, hogy ne
mondjam káros szabálytalanságok ne gyökeresedjenek
nyelvünkben.
96.g. Hiszen kétségtelen:

a z

él^ szótag az alanyi rago-

fásban megkülönböztetés nélkül minden igében r akar mély.
akár

magas

hangrendű legyen,

csupán a ki jelen lő mód

elbeszélő múltja es az cg esz Teliételes mód egyes szám chó
személyének jelölesere

szolgál,

az általánosan elfogadott

szokás szerint, lelek, ifirék, ízáfliJk. telnék. lQmék L ig.ánnék. letcndcn_c_kr lörendének, sr.inatidanék

Sót általában

büonyos. az egyszerű k hang az alanyi Tögűzasbar a módok
él idfik jeleihez illeszkedve, egyedül a múlT idö kivételével.
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az egyes szám első szeméU

ragja, miként az |[k hangok

ugyanabban az igeragozási formában a módoknak és időknek
a jeleihtz illeszkedve a többes szám első személyeinek: a
-tok. - t * k , -tök, szóiagok a többes szám második személyeinek; végül a -n*k. -nek síótagok a többes szám harmadik
saemélyemek ragjai.(83.§}

97.{j. A ragos vagy tárgyas alakban ugyanez az -ék_ szótag
már nem a tulajdonkeppen! toldalékot, hanem a ktjelenlő mód
elbeszélő múltjának es múlt idejének, úgyszintén a feltételes
és felszólító mód jelen és jövő ideje többesszám harmadik
személynek tárgyas ragját j e l ü l i , mégpedig csupán a magas
fcangrendü igékben: 111 vesék. i é i i i k . iesnék. >éí,cndenék.
gMÍk a Tát; amely ragnak a mély hangrendü
igékben az -ák. s/ótag felel meg. i n
iiindinák

áiák.

iatak.

á ^ á k , a^anJi^ak a bányát.

.$^ Ezért ebben a szóban: i z i r m u z é k
p. oriflior. a/

-ék_ szótag

aem

ehelyett: t z í r -

lehel

toldalék.

Ez

ugyanis az alaoyi lagozásban mindig az első személyt jetGJi,
teoál a harmadik s egyszersmind a* elsó személy jelölésére
nem hasinálhaljuk (S6.§.). De ragkéni sem szerepelhet, mert
az -ék, csak a többes számú harmadik személyek ragja, az is
csupán & magas hangrendü igékben. Hasonlóképpen az flikfizzék. ehelyett: jUkazzBnL ccutsrcdiatur eonfligaC. nem lehet
az alanyi forma ragozása a mái említett ok miatt
tárgyas

alakban

alkalmazzuk,

amelyre

a

Ha pedig a

kűzépigc'k

nem

alkalmasak kivéve, ha azokat visszaható formában akarjuk
használnia akkor az -é_k szóiag nem az egyes, hanem a többes
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szára

harmadik

személyi j e l ö l i , ennek

a méh

hangrendü

igékben az -^k.. szármázzák. Felel meg vették a fái: i » í l i a
bán>al.

99.§* tde tartoznak azoknak a hibái is. akik egyneiuel>
közepigei és minden szenvedő alakban az egyes szám első
szeméhéí az m lárgyas raggal képezik, mini
ennem,

ee' em.

éazém. **ém.

gondolkozom. gondolkoz j m .

nám. gondolkozzam. ehel>eU" éizék. g^ék
gandolkozok.
V'i^^ünc

a

Eondolkozck.

harmadik

ennék. g£>Pk;

soiidolkozock.

szemelvben

bsrnieh

KOn

sondolkoz-zik.
igeidő

szótőhöz

járuló Toldaléka helyen íS3 g } az olsö s^emélyú -éli igerasot
használják:
e\ék.

goddölkozék.

ennek,

EQndnEkozzon.

Eondolkoznck.

eg>éb ehehelf
*vc.

Enne

gondolkozzék.

Eondolkp/a.

ggven

Ez

úgy

£tindülkf|znaL
látszik,

azon

megalapozatlan vélekedésből fakad, amelx szerint a szónyújló
-ik szotag" ázik, gondolkodik

és/ik. - amelyei csak ritka

szótövekhez vag\ alapszavakhoz ??oktak kapcsolni - Jzoknak
lényegi végződése, sőt úgy gondolják. hog> a lobbi harmadik
személyi is az -£k^ szóíag révén ehhez kell ígaziíani.

IÖO.5. Ám az -ílí szó tag. mikén! az -é£ ES a tészen.
hiazen.
v'»
igének

méeven

lesz, hisz. m é £ \ . annjíja
a ragozására, amelyhez

igékben

eheí>ett

létz.

szónyüjlű. hogy ennek az
kapcsolják,

semmi

halasa

nincs; sőt az egész igeragozásban egyszerűen elhagyják, k i véve 3 kijeleniö mód jövő idejének egyes szim harmadik
személyit. Ha ugyanis az -i|i-ei szó\égzödcsnek kellene le-

kinien&nk. akkor az igeragozás loldalékaü ehhez a szalaghoz
kellene illeszteni, mikeni bök.. pjíli, rifc, Uuk igékben valóban a szóvégi k hanghoz kapcsolják

Mi^el teháT az ana-

lúgja azt kívánja, hogy amiként aít mondjuk tiuksz. tnikak.
n u k n a k . tauktak, laukunk. az izijt igét is il<, módon kellene
ragozni, tzikii,

ázikok. áziknak. áziklok. Azíkunk. itt az

-Ut szótag elhagyásával
JTflik. áziok. ájn^k

mégis

ig> mondjuk, ázol,

izok.

Mindezek egy nyelvész számai*, aki a

magyar n>cl\ kep?Ön és ragozásának szötagjail gondosan,
hiteles és alapos rendbe szedi, különösebb nehézség nélkül
nyilvánvalóvá válhatnak.
101,$, Egyem botlások, amelyekei a nyelvész nem fogadhat el szabályosnak, hanem a szabályokhoz kell igazítania es
helvesbíienie, nemcsak a képzők t$ ragok szoiagjaiban

for-

dulnak elö. hanem magában a szí maxisban is. Ilyen egyes helyeken: ijöiifln

ktnd

n állunk, j ^ n i a i

apud nftj

ehelyeil-

ad noj
i&S-jL A lájnyclvtknek és a szokásosan ezekhez sorolt
eltéréseknek ebben a nagy változatosságában, ha nem szabunk
magunknak megbízható és józan okokkal alátámasztott törvényeket, azi a hajóiűfésl, amelyei grammatikusaink eddig elszenvedlek, sohasem fogjuk elkerülni. Ezeket az alapvető Törvényeket az alábbiak tartalmazzák.
103.5. Hogy legbelsőbb

gondolatainkat tagolt hangok

által közölhessük, szükséges, hogy az ilyen hangokai azok.
akitkel beszélünk, ismerjék, ami lalamiféle kozos és halLga65

lólagos egyezséget tételez fel. amelynek segítségével az azonos nyelvet beszelő emberek meghatározott, tagolt hangoknak
és az azokból maradandóan alkotott szavaknak meghatározón
és következetesen azonos jeleméi* tulajdonítanak

JKenféle

eg>ezségek s-okós alapján alakulnak k i . erősödnek meg és
szentesülnek. Nyilvánvaló tehát: a nyelvek legfőbb bírája a
szokás, és különleges hatalmai gyakorol felettük, ameh azonban D. AdelungL E'rílei.tang in die. Sprachlehre helyes megjegyzése szerint nem korlátlan annyira, hogy zsarnok lehessen Ezért jegyzi meg Horatius utolsó episziolájában;
Űjro feléled sok feíedeit s meghal sok olyan szö.
mely most közkedvelt, ha a nyelvhasználat akarja.
s elbiráiás, jog, mérték csak ezé a bes-edbta.
(Kovák József fordítása)

104.|. A magyar

nyelvben a szokás vagy

általános

minden dialektusra nézie, >agy részleges. Ez utóbbiban meg
kell különböztetni azi, amelyet a nagyobb..rész fogad be attól,
amelyei a kisebb, rész lesz magáévá Végűi a kisebb rés: szokásai vagy egy egész dialektusban. ;ag> csupán egyes kerüleiek. vármegyék, kűrietek vagy helységek beszédmódjában
uralkodnak.
105.5.

Az általános szokásnak, ha különben ellenkezik

is az elfogadó ti analógiával, vagy az etimológiával, \ag> a
jóhangzassai, kétségtelenül törvényereje van. lgv ebben a
szobán" h_ó. ha az analógiát és az etimológiát vesszük tekintetbe, a többes szám alanyesetéi egyetlen k_ hanggal kellene
66

képezni: hóit, mini adók, bimbók

Mivel azonban art a

nyehszokásl. hogy többe* alanveselbcn havik alakot mondjunk, a magyar nyelv minden dialektusa elfogadta, grammátikusnak ettö! a szokástól egyáltalán nem szabad eltérőié,
106. jL Ami továbbá a nagyobb \ag; a kisebb rész általánosan énekeli részleges szokásait illeti, ha ezek bármely
más. általános elfogadón szokásnak ellentmondanak, nem lehel törvény ertekük. így mivel minden nemzet elfogadja azt a
hallgatólagos megállapodási, hog> ábécéjének minden beiűjc
meghatározót! és következetesen azonos tagolt hangol jelöl*
jön (a 6. és %.$. összevetve a !03.§-sa!): a magyaroknál továbbá hasonló megegyezés

alapján azon általános szokás,

hogy a i betűnek mindig ugyanazt a hangot

tulajdonítja,

mégpedig a*u amellyel a \*_. ie_. jj.. jp_. | ^ . ju.. ÜL szó tagokat
szoktak ejteni, már régüta érvényben ^an: a grammatikusu k , aki A magyar nyelvet tanulmányozza, nem volna szabad
ugyanezzel a i betűvel a következő kettős hangokat jelölni:
E>. I>b, nj_nv tvjv (a 27.§.-lól a 53.§.-ig), még ha a nemzei
nagyobb része ezt a hibát szentesíteni akarná is. Ezért ezl
hazai írásunkból aonál inkább ki kell küszöbölni, mivel csak
néhány író lart ki mellette - helytelenül - áltól a megalapozatlan vélekedéstől félrevezetve, mintba. biionv a [ a binőkragnak, ti a tárgyas ragozásnak lényeges eleme lenne (32.§,^
Ugyanez! kel] mondani az -ék. és -oin.. -öm, -gm. toldalékok
hibás használatáról {a 95.§ -tói a 100.§ -ig). mivel a közmegegyezés szerint minden toldaléknak csak cg>. meghatározót*
é& köve Ikerét csen azonos jelentést kell hordoznia ja &6r§összevetve h 83 és 84.§_-okkal).
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107.§,

Ha

ellenben

a

nagyobb

\agy

a

kisebb

rész

részleges szokásai nem mondanak elleni mások általánosan
elfogadót! szokásainak, akkor a grammatikus tetszés szerint
háromféle uial wlaszthaí.

Vag> kiválogatja a három nyelv-

járásból azokat a szokásokat; amelyek az analógiával, az c l i molögiával
Uy módon

és a jóhangzással
közelebb

kerül

az

leginkább
ereden

megegyeznek, és

n>elv

tisziaságához,

amclvnek az elfogadása azonban nem a grammatikusok hajlandóságától, hanem az egész nemzet akaratától függ, vagy
elvetve

a kisebb rész szokásait, a nagyobbéT követi: sagv

végül a nagyobb vészhti úgv csallakozhal. bog> a kisebb rész
Siokásaít is röviden kifejti. Az első ül veszedelmes és már
eleve hálátlan azon keiscg mialt, vajon az eredeu nyelvet, ha
szabaKozásra a legnagyobb merték ben alkalmas és az irodalom szolgálatára felettébb hajlékony lesz is. el kell-e egyetemlegesen fogadni: a második sokkal egyszerűbb és rövidebb: végül a harmadik kissé merészebb ugvaa, de mégis a
legbiztosabb.

IOS.5. A grammatikus azonban, aki elhatározta, hogy a
nag>obb rész szokásaihoz

úgy csatlakozik, hogy azokat is,

amelyek a kisebb részben érvényben vannak, röviden érinti, a
kisebb (tsz szokásai címén nem köteles befogadni bármely,
elütő használatot, hanem csat azokat az eltéréseket, amelyeket valamely teljes nyelvjárás szentesített.

IO9.§. Továbbá

minden elütő nyelvhasználatot,

amely

csak valamely nyelvjárás egyes kerületeiben, varmegyéiben,
korzeiciben ^agy helységeiben jellemző vagy akár cgys/eiüen
ÓS

népiesT vagy elévüli, vagy amelyet csak olyan írok használnak, akik a köznépi botlásokat, mini nemzeti szójárásokat
tisztelik, az analógia, az etimológia és a jóhangzás szabályaival kell összeverni, amiként alább kifejtjük, és a többi szö
csoportjaiba kell utalni.
110.§. A magyar nyelvben lévő szokásokat sem a régi,
sem ai új írók könyveiből nem állapíthatjuk meg. A régi
könyvek ugyanis méneken felül hemisegnek a n>omdai hibáktól: az újabbakat pedig annyira önkényes és következetlen
helyesírással írták, hogy úgy látszik, minden szerzőnek más
az írásmódja

Vannak azonkívül írók, akik az írásban más

betűkei használnak

azon hangok jelölésére, amelyekéi ki

akarnak fejezni, mint amelyek általiban elfogadottak. így aki
azt gOüdolná, hogy a x betűi ezekben a szavakban turiia
látta, i z i o i i u tolja.- korlátja, módit, kalapja, t/élja. fenje.
dédie. védje, maga az író, amikor megszólal, ugyanolyan
hangzással ejti ki b amilyennel ezekben kell hangoztatni iria»
kérje, tagja, férj.e, s ennélfogva ez a beszédmód valójában
ennek az írónak a nyelvjárásában általános, az nyilván nagyon eltávolodna az igazságtól; meri ezeket a szavakat minden nyelvjárásban - általánosan - esetleg nérocK szempontból a dunai
látt*a,

kivételével, így ejtik: 1ug\E\a ^ae} ludgM.

szaruivá.

toU\ t .

koriittyH. aúdesa.

tzéllya. fennie, véd^e. dédeve

kalánnva-

Szükségei iehaJT hog> a

grammatikus, aki a mag>at nyels szokásait mélyebben akarja
megvifcsgalni és megfelelő rendbe szedni, sokkal nagyobb
jelentőségei tulajdoniban a tapasztalásnak, - amelynek helyes

rendszerezésére azonban g>akorlatiabb hallás kivaniaiifc. mini a ; egymástól aanjira eliérÓ hazai íróknak
111 ..g. A rendre való törekvés, amely érzékeink lermészeles gyönyörködése révén bármily nehé/ munkál kedvessé
vagy

minden bizonnyal

sokkal

könyebbé

szókon

icnm.

annyira velünk született, hogy minden nemzet bármi előzetes
megegyezés nclkflí nyelvében egy bizonyos rendel teremteti,
amelynek segítségével a hasonló szavakat hasonló módon kell
kezelni. Ezi a rendel analógiának

mondják, és a szokás után

(103.§.} minden nyelvben a második hatalom. Ennek alapján
hogy példái a] szolgáljak, minden főnévnek, amelyet a -<•£,
-sés.. -és. -£i_ képzővel képezünk, a többes szám alanyesle -ok
és -«lí végű: jr\ adagok, hűségek, vasa tok, ménesek, azok
pedig, amelyek -alom, -elem képzőre végződnek, elvelven
ennek és a többes szám alan>eselének a toldalékából a kél o
vagy é magánhangzói, helyetlük J-1 vagy f-t kívánnak: ártalmak, >_cde_lmck ehelyett ártalomok. védelemék. Ha a zenében járalos nyeJvcs? meggondolja, hogy az elhagyott kenős o
vagy £ hangot, a harmónia szabályainak megfelelően, a? •
v3

£y c hanggal egyenértékűnek kel] tarlani. vagyis azt, hogy

o ^ ü

= í.

és

£

+

* .

=

E í a magyar nyelvben uralkodó

lükéletes és valóban zenei júhangzást sehol nem tudja ilyen
ménekben megcsodálni.

112.5- Ezen analógia törvénye szerini kell kifejezni a hasonló mellckjelcntésekei r ameheket különbO/Ölteppcn szoklak
a szótövek elé vagy uián illeszieni. általában hasonló ragok
vagi képzők segítségévei CSG.§_). amelyeknek elhagyásával a
puszta tö szokoit maradni. Ez aztán, miközben az előbb cm70

fiiéit [oldalékokat felveszi, valamiféle változási szenved: kéz.
kezeknek. ló_. Ifivének, hó. havik. Mivel azonban az ilyentéle \álioz3sok az általános analógiától eliérnek, a grammaiikosnak, ha találkozik velük, sajátosan

rögzítve, azt a tör-

vényi, amely arra törekszik, hogy a szógyokök változatlanok
maradjanak, ha az általános szokás másként nem kivánjaT
alapjában követnie keJL Szükséges to\ábbá. &ogy a szógyökflk
kinyomoíása vagyis a ragok és a képzők elhagyásával Léirejövő etimológia, amelv a szokás és az analógia után a nyelvekben a harmadik hatalmat gyakorolja, közel álljon a grammatikushoz.

Ennek vezetésevet

nem DChcz meghatározni,

hogy merész, mérés/, audai alakot kell-e iifli vagy mondani.
Ha ugyanis számba vesszük a szótövek különbségéi a méf.
metitur. a m.c.r, audet. a merít. h_*ur.Ll között: a merész.
mérét/ség. audai és m d n i i helyeit és a kihagyásos merni,
meri, haurire. hjmrj

alakok heljett, ezeket a származék-

szavakat a népi hibás szokások körébe fogjuk sorolni, helyetIttk pedig a törvényes merész, meredtéé, meríteni, m e r í m
alakokat fogjuk használni, különösen írásban, minden
nélkül.
U J . 5 . Mivel a szavak képzésére szolgáló hangok harmonikus rendje magát a hallás érzékéi is gyönyocködietni, és
ezáltal elménket ezen hangok révén közüli ideák

felfogására

késztetni szokta; a szép ifánii vágy, amely az emberi természetben gyökerezik, minden nemzetei arra is vezeteti, hogy
nyelvében

a hangok ezen rendjére, amelynek jóhangzás

a

neve, a körül menyekből köveik ezocn lobbei vagy kevesebbel
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Ezért minden nyelvben a szokás, az analógia,
malógia

az r í i -

után ez a negyedik hatalmat gyakorolja

114.§. Ka mindazt T ama a magyar nyelv kívánatos jóhangzásáról a 10 . 12., 1&., 19§-okban a 24.-ig bezárólag és
a M L$,-ban elóadtunk. összegeznénk, nem kcíelkedhetunk
abban, hogy a magyar

nyelvész különleges feladata, hogy

mindazt a visszásságot, amely nyelvünk zenei rendjel megzavarja, buzgón kiküszöbölje. Ilyen a szógyökökben a é az B
helyett (2•*.g.). hacsak a közhasználat nem szentesítette őket,
mint a dunai vosz. Ifltz. Qtzik. mügy, Ifijz helyett a

YÜ.IE,

te_sz. eszik, m e g y leaz aEakok esetében; a nagyon magas i_ e&
l hangok halmozása az ü és 0 hangok helyett (22.&.J: az
erőteljesebb á és ő használata ű. és ű helyett (90.. 92.§ J, ami
a szótagak

szökdécselő

megszakítását

okozza:

plrflízflg.

ptrú^szen ehel>ett. lú<z5e, túiazen, mivel bizonyos, hogy
magukban 2 hangutánzó igékben a természetes hang utánzásának nem kell annyira szolgainak lennie, hogy nevetséges
legyen: o t t o r m é n v Sstörménv helyeit, mivel az o mél> hang.
-min\L

mint

idomanv,

nem pedig -ménj_ kepzöl

igényel

(19 §.)L szóvte. |p%ie ehelyett: i z ó l l e . lőtte, ahol a y_ és I
mássalhangzók,

mini. amelyek

más-más

hangképzöszervfk

eredményei, a szótagok disihatmonikus mcgs/.akiiásai oko?z i k , és ezért ug>anannak a hangkcpzásr.ervnck hangjaivá keH
alakítani őket, ennek a változásnak azonbban nem a 1 loMaJélton, hanem a kevésbé fontos v közbevetett hangon kell végbemennie.
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115.g. Nagyjából ezekben állnak azüfc az alapiör^émek.
amelyeknek az iránymutatására kell bíznia magái a grammatikusnak, aki a magyar nyeli et igyekszik rendszerbe foglalni,
ha nem akar mellékutakra tévedni

Ebből következőleg a

magyar nyelv kimunkálására nyelvtanomban Adclung rendszeréi nem szolgáján, hanem szabadon alkalmaztam: s ugyan*
csak igazodtam a nyelvel tanulók szükségleteihez, ami még
végső csiszolásra var: mindezt a ludósok ítéletének készségesen alávetem.
116.§. További, ha nyelvünk javát akarjuk szolgálni, a
íendszeresen kidolgozón nyelvlant szótárnak kell követnie;
amel>r5l röviden előadom a véleményemet
11T.|, Ha megfontoljuk, hogy minden melv szavai nem
magukai a dolgokat, hanem csat azok neveit, söt nem is a
tárgyak mivoltát, hanem csak valamiféle chont jellegzetességen jetoli; a nyelv akkor is a művészetek, a tudományok és
mindenféle

műveltség

gyarapításinak

csaknem

egjctlen,

mégpedig különleges eszköze. {Herders Jdeen zvr.Phij.QSpphie
J.tr...G«cA{eAíp..J(fr r .^t.n.s.cAA.íí;., I I . T h e i l . IX. B u c h . I I . , I I I .
§§. Seitc 269. bis 300.1. Ha végül ennek igazai

összevetjük

azzalh amit CondtUac^Geschichít__der ő/lern, unti_netiern
Zeiten

{II. Bánd, XXVII. Kapitel. Seite 260) és a l[om

Mtnsektn,

desstn Geijtes Krűften, und Erzifhung

című mü

szerzője (II, Bánd. II. Abscbniit, lg und 19 Kapitel, Seite
195 bis 208) áltít: hogy tudniillik a nyelveknek a gondolatokra, ezeknek viszont a nyelvekre igen nagy a haiásuk, és
hogy az emberek ko2flti csaknem minden civakodás és né73

zetellérés a szavak bizonytalan és meg nem határozón jelentéseiből ered; nem kételkedhetünk abban. hog> igazi és
nemes céljának megfelelő szQTár kimunkálásához a következő
rendhez kell igazodni.
eg> etimolögiai-filoJűgiai
kell Síefkeszteni,

szótári

amelybe csak azokat a szavakat kell

fel-

venni, amelyek a mindennapi életben előfordulnak feltüntetve
minden idevágó jelentesüket, képzeli és ragozott

alakjukat,

rendhagyó és hibás formájukat, szintaktikai alkalmazásukat
és végül tövükéi, amelyből erednek, ilyen szótárhoz az álialam összegyűjtői! anyag csak rendszerezésre \ár. hogy azután
magát a nyelvtant nemsokára a magyar-Iatin-német szótár kő'

vesse,
119.g. Miután az etimológiai

szótár tökéletesre elké-

szült, és hog> nyelvünk szilárd alakot

öltsön, azi általában

elfogadjak, lassanként és egyenfcént rá keM (érnünk a többi
szótár elkészílésére. Ilyenek:
JJA természeítudományé. amelyet talán annak területei Sielinl, mint a lobbii is. több részre lehel
3.JA fizikai.
S-)A gazdasági
4.)A mesterségeké.
S.)A mechanikai.
6.JA szabad mesterEégeké.

?-)A földrajií.
B.)A kereskedelmi.
0-Mjogi.

74

10,) A politikai
UJA

hadi.

12JA

matematikai is a többi, amelyekben minden tárgyai

megfelelő nevekkel kell jelölni éi rűvidea_lf_irai,
120.5. Továbbá a dolgok megfelelő elnevezésén nem azt
ériem, mini azok a szótárszerfceszlök. akik - Hcrdernek a
fentebb idézett helyen a 273. oldalon található ama megállapítása alapján, miszerint 'minden nép egysícFÜen hijával
van annak 3 fogalomnak. amcKre nincs neve' - arra fordítják
figyelmükéi, hogy bármilyen újonnan megjelölendő tárgy szamára új. mégpedig hazai hangokból szerkesztett nevet alkossanak, és ily módon igyekezzenek megmutatni, hiú dicsőségre
lörekedve, hogy a magyarok, az ő polgártársaik minden tudományban önállóak. Ugyanis nyelvünk és népünk kultúrájának
gyarapításai* bőségesen elegendő lesz. ha az idegen nyelvekből összegyűjtjük

a magyar ragozáshoz leginkább alkalmaz-

kodó szakkifejezésekéi,

és azokat, amelyek addig szótáraik-

ban sokféle értelemben fordultak elő, megszabott szerepkörrel
ruházzák fel, Horatius utolsó episztolája! követve:

Nyelved pompás ItffT ha a köznapi szókat is elmés
kapcsolatokban adod. s újként hóinak. Ha rsei/eg
új szóí szükséges használnod egy új fogaiottjra,
képezned sikerü/ftet olyat, mit póri atyáink
nem ha/loilat még. s szabad isr ha vigyázva csinálod,
is a minap kitalált üj szó is közkeletű lesz.
hogyha görög tóból, csínján képztd.
(Kovák József fordítása)
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111.§, Végül mindezekből idővet kialakulhat egy egyetemes szótár, ameí>ben mindenegyes szónak a te r meszei be •
cs a különböző mesterségekben és tudományokban előforduló
jelentéseit meghatározássaL egyetlen rápillaniással áttekinthetjük.
12Z.§. Ha az embefi élei rövidséget, nehézségeit és tehetsegünk oly szűk halárait tekintjük, nem kétséges, hasonló
maradandó, több századot igénUó munkai csak e célból létrehozandó Tudósok Társasága képes elkészíteni

Tudósokéi

mondtam, akik az imént cm] i telt tudomány okban igen járíasafc, a tárgyak valódi elvonaikoztaiásábao. jegyeik megkülöobözietésebcn fogékonyak, azok elnevezésében világosan latnak és gondosak, és ellenségei minden kéiérielmüscgnek, ami
a küzéxdek rovására vagy a saját kényelmükre a szavak rószszul meghatározott jelentéseiből keletkezhet, és nyelvünknek
nemcsak rész szerint, hanem l e l j t s egészében birtokában vannak.
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Utószó
Verseghy ProSudíumának

magyar

fordításúhoz

Verseghy Ferenc latin nyelven írt, 1795-ban Pesien megjeleni, első nyelvészeit munkájának magyar fordiiásái vesii
kezébe az olvasó,
1. Érdemi méltatása elöti vessünk egy pillantást

a

Proln-

diuD) keleíke/ r é5ének köiQlménycire.
Megírására,

nem kétséges, közvetlen ösztönzési a TI.

József halálát követő nemzeti felbuzdulás legköre, nevezelese tx az 1790-1791-1 országgyűlésnek a magyar nyelvhasv.nálai
ügyében kezdeményezett mozgalma adta. A kezdeményezés
Verscghyi elöszöí költeméDv irasara ihleite. Kazinczy folyóiratának, az Orpbeu&mk 1790

augusztusi füzetében' jelem

meg: Emlékeztető Oszlop izokoak H "ha?afiiknak a' tisztel e i é r t , i ' k i k ti o n z á g elöli i a n i u i n a k I l d i k ct I2dik napjain 1790, •' baza-nyeL\nek bevétele mellett szóloilaník
című költeménye, amelyben megűrókílelle azoknak a követekn e t a nevel, akik napirendre lüilék a magyar nyelv ügyét.
Ám nemcsak versírásra ihlette a költői, hanem a magyar
nyelv rendszerezésére sarkallta a tudóst az országos jellegű
megmozdulás. Maga Verseghy is citól az időtÓC számitatU
nyelvészei] afküloitiuakájauak

kezdetét. A tanút
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nyelvész-

prafesszoiboz. Gábriel Porlílanhnz 1794. május l?~án intézett
levelében ugyanis ezt i n a :
'Már e negyedik év telik eí azóta, hogy a magyar nyelv
szerkezelét kutatom azzal a céllal, hagy az igy összegyűli kutatási anyagokból összeállíthassam annak elimotógiai-filolöszálárát és végül grammatikáját. '

J

Ugyancsak a mag>ar n>elv terén végzett
dőbeli nyomozási"-ról íesz tmlitcst az Erdcl>i Tudós Társasághoz 1794. szeptember ES-áa i n JeveJében.

J

A munka azonban olyan európai feáilcrű nyclviudományi
[áj^kozotrságró]

tanúskodik, arad) korábbi érdeklődésié es

tanul oján> okra enged kAveiLezieini. Ebben az értelemben írhaiia szerzője

Kzinczvnak

180J-ban, majd

] 804-ben. hog>

a NeuverfaBie Lngiriicfae Sprarhiehrc, Ül A1 Tisztn Mag * « n í g hus/.onkéT évi "nyomozásainál; gyümölcse", *
2, A Proludium alcíme szerint Adelung rta.dit.ert, nemkülönben a keleti nyelvet s/elleme, viiamint i Uizti ét erdélyi nyfhjárúi fllflpjíö kéizflj(. Fordítsuk tehát ngyeJinünk?E miodcnckclóll az első helyen megjeleli fonásra. Adelung
müveire.

Johann Christoph Adelung (Í732O&06) a XVIII. század
végi német nyelvtudomány kiemelkedő alakja
vészeti

Általános nyel-

elveit részben Chiisíian Wolff racionalista

filozó-

fiájára, részben Johann Gollfried Herder nyelvelméleíére ala*
píioüa

A Proludiumban Verseghy kétszer hivalkodik Éin-
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Itilnng, f*b*r Spriche, Deutscht Spncbe und Sprachlebre
{1781) címú müvére, egyszer pedig Deutsche Spracblebre
(179?) cimú grammatikájára. Az értekezés felépítésében Verseghynek az tinleílung voli a mintája. Nem htvatkoiik üg\an
rá. de szövegében nyomon követhető, hogy mcTÍieií Adclung
Vdstindlichri Lthrgtbaudc ^ e r l>eul*chen Spnche {J7&2)
tímü munkájának gondolaiaiból is
Verseghy három fejezetre Tagolja éntkezéséi

1. Lín^ua

burniíricí, ul lídgui in genere tumpli [A Diag>if nyelv általában mint nyelv]: 11. Língua hun^arica, m arieniilií [A
magyar mint keleti nyelvi: III, 1-ingua hungiricn, ui naiioMMÍIÍ

[A magyar mini nemzrii nyelv] A három részié való

tagolás pontosan megfelel Adelung feloszlásának

EinieUung

I. Sprache Qhrrhaupt: II. Deutsche Spnche; III. !>eutichc

mát moíí, mit tartalmaznak Ű; egyes fejeletek!
3, A bájtom rész Igmakűrél vázoló bevezető sorok (l_§.>
mán A m i g y í r í l f a l á b i d

miol nyelv című etsö rész. az

egész munka alapveiésekcní, egzakt meghatározással kezdődik. A magyar nyelvtudomány lönénetében. ludomásunk szefinl, Verseghy az elsÓ. aki definiálja a nyelv fogalmát, mégpedig a következőképpen:
áiíolénox Értelemben azokat az arlikuiátl hangokat értjük, amelyeknek segítségéve! bármely ember gondo-
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tolóinak sorát mással közli "(2.£.)Mijd

pedig i beiiélf és

íroll BVCIV különbségét így körvonalazza:
'Ha ezeket az artikulált
gévei gondolatainkat

hangokot, amelveknck segítsé-

közölni szoktuk, élőszóban adjuk elő,

akkor eljárásunkat Ítészednek, ha pedig ugyanazokat a hangokat meghatározott

és elfogadóit jelekkel jelöljük, amelye-

ket belüknek nevezünk, okkor eljárásunkul

írásnak hívjuk.'

Verseghy lehat - mai felfogásunkkal egyezően - a nyelvei mint a kommunikáció eszközét haiáro/./a meg, s eg>ulia]
kel meEjeleoíSi formájának, 2 beszédnek cs az írásnak viszo•>ái világosan mcgküiúnbúzicii. Hűnek megfelelően a Továbbiakban egyrészt a magyar hangok képzésének és iör vény szerűségeinek leírásai nyújtja, mái részt a magyar helyesírás elvi
és g>akorlaii kérdéseivel foglalkozik, s a szüelerczö (un jott'stal irási bírálva, a kiejlcs szerinti (un iosztlonista) írás
melitu tör Jáödzsdr T

Az eiiő rész befejezéseként, mondhamánk: csaíianöjakém. leszögezi, hogy a bel>csi:ás egyes kérdéseiben változtatásokat a grammatikus nem hajthat végre, s ennek alátámasztására szabadon idézi Adeiung híressé váll, Verseghy által
később is mindvégig képviselt állásfoglalásai

"A grammati-

kus ugyanis nem ura csak tofmácsa a nyelvnek, esérl 02 ilyen
jellegzetességeket

nem változtathatja

válloztaloti jellegzetességeket
szerítheti nz egész

megr tlletőleg a meg-

csupán jeíe:heti.

nemzetre.'{$0.$.}'

de nem kény-

4. Az ért ekeiéinél; A migviir mini keleti nyeli cimü
második része gxflkerescn

uj eredményekéi hoz a magyar

nyelv

Adelungnak az voH a meggyőződése, hogy minden nyelvei önmagában kell vizsgálni és sajái jellegének megfelelően
rendszerezni. A Dpuische SpriehJthTt előszavában a következőket írja. "A-on fáruda-tam. hogy a német nyelv lényegét
űnmttgában találjam
felépítése,
Verseghy

meg. es ebből adódik a

mig a többiét

Sprachleftrc

mindig a latin nyelv másolatai."

csailákozik ehhez a meggyőződéshez

a magyar

nyelv sajái jellegét - a nyugati nyelvek rendszerétől cliérő keleti mivoltában

l 0

ragadja meg. és bitálja elődeiL akik s

latin nyelv torvényeinek HOT máj a szenni rendszerezték anyanyelvünket. (52.g,) E Eondolaimenci jegyében rdlér a névragozásban és az igeragozásban íellelhtió fogyatkozásokra és
hibákra, amelyek "a latin nyelv szabályainak a mi nyelvünkre
volö gondatlan alkalmazásából eredtek.' (S3.§,)
Ami a névragozás rendszerezését iUcti, Verseghv

Ade-

lungnak a prepozíciók szerepére vonaikozó megjegyzéséből
kiindulva azt a következtetést vonja le. hogv "o helyes útról
nagymértékben letér a^ Q grammatikus, aki a magyar éselek
szárnál a latin nyelv alapján igyekszik meghatározni'

(54,§.)

Épptn ezért úgy véli, hogy azokai az eseteket, ameheket 3
latin nyelv prepozíciókkal fejez ki, "nyelvünkben olyan szöíagokkal fértsd-.ragakkaíj kell jelölni, amelyek a valódi névragozástél, vagv ami ugyanez, a deklmáciá eseteitfii xem ter^
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mészetük. sem valami tülsö sajátosságuk
bőznek."

alapján nem külön-

(56. f,|

E meggondolás alapján a magyar névragozásban húsz
esetet állapít meg (57.$.). A magyar n>elvtaniras történetében Verseghy ezzel igen nagyjelentőségű lépési tesz. £ (Jatiri
mintájú)

kevés esetü declinációfól

áltéf

(a magyar

nyelv

természetének megfelelőbb) sok esetű névragozasi rendszerre.
Hogy e kezdeményezésével megelözíe korunksi, elég e^últal
arra uialni, hogy Antal László " és Kiefer Ferenc " általános
nyelveszek, akik SÍ utóbbi időben a modern nyelvtudomány
módszereivel vizsgállak meg a magyar esetrendszert. megeiósitcttéK Verseghy credménytíL
A névragozás bemutatása után Verseghy az igeragozás
kérdésen veszi szemügyre. Kifogásolja, hogy 9 grammatikusok a magyar igeragozási a latin konjugáció kategóriáiba
erőltették, és helvtelcoíii. hogy - ennek kövcikezményekénf olyan igealakokat tilnieKek fel. amel>ek a kO7,n>clvben soha
nem Tordulnak elő. 1 1 Ennek során a magyar igeragozási rendszeri összeveti a héber nyelv igeragozási alakjaival. Majd a
héber-magyar

nyelvrokonság

elméletéről és

gyakorlatáról

nyilvánUja felfogásán

fi, A héber-magyar nyelvrokonság

eszmrjcT

Sylvester

Jánoslől (1539) kezdve a legtöbb magyar grammatikus magatol értetődő alapigazságkén[ adia elő. Verseghy mini képzett
bebraista

a héber nyelvben és nyelvtudományban való jár-

tassága alapján értekezésében felülbírálja a korábbi nyeivha-
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sonlitási eljárásokat

Követi a hagyományt, amennyiben a hé-

ber és a magyar közöli karakterisztikus, a nyelv jellegei illető
egyeíésekei állapit megT az egyezések grammatikai meghatározásában azonban eltér az elődíktól. Hangsúlyozza ugyanis,
hogy az egyezetek nem a szavak és szóelemek hangformáiban.
hanetn a ragozás és a mondaialkotás módszerében rejlenek.
'a héber és a magyar nyelv között lévő hasonlóságot nem a
gyötökben,

nem a ragozások szótogjaibait vagy a képzőkben

és még kevésbé a betűk {...] összevetésében kel! keresnünk;
hanem egytdül

a képzésben, a ragozás és a beszéd szerke-

zetének hasonló módjára keli korlátoznunk...". (68*$.}
értelmében például abban egyezik a héber és a
magyar ragozás, hog} a névszónak mindkét nyelvben kettős
'stáiusa"

van: egy "abszolút" és egy birtokos személyraggal

ellátott, miként az igének kellős a ragozási formája

az egyik-

ben a személyrag csak az alanyt matatja, a másikban az aJanyt és 3 tárgyat egys/erre:
"Mindkét nyelv használja a névszókban a birtokos, az
igékben pedig a tárgyas ragoi. nmeivel azok végződéséhez
szoktak illeszteni [...] Es innen ered mindkét nyelvben a főnevek kettős alakja [---]: kő, kövek, köveknek és a loldaíékon

kövein, köveink, köveiknek;

kellős

alakja

u : az alunvi

valamint az. igeragozás

vagy általános:

ir, Írsz, irojt,

írnak. jriokT irunk_ és a tárgyas, aza; toldalekos:
írom, és inak, irják, inatok

irjuk.'OlA*}
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írja, írod,

Verseghynek le hál - mai lermiríoiógiával elv? - az az álláspontja, hogy a tél nyelv közOu tipológiai rokonság van, de
genetikai rokonság - mini elődei álliTOiiák - nincs '• Teg\ük
meg hozza, hogy későbbi munkaiban Verseghy ntra foglalkozik a héber-magyar inclvrokonsag kérdésesei, nyelvleírásából kirekeszli e témakört, s ezáltal nyelvtanifásunk további
alakulásai megszabadítja a hebraizáló tiagyomán> balla&ztjatói6, A m a g j í r oiioi nemzeti nytlv című harmadik részben, kivetve adeluügi forrásai. Versegh> a nyelv^ráEok lárgyalásából indul kL és a magyar nyelvterületen hálom fö dialektusi különbözicl me£.

'A magyar mint nemzeti tytlv.

amelv belső safálossógai

révin az össZts tűbbilöl eltér (l-f*) hérom Jő nyelvjárásra
tngalödik. mégpedig a iiszairaT az erdélyire éj a dunaira, s
mindegyikük mind a mai napig megőrizte az eredeti ni-eíy
bizonyos kétségtelen nynmait " {S%. §.J
A feloszlásnak

igen nagy a tudom dny töm ne ti jelentő-

sege, men Verseghy az első. aki a magyar nyelv iáji jellegű
változásait kifejezciien osztályozási szándékká] tárgyalja

Ám

ezen túlmenően, mini Senki Lóránd rá mutat olt. matg üsszehasonUthatalIanui a legjobb, a magyar nyelvjárási

lagollság

Lényegél Icgvilágosabban kifejező ez az osztályozás.

'A magom részétől e téren a mai magyar nvelvre vonatkozóan éppen úgy, mint a XVIII. századi állapotra szabva

nvelx-tertíletank hármas tagolását

tartom a legszerencsésebb

megoldásnak; nem azért, mert ez végső fokon a
sodás korának egyik legkiválóbb nyelvtudósától,

felvilágo-

Verseghyiőt

származik, hanem elsősorban azért, meri ügy vétem, hagy a
valóságos nyelvi hely-etet és a: összefüggéseket mindmáig ez
a felosztás

közelin meg a legjobban. A húrom fő típuson be-

lüi szükség szerint kisebb táji nyelvváltozatok is
tők."

kijelölhe-

"

Verseghy maga is utal arra. hogy a fő lipusokon belli!
kisebb váltogatok állapíthatók meg (944.), az ezekben előforduló, egyes nyelvi jelenségekéi azonban szabálytalannak, a
köznyelvi norma szempontjából helytelennek tartja. Legfőképpen a? ikes ragozás! heh ilyennek Hosszai abban fejtegeti
(95.$,-101.£.), hogy a* ikes ragozás kaiegonája rendszeríanilag hibás, és úgy véli. 'a nyelvésznek kiváltképpen
keli elvetnie,

hogy az igeragozások

toldalékai

azén

minden ok

nélkül ne keveredjenek ússze". (95.§.) A részletesebb indoklásban a köznyelvi szokással való "visszaélésm-nck minősui
többek közön azt a jelenségei, amikor ai általános (alanyi)
ragozás felszoJito mód egyes szám harmadik szemét vét -OS.
-en, -ön. helyen -jík_ -kel alkotják, te hál az egyen. ÍEVOJI,
ütközzön, származzon helyeit az egyék

jgyek, ütközzék,

származzék formát haszgálják^ az -ék. ugyanis az elfogadóit
szokás szeriül az áltatenos {alanyi} ragozásban a kijelenti
mód elbeszélő múlt egyes szám első személyének a ragja:
lel C-k, tOrék. szánck

(96,$.)-

Hasonlóképpen

megbéiyegzi

azokai, akik néhány semleges ige és az összes szenvedő ige
cselében az egyes szám első személyéi a mai aló (tárgyas)
raggal képezik" eszem, evem, enném, egyem; Gondolkozom.
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gondolkgzám. gondolkodnám, gondolkozzam ehelyett: eszel:.
evek, ennék, egyek: gondolkozók, gondol kozák, gondolkozzak.

Verseghy e tekintetben j ó l kiiapinlotta a fejlődéi tendenciáját, észrevette, hogy az ikes ragozásnak a XVII

században

meglévő kategóriája a X V I I I . században már megbomlott, s
ezért a rendszertanilag lényegesebb, általános alanyi-tárgyas
igeragozás

keretébe helyezte el. Allásponijil

nyelvhasználatunk mai alakulása alátámasztja.

és eljárásai

11

7, Verseghy az ikes ragozást a nyelvszokás alapján \eii
el. s ennek kapcsán - Adelunghoz igazodva - fejli ki. hog% a
nyelv közös és haUgalolagos megegyezés nyomán j ö n létre, a
megegyezés pedig szokáson alapul, ezért "a nyelvek iegfóbb
bírája a szokás". (1D3.§.) Mivel pedig az elÓ. beszélt nyelvi
közszokást (ártja döntőnek a szabályozásban, nem fogadja cl
a "könyv nyelv',

vagyis az irodalmi hagyomány, valamint a

kortárs! irodalom normatív szerepét. Rávilágít arra. hogy a
könyvekben található nyelvi következetlenségek lehetetlenné
teszik

egységes irodalmi hagyomány

rámutat arra, hogy

megáll api tásál

Majd

nemcsak a régi és az újabb szövegek

kűzöti vannak nyelvi eltérések, haaem számos író nyelvállapola még ugyanazon munkán belül sem egystges

Sajátjának

tekintve AdtJungnafc azr az elvét. hog> a grammatikus tapasztalati
levonja

lénynek

kell,

a kövelkezleldst:

hogy tekintse a nyeli használatot,
'Szükséges lehal,

hogy a gram-

matikus, oki a magyar nyrlv szokásait mélyebben akarja megvizsgálni

és megfelelő rendbe szedni,sokkot nagyobb jelmlö-
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séget tulajdon Hson a iapasztatásnok.

/ ..] mint az egymástól

annyira etterö hozai íróknak." (11D.£.)
A nyelvszokás mellen a nyelvhasználat normáinak kialakításában szerepel szán az anatógiánafc. az etimológiának es a
Az analógia a nyelvi jelenségek közt * egy birendet teremteti," ezérl 'a szokás vtán minden nyelvben a második hatalom'

(111,§.} Szükséges io\ábbá, Eiogy ~c

ragok és a képzők elhagyásával létrejövő elimoiöem, amely o
szokás és az analógia után a nyelvekben a harmadik hatalmat
gyakorolja, közel álljon a grammankushoT" (112,§.) "A szép
iránti vágy. amely az emberi természetben gyökerezik" T pedig
arra vezetett, hűg> a nyelvben a jóhangzás is érvényre jusson,
S "ez a negyedik hatalmat gyakorolja" * (113- $*)
Végül fejtegetését így foglalja
r

S'agvjáböl

ezekben állnak azok az alaptörvények, ame-

lyeknek az iránymutatására kelt bíznia magát a grammatikusnak, aki a magyar nyelvel igyekszik rendszerbe foglalni, ha
nem akar mellékutakra tévedni. Ebből következőleg a magyar
nyelv kimunkálására nyelvtanomban Adetung rendszeréi nem
szolgaian. hanem szabadon alkalmaztam: í ugyancsak igazodtam a nyelvet tanulók szükségleteihez, ami még végső esiszoíásra vár; mindezt a tudósok Ítéletének készségesrn alávetem * (115.5.)
8* Ez utóbbi sorok nemcsak a harmadik rész, hanem akár
az eg£&z értekezés zárszavának is beiUcnek. Ara ezután

Verseghy

röviden meg nagyszabású szótár írási terven adja

d ó . <11«.§.-I2«.§.>
A XV1I1. század utolsó negyedeben - ÍÚIIÍI Bessenyei
György Jámbor Szándékából ismeretes - egy jó magyai nyelvtan iló könyv

igénye mellel! egy tökéletes magyar lexikon

szükségessége is erőteljesen jelentkezik. Versegh> felismerve
a nyelvtan és szótár

szoros összetartozásai, meghirdeti, hog>

3 rendszeres grammatika kidolgozása után hozzá keli fogni
korszeiű szótáriak) szerkesztéséhez.

A szótár szerepét nyelvfilozófiai

eszmékre támaszkodva

jelöli ki Herder és Condillac nézeteire hivatkozva,11 egyfelől
hangsúlyozza, hogy a szótár a tudomány és a művészet felvirágzásának eszköze; másfelől a nyelv és a gondolkodás szoros
kapcsolatára utalva

úgy véli.

hogy a szavak jelentésének

pontos használata a fogalmak Tisztázásai elősegíti. Szerinte
ugyanis a véleményeltérések gyakran nyelvi, vagyis terminológiai

félreértésekből

szár máznak. Verseghy

ezzel - mini

Gáldi László megállapította - a szótárírásTiafc humánus célkitűzését fogalmazza meg; "Számára a szótár nemcsak filológiai vagy pusztán gyakorlati eszköz, hanem az emberi szolidaritás és testvénesség
galmainkat,
téseket}

értsük

ápolásáriak eszköze. Tisztázzuk fo-

meg egymást, küszöböljük

ilyen programmal

szerkesztőnk

ti a félreér-

í'erseghy elolt egyetlen szótár-

sem dicsekedhetett."

' * E felvilágosult, racio-

nalista vélekedésből egyenesen következik, hogy Verseghy az
ismeretelméleti

problémát

nyelvészeti
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sikra

tereli, vagyis

"igazi és nemes céljának megfelelő siotar

kimunkálásához'

(N7.§.) vázol fel programot.
A szótári munkálatoknak három szakaszát jelöli ki. "

Aí

első feladat a magtár nyelv 'ctimológitti és filológiai" szótárának: kidolgozása, ami lényegében a mai értelmező szótár
lelt volna. A második még érdekesebb, mert először veii föl
szakszótáraink

programjai,

nem

kevesebb

mini

1 izénkéi

szakszótár tervéi tatlalmazza. Harmadik íepcsnek a magyar
nyelv egyetemes szótárának kiadásai szánta, amely áttekiniésl
ad mind a köznyelvről, mind a szaknyeM szókészletről. Ezzel elsőnek pcndiituc meg az Akadémiai Nagyszótár lenéi A
nemzeti nyelv nagyszótárának kidolgozásai ugyanis - mi kém
Bessenyei - a megalapítandó ludös lársaságra kívánta bízni.

Szólárirói terveinek jelentőségéi Gáldi László szavaival
összegezzük: "A Preludium fénye vatobnn karunkig veti elő
világai- mi, okik o szótárszerkesztést hivatásszerűen
jük, tulajdonkeppen

művel-

ma sem csinálunk egyebei, mm! megkisé-

reljük egy olyan program voióraválsását, amelyet Verseghy
már l~93-ban megfogalmazott." "

9. A Protudium új fejezetei ayil a magyar nyelvleírás és
nyelvelmélet törtenetében, s egyúttal kezdetéi jeleníi

Ver-

seghy három évii/édes korszakalkotó nyelvészen munkásságának. "
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1

Rékasy Ildikó" Verseghy Ferenc-bibiingráfia. SzoínokT 1994.

3

A laiin nyelvű

levelet

hasonmás-kiadásban

megjelentene

Kaposvári Gyula. Verseghy Ferenc levele Porlhan finn nyelvész professzornak.

Szolnok.

1987. - Magvar

fordítása:

Verseghy Ferenc kiadallan írásai III. kötet. Sajló alá rendezlc Fneoj Is Iván, szerkes/ieite Szúr ni ay Ernő. Szolnok.
19*7, 6S-75,
3

Verseghy

Ferenc levele az 'Erdélyi Tudós Társasághoz".

Közöl le Janc&ó Elemér. Nvclv- és Irodalomiudománvi Közle mén vek 1960, 373.
-

VerseHhv Ferenc Kazinczynak. Budánn 29 nov. 1803. = Kazinczy Pej^nc levelezése. HuszonVctlcdík köiei, kiadia Harsányi

István. Bp.. 1927, 6S. - Verseghy

czynak

Budánn Aprif

Ferenc Kaun-

9. 1804. = Kazinczy Ferenc leve-

lezése. Huszonhármadé kötet, kiadta Berlász Jenő, Busa
Margit, Cs.Gárttonyi Klára. Bp.F 1960, 15.
* Thienemann Tivadar: Német es
se_k. Bp

T

1912, *.

* Thienemann 1912, 4-5.

nyelvújító

iflrekvé-

7

E ickinieiben is meeerösilhcde őt Adelung állásfoglalása,
amely szeiim

"isi das erste Gmndgesetz íür dic Schrift

aJler Sprachen; schreib, wie du sprichst." Adelung, i.Ch.:
Deuische Sprachlefare. 1792 : 511,
* Az eredetiben

"Grammaiicus quippe non dominus Iinguae,

scd inlcrpreí lanium cjusdcm est. aiquc nacsos hujusmodi
uam re forma re. ac reformaios toti nalioni imponerc.
indicare solummodo poiesi." (5O.§*>
Adelung szövege pedig igy szól: "Dci Spíachlehrer isi
nicht GeseTigebCí ácr

S'aiion :

sondern xiur Sammlei und

Hcrausgeber der von íhf gemachie Geseize. ihr Sprccher und
dcr Dollmeischer ibrer Gesmtiungcn. Er entscheidei mc sondern sammeU nur die entschetdenden Stimmcn der Meislen/Adelung, J Ch.- Unsiándtiches Lehrpcbaudc dcr DeuEschen
Soraehe

1782T 113.114'. Tdczi Telegdi Zsigmond
dig

i

Ein früher

unaarische Morphologie svEiemansch

aufzu-

Gcpuai 1993/1994. D r Jeremiás Évának
rendelkezésemre bocsáioiia a

"Ich babc mich bcmühei, das Wesen der deutschen Sprache
in ihr selbsi aufzubautn,

und daraus ist de un auch die

EinrichluDg dcr ecgenwariigen Sprachlehre cnisianden. dagegen

andere

sínd."Adelung

immci

noch

Copien

der

LültiQi&chen

1792, 3. {szil.lj - Magyar Fordítása: Te-

legdi Zsigmond: A magTir morfológia szisztematikus
pítésének egy fcorai ltiscrlcje__ Gépiral J994 (vö

92

felé-

Telegdi

1993/1994). Dr. Har-matla Jánosnak köszönöm, hog> voh
szíves rend el kezesemre bocsálaní a
"

Verseghy bizonyara ismerte Komáromi Csipkés György
grammatikáját, amelyben a szerző a XV11. század közepén
közismerí nézel kínt nyilatkozón arról az álláspontra),
hogy a nyelvek kétféléit, keletiek és nyugaliak, £s hogy a
magyar a/ előbbiekhez lartozik. L.. CorpGr. = A réai magyar nve]yészck_Erdösitól X s éisiig. Kiadta Toldy FeiCűC
Pest, 1E6Ó. 341. Vft. Telegdi 1991H994. cs 1994.

" Anial László: A niagvar eseTrendszer. Bp.. 1961. 104-105.
liő.: £^y_új maavar ovelvian feié. Bp., 1977, 52-SS.
11

Kiefer Ferenc : A magyar Föncv eseíei Maavar Nyelv 1987,
481-4*6.

" Versegh> figyelmei c vonatkozásban i& Addung kellbctle
fel, aJci ha&oDlófccppcQ bírálta a nemei nyelvtanokai:
"Aitrin,

weii alté Deutsche Sprttcftiehren

zum Musier genommtn,

dle

Laiemischt

so hat nten uuch das

Laleinische

Verbum zu Grundé gelegt.
darnach vorgeíragett.
tia Passivum.
futurum
eigenllich

u.s.w.

und die dpuísche

Conjugoíiort

und &o hot man dann im

fin Tempus perfectum,
bekommen.

Devlschen

piusqvamperfectvm,

**ovon di*> Deulschv

m

nicht *reiss.

Adelung 1782. l.T 761. Idézi Thiencmann 1912, 33,

Sprnche

14

Kraus; Sámuel: Vcrsegh> Ferenc mini Ti éber nyelvtudós.
Egieiemes FhiloIOEiai Közlöm 1899, 214-226.

11

Minderről részletesebben Telegdi 1993/1994 és 1994.

'* Benkö Loránd" A magyar irodalmi irásbehsee a felvtláROsodás korának első szakaszában. Bp.T 1960, 268.
11

"Az ikes igék. Hl. az ikes ragozás kérdésé/ összegező mérleg azt matatja tehát, hagy a: ikes ragozás, mint rendszer
mór nem el- csak ikes igék vannak, de ezeknek ragozásában is kellős alakok használatosak- A jelentő mód Jelen
idejének 3- szentéíyü jellegzetes

-ik_ toldalékán kivüí az

í. személy es $. személy őrzi még leginkább az ikes rendzer nyomát- A keve-redés eredményeként mai nyelvünkben
- az -£t végződés megőrzése mellen - az iklelen ragozás
lett az uralkodó, s az eredeti, szabátvos rendszerében felbomlott, s-erepél veszteti i&es ragozás erősen visszaszorult az élőbeszédben, a köznyelvben, s voltaképpen stiláris
eszközzé Ifit: a választékos stílus, az irodalmiság tartozéka, némi régies fr=g/."Nvehművelő Kézikönyv. EIsÖ kÖtet. Szcfkeíziö Gréisy László cs Kovalovszk} Miklós Bp..
1980,

1013. - "A beszéli nyelv ma már nemigen tesz kU-

lönbséget egyes szám első személyben az ikes igék és a
szabályos

füleién)

igék kűzöti, tehát

mászok mászom,

eszekfeszem.. A szabálytalan paradigma ebben az esetben
is kezd a szabályoshoz: igazodni." É.Kiss Katalin - Kieíei
Ferenc - Síplár Péler: U L m a g t á r nyelvtan. Bp . 199&, 219.

11

A kérdés filológiai bálterére 1 Szaudcr József

Verse eh v

és Herder. = A romantika útján. Bp„ 1961. 144-116,
'* Gáfdi László: A magyai^szóiarirodalom a .felvilágosodás
fc.cjában és a reformkofbjn
z

Bp . 1957, 132.

* Részletes elemzését I Gáldi r i.m. 152-135.

11

Gildi László- Verseghy, a siótárirö. Maevar Nyelvőr 1957.
262.

11

A Prflludiuro egyszer jeleni meg, 1793-ban. Az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban lévő címlapjának hibás D] vasai a következtében szerepel tévesen az alábbi kézjkönyvekben

egy

1798-1

második kiadás.

Magyarország

biblioeraphiáta 1712-1B60. VII. Pótlások geiDk Géea M_a^
EvarorszáE bjbliograpliiaia

1712-1860. c. gayéhez. Bp.,

1989, 550. - Rékasy Ildikó: Vefseehv Ferenc-bibliográfia
SzolDOfc, 1994. 35.
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