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LATIN NYELVTANI TANULMÁNYOK.
A nyelvtudománynak nem czélja az, hogy útat és módat mutasson arra nézve, mimódon lehessen 

legczélszeriibben s legkönnyebben valamely nyelv ismeretéhez jutni, s így az újabb korú indogermán vagy árja 
nyelvtudománynak sem feladata például a görög vagy latin nyelv tanítása. Ámde azon nyelvtörténeti igazsá
gokban, melyeket napfényre hoz, rejlenek egyszersmind oly eszközök is, melyek az egyes nyelv tanítását te
temesen könnyítik ; mert a tanítás könnyítése főleg az által éretik el, hogy az észszerű felfogáshoz fordulha
tunk, s a tanitni valóknak nemcsak külső, gyakran szeszélyes egyenetlenségek által a beható felfogással da- 
czoló fölszínét mutathatjuk fel, hanem azokat igazi mivoltukban is szemlélhetjük. Ily értelemben a latin nyelv 
is hasznát veheti az indogermán történeti hasonlító nyelvtudománynak, s az evvel foglalkozók mindenesetre 
tartoznak, saját ügyök érdekében, ezen nyelvtudománynak eredményeit elsajátítani s saját czélokra haszno
sítani. Németországban már el is kezdett a classica philologia e követelménynek eleget tenni, s ezt kellett is 
tennie; mert az árja nyelvtudomány úgyszólván egyenesen kezére dolgozott, legtöbbet foglalkozván magokkal a 
classical görög és latin nyelvekkel. Úgy hiszem nem szórulok tehát magam mentegetésére, midőn ezen már el- 
utasíthatlanul szükséges törekvést követve, megkísértem a mi latin nyelvtanításunkon is épen ezen uj segédesz
közökkel valamit lendíteni, megismertetvén, hogyan fogja föl a mai nyelvtudomány a latin nyelv alakjait és 
hogyan lehet azokat, e felfogás folytán egyszerűbben és helyesebben megtanítani. E szerint érteközésünk első 
része a hangtant, a második az alaktant, a harmadik pedig a latin nyelv tanítását fogja röviden tárgyalni.

1. H angtan.
A hangtan a latin nyelvtanokban eddig csak a betűkről, azok kiejtéséről, hangsúlyáról és meny- 

nyiségéröl szólott nagy röviden. Hogy a latin nyelvben hasonló hangtani törvények lehetnek mint a görögben, 
azt a régiek nem tudták. így történt, hogy míg a latin nyelvtanban a betűk eléadása után mindjárt az alaktan 
következik, addig a görögben az alaktan előtt, még a kizárólag iskolák számára írt kisebb nyelvtanokban is 
terjedelmesen találhatók azon hangtani szabályok, melyek szerint az ön- és mássalhangzók ragozás és szó
képzés következtében változni szoktak. Ennek oka az, hogy a görög nyelv a különböző időszakok és dialektu
sok szerint dúsan kifejlődve, eredetiségét nagy mértékben megőrizve, fekszik előttünk, minek következtében 
az egyes szók és alakok eredete, sokkal könnyebben megmagyarázható, mint pl. oly nyelvben mint a latin 
nyelv, melyben a mássalhangzóknak az önhangzokra, az önhangzóknak önhangzókra való befolyása sokkal 
erősebb mint a görögben; ezenkívül a nem eredeti rövidülések és megnyúlások következtében az önhangzók 
eredeti alakjokból nagyon is követköztek. Ide járul, hogy a régi latin nyelv csak töredékben maradt reánk, 
az úgynevezett classicus latin nyelven pedig az idegen befolyás hatása nagyon is észrevehető. Ennélfogva a 
latin nyelv minden árja nyelv között legtöbb s egyszersmind legnehezebb munkát ád az öszvehasonlító nyel
vésznek. Ha tehát a latin hangtant alaposan megakarjuk érteni, szükséges, hogy az árja nyelvek közül legalább 
a szanszkrit és görög nyelvet segítségül használjuk fel.

A. Önlmngzók.
Valamint minden árja nyelvben, úgy a latinban is, eredetileg csak három ösönhangzó volt: a, i, u. 

A latin önhangzókat tehát aszerint, amint egyik vagy másik ösönhangzóból, gyengülés vagy fokozás útján, 
származnak három sorozatba lehet osztani.
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1. a-sorozat
2. t-sorozat
3. «-sorozat

Töönhangzók
e, o, a 

i 
u

Első fokozat
o,

fi  i 
eu

e, a 
é, ai 
au o

ae

Második fokozat
ő

oi, oe ű 
Oil ű

Megjegyezni való, hogy az a-sorozatban az a tőönhangzó i és w-vá is gyengülhet, sőt gyakran 
egészen el is enyészhetik, de mássalhangzóvá mint az i  (j -v é ) és az u (v-vé) sohasem lehet.

1. Az « - s o r o z a t .

Az a-sorozat töönhangzója eredetileg «, de mint ilyen a latinban csak igen gyéren fordul elé, legin
kább g és c előtt, p. o. ac-us,ac-ies, ac-erbus, gyök : ac, szkr. ag, eredetileg ak; ag-o, gör. dy-m, szkr. ayámi, *) 
gyök : agy mag-is, mag-nus, gör. géy-ag, szkr. tő : mah-ant (nőm. sing. masc. mah-án), gyök: mah, ebből: raagh ; 
dl-ius, gör. StXko<£=zctl-jog, std-tus, gör. oza-zóg, tő : sta-tas, gyök : stay da-tus, dd-tor, gör. öo-zóg, őo-tiÍq, gyök : da stb.

Mint o előfordul eredeti a gyökszókban v előtt és v után, továbbá tő és szóképző elemekben.
v előtt, p. o. ov-is, gör. őp-ig, szkr. av-is; nov os (később nov-us), gör. vsp-og, szkr. nav-as y nov-em, gör. 

tv-véyu, szkr. nav-an.
v után p. o. vom-o, gör. /-ep-éco, szkr. vam-ámi; vol-o, vol-t, vol-im (később vul-t, vel-im), szkr. var-ami, 

gyök; var; voc are, szkr. gyök. vac, gör. ftn , eredetileg vak. Ennek : sva alatinban rendesen so felel meg, p. o. socer, 
gör. éxvQÓg e b. <jpsxv(>og, szkr .svaguras ; sorőrem, szkr. s vasáram, tő: svastáram; sop-or, somnus eb. sop-nus gör. 
vn-vog, szkr. svap-nas, svap-i-mi ( —dormio).

Egyéb összetételekben is fordul elé o eredeti a helyett p. o. mor-ior, szkr. gyök : mar— móri, dam-are, 
gör. gyök: dap (s-dap-ov), szkr. dam ; op-vs, régi latin op-os, szkr. ap-as.

Tő és szóképző elemekben, p. o. -to-s, -to-m (a későbbi nyelv az o-t, w-vá gyengíti: -tus, -tu-m) 
gör. -zo-g, -zo-v, szkr. ta-s, ta-m, p. o. in-clu-tos (in-clu-tus), acc. clu-to-m, gör. xlv-tóv, >dv-róg, szkr. gru-ta-s, gru- 
ta-m, eredetileg kru-ta-s, kru-ta-m ; gen-os (genus), gör. yév-og, szkr. yin-as, eredetileg gan-as; dat. plur. -bős 
(-bus), szkr. -bhjas stb.

Az a gyakran átmegy e-be is, még pedig a nélkül hogy a körülötte levő hangokban ennek okát föl- 
lelhetnök, p. o. fer-o, gyök: fér, gör. <yeo-io, szkr. tő : bhar-dmi, gyök: bhar; es-t, gyök : es, gör. éo-zi, szkr. tő : 
as-ti, gyök: a s; gen-us, régi latin gen-os, gyök: gén, gör. yév-og, szkr. yin-as, eredetileg gan-as, gyök: gan; 
eq-uos, gyök: ec, gör. innog—ix-pog, szkr. ayvas, gyök : ag, tő : ak-vas, gyök: ak ; decem, gör. déxa, szkr. dagan, tő : 
dakan ; septem, gör. íjitú szkr. tő: saptan ; dentem, gör. 6-őóvz-a, szkr. dánt-am ; men-te-m, tő: man-ti-m, gyök: 
m an; fer-ent-em, gör. (psg-ovz-a, szkr. tő: bhar ant- am. Az eredeti szanszkrit ««ínak a latinban gyakran ont, unt 
felel meg, p. o. fer-unt, ebből \fer-onti, szkr. bhar-anti ; e-nnt-em, ebből: e-ent-em, mint fer-ent-em. stb.

Az e gyakran o-ból lett, mint verto, vester e h. vort-o, szkr. tő : vurt-ámi, gyök: vart y voster, szkr. vas 
(vos, vobis). Ebből következik, hogy e könnyebb önhangzö, mint a és o.

Az a igen gyakran gyengül i-vé, különösen az összetétel második részében, p. o. ac-cipio, ebből: 
capio ; per-ficio, ebből : facio; as-sid-eo, gyök : sad, latinul séd ; me-min-i, gyök : man ; co-gnitus gyök : gna, eb
ből : gan stb. Ezen gyengülés rendesen az oly jelenidői tő kettőzésében áll be, melynek eredeti gyökönhangzója 
a, p. o- gig-no, ebből: gi-gen-o, szkr. tő : ga-gan-ámi, gör. yí-yv-ogai, gyök: gan; sero=siso (az r  miatt i átmegy 
e-be), szkr. tő : sa-sd-mi, gyök : sa y si-sto, szkr. tő : sta-stá-mi, gyök : sta ; sído, ebből: si-sdo, si-sedo, szkr. tő : 
sa-sad-ámi, gyök: sad.

Gyakran gyengül az a még w-vá is, különösen tő és szóképző elemekben, sőt gyökszókban is né
mely mássalhangzók befolyása következtében. Hogy az i utolsó gyengülése w-nak kitűnik abból, hogy az v 
gyakran ü közbejöttével gyengül i-vé, és hogy vannak oly «-alakok melyeknek i alakjuk is használatban van ; 
az u tehát a-nak gyengébb változása, mely o önhangzón át eszközöltetik; ez az eset a régibb nyelvben még ott 
is igen gyakran eléfordul, hol később « alak van. E szerint az o-nak u-n által i vé lett átmeneti hangsorozata 
ez: a, o, u, ü, i. így lett p. o. ezen tőalakból: ap-tama-s, op-tomo-s, op-tumu-s, op-tünm-s, op-timu-s; ebből: da-

*) Ezen értekezésben előforduló szanszkrit szók írásmódját illetőleg megjegyezni való, hogy c=cs, %—d.zs, g—.rz ; 
a következő betűk pedig: t, S, f, n — a szájpadláshoz felgörbített nyelvhegygyel ejtetnek.
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kama-s, decomo-s, decumu-s, decimu-s. Épen így cap-ere, man-cup-ium, oc-cup-are, in-cip-ure, man-cip-ium; con- 
cut-io, quat-io, in-sul-sus, sal-sus stb.

Az u gyakran nem egyéb mint a régibb o későbbi elváltozása, p. o. az eredeti a-tők nőm. acc. 
sing. masc. neutr. -u-s képzője, régi latin -o s, gör. o-g, szkr. a-s ; -u-m, régi latin -o-m, gör. -o-v, szkr. -a-m, tehát: 
da-tu-s, ebből: da-to-s, gör. Óoro'-s, szkr. da-ta-s; acc. da-tum , ebből: da-to-m, gör. So-zó-v, szkr. da-ta-m. Átalá- 
ban a szkr. os-nak a latinban os, us felel meg, mint: op-us, régi latin op-os, szkr. op-as; far-unt, régi latin 
far-ont, fér-önti, gör. qsQ-ovzi (qpégövei), szkr. bhar-anti stb. A v és u után o megmarad, p. o. volt (később vuli), 
eredetileg var; loqu-ont-vr (loquuntur), quoin (quum v. ö. quon iám), eredeti töalak: kam ; novo-s (novus), ere
deti tőalak: nava-s stb

A gyökbeli a egészen el is enyészhetik, p. o. sum, sumus,sunt, siem,ezek helyett: e-sum, szkr. as-mi, e-su- 
mvs, szkr. as-masi, e-sunt, szkr. as-anti, es-ibm, szkr. as-jám; ezen elenyészés különösen az összetétel második 
részében fordul elé, p. o. malo, ebből: mavlo, ez pedig ebből: mage-volo (magis volo) ; -brum, ebből: ber-umf 
gyök: bér, eredetileg bhur (ferre) ; -gnus, ebből: -gen-us, gyök: gén (gignere), p. o. malignus,; -gium, p. o. ju r 
gium, e h. jur-igium, v. ö. rem-ig-ium, gyök: ag (agere) stb.

Az a elenyészik még néha tőképző elemekben is, p. o. palr-is, régibb alak patr-us, patr-os, e h. 
pater-os, tő : pater, szkr. patar-as (gén. sing.) stb.

Az a f o k o z á s a .

Fentebb említők, hogy ezekben : verto, vester az e a régibb o helyett á ll: vorto, voster; ebből tehát 
a következik, hogy az o néha nem egyéb, mint az e fokozata = a , tehát ilyenkor o = á ; e : o = a : ű, p. o. mon- eo, 
azaz mdn-ajdmi, gyök : man (cogitare), de mens, e h. ments, men-ti-s, szkr. man-ti-s, ti képzővel, ebből szárma
zik : man, v. ö. me-min-i, e h. me-men-i ; noc-eo, szkr. nák-ajdmi, gyök: nak, de nec-are, v. ö. gör. vex-vg, rtx-nóg • 
épen ilyen viszonyban áll fog-a e mellett: teg-o, gyök: tag; doc-eo, szkr. ddk-ajámi, e mellett: di-dic-i, disco, e 
h. dic-sco, e meg e helyett: didac-sco, v. ö. di-dá(x)-irxm, e mellett: didát-m, azaz: didáx-rrco, diötv/f, gyök: dák 
(nem die, mert ebből díco, őúx-wpi származik); for-s, for-dus, e mellett: fer-o, gyök : fér, eredetileg bhar.

Minthogy pedig az o rövid, tehát beállhat ez a fokozás két mássalhangzó előtt is, p. o. ex-torr-is, 
torr-eo— tors-eo, v. ö. tostus, e h. tors-tus, de terra, e h. ters-a (szárazföld), gyök: társ (sitire) ; port-io, de part-em, 
im-pert-io, ezen másodrendű gyökből: part. Ezekben : scob-s (fürészpor), scobina (reszelő), ebből: scab-o, az o 
mindjárt a mellett áll.

A a-nak ő-fokozata ritka, p. o. t&g-ida, de teg-o és tóg-a; rég-em, szkr. ráfi-am, ráz-dnam, de reg-o; 
lég-em, cól-lég-a, de lég-o; séd-es, de sed-eo, gyök: sad; sé-men, de sa-tus. Az e eredeti a-nak felel meg a követ
kezőkben is: edi, szkr. áda, azaz a-ád-a, ettől: ed-o, szkr. ad-mi; sémi-, gör. r/fa-, szkr. sámi-, siem, siet. v. ö, 
fiyv, űr;, szkr. sjdm, sjdt, eredetileg as-ja-m, as-já-t.

A milyen viszonyban van é az e-hez, épen úgy viszonyul d, mint fokozotthang az a-hoz; ez az eset 
leginkább torokhang előtt szokott eléfordulni, p. p. dc-er, dc-ris, de ac-ies ; pldc-are, de piac-ere; pdc-are, de 
pdc-iscor; mác-ero, de mac-er, sdg-ire, sdg-us, sdg-a, de sag-ax; lab-i, de lab-are; dd, dd-s, de da-tus; md-ter. 
szkr. ma-tar, gyök : ma ; fráter, szkr. bhrd-tar, gyök: bhra, ebből: bhar áttétellel-

Az a-tőkhöz tartozó nőnemű szók a latinban eredetileg hosszú «-n végződtek, p. o. nov-d, coc-td, 
eredetileg nav-d, kak-tá, gör. vé(a, nm-zr\, ezektől: nov-o-s, coc-to-s, nov-u-s, coc-tu-s, eredetileg nav-a-s, kak-ta-s, 
gör. vépo-s, ntn-zó-g. Ezen hosszú « maradványa a régi plur. genitivusban még tisztán fölismerhető, p. o door 
(később összevonva (öv)—árum : zámv (később r<öv)=is-tdrum.

Az ö is gyakran fordul elé úgy mint a-nak a fokozata, különösen o—a mellett és oly szókban, me
lyekben az a gyökönhangzó, ezenkívül a tőképző elemekben, p. o. sop-io, szkr. soáp-ajami, de sop-or, gyök: 
sop, szkr. svap; vőc-em, szkr. vd(-am, gör. pón-a, eredetileg vák-am, de voc-o, gyök: vak (loqui); bc-ior, compa- 
rativusa egy elveszett a görögben »x-á-s-nek, a szanszkritban dg-u-s-nak megfelelő adjectivumnak, gyök: ak 
do-num, szkr. dá-na-m, db-te-m (dos=db tis), eredetileg dd-ti-m, de da-tus, gyök: da ; gnb-tus, gnö-men, de co- 
gni-tus, gyök: gna, ebből: gan ; da-tbr-em, szkr. dd-tdr-am, gör. Sn-zijn-a, eredeti képző tar, itt fokozva tár ; 
qub-rum, ezen tőtől: quo eredetileg ka stb.

Az u eredetileg —d nem egyéb mint az ő-nak újabb alakja, valamint az o, az a-nak. Ez gyökszók-
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ban nem fordul e lé ; az olyan képzők pl. mint -túró, femininum -túra, p. o. da-túr-us, rup-túr-a latin képzé
sek a -tör-on, eredetileg tdr-on végződő tökből, mint: da-tór, rup-tór, eredetileg da-tar, rup-tar; a plur. gén. 
-um, rum vagy is inkább -üm, rum képzője e h. á ll: -óm, rom, gör. -<ov, -tor, szkr. -ám, -mm, p. o. (is)-tarurn— 
gör. rawj’, azaz riöv, szkr. tásam; vőc-um =  gör. ponar, szkr. vác-ám.

2. Az t - s o r o z at.

Ezen sorozatba tartozó gyökszók közt nincsenek olyanok, melyek mind a három fokozaton átmen
nének mint pl. ez a gyök : fid, ebből lesz először fid-es, per-fid-us, azután confid-o, azaz feid-o ( ii-feid-ens elő
fordul) végr e foid-os (foedus) ; sőt oly gyökszó is kevés van, melyek két fokozaton mennének át, mint pl. ezek: 
gyök: die, miből először in-dic-o, causi-dic-us, azután deie-o, végre díc-o lesz ; gyök : i (ebben : i-tum), ebből lesz 
ei-s, ei-t, ei-tur, azután is, it, itur.

Az i mint tőönhangzó előfordul a következő szókban : dic-are, gyök : die, szkr. dig. gör. őix (ebben: 
diixrvfu) ; i-tum (v. ö. gör. t-juev, szkr. i-mas), gyök: i ; vid-eo (v. ö. szkr. vid-mas, gör. píá-utv), gyök: vid; sci-n-d-o, 
scissus=scid-tus, gyök: scid; qui-s, tőalak : ki-s, gyök: qui— ki stb. Eléfordul továbbá a tőképző elemekben is, 
p. o. ov-i-s, gör. cp-i-g, szkr. av-i-s, gyök: w, av (az i  itt képző); az is megtörténik gyakran, bogy az i  a szó vé
gén ingatag helyzete következtében elenyészik, p. o. mens e h. ments, ebből: men-ti-s, szkr. man-ti-s, vagy pedig 
e-vé homályosul, p. o. men-te-m. Az i ezen elhomályosulása meghatározott törvények szerint történik, p. o. in-dex, 
in-dic-is, gyök: die; ig-ne-m, a régibb ig-ni-m helyett, szkr. ag-ni-m. Az accusativus ezen elavult alakja, mint 
tudva van, még gyakran eléfordul, p. o. navi-m és nave-m stb.

Az i első fokozata ei (í, é), p. o. deiv-os (deivae, deivinus eléfordulnak), szkr. déva-s, eredetileg dai- 
va-s, gyök: div (lucere) ; deie-o, szkr. dajk-ámi, gyök: die; ei-tur, gyök: i ; feid-o, gyök: fid ; veie-us, szkr. re
gös, gör. polxog; vinum azaz veinom, gör. poivoq. Deus, ebből gyengült dims, dévos, deivos, tehát divos alaknak 
mellékalakja, mit deivinus is bizonyít; épen így áll valószínűleg eo e h. éo, ejo, tőalak : aij-ámi e h. aiámi. A 
szóképző elemekben az é gyakran ei és i  mellett fordul elé, p. o. omneis, omnis, omnés stb. Az at és ae-re kevés 
a példa, ilyenek: praidad, aidilis, aiquom, aire, Caisar, Aimilia, később praedá, aedilis, aequum, aere, (érez) 
Caesar, Aemilia ; aes-tas e h. aed-tas(v. ö. aitt-co, a’i&-ovaa, aiá-rgi), szkr. gyök. idh (accendere) ; maerere (ebből: 
maesere, elavult maisere), ellenben miser; aemulus, de imitari stb.

Második fokozata az t-nek: oi, oe, ű, p. o. foid-ere, foid-os, gyök: f id ; oina, comoinem, oitile, coiravit, 
moiros, loidos, melyekből később foedere, oena, cómoenem, oetile, coerávit, moeros, loedos le tt; a nyelv virágzó 
korában oe helyett többnyire ű szerepel, így : una, communem, űtile, curavit, murus, lűdus. Találtatik még oe, 
helyett é is p. o. ob-edire, e h. ob-oidire, ob-oedire (v. ö. audire, ebből: avisdire), n-énum e h. ne-oenom, n-únum=  
nőn. Az oi átmenete ű-ba úgy történt, hogy először oi-ból ui lett (mint o, ő-ból is igen gyakran lesz u, ű), azután 
pedig ű, p. o. senatüs, eredetileg senatois, azután senatuis, végre senatűs.

3. Az w- s o r o z a t

Itt is, valamint az t'-sorozatban, kevés példa van, melyekben az u fokozatait megkülönböztethetjük, 
p. o- lüc-erna, gyök: gör. hm, szkr. ruc, tőalak: ru k ; ehhez tartoznak: Leuc-esie, Louc-ina, lüc-em, lü(c)-men ; 
louc-men; düc-em, douc-ere, dúcere, pious, plús,joudex, jűdex, jous, jűs  stb.

Az u mint tőönhangzó, p. o. ruptus, ru-m-p-o, y. ö. szkr. lu-m-p-ámi, gyök: lup, eredetileg 
rup; us-tu-s, gyök: us, szkr. us; tu-tud-i, praes, tu-n-d-o v. ö. szkr. tud-ámi, gyök: tu d ; rub-er, e h. 
ruf-er, rvf-ros, gyök : ruf=(>vit, szkr. rudh; jug-um=(vl'-év, szkr. jug-arn, gyök: ju g ; fu-i, fu-turus, v. ö. 
cpv-róv, gyök : bhu. Ezen tőbeli u azonban gyakran i(ü)-vé gyengül, p. o. lubet, libet, gyök : lubh (cupere, desi
derare); manu-bus, lesz manibus; fructifer, corniger, ezekből: fructu-fer, cornu-ger. Tőbeli u nem megy át o-ba, 
kivéven ezen alakot: fó-re, ebből fü-se, gyök : fü .

Az u első fokozata eu, de ez nagyon korán kiveszett a nyelvből; hogy azonban megvolt mutatja 
ezen egyetlen példa i s : Leuc-esius, v. ö. lsvx-ó?, melynek másik alakja Loucetius, Lucetius, basonlóképen elé
fordul ; töalakja : Leuc-ent-ios, mely nem egyéb mint a részesülői tő leuc-ent (mint Prudentius, ettől: prudent) 
további képzése, ezen jelenidöi tőből: leuc-o, gyök: luc, épen úgy mint qpatfyw, ettől: yvy. Ezen eu a hangtan
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azon szabálya szerin, hogy e az u és v előtt o-vá változik, először a második fokozat alá eső oa-vá, később a-vá 
lett, p. o. ennek: dűco, douco egy régibb deuco, szkr. dauk-ámi, gyök : dúc felel meg, mivel az ilyen jelenidöi 
tök első fokozattal képeztetnek; űro, ouso e h. euso, gör. sv-m e h. sva-w, szkr. os-ámi, eredetileg : aus-ámi, gyök : 
us. Az oly gyökszókban, melyek a-ba végződnek az ov önhangzó előtt ev=eu helyett áll, p. o. jlov-ont, ebből 
fluv-ont, flu-ont, jlov-ont e h. jlev-onti, y. ö. nlif-ovti (nl.tovm), szkr. plav-anti; jous, jour-is (jús, jűr-is) e h. á l l : 
jov-os, joves-is, épen úgy mint gcnos, genes-is {genus, generis), ezen gyökből: ju  {jungere), az első fokozat 
szerint képezve a mint ez a névtőknél történni szokott; jov-os tehát jev-os, helyett áll, ezen gyökből: ju, mint 
sdéf-og ezen gyökből: slv, és a szkr. grav-as, ebből: erű. E szerint jov-em— diov-em is visszavihetö djevem-re, 
mint szintén jú-piter is következő alakokra: djü-piter, djou-piter, djeu-piter, tő : djeu— ^sv, mely utóbbi csak 
hangtani változata a djeu tőnek, gyök: dju— div {lucere, mint névtö=coe£a»i, numen coeli; a szkr. második fo
kozattal képzett nominativusi alak djdu-s a latin nyelvre nézve nem lehet szabályozó). — Minthogy az u első 
fokozata sokkal gyakoribb, mint a második, tehát a legtöbb latin hosszú ú—ou oda sorozható, mint: fúdi eh . 
foudi, rűpi e h. roupi stb. De az ilyenek: neu, seu— neve, seve épen oly kevéssé tartoznak ide, mint ne-uter, 
és ne-utiquam.

Az u első fokozatához tartozik még au is, egyetlen diphtongus, mely a latinban mindeddig megma
radt, ámbár sok részben már igen korán, különösen a népies kiejtésben az ó felé hajlik, s abba át is megy, p.
o. Idő tus e h. Plautus, plodere e h. plaudere, Clodius e h. Claudius, lótio, ebből: lautio, lavtio v. Ö. lavere stb- 
Az au összevonható w-ba is o közvetítéssel, p. o. raudus, rod-us, rud-us, gyök: rúd, különben rub, ruf, eredeti
leg rudh (rubere) ; aur-ora, eredetileg: aus-ásá, gyök : us, ebben : ur-o, us-tus; aug-eo, v. ö. ccv£a>, av^-ávm, ezek
ből : avy-aco, avy-aavco, gyök : vg. Ezenkívül létrejöhet au másodrendű képzés folytán is, p. o. nauta, auceps, 
gaudeo, ezekből: náv-i-ta, av-i-ceps, gav-i-deo stb.

Az u második fokozata t. i. ou, később ü az elsővel egészen összevág, úgy hogy csak a rokon nyel
vek segitségével határozható meg, vájjon ü, ou eredetileg au, vagy pedig aú volt-e, — ez utóbbi eset nagyon 
ritka, mint pl. rúf-us, tőalak: raudh-as.

Az ou, ü néha hangkivetéssel másodrendű képzés által jön létre p. o. councti, cuncti, ebből: co- 
juncti; noundinum, núndinum, ebből: novendinum (v. ö. nundinae, tempus novem dierum); prúdens, ebből: providens.

Hangtani szabályok.

H i a t u s .  Az önhangzók összetalálkozása által előidézett űrt összevonás által igen gyak
ran el lehet távolítani. Ez rendesen akkor történik, ha az első önhangzó a, p. o. *amo=amao, am as— 
amais; a rag eredeti alakja: -njámi, -ajasi; amarunt— ama(v)erunt, equae=equai stb. Ide tartoznak az ilye
nek i s : sis—sies, senatűs— senatuis, cogo=coigo stb. — Igen gyakran megtörténik az is, hogy mind a két ön
hangzó megmarad: különösen u, i és az ezzel rokon e, következő önhangzóval, űrt nem képeznek, p. o. f  űi, 
lues, fluunt (fluont). Ide sorozhatók a nevek következő végzetei is : -io, -ia, -ies, p. o. scipio, materia, materies , 
továbbá ezek: fieri, tenuia (tenvia), eunt, eo, -meae stb. Sőt az összetételben az ilyenek is: coactus, deesse coop
tare, végre a szó belsejében az ilyen mint boo (boare). Az ür a szó belsejében csaknem mindig mássalhangzó 
elenyészése folytán jött létre, p. o. fluunt—flovont, boo— bojo stb.

Igen fontos szerepet játszik a latin hangtanban a hasonítás (assimilatio), és pedig nemcsak ön
hangzó hasonul át önhangzóhoz előre és visszafelé még akkor is, ha az önhangzók nem közvetlenül, hanem 
mássalhangzón át, érintkeznek egymással, hanem az is megtörténik, hogy önhangzó mássalhangzóhoz hasonul. 
Mindezen liasonitásnál azonban két egyenlő önhangzó nem találkozik össze s ez által ktilömbités (dissimila- 
tio) idéztetik elő, p. o. aureolus, gladiolus, vinolentus, ezek helyett állanak: aureulus, gladiulus, vinulentus, ezek
től : aureu-s, gladiu-s, vinu-m (v. ö. longulus, turbulentus; durities és duritia; sióm, szkr. sjám). Ezen S ezekhez 
hasonló példákban a megelőző önhangzóhoz simul a következő, mivel o közelebb áll e és z'-hez, mint az u ; az e 
pedig közelebbi rokon z'-hez, mint az a. Visszafelé haló, mássalhangzón átugró simulás van pl. ezekben: exul, 
de exil-ium facu l-tas, de facil-is ; bene, de bonos, bonus stb.

A u-nek o-hoz való rokonságáról fentebb volt szó ; az u különösen ajakhanggal, különösen pedig 
m és l mellett szeret állani. Innen van az, hogy néha a nem i-vé, hanem w-vá gyengül, p. o. oc-cupo, au-cvp-iam, 
gyök .• cap ; con-tubernium, de taberna ; optumus (későbbi alak optimus) stb.; l előtt w-ba megy át az o, p. o. po-
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colom, lesz poculum, ímotoírj, lesz epistula • l -j- consonans előtt a nem i vagy é vé, mint a szabály két consonans 
előtt kívánná, hanem w-vá lesz, p. o. salsus, insulsus; sepelio, sepultus stb.; az u gyakran áll n -}- consonans 
előtt is, p: o- ferunt, homunculus stb. Az e különösen végszótagban orrhang előtt szokott állani, p. o. septem, v. 
ö- im á , nomen, szkr. náman, cornicen, gyök : can; az e-nek különösen r előtt van a helye, p. 0 . camera, ebből : 
y.auáoa, operis, de nominis, steterunt, ebből: stetisonti, v. o. stetisti, veheris, ebből: vehis, v. ö. vehit-ur,peperi eh. 
pe-pir-i, ettől: par-io, épen úgy mint cecini, ettől: can-o; offero és nem mint az analogia szerint várható volna 
aff.ro, ettő l: fer-o, v. ö. col-ligo. ettől: leg-o. Továbbá e áll több egymásra következő consonans előtt is válto
gatva i-vel, mely utóbbi rendesen egy consonans előtt szokott állani, p. o. judex, de judicis, eques-ter e h. 
equet-ter, equit-ter, de equit-em; asellus, ebből: asin(u)lus, v. ö. asinus; consecro, abreptus stb. De az i is gyakran 
megmarad, p. o. attingo, infringo. Következő hangcsoportok: ént, end, unt, und nagyon ingadozók, p. o. fer- 
ent-em, de e-unt-em, ebből: e-ont-em, hol a régibb o, u dissimilaiio következtében maradt meg e m ellett; facien
dus, faciundus, mindkettő ebből :faciondus stb. Itt az eredeti önhangzó mindenütt a. Az i szereti az w-net s ál
talában a foghangokat; az a leggyakrabban gyengül i-vé, p. o. uvxnl(  de máchinu ; nominis, hominis, cecini, 
ezen tőalakoktól: gnáman, ghaman, ca-can.

A dissimilaiio két egyenlő önhangzó összetalálkozását megakadályozza, p. o. veritas ( veru-s), de 
pie-tas (piu-s), ebrie-tas (ebriu-s) stb. nem : pii-tas, ebrii-tas ; equit-is (eques), de abiet-is, ariet-is, pariet-is (abies, 
aries, paries) ; divinus (divu-s), de alienus ( alius) ; levigare (levi-s), de variegare (variu-s). Az első önhangzó el
változott ebben: méio, ebből: migjo, miio ; ei és dei régibb és helyesebb alakok mint ii és dii. Azon körülményt 
is, hogy az o tovább megmaradt u és v után, mint más önhangzók után egyedül a dissimilatiónak lehet tulaj
donítani, p. o. nouom,, mortuos stb.

Ha valamely szóból mássalhangzó esik ki, az önhangzöváltozást idéz e lé ; ezen önhangzóváltozás 
pótlónyujtás vagy összevonás által történik :

1. pótlónyujtás által. p. o. pés, ariés=péds, ariets; itt azonban a későbbi nyelvben rövidülés állott 
be, p. o.pedes, ebből: pedés—pedét-s, pater, ebből: páter (ncttrio)—paters, ferens—fe r ent-s (v. ö. <píqwv= qíoorr-g) ; 
ez különösen s előtt történik az orrhang kiesése után, mint pl. az eredetileg a-tőkhöz tartozó szók többesi ac- 
cusativusában: -ős (novős)= -ons szkr. navans); a comparativusban: -ior, -iőrem, ebből: -jans, -jansam, épen 
így pdno=posno ( v. ö. pös-ui), quini— quincni, examen— exagmen (ag-o) ; g különösen j  előtt szokott kiesni p.
0 . máior=mdg-ior (v. ö. mag-nus) áio— ag-io ( v. ö. ad-ag-ium), méio=miio=migjo stb.

2. összevonás által, p. o. amarunt, amasti, norunt, amo (ebből: amao), doces, audis (q zekből: doce-is, 
audi-is), invitare— vi citare, gyök : vöc, convitium—convicitium, gyök: voc, suspitio— suspicitio stb.

Ezen eset különösen a kettőzéssel képzett multidökben fordul elé gyakran, p. o. égi, ebből: egigi ; 
féci, ebből: fefici (y, ö. cecini); épen így jéci, f'régi, födi, ebből: fo fo d i; fűgi, ebből: fu fu g i ; vidi, ebből: vi
vidi ; vici, ebből: vivid  stb.

G y e n g ü l é s .  A latin nyelvben az önhangzó, minőségének rövidítéssel vagy a nélkül eszközlött 
változása által, igen gyakran megkönnyebbül. Szabályszerű ezen megkönnyebbülés a szóképző tagokban, ösz- 
szetételekben és a kettőzésben, sőt néha gyökszótagokban is eléfordul, p. o. gyengülés által lesz:

a-ból e, p. o. fall-o fe-fell-i. parc-o, pe-perc-i, fac-tus, per-fec-tus stb-;
«-bál u, p. o. gyök: cap-io, occupo; ide tartozik a hangtalan végszótagok w-ja is, mint da-tu-s, szkr. 

da-ta-s, régi latin oper-us, szkr. apas-as stb.;
a-ból lesz i, p. o. fac-io, con-fic-io, pa-ter, Ju-pi-ter, cad-o, ce-cid-i, can-o, ce-cin-i stb .; az ilyenekben: 

tubi-cen, pe-per-i a fentebb érintett szabály (dissimilatio) következtében i helyett e á l l;
á-ból é, p. o. hál-o, an-hél-o ;
ae-ből í, p. 0 . quaer-o, in-quir-o, caed-o, ce-cid-i;
au ból 6 és ű, p. o. causa, ac-cüso, fauc-es, suf-foco, plaud-o, ex-plod-o stb.
Erős rövidítéssel még hosszú önhangzók sőt összetett önhangzók is lehetnek i(é)-yé, p. o. gnó-tus, 

«o-gni-tus, iouro (iűro), pe-jer-o, de-ier-o (jéro pedig jiro helyett ált, mert a mint fentebb mondók i helyett r 
előtt e szokott állani). Ezen őnhangzói rövidítés igen gyakori a hangtalan végszótagokban; ilyen pl. a femi
ninum «-ja, eredetileg « (gör. «, rj), mely a régi nyelvben olykor még hosszú; ilyen a vegyesnévrayozásban a 
sing. abl. e ragja, eredetileg ait, ebből: aid, éd; ilyen az e igeragozás parancsoló módjának é raga, mely ha
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sonlóképen néha rövid, pl. cave, jube ; épen így az ilyenekben: mihi, ubi, melyekben az i  a régibb * és ei he
lyett áll tehát mikéi, iibei, mely alakok gyakran elé is fordulnak. Minden szó végén álló ö eredetileg hosszú, 
p. o. komb=komon-s, ago, v. ö- ayco, eredetileg ag-ámi, ebből legközelebb a mi kiesése után ag-d lett; ego, v. ö. 
syoo, duo, ambo, octo, v. ö. dvoo, dgqxo, oxzco. A t mint végbetü a megelőző önhangzót rendesen megröviditi, p. o. 
ama-t, e h. amát=amaat, ebből: amajati, v. ö. amá-mus; épen így et, it, e h. ét, ít— e it; a perfectumban is az 
it régebben eit volt.

Efféle rövidülések más consonansok előtt is fordulnak elé, p. o. páter, ebből: páter (v. ö. navl^) e 
h. pater-s; az őr végzet a sing. nominativusban e h. őr, p. o. censor, ebből: cens-tors s több más.

A hangtalan szótagok gyengülése gyakran az önhangzónak egész elenyészéseig és kieséséig megy. 
A végönhangzók kiesése vagy későbbi, mint animal, e h. animale, dic, e h. dice, hoc, e h. hoce, ut, e h. uti stb. 
vagy régibb, mint vehis, e h. vehisi, eredetileg vaghasi, est, vehit, e h. esti, vehiti, eredetileg : as ti, vaghasi; sunt, 
vehunt, e h. esonti, vehonti, eredetileg: asanti, vaghanti ( tremonti előfordul).

A gyengébb hangú önhangzók kiesése a latinban igen gyakori; az önhangzó kiesik: 1) önhangzók 
előtt, p. o. minor, minus e h. minior, minius, nullus e h. ne-ulhis; un-oculus e h. uno-oculus, sem-animus e h. semi
animus, nutiquam e h. ne-utiquam stb.; 2) mássalhangzók előtt, p. o. alumnus, Vertumnus, e h. alumenus, vertu- 
menus, (ezen szók képzői a görögben -giro, a szanszkritban -mdna);  stella, e h. sterla, ebből: ster-ula, puella e 
h. puerla, ebből: puerula, misellus e h. miserius, ebből: miserulus ; patrem e h. paterem, tő : pater, rettuli, ebből: 
re-tetuli, reppuli, ebből: re-pepuli, repperi, ebből: re-peperi stb. A kiesés tehát leginkább egyenlő mássalhang
zók közt történik. Hangtalan i csaknem mindig egészen elenyészhetik, p. o. dixti, ebből: dixisti, valde, ebből: 
valide, gaudeo, ebből: gavideo (v. ö- gavisus) stb.

Különösen fontos a névragozásra nézve az eredeti a és i, azaz o vagy u és i kiesése a sing. nőm. s 
ragja előtt, p. o. puer, ebből lett: puers, ez pedig ebből: puero-s, ebből ismét puerus, mely utóbbi elé is fordul ,* 
vir, ebből: virs, viros. Az ily kiesés r után, megelőző önhangzóval, szabály, p. o. quatuor e h. quatuors, quatu- 
ores, (v. ö. léaaaQst, szkr. catváras), ebben tehát az önhangzó elenyészése után az s is kiesett.

Elavult alakok az ilyenek : famul e h. famuls, ebből: famulos, damnas e h. damnats, ebből: dam
natos, alis e h. alios, Sallustis, Clodis e h. Sallustios, Clodios, alid e h. aliod, aliud stb.

Ilyen módon igen gyakran kiesik az i, az i-tőknél, miáltal mindjárt a nominativusban az i-névra- 
gozás a mássalhangzói névragozással vegyül össze, p. o. primas e h. primatis, gens e h. gents, ebből: gen-ti-s, 
mors eh. morfs, ebből: mor-ti-s, ezen gyökökből: gén, eredetileg gan (gignere), mór, eredetileg mar, ti képzővel; 
eredetileg tehát: gan-ti-s, mar-ti-s stb. Továbbá acer e h. acris, vigil, ebből: vigilis stb.

Néha segédönhangzó betoldása is fordul elé, p. o. s-u-m, ebből: es-mi, es-u-mi, eredetileg as-mi ; 
s-u-mus, ebből: es-mus, esu-mus, eredetileg as-masi; vol-u-mus, ebből: vol-mus szkr. var-masi (y. ö. vol-t szkr. 
var-ti); az «segédönhangzó a következő m miatt szükséges, v. ö. drachuma, ebből: őpnxgrj, techina, eb
ből : ziyyq.

B. Mássalhangzók.
A mássalhangzók a latin nyelvben számos hangtani szabályoknak vannak alávetve: áthasonulás 

(assimilatio), különbülés (dissimilatio), í-nek s be, s-nek r-be való átmenete, mássalhangzóknak szókezdetén és 
végén való kiesése, egy árja nyelvben sem oly gyakori, mint a latinban, különösen pedig a régi latinban; a 
honnan ez a nyelv leginkább eltér az árja ősnyelv eredeti állapotától. Hogy tehát a latin mássalhangzók mind
ezen módosulásai előttünk annál világosabbak legyenek, jó lesz azokat következőleg osztályozni :

Gutturales
Palatales
Linguales
Dentales
Labiales

Pillanati hangok T a r t ó s  h a n g o k
hebezet nélküliek 1 i h e n t ő k orrhangok r, l hangok
némák hangosak némák hangosak hangosak hangosak

c q S h n
I . j

r, 1
t d s D
P b I f V m

Ág. Hitv. Gymn. Értesítő. 2
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J e g y z e t .  Pillanati hangoknak ( explosivae) nevezi a nyelvhangok physiologiája azokat, melyeket a szólamszerv 
egymással való érintkezése által ke'pzett légelzárás megnyitása hoz létre ; tehát a közönse'gesen úgynevezett mutákat. Csatla- 
kozhatik hozzájok különös hehezet is (aspiratio), mely a szanszkritban (mai hindu ejtés szerint is) úgy hangzik, mint a k, t, p  
stb.-hez csatolt h. Az eredeti hehezetes mássalhangzók az árja nyelvekben többnyire vagy elvesztették a hehezetet vagy lihen- 
tökbe (spirantes) mentek át, melyek eléhozására a szólamszervek nem tökéletes zárt, hanem egymáshoz való közeledés által 
rést képeznek, melyen át a lég tartósabban is nyomulhat ki. A pillanati hangok, valamint a lihentők is, lehetnek megint vagy 
hangosak (sonantes) vagy némák (mutae), a mi szerint velők egyszersmind a hangszalagok rezgése is együtt jár, vagy nem jár ; 
ez a közönségesen úgynevezett lágy és kemény hangok különbsége. — A hangos mássalhangzókban tehát önhangzói vegyület 
van. Jellemző a latin mássalhangzókra nézve az, hogy hiányzanak közülök a hehezetes hangok, melyeket a megfelelő nem he
hezetes hangos mássalhangzókkal és a nem eredeti/és h lihentŐ hangokkal pótol, még pedig úgy, hogy az f  (melyet a szó 
belsejében b helyettesít) bármely eredeti hehezetes hangot pótolhat; a h azonban csak gh helyett állhat. A c és g mindig válto
zatlan marad, de olykor a szó kezdetéről leesik; p-be vagy t-be sohasem megy át, mint a többi árja nyelvekben (p. o. szkr. 
pac =  coguere, eredetileg kak, latin coe, mely utóbbiban a két torokhang megmarad ; gör. íren, tehát itt a két torokhang helyébe 
két ajakhang lép). Az eredeti lihentők mind megvannak ugyan, de az s igen gyakran r-be megy á t ; a j  és v gyakran kiesik, 
sőt i és w-val is váltakozik.

P i l l a n a t i  n é m a  nem h e h e z e t e s  m á s s a l h a n g z ó k .

1. Eredetileg k— latin k, azaz c, q. Ezen eredeti k  eddig nem ismert hangtani törvények szerint maga 
után gyakran v-t vesz föl. Az írás a k-1, kevés régi alakot kivéve, u előtt c-vel pótolja, más önhangzók előtt pe
dig q— v helyettesíti (mely régibb alakokban még szótagot képző u előtt is előfordul, p. o. pequnia), p. o. 
gyök: góc, ebben : coc-tus, coqu-o, eredetileg kak, v. ö. gör. nsn, szkr. pác ; quinque, eredetileg kankan, v. ö. gör. 
névre; gyök : quo, ebben: quo-d, eredetileg ka, v. ö, gör. no, régibb k o ; quatuor e h. quatuores, eredetileg katvá- 
ras, v. ö. gör. térransg-, tőalak: cord, ebben : cor e h. cord, eredetileg kard, v. ö. gör. >tagd-icr, gyök : clu, ebben: 
cluo, inclu-tus, eredetileg kru, v. ö. gör. x lv : gyök: scid, ebben: scindo, eredetileg skid, v.‘ ö. gör. apS ■ canis e 
b. cvanis, eredetileg kvan-s, v. ö. gör. xvcav, xvv-óg; gyök: voc e h. vak, ebben: vóc-em, voc-ure, eredetileg vak, v. 
íj. gör. fí7r. stb. —- Valamint a görögben úgy a latinban is a & néha g-vé lágyul, p. o. vi-gin-ti, tri-gin-ta, vi-cen- 
sumus, tri-cen-sumus— vigesimus, trigesimus, v. ö- íi-xo-m, roiá-xovza. Ezen szókban a -gin és -cen maradék ebből: 
(de)cem, szkr. dakan ; neg-otium— nec-otium; gubernator=:xv (teQvqzrig stb.

2. Eredetileg fc= latin t, p. o. tu, eredetileg tu, v. ö. gör. rí, a i ; gyök: tri, ebben: trés, tns, treis, 
eredetileg tri ; y. ö. gör. xqi ebben : rgelg; gyök: teg, eredetileg stag, gör. trrtf: gyök: pet, ebben : pet-o, im-pet-us, 
penna, ebből: pes-na, pet-na, eredetileg pat (volare, cadere), v. ö. gör. n tr ; sing. 3 személyrag t, plur. 3. személy
rag nt, eredetileg ti, nti, v. ö. gör. rt, vzt, p. o. fer-t, fer-ont(i), szkr. bharati, bhara-nti, gör. cpsgs-(r)t, cpégo-vu stb.

3. Eredetileg p — latin p , p. o- gyök: po, ebben po-tus, eredetileg pa, v. ö. gör. no, ebben: nó-aig; 
bi-bo igében a p  ellágyult b-yé; pa-ter, eredetileg pa-tar-s, y. ö. gör. na-rijg ■ gyök: ple, ebben: ple-nus, ered. 
pra ,par, y. ö. gör. n ls ;ped-is, szkr. pad-as, v. ö. gör. nnő-óg ; gyök: sop, ebben : sop-ire, som-mis, e h. sop-nus) 
szkr. svap, y. ö. gör. in  stb. Feltűnő az eredeti p  átmenete /-b e  ezen gyökben tflu ,*) flug (Jluc-tus) ; ezen /  
eredeti p voltát mutatják a rokonnyelvek, p o. szkr. plu, gör. nXv.

P i l l a n a t i  h a n g o s  nem h e h e z e t e s  m á s s a l h a n g z ó k .

1. Eredetileg g—  latin g, gu, v, p. o. gyök : gén, ebben: gi-g(e)n-o, gen-us, gna, ebben : gná-tus, ered. 
pan, v. ö. gör. ysv; gyök: gno, ebben: gnö-sco, gno-tus, ered. gna, ebből: gan áttétellel, v. ö. gör. yvo, ebben : yt-

*) Kuhn (Zeitschr. f. vrgl. spr. XIV, 223.1.) azt hiszi, hogy a szanszkrit sru, (sravárni) eredeti gyökalakja slru, mely
hez a görög péw-t is adja. Ezen gyöknek a régi latinban sthru felelhetett meg, méljböl először is az s kopott le, épen úgy mint 
ebből: fungus, gör. otfoyyoc, azután a th helyébe/, az r helyébe pedig l lépett; így lön az eredeti slru gyökből flu. — Epén így 
esett le az eredeti s a Tiberis folyó régi nevéből Rumon e h. Srumon, mely egészen úgy van képezve mint Erpujj-úv (egy thrú- 
ciai folyó neve), csakhogy ebben a gyök eredeti alakja van meg, épen úgy mint a nem. sírom-ban. A sru gyökből képeztetik 
továbbá Róma is és pedig fokozott gyökkel, így : rou o h. sru, melyben az ou elhomályosult o-vá, mint ezekben : poplicod és 
poublicom, nonliata és nounlios ; tehát a Romá-t megelőző Rouma alak épen ügy viszonylik a gör. (isög-a szóhoz, mÍDt novus a gör. 
yéfoí-hoz. Róma jelentésére nézve annyi mint a német sírom, tehát Slromstatte, Stromstadt, azaz vízi város ; ebből látható, hogy 
a. ki Rómá t, Romulus-tói származtatja épen úgy jár el, mint a ki azt állítja, hogy Buda Budai-tói vette nevét.
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yvtó-axm; gyök: ag, ebben : ago, eredetileg ag, praes, ag-ámi, gör ay, ebben: űy-ca. A gu épen úgy fejlődött ki <7-böl, 
mint a qu azaz gv, a &-ból; ezen gv azonban csak n után maradt meg, önhangzók közt a g áthasonult v-be, még 
pedig a megelőző önhangzó megnyújtása nélkül. Innen van az, hogy v önbangzók közt eredeti g helyett állhat, p. o. 
gyök: nig, ebben : nix— nigs, ningere és ninguere, de nivis, ebből: nigvis, szkr. snig-as; gyök: vig e h. gvigr 
ebben: vixi=vigsi, vic-tus=vig-tus, de viv-us, viv-o e h. vigv-us, vigv-o.

2. Eredetileg d =  lat. d, néha l, p. o. gyök: da, ebben : da-tus, szkr. da, v. ö. gör. őo; gyök : dóm, 
ebben: dom-are, szkr. darn, v. ö. gör. dap-áco; dom-us, szkr. dam-as, v. Ö. gör. dóp-og; dent-em, szkr. dant-am, 
v. ö. gör. ó-dórz-a; gyök: vid, ebben : vid-ere, szkr. vid, v. ö. gör. yiS; gyök : ed, ebben : ed-o, szkr. ad, y. ö. 
gör. ed; gyök : séd, ebben: sed-eo, szkr. sad, y. ö. gör. éó' stb.; lacrima, ebből: dacrima, v. ö. gör. dáxpv; lingua, 
elavult dingua; ol-ere, de od-or, v. ö. gör. őö'-ad-a, óőgij, oafiij. Némely szókban a d felváltva ?-veI jő elé, p. o. 
im-pel-imentum és im-ped-iméntum, ezen tőtől: ped (pes) ; de-lic-are és de-dic-are stb.

3- Eredetileg b—  lat b, p. o. bal-are, v. ö. gör. fihrpyáopcti; brevis, gör. PQuyvg; gyök: láb, eb
ben : láb-itur, lap-sus=lap-tus, szkr. gyök : lab, lamb, ebben: lamb-ate (labitur, cadit).

.'./•h .ö .v .1 ,g8lÍJsb9Í« ,tö»í .>. i 1 - A r. i i , .v x -i Q I

P i l l a n a t i  h a n g o s  b e b e z e t e s  m á s s a l h a n g z ó k .

1. Eredetileg gfi=  lat. g, gu, v, h, f ,  p. o. gyök : ang, ebben: ang-o, ang-ustus, ang-or, ang-ina, ere
detileg angh, gör; dyy, ay, ebben : ayy w, űy-vvgat, cíy-og, szkr. amh ; gyök : lig, ebben : li-g-u-rio,lin-g-o, eredetileg 
righ, szkr. rih, Uh, gör. hy, ebben: leíya, liyvog; gyök: mig, ebben : mi-n-g-o, mejo e h. migio, eredetileg migh, 
szkr. rtiih, gör. ury, ebben: ö-gty-em, 'n-piy-lrj stb. — angu-is, angu-illa, v. ö- gör. sy-ig, é'yy-elvg, szkr. ah-is, azaz 
agh-is; brev-is e h. bregvis, gör. fjpayvg; lev-is e h. legvis, y. ö- gör. i-layvg, szkr. laghús. Ezekben: brevis és levis 
a v—git nem az eredeti gh-nak gv-yé való változása által jött létre, hanem az egykor megvolt tökhöz: bregu, 
legu—  eredetileg braghu, raghu egy másodrendű i járult; s így lön : breguis, leguis=bregvis, legvis=brevis, le
vis ; ezekben tehát a gh, melynek a latinban g felel meg, i>-vé hasonult át. — hiem-ps, v. ö. gör. yiáv (nix), yeiga 
(procella), yeigár (hiemps), szkr. himá-s (nix, frigidus) ; homo elavult herno, tö : hómén, hemen, ered. ghaman ; 
gyök: véli, praes, veh-o, ered. vagh, praes, vagh-dmi stb. A h gyakran egészen ki is esik, p. o. anser e h. hanser, 
szkr. hamsa-s; olus e h. holus, y. ö. yho-rj; via e h. vehia, veha, ezen gyökből: véh, ered. vagh-já. Ellenben gyak
ran áll h ott is, a hol helye nem volna, p. o. humerus e h. umerus, y. ö. gör. wgo-g, szkr. amsa-s, és amsam. Az f  
minden hehezetes hangot helyettesíthet s leginkább a szó elején szokott állani; a szó belsejében f  helyett ren
desen b áll, p. o. fe l, tő : feli, valószinüleg ebből: félti, y. ö. gör. yól-og yo).f, fer-vor, y, ö. szkr. ghar-mas (calor) ; 
fu-tis (vas aquarium), fű-tilis, y. ö. gör. gyök: yv, ebben: py-co. Minthogy / é s  h eredetileg <//t-nak felel meg és 
a h gyakran egészen ki is eshetik, tehát könnyen megérthetők az ilyen alakok i s : foedus és hoedus, haedus és 
oedus, aedus és edus, folus és holus, olus (gyök : ghar) ; fostis és hostis, fordeum és hordeum stb.

2. Eredetileg dh=  lat. d, f ,  b, p. o. mediu-s szkr. madhja-s gör- giacog azaz ut&jog; aed-es (eredetileg 
,tűzhely' v. ö. aes-tus, aes-tas, ebből: aed-tus, aed-tas), gyök: idh, gör. aiO-w, szkr. indh. Innen magyarázható 
meg, hogy ezen gyökszók: dha (ponere) és da (dare) a latinban összeolvadtak, p. o. ab-do, con-do, cre do, —  
nem da-re igétől származnak, hanem egy a görög rí-Orj-fu, szkr. da-dliá-mi alaknak megfelelő, de a latinból ki
veszett egyszerű igétől (v. ö- szkr. crad-da-dhámi— credo). Ezenkívül a dh, habár ritkán, még r-be is átmegy, 
p. o. meri-dies, ebből: medi-dies (medius=zniadhjas, y. ö. gör. gta-Tjg^piu, szkr. madh-jdhna-s, ebből: madhja=  
medius és ahan— dies) stb- — fim us, szkr. dliúmas, gör. dí-og (suffimentum, gyök: dhu ; for-is, for-as, y. ö. gör. 
(tvna, szkr. dvára-m, dvár. Ebben : rufus, tőalak: ráudha-s, gyök : rudh az f  a szó belsejében is eredeti dh he
lyett áll, ellenben ezek : rub-er, rub-igo, gyök : rub, szkr. rudh szabályszerüleg /  helyett b-1 vesznek föl (v. ö. 
szkr. rudh-iram (sanguis), gör. s nvO-nég.

3. Eredetileg óá=lat. b , f ;  ezen eset aszó belsejében fordul elé, p. o. arnbo, gör. űgya, szkr. ubháu, 
elavult ubhá, töalak : ambha; lub-et, szkr. gyök: lubli (cupere); nebula, núbes v. ö. gör. rtcpthi], ríqiog, szkr. nab- 
has (coelum, régebben nubes); -bt, ebben ti-bt, i-bí, (c)u-b%—  szkr. -bhjam, a sing. dat. ragja, p. o- tu-bhjam—ti-b i; 
-bus, a plur. dat. és abl. ragja =  szkr. -bhjas, v. ö. gör. -qiv, ezen gyök: fu , a vele összetett igealakokban b vei 
kezdődik, p. o. ama ba m, ama-bo e h. ama-fa-m, ama-fo stb.; gyök : fa , ebben : fd -ri, fá-tum, eredetileg bha,

2*
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v. ö. gör. qpci, ebben : <fn-pí, <fá-ng, szkr. bhá-s (loqui); gyök: fer, praes- fer-o, v. ö. gör. cpeg, ebben : cpég-m, szkr. 
bhar, praes, bhar-ámi; gyök: fu , ebben; fu-turus, fu-am, szkr. bhu, gör. <fv, ebben ; q>v-a>, cpv-róg; gyök : fug, 
ebben : fug-io, fug-a, v. ö. gör. q>vy, ebben : gevyca, cpvyr', szkr. bhuz ■ frá ter, ered. bhrátar-s, v. ö- gör. ygárcog stb.

T a r t ó s  m á s s a l h a n g z ó k .

Lihentök (spirantes) : j ,  s, v.

1. Eredetileg j =  lat./  és i, mint /  rendesen a szó elején és közepén önhangzók közt fordul elé, p.
o. gyök : jug, szkr. ju%  gör. (vy, eredetileg jug., ebben: ju-n-g-o, jug -um =  szkr. juga-m, gör. (vyóv; major, eb
ből : mag-jor, ezen comparativusi képzővel -jor, elavult -jós, gör. -iov, szkr. -jams, -yarns, eredetileg fa n s  stb. 
A j  mint i  rendesen consonans után szokott állani, p. o. medius, szkr. madhjas, v. ö. fis<T<roq=(it#jog; patr-iu-s, 
eredetilegpatav-ja-s, v. ö. názg-io-g, tőalak: putar; siem, siet, eredetileg, as-jám, as-já-t, v. ö. «V, urj, ebből: 
ia-jg-g, éa-jrj-z, szkr. sjá-m, sjá-t, opt. praes, ezen gyöktől: as (esse) stb.

Gyakran megtörténik az is, hogy a /  egészen kiesik, p. o. minor, minus e h. min-ior, min-ius ; a 
képző eredetileg -jans; ero, eris, érit először is ezek helyett: eso, esis, esit, azután esjo, esjis, esjit helyett, szkr. 
as-já-mi, as-ja-si, as-ja-ti, praes, ind. jövő időre viszonyulva, ettől: as (esse), gör. é/ropai e h. év-jo-uat; -bus a 
plur. dat. és abl. ragja, eredetileg, blijams; moneo, eredetileg mánajámi, verb, causativum ezen gyöktől: 
man (cogitarej.

2. Eredetileg s =  lat. s, r ; mint s a szó elején s többnyire a szó végén szokott állani; a szó belse
jében néma mássalhangzók közt a classicus nyelvben az s csaknem mindig r-be megy át. Hangos mássalhang
zók előtt részint kiesik, részint Hm megy át, p. o. gyök: sed (sedere), eredetileg sad, gör. tS ; septem, szkr. 
saptan, gör. in ti.; gyök: sta, ebben : sta-tus, eredetileg sta, stha, gör. m a ; gyök: ster, ebben : ster-no, ered. 
star, gör. mog- gyök: es, ebben: es-t, szkr, as, gör. éa, ebben: ia-ri; gyök: us, ebben: ur-o, us-tus, eredetileg 
ué; -s a sing. nőm. ragja, eredetileg -s, gör. g, p. o. equo-s, eredetileg akva-s, gör. inno-g; továbbá az -os, es kép
zők, p. o. gen-os, gen-us, gén. gen-er-us, gen-er-is, eredetileg gan-as, gén. gan-as-as, v. ö. gör. yiv-og, ytv-sa-og— 
yévovg stb.

3. Eredetileg w=lat. v, w, p. o. gyök: vid, ebben: vid-eo, szkr. vid, gör. /-iá'; gyök: vöm e h. vem, eb
ben: vom-o, ered. vám, gör. fsg ; gyök: voc e h. vac, ebben: voc-are, voc-em, eredetileg vak, gör. y tn ; gyök: 
véh, ebben: veh-o, eredetileg vagh, vah, gör. f i y ; ovi-s, ered. avis, gör. őpg; novo-s (novu-s), eredetileg nava-s, 
gör. véfo-g stb.

Az ilyenek; quis, quod, anguis, suavis rendesen u -\al iratnak ugyan, de bogy az u ezekben inkább 
v, mutatja azon körülmény is, miszerint a versmértanban nem tekintetnek önhangzóknak, helyesebben tehát így 
kellene írni: gvis, gvod, angvis, svavis, mit Madvig latin nyelvtanában tesz is.

A v mint u pillanati mássalhangzók és n után szokott állani, p. o. quatuor, szkr. catváras, gör. ríz- 
ezen «-nak mint mássalhangzónak súlya van, innen van pl. hogy a magában véve 

rövid a helyzetileg hosszú lesz, mit a kettős r jelöl, tehát quattuor; különösen gyakori az u ezen töképzőrag- 
ban : va, lat. vo, uo, később vu, v.u, mely képző a latinban a legtöbb mássalhangzó után (r, l, q kivétele k) úgy 
hangzik mint uo, később mm, fém. ua, p. o. al-vo-s (tápláló), gyök : al (alere) ; ar-vo-m (fölszántott), gyök : ar 
(arare); eq-vo-s, ered. ak-va-s (futó) g y ö k : -ak (celeriter incedere) ; ellenben: vac-uo-.s, gyök: vak, noc-uu-s, re- 
lic-uo-s és reliq-vo-s, gyökök: noc, lie. Atalában az ingadozás a v és u között igen gyakori, p. o. aqüae, acuam 
és aqva ■ tenvia és tenuia, genva és genua stb.

Említhetők még: con-tig-uo-s, gyök: tag, in-gen-uo-s, gyök igen. Ez: suus nem egyenesen =szkr. 
sva-s, hanem a mint a régibb nyelvben elé is fordul=soms, tuus=tovos, mint szintén a gör. lóg, reóg is =sevos, 
tevos; ezekben tehát ellenkezőleg a több rokonnyelvekkel az u fokozata ev és ov. A v gyakran egészen is ele
nyészik, p. o- se, si-bi stb. e h. sve. svi-bi, ezen tőtől: sva; te, ti-bi e h. tve, tvi-bi, szkr. tva-m (acc. sing. ) ; canis 
e h. cvan-isjV. ö. gör. xvmv, eredetileg k v a n ; suadeo e h. suadveo, ettől: suavis— suadvis, v- ö. gör. r,dv-g, szkr- 
svádu-s ; deus— deus, devo-s, deivo-s, dívo-s, szkr. dajva-s. Önhangzók közül a v a későbbi nyelvben gyakran
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kiesik, p. o. suus, suum, az elavult sovos, sovom (sums, suvum) helyett; fluunt, elavult flovont; fu i—fuvi, boum 
e h. bovum; prudens, ebből: providens, nolo—nevolo, amarunt=.amaverunt stb ; de megmarad ezekben : no
vus, ovis stb.

O r r h a n g o k  (nasales).

Az orrr és r, Z-hangok a latinban ugyanazok, melyek a rokonnyelvekben, csak az l gyakran =  ere
deti r, p. o. gyök: loc, ebben : loq-vor, loc-utus, gör. lax, ered. rak ; gyök: luc, ebben : luc-ema, lúc-em, gör. Ivx, 
ered. m k ; gyök: lie, ebben: linquo, re-lic-tus, gör. lm  (Xeímo), ered. rik, gyök : lig, ebben: lingo, gör. (leintő), 
ered. righ; gyök: lub, ebben: lub-et, ered. rubh; levis, ebből: legvis, v. ö. gör. i-layv-g, ered. raghu-s stb.

H a n g t a n i  s z a b á l y o k .

I. A sz ó  k ö z e p é n .

1. Atliasonulás (assimilatio).

a) Megelőző mássalhangzó egészen a következőbe megy át, p. o. sum-mu-s, ebből: sup-mus, V. ö. 
sup-er, sup-erior, sup-remus; sel-la, lapil-lus, ezekből: sed-la, v. ö. sed-ere, lapid-lus, v. ö. lapid-em • puel-la, 
ebből: puer-la, pueru-la; asel-lus, ebből: asin-lus, asinu-lus stb. Ezen példákban az áthasonuló mássalhangzót 
rövid önhangzó előzi meg, mely csak helyzeténél fogva hosszú ; ellenben az oly szókban, melyekben d, 
t sőt gyakran n is következő s elöl kiesik, az önhangzó meghosszabul, p. o. pés—ped-s, v. ö. péd-em, milés, csak 
később milés, ebből: milet-s, v. ö. műit-em; formosus, ebből: formonsus, ebben a képző eredetileg -vans, ebből: 
-vaut, melyből a v kiveszett; equbs, ebből: equon-s, mely nem egyéb mint a sing. acc. =  equo-m a pluralist 
jelző s-szel megtoldva; consul és cosul, quotiens=quotient-s és quoties; censor, censeo, gyéren cesor, ceseo stb. 
— Gyakori a y-nek következő/be való áthasonnlása, ilyenkor csak egyy'-t szoktak ugyan írni, de a megelőző 
önhangzó hosszú lesz, ha t. i. az áthasonulás előtt rövid volt p. o. ma-jor, ebből: mag-jor, v. ö. mag-nus, gyök : 
mag, ered. magit (crescere) ; á-jo, ebből: ag-jo, v. ö. ad-ág-ium, gyök: ag, ered. agh (dicere) ; mé-jo dissimilatiő- 
val ebből: mí-jo e h. mig-jo, v. ö. mi-n-g o, gyök: mig, gör. mj, eredetileg migh. A g eredeti j a  képző előtt meg
marad, csak hogy a j  átmegy i-be, p. o.adag-ium, nau-frag-iim. A mássalhangzóknak j  előtt való kiesése meg
előző önhangzó-nyujtással leggyakoribb az összetételben, p. o. se(d)-jungo, pe(r)-jero, di(s)-judico, tra(ns)-jicio 
stb. Gyakran megtörténik az is, hogy maga a j  is kiesik, de csak akkor, ha utána i következik, p. o. ab-jicio, 
lesz ab-icio, de ab-jéci; am-icio e h. am-jicio stb. Minden pótlónyujtás nélkül g kiesett v előtt ezekben: brév-is e 
h. bregv-is, v. ö. fjayv-g; lev-is e h. legv-is, v. ö. i-layv-g; niv-is e h. nigv-is, v. ö. nix—nigs, ningv-o. Hasonló 
fejlődés mutatkozik ebben i s : vivo e h. vigvo, v. ö. vixi azaz vig-si, gyök: vig. A d elenyészett v előtt 
ebben: suáv-is, ebből: suádv-is, v. ö. gör. gőv-g, szkr. svádu-s.

Orrhang előtt a g néha, a c gyakran kiesik és pedig rendesen pótlónyujtással, p. o. sti-mulus, sti
mulo, gyök: stig, fokozva ebben: in-stig-o, orrhanggal ebben: instinc-tus—insling-tus, v. ö. gör. <Tzí)(a—aziy-jw ■ 
ex-á-men e h. ex-ag-men, ezen gyöktől: ag, ebben: ag-ere és ag-men, teg-men, seg-mentum (a g gyakran meg is 
marad n előtt, mint: lignum, dignus, magnus stb.); vá-nus, ebből: vac-nus, v. ö. vác-uus; déni, ebből: decni, v. ö- 
decem; pinus, ebből :pic-nus, v. Ö. pic-is, ettől: pix, lú-na, ebből: lüc-na, gyök : luc, v. ö. Ivpvo-s ; ebből: qui-ni 
ne esett ki, tehát e helyett áll : quinc-ni. — Az m előtt elenyészet c ebben : lá-men, ebből: luc-men; cs azaz x 
ebben: té-mo e h. tex-mo gyök: taks (fabricari, facere); I előtt kiesett x ebben: té-la, ebből: tex-la, 
v. ö. tex-ere.

Hangos mássalhangzók előtt s elenyészik n előtt ezekben pő-no e h. pos-no, v. ö. pos-ui; cé-na e h. 
ces-na; pen-na, elavult pes-na e h. pet-na, ezen gyöktől: pet, gör. ner, ered. pat (volare) ; m előtt ebben: ré-mus, 
v. ö. tri-res-mus, melyben res-mus e helyett áll ret-mus, v. ö l-oer-gág; pótlónyujtás nélkül kiesett s ebben: Cd- 
ména, ebből: cas-ménu, gyök: cas, v. ö. car-men ;r  előtt ebben : corpu-lentus e h. corpus-len-tus, v. ö. corpus, cor
poris; d előtt ezekben: júdex e h. júsdex, í-dem eh  .is-dem, di-dűeo e h. dis-dűeo stb. A mássalhangzók se



előtt csak a kiejtés megkönynyebbitése végett esnek ki, p. o. disco e h. dic-sco, y. ö. di-dic-i; po-sco e h. porc-sco, 
v. ö. ezen gyököket: proc, prec, ezekben : proc-ax, proc-us, prec-or; hasonló ezekhez: mis-tus e b. mics-tvs, 
mix-tus=misc-tus, y. ö. misc-ceo; tos-tus, ebből; tors-tus, y. ö. torr-eo e h. tors-eo, gyök: társ (sitire).

A torokhangu c és g, ha utánuk t vagy s következik, r és l után kiesnek, p. o. sar-tus e h. sarc-tus, 
V. ö. sarc-io ; tor-tus e h. torc-tus, y. ö. torqu-eo stb.; sar-si e h. sarc-si, y, ö. sarc-io; tor-si e h. torc-si, y, ö. tor- 
qu-eo; mulsi, mulsus e h. mulg-si, mulg-sus, ebből: mulg-tus, y. ö. mulg-eo ; spar-si e h. sparg-si, sparsus e h. 
sparg-sus, ebből: sparg-lus, y. ö. sparg-o stb. ; parsimonia e h. parc-simonia, ebből: parc-timonia, épen ágy mint 
par-sus, ebből\parc-tus, y. ö.parc-o; ilyen még ursus e h. urcsus, ebből: urctus, y. ö. agurog, szkr. fksas.— A szó 
végén megmarad rcs ezekben: arx, merx (Quintus e h. quinc-tus uj Írásmód, v. ö. Quinc-tius régi alakot, Quin
tius újabb alakkal).

b) A következő hangnak megelőzőbe való áthasonulása. Ezen neme az áthasonulásnak a latin nyelv
ben igen gyakori, igy megy át pl. a superlativusi képzőben (-timu-s, ered. -tama-s, mely még op-timu-s alakban 
megvan) a t megelőző 4-be, tehát: is-simus=is-timus ; -is legrövidebb alakja az eredeti -jans képzőnek, mely 
a latinban a comparativus képzője: -ios, -iőr és -ius-szá csonkulva, ebből a superlativus képzője -timu-s hozzá- 
járnltával lesz, tehát longissimus— longis-timus; épen igy megy át a t, r és Z-be az oly superlativusokban, melyek 
a tulajdonságnév fokozatlan tőjéből képeztetnek, p. o. celer-rimus, ebből: celer-timus, facil-limus, ebből: facil- 
timus stb .; s áthasonul r-be ezekben: torr-eo e h. tors-eo, de tos-tu-m e h. tors-tum; fer-rem, vél-lem, ezekből: 
ferscm, vei-sem, y. ö. amarem e h. ama-sem, fac-sem e h. fac-(e)rem. A v megelőző Z-be áthasonult ezekben: 
pallor, pallidus e h. palvor, paloidus, szkr. palv-as; mollis, ebből: molvis, moldvis, szkr. mardu-s. Ide tartoznak 
Meyer szerint ezek is : fel, f diis, mei, mellis, ezek helyett: fele, felvis, meló, m elv is (v. ö. Meyer Leo, Yergl. 
Gramm. I. 258. 1.)

A t áthasonult s után ezekben : censor, centus, gyök : cens, képző -tor, - tu : ezenkívül igen gyakran 
megy át t megelőző s-be, a mikor d, t -j- t mindenek előtt st lesz ; rövid önhangzó után ily esetben kettős s áll, 
hosszú önhangzó és mássalhangzó után pedig rendesen csak egy s (noha ilyenek is vannak: fussus, cassus, 
divissio, rissu stb., mely Írásmódnak tehát meg van az alapja a nyelvben), p. o. fissus, ebből: fid,-tus, fis-tu-s, 
gyök : fid, ebben : findo, f id - i  • gressu-s, ebből: gred-tu-s, gres-tu-s, v. ö. grad-ior ; passu-s, ebből: pat-tu-s, pas- 
tu-s, v. ö. pat-ior ; esum e h. essum, ebből: ed-tu-m, es-tu-m, y. ö. ed-o; clausus, ebből: claud-tu-s, claus-tu-s; y. 
ö. claud-o; üsus, gyéren ussus, ebből: űt-tu-s, űs-tu-s, y . ö. oit-ier=úti; tonsu-s, ebből: tond-tu-s, tons-tu-s, v. ö- 
tond-eo• vicensumus, vicesimus, ebből: vicent-tumu-s, vicens-lumu-s stb.

c) Megelőző mássalhangzónak következőhöz való alkalmazkodása. Hangos pillanati mássalhangzó 
néma mássalhangzó előtt némába megy át, *) p. o- ac-tus, scrip-tus, scrip-si, ezek helyett: ag-tus, y. ö. ag-o;
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*) Ezen hangtani szabálynak ellenébe Ebei (Kuhn Zeitschr. f. vgl. spr. XIV, 241 stb. 11.) a német nyelv azon 
hangtörvényét állítja, hogy t. i. t előtt másik muta nem tenuis-szá, hanem spirans-szá lesz, p. o. macht, schrift, dachte ; épen 
így liquidák után nem tenuis toldatik be, mint a lat. emptusban p, hanem spirans, p. o. kunft, zunft. Ezen hangtani törvény, 
hogy a görög és latin nyelvekben is megvan, azzal igyekszik bebizonyítani Ebei, hogy az épen említett két nyelv a dentalis 
mutát t előtt okvetlenül spirans-szá változtatja, s e szerint marós, claustrum-ban az s épen úgy fejlődött, mint a német Zasí-ban. 
Továbbá a latin az s után eső t-1 is átbasonítja, p. o. missus, sőt liquidák után is s-et told be, p. o. mansum, ebből: mans-tum 
salsus, ebből: sals-tus, (v. ö. ném. wulst, kunst). A szanszkrit ellenben meghagyja t előtt a dentalis mutát, p. o. atti e h. ad-ti— 
iát, ném. isst. A kt, pt azért változott el, mert nehéz volt őket kiejteni ; hogyan igyekezett a nyelv ezen kiejtésen könnyíteni, 
azt Ebei következő módon akarja bebizonyítani.Azt gondolhatnók, úgymond, hogy erre a legegyszerűbb mód az első tenuis assi- 
milatiója volna, mint ezt a román nyelvek széltiben élőnkbe is mutatják. De a görögben és latinban erre csak kevés biztos pél
dát találunk ; az utóbbi főleg csak mássalhangzók után ejt néha t-t, kt helyett, p. o. mistum, tortum, ultus, quintus. Szorosabban 
tekintve azonban azt fogjuk találni, hogy az assimilált tt csak látszólag állott elé egyenesen kt, pl-bői, valósággal pedig köz- 
beneső f  t, ft által közvetítetett. Van azonban az assimilation kiviil az alkalmatlan consonans-csoportok elkerülésének az a 
módja is, hogy egy harmadik consonans toldatik közbe, mely a kiejtésben mindegyikhez könnyen bozzásimul; két tenuis közt 
ilyen czélra legalkalmasabb »z s spirans, mely k, p után és t előtt egyaránt könnyen kiejthető, p. .0. ab-s-tineo, a-s-porto e h. 
ab-s-porto, ostendo (de obtineo). Tudva azonban, hogy a latin mennyire szereti az st-1 assimilálni s a í-t azután elejteni, p. o. 
clausum, morsum, haesum, stb., s miután a pt kikerülésének nyomai abstineo, ostendo-ban megvannak : föl kell tennünk, hogy pst, 
xt (pt, kt helyett) az ilyenekben is megvolt, mint lapsus, fluxus, fixus, frixas ( frictus mellett), plexus, flexus, nexus, pexus, azaz meg
volt lapstus, fluxius stb., szintigy farsum,parsum, tersum, mersum, sparsum, mulsum (ezektől: mulgeo, és mu'ceo), melyekből a k esett 
ki. Megértjük igy azt is, hogyan felel meg a lat. ursus a gör. álpxToc-nak, t  i. ursus, ebből lett: urxtus.
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scrib-tus, scrib-si, v. ö. scrib-o stb.; ellenben sec-are, de seg-mentum; salic-em, de salig-nus, ezekben tehát a 
hangos m, n a c-t hangos g-vé változtatták. — Ájakhangu pillanati mássalhangzók n előtt ajakhangu orrhangba 
mennek át, p o. som-nus, Sam-niwm, ezek helyett: sop-nus, v. ö. sop-ire, Sab-rdum, v. ö. Sab-ini, Sab-elli; ebben : 
quadra-ginta a t hangos r előtt d-vé változott, ellenkezőleg ezzel: quatri-duo.

d) Következő mássalhangzónak megelőzőhöz való alkalmazkodása.
Ez leginkább í-vel történik, mely orr- és folyékonyhang után nagyon könnyen átmegy a lihentö 

s-be; ez eset mutatkozik a torokhangu c után is, p. o. man-sum e h. man-tu-m (man-eo), pul-sus e h. pul-tu-s 
('pell o, pe-pul-i), spar-sus e h. spar-g-tu-s (sparg-o) stb.; ellenben megmarad a t ezekben : ten-tu-s (ten-su-s), 
ettől: tend-o, sepul-tu-s, ettől: sepelio, tor-tu-s ettől: torqu-eo stb.; épen így áll mac-simu-s e h. mac-timu-s (mag
nus, v. <j. op-timu-s) ; fixus azaz fx-su-s e h. jig-tu-s (fig-o) stb; ellenben : ac-tu-s (ag-o), fic-tu-s, gyök: fig, eb
ben : fi-n-g-o stb. Megjegyezni való, hogy ha az nt egy és ugyanazon szóképző elemhez tartozik, a t sohasem 
megy n után s-be át, p. o. feru-nt, nem feru-ns, fere nt-em, nem fer-ens-em.

e) Az s nek r-ré való változása. Ez történhetik önhangzók, vagy önhangzók és hangos mássalhang
zók között, a régi nyelvben a szó végén és önhangzó után. Az ilyen esetben a hangos mássalhangzó változtatja 
át a néma s-t hangos r-be, pl. generis (genus), a régibb nyelvben genes-os; majores, ebből • majoses, erat, ebből: esat, 
gyök : es stb.; veter-nus,ebből: vetes-nus (vetus, veter-is)- car-men, ebből: cas-men, elavult cas-me-na, gyök : cas; diur
nus, ho-dier-nus, ezen kiveszett tőből: diós, d ies=  ered. divas (ebben : dies, diei a tő vég s-je elenyészett); arbor e h. 
arbos, amor, ebből: amos,amo-se stb. Onhangzók közt ritkán maradt meg az s,mint pl. ezekben: nasus, szkr. nas; mi
ser,vasa, posui-, szabályszertileg az s csak akkor marad meg, ha ss helyett áll, p. o. casus e h. cassus, ebből: cad-tu-s.

f) Hangbetoldás összetalálkozó mássalhangzók közé. Ilyen betoldás van ezekben : hiem-p-s, sum-p-si, 
sum-ptus stb., melyekben a p közbevetítése az m-nek, s és f-vel való összetalálkozhatását eszközli.

2. Különbülés (dissimilatio). A dissimilatio épen ellentéte az assimilatiónak, a mennyiben a más
salhangzóknak egymáshoz való áthasonulását megakadályoztatja, p. o. eques-ter, pedes-ter, ezek helyett: equet- 
ter, pedet-ter, v. ö. equit-is, pedit-is; es-t, es-tis, ezek helyett: ed-t, ed-tis, v. ö. ed-o ; claus-trum e h. claud-trum, y. 
ö. claud-o; ezekben tehát t, d következő t előtt, s-be ment át. Épen ilyen dissimilatio erejénél fogva váltakozik 
-ali-s képző -ari-s-szal; ez utóbbi akkor áll, ha a szó tőjében l fordul elé, p. o. mort-ali-s, de vulg-ari-s; augur
alis, de singul-ari-s ; augur-ali-s, de consul ari-s, popul-ari-s stb.

II. A s z ó  k e z d e t é n .

A szó kezdetén álló mássalhangzók egy árja nyelvben sem tűntek el nyomtalanul oly nagy mérték
ben mint a latin nyelvben: nemcsak hogy a szót kezdő két mássalhangzó közül az első gyakran kiesik, hanem 
még az is gyakran megtörténik, hogy egy mássalhangzó is kibukik következő önhangzó előtt pl. q az u előtt. 
Egy latin szó sincs olyan, mely sm vagy sr-rel kezdődnék, s ha eredetileg valamely szóban megvoltak is, azok 
közül az első mindig kiesik, p. o nix, nivis, ebből: snigs snigv-is-, nurus, ebből: snurus, szkr. snuM; memor, 
ebből: sme-smor, gyök: szkr. smar (meminisse). Néha még az sMiől is kiesik az s, p. o. teg-o e h. steg-o, gör. 
aréy-m, atiy-g és répg; ebből pedig la-tum e h. tlátum, gyök: tol ( tollo) a kezdő t veszett ki. — Tudva van, hogy 
a gn csak a későbbi korszakban lett egyszerű n-né, e következőkben: nb-sco, no-tus, no-men, ebből: gnb-sco, v. 
ö. co-gnb-sco, gno-tus, gnö-men, v. ö. co-gno-men; narrare, ebből: gna-rigare, ezen egyetlen teljes alakból: gna
rus képezve, mely gnosco-vsd ugyanazon gyökből származik, eredetileg gna, ebből: gan (nőssé, v. ö- yi-yvm-axm, 
szkr. gna; ná-tus e h. gná-tus (a teljes alak megvan még ebben co-gnátus), gyök: gna, ebből: gan (gignere), 
v. ö. gen-us. — A mint suavis e helyett: suadvis, épen úgy áll viginti e helyett dviginti, v. ö. duó, szkr. dva. Ha 
a későbbi korban dviginti még megmarad, abból bizonyára biginti lett volna, mint dvis-bői lett bis, duellum-ból 
bellum, dwomws-ból bonus (sőt duonoro is fordul elé) ; itt tehát viszonyos azonosság következtében lett d és v- 
ből b ; a d ugyanis minőségénél fogva w-vé hasonult át, v pedig mennyiségre nézve a cí-hez lett hasonlóvá, azaz 
pillanati hangos mássalhangzóba ment át. A d elenyészett előtt ebben: Jovis e h. Djovis, v. ö. a régi latinban 
Diove (Jovi) szkr. djáu-s (coelum), gör. Zevg— djevg, gyök: d ju(= div , lucere). Még arra is van példa, hogy a 
latin nyelvben annyira kedvelt qv is egyszerű v-vé lett pl. ebben: vermis e h. qvermis, töalak : karmi-s, szkr. 
krmi-s; épen így áll v a gv helyett ezen gyökben: ven (venire)— gven e h. gén, mely nem egyéb mint a ga (ire)
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gyöknek n-nel való tovább képzése. Igen késő korból való a c kibukása u előtt a kérdőnévmás némely alak
jaiban p. o. u-bi e h. cu-bi vagy qvo-bi, az összetételben még megvan ali-cubi; u-nde e h. cu-nde, még megvan 
ebben : ali-cunde ; u-ter e h. cu-ter ( comparativus ezen tőtől: cu— qvo), v. ö. nóisoog, régibb az ioniai xo'zepop 
szkr. ka-taras.

III. A sz ó  v é g é n .

A latin nyelv jelen állapotában nemcsak majd minden egyszerű mássalhangzót megtűr a szó vé
gén, hanem gyakran két, sőt három mássalhangzóból álló csoportozattal is végződik a szó; ezen csQportoza- 
tot következő hangok szokták leginkább képezni: liquida -f- m uta; muta, r, l, m, n -j- s ; s -f- t, p. o. ferunt 
bűne, volt, fé r t ; serobs, ars, fers, puls, hiems (biemps), ferens ; est ; liquida -j- muta -j- s, p. o. hiemps, urbs, arx 
azaz arcs, fa lx , azaz falcs. Két ugyanazon mássalhangzó azonban a szó végén sohasem állhat, p. o. os, fel, 
nem: oss,fell, v. ö oss-is, fell-is; továbbá kerüli a nyelv két pillanati mássalhangzó egyesülését is, p. o. lac e 
h. lact, v. ö. lact-is; épen igy nem állhat rd  sem, p. o. cor e h. cord, y. ö. cord-is; sőt a szóképzésben annyira 
fontos s, m, t mássalhangzókat is a régibb népies nyelvben hol kiírva, hol elhagyva találjuk. Ki van hagyva s 
a régi feliratokban, p. o. Tetio, Furio nőm. sing., ezek helyett: Tetio-s, Furio-s; Corneli, Clodi, ezek helyett: 
Corneli-s, (Jlodi-s— Com dios, Clodios; ezen s elenyészése a régibb nyelvben csak a nőm. singularisra szorítkozik. 
Végre ezekben: amabaris és amabare, magis és mage, potis és pote az s meghagyása vagy elhagyása ingadoz. 
Az írásban az s kihagyása szabálylyá vált, pl. a nőm. plur. masculinumban az s tőknél, hol a régibb nyelvben 
itt-ott még az eredeti s-es alak is fordul elé, p. o- beis, magistreis, de bei, magistrei i s ; épen ez az eset mutat
kozik a gén. singularisban az a-töknél, p. o. suaes, dimidiaes, familias stb. — Gyakori az s-nek r után való kie
sése az oly szókban, melyeknek végszótagjukból az önhangzó kiveszett, p. o. puer, vir, quatuor, acer, ezek 
helyett: pueros, viros (puerus, virus), quatuor es (y. ö. ztacmotg), ac(e)ris; ugyanez történik l után is, noha gyé
rebben, p. o. vigil e h. vigilis.

A régi nyelvemlékekben a szót végző m is gyakran elmarad, p. o. oino, viro, duonoro, de pácolom 
sacrom ; ennek azaz oka, hogy az m a szó végén csak gyengén vala hallható, annyira, hogy a költők önhangzó 
előtt számba sem veszik. Épen ezen oknál fogva az n is kieshetik, p. o. alioqui és alioquin. Eredetileg a szót 
végző t is gyengén vala hallható, körülbelől úgy hangzott, mint egy egészen elgyengült d. A classicus kor
szakban eredeti t helyett vagy rendesen d áll, p. o. quo-d, ered. =ka-t, id, ered. —i-t, vagy pedig egészen kie
sik, p. o. equű-d, equb, ered. —akvá-t. Épen igy veszett ki a í az imperativusban is, p. o. es-to, ebből: es-tod, 
ered. as-tát. Ha azonban a t nem eredeti végmássalhangzó, hanem csa'k az önhangzó elenyészése folytán jött 
létre, akkor a classicus nyelvben megmarad, de a régi latin nyelv még ezt sem tűri, p. o. it, tőalak : ei-ti, ered. 
ai-ti; vebit(i), vehunt(i), vehont(i), ered. vaghati, vág hanti stb.; ellenben az archaismus korában dede— dedet, 
dedit, sőt dedro is e h. dedront, dederunt; az nt gyenge kiejtésének tulajdonítható az is, hogy a perf. plur. 3. sze
mélyben kétféle alak van, t. i. fecerunt és fecere.

A p r a e p o s i t i o k k a l  ö s s z e t e t t  i g é k r e  n é z v e  a s z a b á l y  ez:
E praepositio vagy megmarad változatlanul mint: ab-ripio, vagy pedig, a mi gyakrabban történik, 

bizonyos hangtani változáson megy át.
1. ab, ob, sub; — ab, m és v előtt d-vá lesz p. o. d-moveo, á-vello, au-vá ezekben: au-fero, au-fugio; 

ab, sub bővülhetnek s-szel is c, t és p  előtt, tehát ab-s, subs, mint szintén ob is vehet föl s-et, de csak t előtt, ig y : 
obs. Ilyenkor subs és ob-s a ó-t mindig kiveti, ab-s azonban csak következő p  előtt, p. o. ábs-condo, abs-tineo, 
a-s-porto, su-s-cipio, su-s-tineo, su-s-pendo, o-s-tendo; ob és sub többnyire a b-t a következő mássalhangzóhoz hasonít- 
ják, p. o. op-primo, suc-curro, sug-gero, gyakran azonban, különösen sub-nál, a b kiesik, p. o. o-mitto, su-spicio.

2. ad megmarad b, d, h ,j ,  m és v előtt, p. o. ad-bibo, ad-do, ad-haereo, ad-jungo, ad-moneo, ad-venio, 
más esetben rendesen áthasonul, p. o. at-trabo, an-noto stb. ; az is gyakran megtörténik, hogy a d egészen ele
nyészik, p. o. a-seribo, a-spergo stb.

3. com-, am- (eredetileg amb, y. ö. amb-itio), csak p, b és m előtt marad, p. o. com-pello, com-buro, 
com-minuo, am-plector, különben con és an-ná lesz, p. o. con-gruo, an-quiro; com némely n-en kezdődő ige előtt

16
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co-vá lesz p. o. co-necto, coniveo (jobb mint con-necto, con-niveo) stb., mint szintén h és önhangzók előtt is, p. o. 
co-hibeo, co-eo és ebben: co-gnosco, kivétel com-edo és com-itor.

4. con, in többnyire a kővetkező folyékonyhanghoz hasonul, p. o. col-ligo, cor-rigo, il-licio, ir
rigo, továbbá in, p , b és m előtt i'm-mé lesz, p. 0 . im-porto, im-buo, im-mineo, végre kivesz az n, gn előtt, 
p. o. i-gnosco.

5. dis, ex torokhang és j ,  p ,s , t előtt, ha utánuk önhangzó következik rendesen változatlanúl marad
nak, p. o.dis-cerpo, ex-pello, ex haurio stb .; ellenben di-ligo, e-bibo stb. Több egymásra következő mássalhangzó 
előtt ex csak pl, pr  előtt maradhat és hogy ha a mássalhangzók közt az s az első, p. o. ex-pleo, exspecto stb. ; 
dis elveszti s-jét st előtt, p. o. d is to ; j  előtt dis is állhat, di is, p. o. dis-jungo, de di-judico. — Ha dis és ex 
után /  következik az s és x  áthasonul /-be, p. o. dif-fundo, ef-fundo stb.

6. trans elveszti s-jét ebben: transcribo, többnyire ebben is: transcendo; ezekben pedig: trá-jicio, 
trá-do, trá-duco az ns vész el, más esetben mindkét alak állhat, tehát trans-no és tra-no, trans-migro és trá- 
'nigro stb.

7. inter az r et csak ebben : intel-ligo hasonltja át, per pedig ezekben: pel-licio, pel-luceo, de lehet: 
per-licio és per-luceo is. Különben inter, per, super az összetételben változatlanul marad.

II. A l a k t a n .

A. N é v r a g o z á s  (declinatio).

A hangtanban eléadott betűk összetételéből gyök képződik, mely a nyelvnek legősibb alkatrészét 
foglalja magában. A gyök vagy magában vagy pedig egyéb alkatrészek hozzájárulásával adja a töalakot, atö- 
alakból végre képzők és ragok fölvételével egyes, teljes értelemmel biró szavak jönnek létre. — A gyökök több
nyire azon szóktól, melyeknek alapját képezik tisztán elválaszthatók, elválasztjuk pedig úgy, hogy ha vala
mely adott szóból minden viszonyuló hangot s azoknak a gyökhangokra való minden befolyását eltávolítjuk 
mi gyakran igen könnyű, néha azonban alig lehetséges, ha pl. ezen szóból: őiőco-pi=do először is az 1. sze
mélyt jelölő iu személyragot, azután a praesens alakot jelző öt kettőzött szótagot elvesszük, végre az <o-t egy 
más pl. ö/öofiev alakkal ellentétben álló nem eredeti hosszúságától megfosztjuk, akkor ott marad az egyszerű 
öo, eredetileg da, a melyen már az igének többé semmi nyoma nincs, tehát ez a tiszta gyök. Épen így pl. ha 
ezen szóból: datorem először is az acc. sing. ragját (e)m, azután a tor képzőt elveszem, ott marad a tiszta 
gyök: da. Jellemző sajátsága a gyöknek az, hogy csak egy szótagu lehet, ezen egy szótag alakja azonban 
igen különböző. — Lehet a) vocalis, azaz szigorúan véve spiritus lenis -j- vocalis, p. o. a (pron. demonstr.), 
i (ire), u (laetari) ; b) consonans -j- vocalis, p. 0  ga (ire), bhi (timere), bhu (fieri); c) vocalis -j- consonans, 
p. o. ad (edere), idh (incendere), us (urere; d) két consonans -j- vocalis, p. 0 . sta (stare), pri (amare), kru (au~ 
dire) ; e) vocalis -j- két consonans, p. o. ardh (crescere), ark (splendere, celebrare); f) két consonans -j- voca
lis-j-consonans, p. o. star (sternere), stigh (ascendere) ; g) consonans -j- vocalis -}- két consonans, p. 0 . dark (vi
dere) ; h) két consonans-j-vocalis -j- két consonans, p. o. skand (scandere). A -f- a -f- consonans vagy a -}- 
consonans alakú gyököknél gyakran áttétel szokott beállani és pedig úgy, hogy az a a gyök végére esik, p. o. 
gan és gna (nőssé, nasci), mar és mru (móri), gitár és ;fiira (lucere, virescere), ak és ka (acuere, acutum esse), i, 
fokozva ai és ja  (ire), hu, fokozva hau, hav és hva (vocare). Épen ilyen viszony van ezek közt: div, dju (lucere).

A gyökökből tőalakok lesznek. Tőalaknak nevezzük a szót azon állapotában, midőn minden név- 
vagy igerag nélkül egészen pusztán áll, ha pl. ezen szóból: donum először is az acc. sing. ragját (m) elveszem, 
azután az u-1 eredeti o-vá változtatom, lesz : dono, tehát a tőalak; épen így, ha ebből: amarem a személyragot 
(m), azután az imperf. conj. képzőjét (re=se) elveszem, a mi ott marad (ama), az a töalak; ebből látható, 
hogy a tőalak a szó változhatlan, a ragok pedig annak változó részét képezik. *) Minden egyes esetben a va-

*) Nem áll tehát az a hamis tan, a mit fájdalom nyelvtanaink oly merészséggel állítanak fel, hogy pl. a töt úgy 
leljük meg, ha a genitivus ragját elvesszük, pl. ilolori»-ból az is ragot, mert már itt is különbség van a nominativus és tő kö
zött, t. i. nőm. dolör, tő dolör; annyival kevésbbé marad ott a tő, ha pl. ebből: agri a genitivus ragjának vélt i-t elvesszük, 
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lődi töalakot biztosan meghatározni épen nem könnyű, mivel minden szó csak valamely mondatviszonyban 
fordul elé s annak minden további taglalása tisztán tudományos műtétéi.

Töalakok képezhetők:
1. A tiszta gyökkel, fokozással vagy a nélkül, p. o. at-, i- (ire), az első a jelenidö tője, a második 

az igetö s egyszersmind gyök, p. o. sing. 1. sz. ai-mi, a plur. 1. sz. i-masi; as- fesse) jelenidői tő és gyök, p.
o. sing. 1. sz. as-mi, 3. sz. as-ti stb. Az ilyen tőalakok neveknél (nomina) gyéren fordulnak elé. p. o. nőm. sing. 
djau-s, locativus d iv-i; tőalak: djau, fokozva dju—div (lucere) ; vak-s (sermo), tőalak: vak, fokozva ebből: 
vak, (loqui). Tőalakot a gyök megkettőzésével is lehet képezni, p. o. da-dá-mi, 1. sz. sing., da-da-masi, 1. 
sz. plur.; tőalak: da-da, ezen gyökből: da.

2. Az egyszerű vagy kettőzött gyökszó megtoldásával, tőalak: daiv-a, nőm. sing. daiva-s (divus, 
deus), gyök: div, fokozva daiv - a ;  bhar-a-, jelenidői tő ezen gyöktől: bhar (ferre), p. o. sing. 3. sz. praes. 
bhara-ti, 1. sz. bhard-mi (a tőképzö a fokozásával); vak-ta, nőm. sing. masc. vak-ta-s, (dic-tus), gyök : vak -f- ta ; 
vi(d)vid-vant- perf. part, act., ezen kettőzött gyöktől: vid (videre) -f- ant stb.

Az oly töalakokat, melyek a szó gyökével azonosak első rendű tőknek, a hozzájuk járuló képző
ket pedig első rendű képzőknek nevezzük; az oly tőalakokat, melyek a gyök megtoldásával képeztetnek má
sodrendű töknek, a képzőket pedig, melyek hozzájuk járulnak, másodrendű képzőknek mondjuk; ez utóbbiak 
alakjukra nézve az első rendüekkel többnyire megegyeznek. Az igéknél a származtatott töalakok épen azon 
képzőket veszik fel, melyeket a nem származtatott tehát első rendű tők ; ez onnan van, mert az igető legyen 
első vagy másodrendű, mint gyök tekintetik; ennélfogva minden képzőt, melyek közvetlenül az igetőhöz csa- 
toltatnak (milyenek pl. a participium és az úgynevezett nomina actionis et agentis képzői) első rendűnek ne
veznek, p. o. nt fa n t) , ebben: bhárajant épen úgy első rendű képző, mint ebben: bharant (amaz a verb, causa
tivum part, act.' praesense, e pedig a rendes part, praes, act. a tőigétől). Ellenben a közép- és felsőfok kép
zői, a deminutivumok stb., melyek már meglevő névtöket tételeznek föl, másodrendű képzők, p. o. div-inus, 
ezen tőtől: divo (divus) ; facil-ior, ettől: fac-ili-, gyök: fa c ;  doct-ior, ettől: doc-to, gyök: doc; ettől ismét tő : 
doct-is-simo, az is comparativusi képző (v. ö. doct-ius), -siuio— timo, eredetileg : -tama pedig összetett superla- 
tivusi képző; ezen íőalak: doc-t-is-si-mo tehát négy tőképző elemmel bír a gyök után.

3. Összetétellel, p. o. fiaxoó-xei(>=longi-manus (hosszú kezű, azaz a kinek hosszú keze van); itten 
az össszetétel birtokos viszonyulást eszközöl; ).oyo-yQÚcpog=Xóyovg ygágcov (beszédet iró), ju-dic (judex)= jus  
dicens (igazságot mondó, szolgáltató). Ez utóbbi példákban az összetétel első része casus functióval bír habár 
casus raga nincs ; ez onnan van, mert az összetételnek megvan az az ereje, hogy viszonyt fejezhessen ki, azaz 
az uj szónak oly viszonyulást kölcsönözzön, mely az egyes részekben még nem vala s csak az összetétel 
után jött létre.

Megjegyezni való, hogy a latin az összetétel első tagjában a tő végönhaugzóját rendesen a legköny- 
nyebb önhangzóvá t- i. i-vé szokta változtatni, p. o. coeli-cola e h. coelö-cola, lani-ger e h. lana-ger, fructi-fer e 
h. fvuctu-fer, mani-pulus e h. manu-pulus stb. A tőönhangzó megmaradt ezekben: albö-galerus, albö-gilvus, me- 
ro-bibus; ebben pedig locu-ples a töbeli o épen úgy mint a sing. nőm. és accusativusban, «-alakban maradt meg. 
Önhangzó előtt az első tag végönhangzója kiesik, p. o. uri-animis, fex ’-animus, sőt néha consonans előtt is, p. o. 
nau-fragus e h. navi-fragus, au-spex e h. avi-spex, vin’-demia e h. vini-demia vagy vinö-demia, puer’-pera e h. 
pueri-pera vagy puero-pera, mal-luviae (assimilatióval) e h. mani-luviae, ebből: manu-luviae.

mert ilyen töalak : agr nem létezik. Még nagyobb a tévedés, ha valamely más casust pl. a nominativust vesszük fel mint töala
kot, mert a nominativus az önhangzókra nézve még több változást szenved mint a genitivus. Mennyire megszédített bennün
ket ez a nominativus (kétse’g kivül azért, mert a declinatióbanförténetesen első helyen áll), kitetszik egy valakinek, a ki kü
lönben latinul igen jól tud, hozzám intézett eme szavaiból: Én elismerem — úgymond — hogy a tök szerint való tanítás 
sokkal biztosabb s alaposabb eljárás a nyelv megtaníthatására mint a régi észnélküli declináltatás, csak azt nem helyeselhe
tem, hogy a nominativus is a tőből képeztetik. Hiszen épen ilyen joggal nem lehetne helyeselni, hogy a dativus, accusativus, 
ablativus, genitivus és vocativus a tőből képeztesse’k, mert a nominativus egy mákszemmel sem nagyobb úr a többi casusok- 
nál s egyedül csak helyzete által tett szert oly nagy tekintélyre , hogy ötét sérthetetlennek s mintegy törzsöknek higyjük, 
mely csak ex gratia speciali engedte meg, hogy belőle a többi casusok, mint Jupiter fejéből Minerva, sorban kiugrál
hassanak.
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A szóknak, illetőleg a neveknek (nomina) mondatbeli viszonyait tekintve felszoktak ugyan venni 
a latin nyelvbe n öt declinatiót, ámde a nyelvtudományban épen oly kevéssé lehet több declinatiórul mint több 
conjugatiórul beszélni. Tegyük föl pl. hogy a mondat igéje sing. accusativust vonz, ilyenkor a tárgynévhez 
(substantivum) wi-et ragasztunk, így : terra-m, siti-m, acu-m, die-m. Itten a mondatra nézve egészen közönyös 
dolog, hogy az egyik szó tője terra, a másiké siti, a harmadiké acu, a negyediké pedig d ie ; itt esak casusról 
lehet szó, mely jelen esetben az accusativus. A helyett tehát, hogy az öt declinatión sorban átmennénk, csak a 
latinban meglevő hat casusról s azok ragjairól szólunk röviden, még pedig úgy hogy előbb az önhangzói (a, o, 
e, i, u), azután pedig a másssalhangzói tőket vesszük.

1. N o m i n a t i v u s .

a) Singularis.

A nominativus jelzője a hím- és nőnemben valamint minden árja nyelvben, úgy a latinban is ere
detileg egy egyszerit s. *)

Az a-tőkhoz tartozó hím- és nőnemű szóból ez a nominativust jelző s nyom nélkül elenyészett, de 
hogy az s eredetileg itt is megvolt már a görög nyelvből is kitetszik, melyben a hímnemüek az s-et még fölvehe- 
tik, habár némely homerusi alakban az s még az ilyenekből is igen korán kiveszett, p. o. tapíccg, noixivqg, de vt- 
qnhjysQtra, ínurjhlru, atyurjrá stb. — Az o-tökhöz tartozó hím- és nőnemű szók legtisztábban mutatják az s-et, 
p. o equu-s, régebben equo-s=innoq; töbeli o legtovább megmaradt v után (servo-s, avo-s), különben helyébe 
mindenütt u lépett. Megelőző r előtt s a tőönhangzóval együtt gyakran kibukik, különösen ha még egy más 
consonans előzi meg, mely után a szót végző r elibe e csúszott be, p. o. aper e h. apros, ager e h. agros—dyqóg, 
piger e h, pigeros, pigros=pigerus, pigrus stb. Épen így vir, lévir, satur, ezek helyett: virus, levirus, saturus. 
Az us nem egyszerre enyészett el, hanem csak lassanként; a régibb nyelvben még előfordul socer helyett 
socerus, Priscian puer helyett nem egyszer mond puerus-t, sőt Enniusnál vultur helyett volturus is olvasható. 
Megmarad az us ezekben: humerus, umerus==mpog, numerus, uterus. Megjegyezni való végre, hogy Enniusnál 
famulus mellett fam ul is eléfordul. — Az s-tőkhöz tartozó szók a nominativusban az e-t kivétel nélkül fölve
szik p. o. dies, res, fides stb., sőt az a-tökhöz tartozó szók is, ha tőönhangzójukat e-vel cserélik föl az s-et rög
tön fölveszik, p. o. materia, de materies. — Az «-tökhöz tartozó hím- és nőnemű szók hasonlóképen fölveszik 
az s-et a nominativusban kivétel nélkül, p. o. exercitu-s, socru-s stb. Megjegyezni való itt ezen két egy tagú szó: 
sú-s=(Tvg> vg és gru-s. — Az i-tökhöz tartozó hím- és nőnemű szók is s-szel képzik a nominativust, p. o. ovi-s— 
ofig, anguis— nqug; qui-s— rig, i-s (pron. demonstr.), facili-s stb. — Épen úgy mint az o-tőknél r előtt itt is ki
esik a töbeli i a nomnativusi raggal együtt, s azután itt is e csúszik be, ha t. i. még egy más consonans előzi 
meg, p. o. imber e h. imberis, imbris, tő: imbri, épen így acer (aeri-), puter, saluber stb. — Az is gyakran meg 
is marad, p. o. silvestris tumulus, acris somnus (Ennius). Gyakran megtörténik különösen a nőnemű szókat 
képző ti mellett, hogy a nominativust képző s előtt a töbeli i kibukik, p. o. mors (tő : morti) e h. morti-s, fors 
e h. forti-s, lís e h. liti-s, stirps e h. stirpi-s, serobs elavult serobi-s, nostras e h. nostrati-s stb. Különösen meg
jegyezni valók itt az oly nőnemű szók, melyek önhangzói erősbödés folytán vesznek föl és-et, p. o. núbés (tő: 
núbi), sédés, moles stb.; épen így trabes e h. trabs, canés e h. canis.

A mássalhangzói tőkhöz tartozó hím- és nőnemű szók közvetlenül is fölveszik az s-et, csak némely 
hangtani változásokon mennek keresztül, p. o. vox=voc-s, judex, senex, auceps. A «-hangok s előtt kiesnek, p.

*) Ez az s kétségen kívül a szkr. pron. demonstr. gyökének maradványa (nőin. sing. masc. szkr. an görög 6 ; fém. 
szkr. ad, görög ifi Ezen állítás helyessége kitetszik ezen névmás ragozásából, hol a nőm. és ace. a semleges nemben t-vel van 
jelölve ; a névmás gyöke (aa) t. i. csak a nőm. sing. hím- és nőnemében használtatik, a semleges nemet s a többi casusokat a 
nyelv egy más névmási gyökből t. i. ebből: ta (v. ö. gör. b, fj, de a semlegesben xd ; szkr. so, ad, de a semlegesben ta-i) képezi. 
A t pedig mint ta maradványa a névmásragozásban a semleges nemű nominativust és accusativust jelöli (v. ö- ki-a hím- és nő
nem, ki-t semleges nem; qui-a hím- és nőnem, qui-l, quid semleges nem). Minthogy pedig ezekben a casus-elemek (s és t) épen 
úgy váltakoznak egymással mint az önálló sa és ta névmásokban, tehát ezeknek egymással való rokonságuk sőt azonosságuk 
nagyon is szembeötlő.

3*
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o. lapis (lapid-), comes (comit-),pés (ped-)=novg (nőd-). A hol a í-hangot még más hang előzi meg, ott többnyire a 
d, t kiesik, p. o. concors (concord-) ferens (ferent[i]). Orrhangon kevés latin szó végződik, p. o. tibicen e h. tibi- 
cen-s, cornicen, pecten, fámén  stb .; a legtöbb ide tartozó szó még az n-et is elveti, p. o. homo (tő eredetileg: hó
mon-) nátio, virgo stb. A mássalhangzói névragozásnak az t-tőkhöz való hajlama már a nominativusban észre 
vehető, a mennyiben némely tőalakok mint pl. can- és juven- nominativusokat egészen az i-tök szerint képzik, 
tehát can-is, juven-is; épen ilyen carnis, ezen tőalaktól: cáron-, és Jovis (nőm ) e h. Jupiter. — Olyan tőalak, 
mely m-en végződik csak egy van: hiem-s, Enniusnál hiemps. Az Z-en végződő tők az s-et nem veszik föl, p. o. 
sál, sol, ellenben : áXg ■ az ilyenek : pugil, vigil, mugil, praesul, exsul stb. eredetileg az t-tökhö tartoztak. Az r-en 
végződök hasonlóképen nem veszik föl az s-et, p. o. pater, mater, fú r  stb.; a görögben is csak az aeoli alakban 
mutatkozik, p. o. gáxagg, yscc, különben itt is kiveszett az s, de a megelőző önhangzó többnyire megnyúlik, p.
0. narrjo (naren-) avTqQ stb. A s-en végződő tők a nominativusi jelzőt azért nem veszik föl, mert ss nem állhatna 
a szó végén, p. o. arbos e h. arbos-s, cinis e h. cinis-s stb. Nem tekintve az oly alakokat, melyek tisztán hang
tani szabályok következtében vesztették el az s-et, és az a-tőkhöz tartozó szókat mint scriba, mensa stb. igen ke- 
vés oly névmási alakok vannak, melyekben eredetileg s-et fölvenni ne lehetne, p. o. egó— éyá elavult fair, tú=  
csv ; iste, ipse, ille, qui, híc vagy h ic ; egészen sajátságosak és homályos eredetűek ezek: hae-c, quae (v. ö. Cors- 
sen, Kritiscbe Beitrage zűr lateinischen Formenlehre 541—542. lap.).

A semleges nemű szók, mint tudva van, csak a nominativus, accusativus és vocativusban bírnak 
önállósággal, különben a hímnemüekkel egészen megegyeznek. Az o-tőkhöz tartozó semleges nemű szók jelzője 
m, mely a görögben i’-be megy át, p. o . jugo-m, jugu-m, gör. ^vyó-v, szkr. juga-m, övu-m, gör. <pov, foliu-m, gör- 
cfvhXo-r, meu-m gör. igó-v. Megegyezni való különösen a névmásokhoz ragasztott d, mely a görögben nyom nél
kül elveszett, p. o. id, idem (=id-dem), illud, istud, hoc vagy hoc (=hod-ce), quod, quid (— rí, ebből: t id), ali
quid, aliud (=aXXo, ebből: cíXXod), ez utóbbi helyett alid is fordul elé.

Minden más semleges nemű szó a nominativust a tőalakkal képzi, a szükséges hangtani szabályok 
tekintetbe vételével. Az i-tőkhöz tartozó szók a tőbeli i-1 sohasem tartják meg, hanem vagy e-vé változtatják 
vagy pedig egyenesen kivetik, p. o- maré (mari-), facile (facili-), osse, később os, lacte, később lac, exemplare,később 
exemplar, animal stb. Az «-töknél feltűnő, bogy a tőbeli u mindig hosszú, p. o. genú=yóvv, pecú— ncöv, cornu, 
veru stb. A mássalhangzói tőkhöz tartozó szók sokféle csonkulást szenvednek, p. o. lac (lact-)=zyáXa (yáXaxr-), 
cor (cord ) stb. Az úgynevezett egyvegü adjectivumok és a participiumok a semleges nemet a hímnemmel pó
tolják, p. o. prudens, ferens, praeceps, concors stb. Az n-en végződő tőalakokhoz gyakran t járult p. o. nomen, e 
h. noment, gör. ovoga e h. ővogat (tulajdonképen: ovogavr), regimen, s'emen, sanguen stb. Ide sorozhatók az r-en 
végződő töalakok is, mint: ver, iter, jecur, femur, fa r  (fa rr-), mely a nominativusban épen úgy van megcson
kulva, mint mel és os,- megjegyezni való pár, melynek többi alakjaiban az a rövid. Számosak végre az os-on, 
végződő semleges szók, melyekben az önhangzó már korán elhomályosult, p- o. genos— yévog, nemus=régog, 
corpus stb.

b) Pluralis.
A többesi nominativus ragja valamint a latin úgy a többi árja nyelvekben is as, melyet még az oly 

szókban is világosan föl lehet ismerni a hol az megelőző önhangzóval esvén össze, hosszú a-ba ment át, p. o. 
adzsrás, ebből: adzsra-as; kivételt ezen átalános szabály alól csak a latin és görög a- és o-névragozás szen
ved, melyekben amennyire eddig biztosan meghatározhatni, a többesi nominativus ragja egy egyszerű i*).

*) Miből lett ez az i, arra ne'zve a vélemények nagyon elütnek egymástól. Schleicher (Compendium der verglei- 
chenden Grammatik, 432. l.J azt hiszi, hogy equí, elavult equei, equeis, equés, equé, equis, ezekből le tt: equoe, equoes; ezek pedig 
ismét ezekből: equoi, equois, eredetileg akva-j-as, a tő as előtt j-vei bővítve, tehát equoi(s)=hmot, equae, elavult equai—ywaii e h. 
equáis ebből: equd-j-as. Ezen állítását következő elavult, de még eléforduló alakokkal bizonyítja : magistreis, magistrei, magistrés, 
ploirumé, magistris, magistri, poploe, pilumnoe ; datai, literai. Bopp (Vergl. Gramm. I. 448) azt tanítja, hogy az épen felhozott ala
kokból nem lehet azt következtetni, hogy az í vagy ei csak az eis megcsonkulása volna; de azért megengedi, hogy a régi la
tinban a sokkal számosb i és ei-n végződő alakok mellett eis-en végződök is fordulhatnak elé, ámbár ő az ilyen alakokat: 
ques e h. qui, hisce e b. htee, eis e b. ii, inkább az «-tőkhöz volna hajlandó számítani. Meyer Leo végre (Gedrüngte Yergleichung 
dér griechischen und lateinischen Declination, 65. lap.) határozottan tagadja, hogy valaha agro-is alakból, a későbbi agrí alak 
kifejlődhetett volna.
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Az a- és o tökhöz tartozó szók, a mint épen mondók, a többesi nominativusban a töbeli önhangzóhoz i-t 
vesznek föl, mely i  az a töönbangzóval első fokozattal ae-vé, az o-val pedig i-vé lesz, tehát mensa-i=mensae, agro-i 
— agri. Ezen i megvan ugyan a rokon nyelvekben is, de csak majdnem kizárólag a pronomenek kiváltságának lát' 
szik lenni; hogy a latin és görögben a hatása az a-tőkre is kiterjedhetett, az onnan van, mert a pronomenek tői is 
többnyire a-ba végződnek, p. o. szkr. tai, hímnem, ettől: ta; tjai, aitai, imái mutatónévmások, ezek pedig :jai, kai, 
visszahozónévmások; anjai=alii, sarvai=omnes. A görög és latinban hasonlók ezekhez a következő alakok: oí, 
roí=szkr. tai; isti, ovtoi, roiovzoi, avzoi\ o i= ja i;  qui=  szkr. kai • hi, ií, elavult ei, illi, ipsi, alií=clXXoi—  szkr. anjai, 
ixsivoi. Hasonlók tehát ezekhez : equi=innoi,tauri—'znvgoiívesperí=t<megoi)liberi=éXsv&eQoi,dei,dií,s()tdiis=&so( 
(egy szótagnak véve, mint II. 1, 18)=&oí. Itt tehát mint látjuk nem szabálytalanságról, hanem csak a specia
lis szabály bővebb alkalmazásáról lehet szó. Ellenben az épen említett pronomenek nőnemének képzése a szkr.- 
ban a hímnem képzésétől egészen elüt, p. o. a hímnemü tai alakból lesz tás, anjai-ból anjás; a latin és görögben 
ezen alakok épen úgy képeztetnekmint a hímnemben, p. o. «*, ettől: oí; reá, ettől: zol,istae, ettől: isti, quae, hae,eae, 
illae, ipsae, aliae=aXXca stb. Épen így képeztetnek az «-tökhöz tartozó hím- és nönemti szók is, p. o. silvae= 
vXai, liberae— tXsv&tgat, rubrae— égv&goú, nautae=voivzcu. A latinra nézve megjegyezni való, hogy az e-tők, me
lyek bizonyára az a-tökhöz legközelebb állanak, az s-et a többesi nominativusban mindig fölveszik, p. o. dié-s, 
re-s stb. — Nem tekintve az épen felhozott eseteket határozottan ki lehet mondani, hogy a többesi nominati
vus jelzője a hím- és nőnemben valamint a görög, úgy a latin nyelvben is a szanszkrit as-ból lett: es, gör. sg. 
Ezen tg ragot a görögben csaknem kivétel nélkül el lehet a tőtől választani. Legegyszerűbben képezvék Ho- 
merusnál az ilyen alakok: Hhzi-tg, őyi-sg, nóXi-tg és 7ióXt]-sg=nóXrijsg, ebből a belönhangzó megrövidítésével lesz : 
noXs-sg, ebből ismét nóXsjsg. Az ilyenek legközelebb állanak a szanszkrit alakhoz, p. o. vajas, töalak: v í ; sűra- 
jas, rátajas stb. Az ess-en végződő alakokból képződtek a későbbi attikai nyelv legmegszokottabb alakjai, mi
lyenek : nóXug, zvgatig ebből: zvgtrseg stb. Ezeknek megfelelőleg föllehet még hozni a homerusi nyelvből ezen 
számnevet: zgtTg, ebből: zgéjsg, szkr. trajas, mely alaknak a latinban egészen megfelel trés, tehát ez sem ebből 
le tt: tries, hanem ebből: trejes, mint szintén minden i-tővel képzett többesi nominativus, milyenek: civés, eb
ből : civejes, ezen tőalaktól: civ i; omnés=omnejesf ezen tőtől: omni stb. Itt-ott a régi latinban és helyett is is 
fordul elé, p. o. hostis, imbris. — Az «-tők a görögben még gyakran változtatás nélkül fölveszik az tg ragot, 
p. o. Sgv-sg, vsxv-sg, pózgv-eg. ly&i-tg stb.; a latinban, kivéve su és gru egytagú töket, melyek a casus-képzés- 
ben csaknem egészen a mássalhangzói tőket követik s ennélfogva az és ragot egyszerűen fölveszik, — es a 
tőönhangzóval ws-szá lesz, p. o. doműs, tő : domu, fruetús, tő : fructu, arcús, lacüs stb., melyek mindnyájan ezek 
helyett állanak: domü-es, fructü-es, arcü-es, lacü-es.

A mássalhangzói tök a többes-szám képzésében annyira az í-tőkhöz simultak, hogy a régi es ragot 
(rövid önhangzóval) mellőzve, — mely a görögben még a maga minőségében tűnik föl, p. o. xvv-sg &vyaztg-ts, 
avsg-sg stb., — az i-tök hosszú é-jü és ragját veszik fö l; innen van az aztán, hogy a mássalhangzói tőknek 
ugyanazon mennyiségű ragjuk van a plur. nominativusban mint az í-töknek, p. o. bov-és, ped-és, patr-és, (tő: 
pater), fé r  ent-es (tő : ferent\i}) ; hostés, ebből: hostejes, ezen tőtől: hósti, ovés stb.

A semleges nemű szók raga valamint a görögben úgy a latinban is a, mely mindenkor rövid, p. o. 
ajá=őva, Ságot— dóna, £vyá=juga, alia=űXXa (V. ö. Bopp Vergleichende Grammatik, I. 459. lap.). A szansz- 
kritban ennek csak az «-tők ragja felel meg, mely hasonlóképen eredetileg egy hosszú á s csak később lett áni, 
p. o. tá (azok), később tani. Gyakran megtörténik, hogy mind a kétféle rag egymásután áll, p. o. vigváui ad- 
bhutá (minden csodák) vigvá váriáni (minden gazdagságok) stb. Ha már ezt a hosszú a-t feloldjuk, lesz a -}- a, 
tehát vigva-á, a latinban dona-a (mert a latin «- és o-névragozás eredetileg a szanszkrit «-tőknek felel meg), 
később dono-a, végre doná. Ebből látszik, hogy a dona alakot megszakítani így : don-a nem lehet, mert a rag 
a tőönhangzóval annyira összeolvadt, hogy azt tőle elválasztani teljes biztossággal még a nyelvtudomány sem 
képes. — Az i- és «-tők az a-t a tőönhangzó után egyszerűen fölveszik, p. o. ammali-a, cornu-a, az intőkre 
nézve azonban megjegyezni való, hogy gyakran oly adjectivumok és participiumok is, melyeket inkább a 
mássalhangzói mint az önhangzói tőkhöz számítnánk, az i-tök szerint képzik többesi nominativusokat a sem
leges nemben, p. o. discordia, ettől: discors, töalak: discord-; paria, ettől: pár, tőalak: pár•; pluria 
ettől: plus, tőalak: plur- ; lábentia, ettől: lábor, töalak: láb ént; flamantia, ditia (mely szintén régi participium) 
stb. A mássalhangzói tők rendesen képzik ezen casust, t. i. az a-t a tő végén egyszerűen fölveszik, p. o. ca-
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pit-a, cord-a, corpor-a, síder-a, veter-a, complur-a stb.— Egészen elszigetelve állanak a következő semleges nemű 
névmási alakok: quae, haec, melyek kétség kivül régibb quai, hai-ce alakok helyett állanak, tehát a rag i volna, 
mely önhangzó a szanszkrit semleges nevek többesi nominativusában gyakori végzet, p. o. váríni, ettől: vári- 
('víz), agrűni, ettől: acrií-(könyv), námáni, ettől: náman-(név).

2. V o c a t i v u s .

a) Singularis.

A vocativusnak a latinban külön ismertető jegye nincs, csak a tőalak van bizonyos hangtani válto
zásoknak alávetve, ezenkívül megjegyezni való még, hogy a vocativusnak a nominativus-szal már a legrégibb 
nyelvtörténetben bizonyos összevegyülése vehető észre. A semleges nemű szók, a mint fentebb mondók, a voca- 
tivusban a nominativustól semmiben sem különböznek.

Az a-tőkhöz tartozó szók vocativusa épen úgy van mint a nominativus, mint szintén az é-tők 
is megtartják a nominativus s-jét a vocativusban is., p. o. 6 hona dea, scriba, fa d es  stb. Ellenben az o-tőkhöz 
tartozó szók, a göröggel egészen megegyezőleg a töbeli o helyett e-t vesznek föl (V. ö. Bopp 1. 407.1.), p. o. 
vie, cpUe ■Aaaíyvrjth; ö bone, Romule, die stb.; csak a tulajdonneveknél foly össze az e megelőző i-vel 2-be, p. o- 
Memmi, Vergili,Horati. Ezekhez számíthatók - f i l i  ebböl/íZie és géni; sajátságos m ég: mi, e helyett mee ebből: meje. 
A hol az us a nominativusban r  után kiesett, ott a vocativus is egyenlő a nominativus-szal, p. o. puer, ela
vult : puere; épen így deus és áeós, ellentétben a szkr. duiva alakkal. — Az i- u- és mássalhangzói tők a latin
ban nem képesek többé különbséget mutatni fel a nominativus és vocativus között, p. o. hostis, (nőm.), hostis (voc-); 
sen-sus (nőm.),sensus (voc.); pater (nom.),pater (voc.) stb.; a mi görögben egészen másképen van, p. o. gámg(nőm.), 
páni (voc.); ’Hpltevg (nőm.), H /illsv  (voc.); Zivg narqq (nőm.), Zev minő (voc.) ; aiőcóg (nőm.), aiőoi (voc.) stb.

b) Pluralis.

A vocativus pluralis a nominativus plurálistól képzésre nézve semmit sem különbözik, mert azon 
különbség a mi a szanszkritban az ékezésben van, p. o. túdantas (voc.), tudántas (nőm.) sokkal csekélyebb 
jelentésű, minthogy az a két casus között lényeges különbséget idézhetne elé. Ebből következik, hogy a plur. 
nominativus ragja eredetileg csak a többesszámi viszonyt jelölte és nem egyszersmind a nominativust is, a 
mint ezt az egyes-számban, mint fentebb látók, világosan észre lehet venni.

3. A c c u s a t i v u s .

aj Singularis.

Az egyesi accusativusban a mássalhangzón végződő tőalakok raga -am, az önhangzón végződőké 
-m, mely bizonyára nem egyéb mint az am megcsonkulása. — Az o-tőkhöz tartozó szók ezen m-et a semleges 
nemben a nominativusban is fölveszik; a többi tőkhöz tartozó semleges nemti szóknak az accusativusban épen 
úgy mint a nominativus és vocativusban semmi casusragjuk nincs.

Az a- és o-tőkhöz tartozó szók az m ragot egyszerűen fölveszik, p. o. ala-m, pueru m stb.; az el
avult -om végzet a régi latinban gyakori s csak később lépett az -om helyébe -um, legkésőbb pedig megelőző v 
mellett, p. o. rivom vivőm; a görögben ennek ov felel meg, p. o. áy^óv— agrum, í'nnov—equum. A latinban jel
lemző az, hogy az m rag előtt minden önhangzó megrövidül, p. o. fuga-m— cpvyri-v, die-m stb. — Az 2-tökhöz 
tartozó szók már korán kezdének ingadozni a tőönhangzó megtartásában, s m  helyett em kezde lábra kapni 
elannyira, hogy csak egy nehány szó van, melyek mindeddig szilárdul megtartják az -im-ot, milyenek: tuss-im, 
siti-m, secűri-m, rávi-m, Albi-m, Tiberi-m; a többi, a nyelvtanokban felhozatni szokott példák nagyon is ingado
zók. Az u- és é-tők épen úgy mint az a- és o-tök, az m ragot egyszerűen fölveszik, p. o. acu-m, re-m; ide so
rozhatok az -um végzetü supinumok is, p. o. cubitu-m ire. Ezen két egytagú «-tő : su és gru az accusativust a
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mássalhangzói tök szerint -era-mel képzi, épen úgy mint a szanszkrit tanu-am (testet) és mint a görög későbbi 
alakok, milyenek : öqppti-a e k. öq\>qv-v, sőt Homerusnál is fordul elé svqv-v mellett evQéf-u. A mássalhangzón vég
ződő tőalakok kivétel nélkül -ara ragot vettek föl, melyben az a-1 többnyire mint kötőhangzót fogják fel (V. 
ö. Bopp. 1. 313. oldal.), holott az az a a szóképzés őskorára mutat vissza s csak később kezdék kényelmességből 
használni folytonosan. A görögben az m egészen kiveszett s egyedül az ott maradt a jelöli az accusativust, 
mely a latinban e-vé gyengült; e szerint a görög nó8-a megfelel a latin ped-em, szkr. pad-am  alaknak; vícp-a—  
niv-em, dX-a=salem stb. Sajátságosak a személyesnévmási accusativusok : me, te, se, görög: ifié, /d, aí, t, me
lyek az m-et már igen korán elvesztették; a régi latinban eléforduló : séd, méd alakok bizonyára csak az ac- 
cusativusnak az ablativusszal való fölcseréléséböl származhattak.

b) Pluralis.

Nem tekintve a semleges nemű szókat, melyekről már fentebb mondók, hogy a többesi accusati- 
vusban a többesi nominativustól épen semmiben sem különböznek, ki lehet mondani, hogy a többesi acc. leg
régibb ragja: ns*). Ezen ragból azonban az orrhang megelőző hosszú tőönhangzó mellől még a szanszkritban 
is már korán kiveszett, p. o. tárás (csillagokat), ettől: tára; daivis (istennőket); vadhús (asszonyokat). A bim- 
nemü szók sokkal tovább megtartották az orrhangot, de a sziszegő hang szabályszerüleg assimilatio által ele
nyészett s csak a megelőző önhangzó megnyújtása által pótoltatott, p. o. adzsrán, először is e h. adzsrann, azután 
e h. adzsrans (szántóföldeket); patán ebből: patins; súnún, ebből: sűnuns. Hogy ezen ns a görög latin korszakban 
még megvolt, kitetszik először is némely görög tájszólásokból, melyekben az ns még megvan, ilyen pl. a cretai 
rórg ínnovg, azután pedig abból, hogy pl. az egymásnak tökéletesen megfelelő nyQovg és agrös alakok egymás 
tói nem származhattak, hanem mindketten egy közös tőalakra mutatnak vissza, mely semmi más nem lehetett 
mint agrons, melyből a dóriai áyQcág és dyQÓg alakok is könnyen magyarázhatók: míg t. i. az utóbbi alakból, 
az orrhang egyszerűen leesett, a közönséges rovg uyoöve alakban az orrhangot megelőző önhangzó ow-vá homá- 
lyosult, épen úgy mint ebben: (péoovoi, legközelebb ebből: cptnovvm, azután cpéporzi= bharanti; a dóriai áypoíg 
s az ennek egészen megfelő latin agrös alakban pedig az orrhang kiesése a tőönhangzó megnyújtását vonta 
maga után. Az a-tőkhöz tartozó szókban az orrhangnak semmi nyoma nincs, p. o. scribás, terrás; notr/tag, rea
ring, vlng=silvás, xolnág stb. A dóriai dialectusban az « gyakran megrövidül, p. o. nayág (forrrásokat), óíoag 
(órákat) stb.; ily rövidülés a latinban sohasem fordul elé, sőt az é-töknél is az önhangzó a többesi accusativus- 
bau kivétel nélkül hosszú, p. o. rés, dies stb. Az i-tők a plur. accusativusban valamint a görög úgy a latinban 
is legrégibb végzetül <s-t mutatnak föl, mi kétségtelenül íns-böl lett, p. o. nőiig, ágig; ignis, navis stb. Megje
gyezni való azonban, hogy a latinban az i-tőknek a mássalhangzói tökkel közelről való érintkezése folytán az 
is lassanként es-be ment át, úgy hogy pl. ez a tő : hosti a plur. accusativust épen úgy képzi mint ped, tehát: 
hostés, pedés stb. A régibb korban azonban az is igen gyakori s néha, különösen adjectivumoknál, akkor is 
eléfordul, midőn az i-tőönhangzónak a szóban nyoma sincs, p. o. navis, collis, partis, imbris, tris, viris (erő 
ket), fontis, nubis, omnis, venientis, parentis; szintigy praecipitis, ettől: praecipit, melioris, ettől: melior. — 
Ez az eset különben, hogy t. i. az i-tők a mássalhangzói tőkhöz tartozó szók as ragját veszik föl a görög nyelv
ben is eléfordul, p. O. nólrjag (városokat), ebből itólrjjug, azután válság, ebből: vólejag, végre voltig ■ vő mag 
(férjeket), dxQiag (hegycsúcsokat) stb. Az i-tőkhöz a plur. accusativus képzésében nagy hasonlóságot mutatnak 
az w-tők, melyek uns helyett ws végzetet vesznek föl, p. o. domús e h. domuns, arcűs e h. arcuns stb. Megje
gyezni valók itt is grués és sués alakok, melyek a mássalhangzói tők ragját veszik föl. Az előbbiekhez hason
lók a görögben re'xvg (megholtakat), ÖQvg (makkokat); az utóbbiakhoz: réxv-ug, vng=zirvng=ovg, iyőing, Ipáig 
stb. A mássalhangzón végződő tök már a szanszkritban is csak as ragot mutathatnak föl, melyben az a erede-

») Ebből s fentebb a plur. nominativus képzéséről mondottakból kitűnik, mily nagyot téved Ponori Thewrewk 
Emil úr (P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus, 8-dik lap, 20. jegyzet), állítván, hogy a mássalhangzón vagy t'-n végződő 
tők többesszámu nominativusa és accusativusa eredetileg eii-en végződött, mert bizony ezen casusok. közül, épen ere
detileg, egyik sem végződött nem is végződhetett még az «-tőknél sem eí»-en, annyival keve’sbbé a mássalhangzói tőknél. Az 
ilyen tévedés sokkal súlyosabb azoknál, melyek latin nyelvtanainkban nyüzsögnek, meri a nyelvtudomány rovására van 
mondva. , . ■ . . . .
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tileg minden tőben megvolt s épen ezért a nasalisnak igen kován ki kelletett esnie, p. o. másas=uijvag^=men- 
ses; návas=navée stb. A rag a görögben is ag, de már a latinban és e h. ens; ezen és ragot, mint fentebb mon
dók, az i-tők is gyakran fölvették, mint szintén a mássalhangzói tök is az is-t. Ez utóbbi eset azonban oly 
ritka, hogy csak kivételnek lehet mondani. *)

A legtöbb névmási alak a plur. accusativus ismertető jegyét fölveszi, p. o. «ős, vos, illos, hos, quos, 
melyek mindnyájan equos-hoz hasonlók. Épen így a görögben az elavult j)fiéag, vgéag és acpsag, melyekből ké
sőbb önhangzóösszehuzással rgiag, vgág és oyág alakok lettek.

4. G e n i t i v u s .

aj Singularis.

A genitivusnak háromféle eredeti ragja van, úgymint: sja, as és jas, melyekben a fő alkatrész a 
a sziszegő s. A sja csak oly tőkhöz járul, melyek eredetileg a-n végződtek, p. o. adzsrasja, tőalak : adzsra, ez
zel egészen megegyez a hasonló jelentésű áyQoio, melyből két önhangzó közt az s kiesett; ezzel ismét azonos a 
latin agri { = ugrói, azután agreij, itt a régibb oi, mely hasonlóképen az s kiesése által megelőző osj'-ból képző
dött először is ei'-vé, azután (épen úgy mint a plur. nominativusbau agri=áyQoí) í-vé gyengült és ezen hosszú 
önhangzó elnyelé a következő rövidet, épen úgy mint ebben : f i l i  e h. filie , audi e h. au die, audíe történt. Ha 
ezen í-t a latin nyelv fénykorában egy másik i előzte meg, ez az előbbibe szokott beolvadni, p. o. praesidi, et
től : praesidio, auxili, ettől: auxilio stb. —• Az a-töknél az eredeti jas ragból ais és aes lett, mely rag azután 
egyrészről ai és ae-be **) tompult, másrészről pedig as-ba vonatott össze, p. o. Dianaes e h. Dianae, Octa- 
viaes e h. Octaviae, dimidiaes e h. dimidiae, suaes e h. suae; terrái, militiái, matériái, irái, natural stb .; ide so
rozhatok az é-tők is p. o. réi, diet, melyek mellett ilyen elavult genitivusok is fordulnak elé: rabies, dies, de 
igen gyéren. Az as végzetre példákul szolgálhatnak: familias, pater-familias, mater-familiás, terrás, escás, cus
todias, viás, monétás, Látonás, jortünás stb. — Az említett a- o- é-töket s nehány alább következő névmási ala
kot kivéve valamint a görögben úgy a latinban is a sing. genitivus ragja os, mely a görögben meg is maradt, 
sőt a régi latinban is mutatkozik, későbben azonban az önhangzó jobban elgyengülvén is-szé lett. Az i-tökhöz 
tartozó szók ezen rag előtt töönhangzójokat elvetik, p. o. hostis e h. hosti-is (egészen elavult hosti-os), épen 
úgy mint capis e h. capi-is. Az «-tökhöz tartozó szók ezen is ragot eredetileg egyszerűen fölveszik, p. o. sená- 
tu-is, domu-is, fluctu-is, anu-is stb .; ellenben egészen elavultak az ilyenek: exercitu-os, domu-os.

Ezen alakok később összevonattak, íg y : domüs cornűs, kivéve a már többször említett su és gru 
egytagú töket, melyek az is ragot itt is megtartják: su-is, gru-is. Az ilyen alakok végre: senati, tő : senatu; ge
miti, tő : gemitu; tumulti, tő : tumultu csak az «-tőnek az o-tövel való fölcseréléséből jöhetett létre, mi annál 
könnyebben megtörténhetett,(mivel mind a két tő a nominativust az egyes-számban «s-szal képzi. A mással
hangzón végződő tők hasonlóképen az os-ból elgyengült is ragot veszik föl, p. o. nod-óg— ped-is, lapid-is, bov-is=  
pop-óg stb. Az s-tök az s-et két önhangzó között r-ré változtatják, a görögben pedig egészen kiesik, p. o. cor- 
por-is e h. corpos-is, de givs-og e h. gevsa-og. —  Mint legritkább genitivusi rag említhető még jós, mely kizárólag 
nehány névmási s ezekhez hasonló alakokban fordul elé, minty'ws***) vagy is inkább tus, p. o. éjus, hüjus és cüjus;

*) Nyelvtanaink ezen plur. accusativusi is végzetet vagy ege'szen mellőzik, vagy pedig azt tanítják róla, hogy az 
olyan szók veszik fel, melyeknek plur. genitivusa ium-on végződik. Mily szabálytalan szabály ez abból is kitetszik, hogy a 
semleges nemit szók is ium-ot vesznek föl a plur. genitivusban, mégsem lehet a plur. accusativusok is, mint szintén ezen hint
és nőnemű szóknak sem : mas, mus ; nix, nox, caro stb., pedig a plur. genitivusok ezeknek is ium. Legjobh tehát azt mondani, a 
mit az én nyelvtanom mond, hogy csak az t-tők vehetnek föl és helyett is-t.

**) Ellentétben ezen előadással Meyer Leo (,Gedrangte Vergleicbung dér griechischen und lateinischen Declination1 
29. lap.) az ae végzetről így tanít: Aus diesem ás (t. i. a mi familiás alakban van) kann das ae dér lateinischen Blüthezeit, wie 
filiae, lunae nicht entstanden sein. Vielmehr wirkte hier offenbar dér Einfluss dér manlichenformen mit dér Grundform auf o, 
dérén Flexion sich überhaupt viel mit dér, dér weiblichen Wörter auf d berührt (wie im Pluralgenitiv árum : árum, im Plural- 
locativ ís= ís  und sonst) ; ae lautete alt áí (gewissermassen aus ásja).

***) Ezen genitivusi végzetre nézve a vélemények igen különbözők. Benfey a szanszkrit comparativusi képzőt: 
ijans veszi föl az i-us végzet alapjául (v. ö. Griech. Wurzell. II. 240.). Bopp két lehetőséget állít föl, melyekből az i-us végzet 
létrejöhetett, azt mondja t. i., hogy vagy a szanszkrit sja ragból fejlődött ki áttétellel, vagy pedig a névmások eme nőnemű
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illius, ebből: illi-jus, istius, ipsius, ullius, nullius, alius, unius, solius, totius, utrius, alterius. Költőknél az i gyak
ran rövid mint: alterius, totius, illius. A régi latinban következő genitivusi alakok is előfordulnak: soli és so
lae, eae, a két utóbbi megkülönböztetésül a hímnemtől.

b) Pluralis.

A többesi genitivus ragja óm, később um =  szkr. ám; az a-, e- és o-töknél rom, rum, ebből: söm =  
szkr. sám. Itt is épen úgy mint az egyesi nominativus és accusativusban az o elhomályosult w-vá s az eredeti 
hosszú önhangzó a szó végén álló m előtt megrövidült. Egyszerű um végzet az o-névragozásnál csak gyéren, 
az a-névragozásnál még gyérebben fordul elé, p. o. deum és divom, divum, d ium ; virum e h. virorum, meum 
factum  e h. meorum factorum, superum atque inferum e h. superorum atque inferorum stb. Ide sorozhatók az 
ilyenek i s : nostrum, vestrum, mely alakok így is előfordulnak: nostrorum, vestrorum (Plautus). Az a-tökhöz 
tartozó szók közül megemlíthetők: cadicolum— caelicolarum, agricolnm, agricolarum; továbbá : Aeneadum, 
Hesperidum, Heliconiadum, Pieridum stb., de már ezek egészen görögös képzések. A közönséges végzet rum, 
melyben hogy az r, s helyett áll, kitetszik az ennek egészen megfelelő régi görög végzetből, p. o. vlám> (yhav)—  
silvarum e h. vXácatv; a görögben tehát a sziszegő hang egészen kiveszett, a latinban pedig r-be ment át, te
hát equorum e h. equosum; agrorum e h. agrósum ; dierum e h. diésum ; rerum e h. resum stb. Az i- és ««-tők 
épen úgy mint a mássalhangzói tök az um végzetet egyszerűen fölveszik, p. o. hosti-um, imbri-um, mari-wm, 
monti-um, arci-um, felici-um, rapáci-um; fructa-um, acu-um, gru-um, sen-um stb. Ezen casusra nézve azonban 
megjegyezni való, hogy az i az um végzett előtt oly szóknál is előfordul, melyek a mássalhangzói tőkhöz tar
toznak, p. o- noctium, tő : noct; laudium (gyakoribb : laudum), tő : laud ; civitatium ( gyakoribb : cicitátum), tő : 
civitát; artificium (gyakoribb: artificum), tő : artific stb. Ez onnan van, mivel, a mint már említők, a latin nyelv 
nagyon szereti az i  önhangzót s még oda is beszúrja, hol reá semmi szükség nincs; simultátium pl. semmivel 
sem hangzik szebben mint simultatum; azt sem lehet állítani, hogy amazt könnyebb volna kiejteni mint emezt.

o. D a t i v u s .

aj Singidaris.

Az egyesi dativus ismertetőjegye eredetileg ai, melyet a szanszkritban tisztán lehet látni, p. o .d iv-a i=  
caelo, gun-ai, töalak : gun, gvan=can-i, námn-ai, tőalak: náman— nomin-i. Az a-tök ezen ai-hoz még egy a-t csatol
nak, tehát ai -j- a—aja s ebből a tőönhangzó beleolvadásával lesz : ája, tehát adzsrája, tőalak: adzsra=agró, gör. 
ily g ig stb. E szerint a latin a-tökhöz tartozó szók dativusát, következőleg lehet magyarázni - fuga, ehhez járul aja, 
lesz : fugaaja, összevonással fugája, az a lekopása után fugái, mely alak a régi latinban, noha ritkán, elé is fordul, 
p. o. terrái frűgiferái (Ennius); ezen ai-ból végre ae lett. Az o-tökhöz tartozó szókra nézve megjegyezni való, hogy 
azok eredetileg az a-tőkhöz tartoztak, tehát épen úgy képzik a dativust mint az a-tők, csakhogy itt az eredeti 
oi, nem ae-vé, hanem ő-vá lett, p. o. domó, ebből: dombi, (populoi, romanoi, quoi eléfordul, v. ö. Corssen ,Ueber 
Ausprache, Vocalismus und Betonung der lateinischen Sprache' 1. 197. lap.). A görögben az i  mint iota sub
scriptum még megvan, p. o. nygcg, {ttef., qvyij, noifg  stb. Jellemző a latinban ezen í-re nézve az, hogy a hol ön
állókig fordul elé, mindig hosszú. A többi töalakok az i-1 vagy tisztán veszik föl, vagy pedig a tőbeli önhang
zóba olvasztják b e ; az i-tőknél pl. az i rag beleolvad a töönhangzóba, p o. hosti—hostii, épen úgy mint a gö
rögben : ifi, ebből: fn = o v i.  Az «-tőknél az í-t tisztán el lehet választani a tőtől, p. o. fm etu-i, ductu-i, osten- 
tu-i stb., de az is már korán megtörtént, hogy a töbeli u az í-vel egybeolvadt, p. o. visű, usű, victű stb. Az «-tők

genitivusi ragjából: sjas, és pedig ügy, hogy ezen nőnemű rag a másik két nembe (masc., neutr.) is befuródott (v. ö. Vergl. 
Gramm. 1. 384). Anfrecht ve’gre az ilyeneket: cu-ius, hu-i-us, e-i-us stb., birtokos névmási adjectivumoknak tartja a szanszkrit 
ija-s raggal képezve. Állítása igazolására felhozza eu-iu-s, cu-ia, cu iu-m adjectivumot (v. ö. Zeitschr. f. vergl. spr. 1. 232.).

Ág. Hítv- Gymn. Értesítő. 4
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is egyszerűen fölveszik az í-t, p. o. diet, ret stb .; itt is összefoly néha az ét egyszerű é-be, p. o. fidé. Legtisztáb
ban láthatni azonban ezen í-t a mássalhangzói töknél, p. o. ped-í, vóc-t, lapid-i, homin-t stb. A névmások is 
épen így képzik a dativust, p. o. ei} huic, ebből: hoí-ce, illí, isti, cm, vili, alii stb .; ellenben a görögben némely 
névmási dativusok az o-tők szerint képeztetnek, p. o. tói, airy, rovtai • sőt a iota külön állva is eléfordul ezek
ben: s’jwoi, m ot; <joí (elavult roi); ol (elavult foí). Ezekben : mihi, tibi, sibi az i  rövid is lehet.

b) Pluralis.

A többesi dativus és ablativusnak a szanszkritban a ragja: bhjas, melynek gyakran ezen alakja is 
eléfordul: bhias. A latin nyelv a szó belsejében a hehezetes hangot nem tűrvén és az eredeti a-t w-vá változ
tatván, mint pl. ebben : ferimus—  szkr. bharámas, ezenkivül az i-t, vagyis inkább j -1 következő önhangzó előtt 
teljesen kiszorítván, mint pl. ebben: minus, ebből: minius (minjus) az említett bhjas ragbólbns-t képezett,mely 
épen úgy mint a szanszkritban a többesi dativust képzi, de nem átalánosan *), hanem csak az i-, u-, é- és a 
mássalhangzói tőknél, p. o. nári-bus, acu-bus, su-bus (később: sui-bus). Ez utóbbi szóban tehát később a tőön- 
hangzó és rag közé I csúszott be, a többi w-tőkhöz tartozó szókban pedig a töönhangzó gyengült kevés kivé
tellel í-vé, p. o. mani-bus, tő: manu stb. Az é tökhöz tartozó szók közül kevesen képzik a többes-számot, tehát 
a dativus és ablativus is ritkán fordul elé, p. o. dié-bus, ré-bus ; ezt: specié-bus rosszalja Cicero, mint szintén 
ezen genitivusi alakot i s : specié-rum. Igen jellemző a mássalhangzói tőkre nézve, hogy a bus rag előtt (kevés kivé
tellel, mint pl. búbus, tő : bov) egy rövid i  áll, melyet rendesen kötőhangnak neveznek. Itt azonban kötőhangzóra 
épen semmi szükség sincs, mert a mint már fentebb is említők, a mássalhangzói tők a casusok képzésében 
annyira érintkeznek, hogy ne mondjuk összevegyülnek az (-tőkkel, hogy épen nem ütközhetünk meg, ha a nyelv 
a mássalhangzók összetalálkozása ellen nyilvánuló nagy érzékenységében egy mássalhangzóval t. i. ó-vel kez
dődő casusrag előtt az (-tőalakot vette fö l; mi annál kevésbbé lehet meglepő, mivel számos, eredetileg önhang
zón végződő tő, az önhangzó kiesése után mássalhangzón végződő tővé lett. Hogy ez így van mutatja pl. ezen 
szónak: fiocr/vrr/g s az ennek megfelelő brevitas-nak tőalakja : jorc/irrl7=brevitat; ellenben az evvel egészen 
hasonló civitás tője, mint az a plur. genitivusból (civitáti-um) kitűnik, bizonyos hogy eredetileg nem civitát, 
hanem civitáti volt. Megemlíthető itt még a névmások közül: nobis, ebből: nubias, vobis, ebből: vóbias. — Az 
a-, o- s olykor (Nonius szerint) az M-névragozáshoz tartozó szók is a többesi dativus és ablativusban a bus rag
ból csak az s-et tartották meg, mert az ( az ilyenekben: lupi-s, terri-s, speci-s (e h. speci-bus, ebből: specu-bus) 
a tőhöz tartozik. Hogy pedig lupi-s csakugyan lupö-bus helyett áll, bizonyítják ambnbus és dubbus; az ilyen 
alakok pedig mint parvi-bus, amici-bus, dii-bus, azt mutatják, hogy a bus rag előtt, épen úgy mint az összetéte
lekben (multi-plex e h. midto-plex) a töönhangzó (o) í-vé gyengült, mely körülmény már itt az (-névragozáshoz 
való szításra emlékeztet. E szerint a szóban levő casusok fejlődése ez: lupo-bios, a b kihagyásával lesz lupoios, 
ebből az utóbbi o kiveszte után lupois, épen úgy mint alios-hói alis lett; ez az alak már elé is fordul pl. ebben : 
suois e h. suis. Ezekben: oloes, privicloes, ois helyett oes áll (v. ö. Corssen, Vocalismus 198.1.); oes-ből azután eis 
(ritkán és), végre a közönséges is jött létre. Az «-töknél a bus rag gyakoribb mint az o-töknél, p. o. equábus, 
deábus, filiabus stb.; itt a közönséges is rag régibb alakja nem ois, hanem ais volt, tehát mensis, eredeti alakja 
mensa-bios, azután mensais, mens eis.
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*) Az a- és o-névragozáshoz tartozó szók többesi dativusa és ablativusáról Meyer Leo (Gedrangte Vergi, der 
griechischen und lateinischen Declination, 96 stb. lapon) így tanít: A locativusnak a szanszkritban ragja su, a görögben at, v 
écpsXxuaTixóv-nal aiv, p. o, xopotpíjat (a csúcsokon), topiotoiv (a vállakon) ; a at és atv teljes alakja Homerusnál: eaat, eaatv. Ezenkivül 
eléfordul még Homerusnál a at és atv rag megelőző iotával is és pedig kizárólag csak az o- és «-tőalakoknál, úgy hogy az o-tó'k- 
nél a locativus végzet oiat (otatv), az a-tőknél ât (tpatv), mely utóbbi ebből le tt: cuat. Az ezen ragokkal képzett alakok sokkal gya- 
koriabbak mint azok, melyek ot; és p/s-szel képezvék, és minthogy ez utóbbiak legtöbb esetben önhangzó előtt vagy vers végén 
állanak, nagyon is világos, hogy az ois és (attikailag aig) a teljesebb oiat és írjat ragok megrövidüléséből jöttek létre, tehát 
oi(DVoiai=oi<uvot{, tőalak : oitnvo ; =  Heats stb. — Ezen otat és atat végzetből a latinban azonkívül, hogy a végső iota
lekopott, az ős kettó'sönhangzó f-be ment á t ; ebből lett aztán a latin a- és o-névragozás többesi dativusában az is végzet, 
mely egyszersmind a locativust is képviseli, p. o. agris=áypotat, áypot;; equts—iTtT.oiGi—'ír.iiOK ; foris— pigaiv (locativus), Thebis— 
OíjPljat (locativus) stb. Fordulnak ugyan az a- és o-tőknél bus-on végződő dativusok és ablativusok is elé, p. o. fíliábus, ambobus, 
de csak kivételképen.
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6. A b l a t i v u s .

Az egyesi ablativus ragja eredetileg at, rövid a-val (v. ö. Bopp, Vergleichende Grammatik I. 345. 
lap.), vagy csak puszta t • ezen t a latinban d-\é  változott, később pedig egészen kiveszett, p. o. szkr. adzsrát, 
tőalak: adzsra=agrőd, azután agro ; altod, azután altó; terrád, azután tarrá, mád, azután me stb. Az i-töknél 
az abl. id-en végződik, p. o. marid, később m arí; víd, később v í ; igníd, később igní. De valamint az accusati- 
vusban a nyelv már korán ingadoz a mássalhangzói és i'-tök között, minek következtében az em váltakozva m -  
mel fordul elé, épen úgy. van ez, habár nem is oly nagy mértékben, az ablativusban is. Gyakran megtörténik 
ugyanis, hogy a hol i, elavultan id ragot várnánk, ott e vagy elavult ed ragot találunk s ismét megfordítva. 
Itt azonban, különösen ez utóbbi eset megítélésében, nagyon óvatosan kell eljárni, mert pl. audax egy tekintetre 
azt mutatja, hogy oda tartozik a hova judex, azaz a torokhangon végződő tökhöz, pedig valódi tőalakja: 
audáci, tehát az i-tőkhöz tartozik. Régen észrevették azt már, hogy a tulajdonságnevek, a tulajdonságnevi ré
szesülök (ritkábban a valódi részesülők), azután a semleges nemű szók, végre több más különösen olyan 
nominák, melyeknek accusativusok im-en végződik, az ablativusban i-t vesznek föl, p. o. ví, siti, imbrí, ritkán 
imbre, mari (Lucr. e maré), parti (Lucr. parte is) stb.; feltűnők az ilyenek : lapi, mintha tőalakja lapi volna 
e h. lapid, furfuri, carni, á nubi; kostáid e h. hoste, navalád e h. navali, praidád e h. praeda stb. Az «-tők is 
egyszerűen veszik föl a d ragot s később elvetik, p. o. senátűd, később sendtú, épen így quercú, acü, cornú stb. 
Ezen két tő : gru és su mint rendesen, úgy az ablativust is a mássalhangzói tök szerint képzi, tehát su-e, gru-e. 
A mássalhangzói tők e, regiesen ed ragot vesznek fö l: duce, duced, pede, vase stb.; az ilyen alakok végre mint 
facilumá-d arra mutatnak, hogy az e-n végződő adverbiumok egykor ablativusok voltak.

B. I g e r a g o z á s  (conjugatio).

Valamint a névtő valódi névvé vagyis szóvá a casusragok által lesz, úgy az igető is igévé csak a 
személyragok által lehet; a személyrag az, a mi az igét (verbum) a névtől annyira megkülönbözteti. A nevek
nek a mint látók, szorosan véve csak egy tőjük lehet s abból származnak az egyes casusok; az igének ellenben 
három töje.van, melyekből az egyes igeidők származhatnak, úgymint: jelenidöi, multidői és részesülői tő. A jelen
idői tőtől származnak: a) minden jelenidő (praesens) úgy az activumban mint a passivumban, b) minden végzetlen 
múlt (imperfectum) úgy az activumban mint a passivumban, c) az egyszerű jövő (futurum) úgy az activumban 
mint a passivumban, d) az állapotjegyző (gerundium), e) az igenevi tulajdoságnév (adjectivum verbale). A 
multidői tőtől származik minden múlt (perfectum), régenmult (plusquamperfectum) és jövőmult (futurum 
exactum) az activumban. A részesülői tőtől származnak : a) az activumban a határozatlan mód (infinitivus), 
és a részesülő (participium) jövője; b) a passivumban minden perfectum, plusquamperfectum és a futurum 
exactum, végre a futurum infinitivi. — Igetöuek nevezzük az igét azon állapotában, midőn minden személy
rag és módjelzö nélkül áll, p. o. amám, ebből: amá-i-m, ez ismét ebből: amá-je-m van összevonva; sim, ebből: 
s-iá-m e h. es-ie-m=io-iri-r— Hr\v, eredetileg szkr. as-ja-m; tehát az elsőben igető: ama, a másodikban gyök és 
igető: es; az i vagy a régibbre vagy iá, eredetiért az optativus módjelzöje, az m pedig az egyesi első személy 
ragja. E szerint hogy az igetőt megtalálhassuk, ismernünk kell a személyragot, az időt, a módot és az alakot.

1. S z e m é l y r a g o k .

A. Activum.

A személyragok lehetnek teljesek vagy elgyengültek, amazokat elsőrendű, ezeket másodrendű 
személyragoknak nevezik.

4*
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a) Egyes-szám 1. személy.

A szanszkritban elsőrendű személyrag mi (v. ö. Bopp, Vergl. Gramm. II. 270.1.), p. o. vahámi (praes.), 
a)perfectum személyraga a, ebből: ma, p. o. babhár-(m)a; másodrendű személyrag m, p. o. ubhara-m (im 
peri.), sjá-m (praes, opt.). A latin nyelv nem különbözteti ugyan meg többé az elsőrendű személyragot a másod
rendűtől, mindazonáltal hogy itt is megvolt, mutatja azon körülmény, miszerint mindazon alakok, melyek ere
detileg elsőrendű személyraggal birtak (kivétel inquam és sum, v. ö. Bopp, Vergl. Gramm. II. 259. 1.), azt egé
szen elvesztették, mig a másodrendű személyrag mindenütt megmaradt, p. o. amo, amabo, de amabam., amem, 
eram, sim stb. Az a-tők önhangzójukat a végönhangzóval o-ba olvasztják össze, p. o. voco, ebből: voca-o, ez pe
dig ismét ebből: vocajo, szkr. vakajd-mi. A Plautus-nál előforduló legom stb.-féle alakok mutatják, hogy a mi 
személyrag nem egyszerre veszett el, hanem először csak az i kopott le, az m pedig még megmaradt; hogy 
azután maga az m is elenyészett, azt átalában a latin nyelvben a szó végén álló m ingatag voltának lehet és 
kell tulajdonítani: különösen o után nem szenvedi a nyelv az orrhangot, mint ezt a mássalhangzói névrago
zásba tartozó nevek mutatják, p. o. homo, tőalak: komon, komin stb. A görög nyelv ily esetekben megtartja az 
orrhangot, p. o. nltvpwv, de pulmb, töalak: púimon.

b) Többes-szám 1. személy.

A szanszkritban elsőrendű személyrag masí, másodrendű más gyakran ma, p. o. imasi, i-mas=imus, 
vahá-masi, vahamas—vehimus. A latinban a rag mindenütt mus, ebből: mos=masi, más, p. o. fer-i-mus, gör. 
(fSQ-o-ptv, (ftQ-o-fuc, szkr. bkar-á-mas, ellenben: ás-ma, gör. rj(n')-/ug, erá-mus stb.

c) Egyes-szám 2. személy.

A szanszkritban elsőrendű személyrag sí, p. o. bkara-si, as-si, at-si, ebből: ad-si, gyök : ad— edere, 
a másodrendű személyrag s, p. o. abhara-s, (imperf.), bkare-s (opt.). A perfectumban tka, p. o. cakar-tha, gyök: 
k a r= facere; az imperativusban dhi, mely azonban csak mássalhangzó után szokott állani, p. o. ad-dhi, jelen- 
idői tő s gyök : ad=edere • önhangzó után dhi a foghangot elveszti, p. o. ápnu-hi, jelenidői tő: ápnu, gyök: 
dp=adipisci. A régibb szanszkritban még egy más személyrag is van t. i. tát, p. o. vaha-tát— vehi-to. A latin
ban a 2. személyraga s, ebből: si, p. o. es e h. es-s és ed-s, eredetileg as-si és ad-si, gyök és jelenidői' tő : es 
(essej, ed (edere); vehi-s, eredetileg vagha-si, mint sié-s, eredetileg as-já-s (praes, opt.). A perfectumban a sze
mélyrag sti (v. ö. alább az aoristos-féle perfectumot), ebből: sta, p. o. tutudi-sti; az imperativusban dhi egészen 
kiveszett, p. o. i, es, lege (az e itt a jelenidői tőhöz tartozik), ama stb. A szigru parancsoló mód ragja tb(d) 
megfelel a régi szanszkrit tát ragnak, p. o. es-to, ama-to, stb.

d) Többes-szám 2. személy.

A többes-szám 2. személy elsőrendű ragja a szanszkritban tka, a másodrendű ta, p. o. bhara-tka 
(praes, ind.), abhara-ta (imperf.), bkare-ta (praes, opt.). Az imperativus ragja hasonlóképen ta, p. o. bkara-ta, 
a régi szanszkritban tát. A perfectumban a személyrag mássalhangzója egészen kiveszett, p. o. bhabra, ebből : 
babkar-a e h. babkar-ta, ez pedig ebből: babhar-tasi. — A latinban a személyrag tis, ebből: tisi, p. o. es-tis, a 
perfectumban stis, p. o. tutudi-stis; az imperativusban tőle, mely még teljesebb a szanszkrit tát-nál, p. o. es-tbte 
stb. Az enyhe imperativus ragja te, mint a görögben re, megrövidítve ebből: tasi, tas, p. o. es-te, gör. in-rí stb.

e) Egyes-szám 3. személy.

Az egyes-szám 3. személy elsőrendű ragja a szanszkritban ti, p. o. bhara-ti, as-ti, (praes); másod
rendű személyrag t, p. o. bhare-t, sjá-t (praes, opt.), abkara-t, (imperf.). Az imperativus ragja a régi szanszkritban 
tát, közönségesen tu, p. o. bkara-tu, as-tu. A perfectum ragja a, ebből: ta, p. o. babhár-a, ebből: babkár-ta. — 
A latinban a személyrag mindenütt t, ebből: ti, tehát a másodrendű személyrag az első helyett, p. o. es-t, ve-
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hi-t, era-t, sie-t, dedi-t; a régibb nyelvben ezen t alig vala hallható, innen van hogy néha d áll helyette, p. o. 
feci-d, exea-d, sőt néha egészen is elenyészik, p. o. dede e h. dedit. A to az imperativusban tód helyett áll, v. ö. 
a régi szanszkrit tát, görög tw(t) ragot, p. o. vehi-to, gör. qpeps-rco e h. (ptos-ron, szkr. vaha-tát.

f) Többes-szám 3. személy.

A többes-szám 3. személy elsőrendű ragja a szanszkritban anti, nti, p. o. s-anti, bhara-nti. Másod
rendű személyrag ant, nt, mely ragok helyett azonban a hangtan szabályai szerint an, n szokott állani, p. o. 
ás-an, ebből: a-as-ant, abhara-n (imperf.) A perfectum ragja us, p. o- íakr-us, ebből: Sakar-ant e h. kakar-ant, 
gyök; kar=facere. Az imperativus ragja antu, ntu, p. o. s-antu, gyök : as, bhara-ntu stb. —  A latinban az elsö- 
és másodrendű személyrag nt e h. nti, p. o. vehu-nt, elavult veho-nti, szkr. valia-nti. A szanszkrit anti csak eb
ben fordul elé : s-unl azaz es-onti, szkr. as-anti. A teljes nti rag megmaradt ebben : tremonti (tremunt). A per 
fectumban a re rag össze van vonva ebből: r-ont e h. s-onti, p. o. dedis-onti, ebből: deder-ont, később dedér-unt 
és deder-e, ebből: deder-o (v. ö. ezen archaismusokat: dedr-ot, dedr-o). Az imperativus ragja nto, p. o. feru-nto, 
gör. cfSQÓ-rrwv, a dóriai dialectusban : yepó-vrco, szkr. valia-ntát (mert a régi szanszkritban ntát személyrag is 
fordul elé, v. ö. Benfey, Kurze Sanskritgramm. 91.1.).

B. Passivum.

Nyelvtanomban (89. §.) az áll, hogy a szenvedő alak egészen a cselekvő alakból képeztetik, 
hogy értettük azt, itt eléadjuk. A latin a passivumot, egyetlen személy (plur. 2. sz.) kivételével, min
denütt a pronomen reflexivummal (se szkr. sva) képezi, épen úgy mint a szláv, azon különbséggel, 
hogy a latinban a se szorosabban csatlakozik az ige cselekvő alakjához mint a szlávban; az e t. i. 
egészen elvész, az s pedig az egyes-szám 2. személy kivételével r-be megy á t, tehát veho-r megfelel 
a szláv vezu-s, ebből: vezu-si,' alaknak. E szerint amo-r— amo-se, amari-s=amasi-se, amatu-r—amatu-se; 
amamur ■= amamusi-se, amantu-r — amantu-se *). Épen így képeztetik: amabar =  amabam-se ■ amer =  
amem-se; amare— ama-se, qmator=amato-se, amantor—amanto-se stb. — A többes-szám 2. személy raga mini, 
elavult ménéi, meneis, mely eredetileg részesülői képző — szkr. mána, gör. j<nvo, p. o. bhara-mána—gnQÓ-gsvo stb. 
A latinban csak nehány substantivumban lehet ezen képző maradványait föltalálni, p. o. alu-mno e h. alo-meno, 
gyök : al (alere), vertu-mno e h. verto-meno, gyök: vert (vertere) ; a képző itt is mint a görögben menő volt, 
melyből az e kiveszett. így felel meg igen gyakran a görög s a latin t'-nek, p. o. homin-is és noigér-og stb. E sze
rint feri-mini egészen megfelel a görög cptQÓ-qtroi, szkr. bhara-mána alakoknak. Ezen részesülői képző előfor
dul még a régibb latin nyelvben a parancsoló mód egyesi 2. és 3. személyében is, p. o. fa-mino, praefa-mino, 
antesta-mino, projite-mino, progredi-mino, frui-mino stb. (v. ö. Bopp, Vergl. Gramm. II. 327. 1.); ellenben a la
tin nyelvtanainkban még mindig szerepelő amaminor, legiminor stb. alakokat Rítschl (Rhein. Mus. fúr Philol 
N. F. XVI. 305. 1.) traditionalis fictióknak nevezi.

2. T ő id ó 'k .

I. Jelenidöi tö.
$

A jelenidői tőt az árja nyelvekben tízféleképen lehet képezni :
1. A tiszta gyök, p. o. szkr. ad-mi, gyök s egyszersmind jelenidöi tő: ad (edere).

*) Ezen alakok fejlődése következőleg történt: amose, az s két önhangzó között a hangtan szabálya szerint r-be 
megy át (mint generis e h. genesis, eram e h. esam stb.), tehát amore, az e lekopása után amor; amasi-se, itt az activumi személy
rag si teljesen megvan, csakhogy az s két önhangzó között r-be ment á t ; a reflexivumhoz tartozó s azonban változatlanul 
megmaradt; amalu-se, itt ismét megvan az activumi személyrag (ti) teljesen, csakhogy az i helyébe u lépett: amamusi-se azaz 
ama -h musif eredetileg masi - \-  se, ebből az s-nek két önhangzó közt r-ré változása után amamurise, a személyrag végönhang- 
zója kiesése és a reflexrvum önbangzója lekopása után amamurs lett, mely alakból végre amamur (mint qualuors-bó\ quatuor) 
fejlődött k i; amantu-se, itt ismét az activumi személyrag önhangzója (nti) épen úgy mint az egyesi 3. személyben ie-ba ment át.
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2. A tiszta gyökhöz tőképzö ajárul, mely a az egyesi és többesi 1. személyben fokoztatik, p. o. je
lenidői tő tuda, gyök: tud (tundere) ; 1. sz. sing. praes, tudá-mi, 1. sz. plur. tudá-masi, de tuda-si, tuda-ti (2. 
és 3. személy sing.).

3. A tiszta gyök önhangzója fokoztatik, mely fokozás azonban csak az egyes szám ragjai előtt ma
radhat, p. o. sing. 1. sz. é-mi, 2. sz. e-si, 3. sz. é-ti; plur. 1. sz. i-masi, 2. sz. i-tha, 3. sz. ij-anti ■ jelenidöi tő s 
egyszersmind gyök: ai, i (ire).

4. A fokozott gyökhöz ajáru l, a fokozás itt mindenütt, tehát a conjunctivus és optativusban is ma
rad, p. o. sing. 3. sz. bödha-ti; plur. 1. sz. bödhá-mas, gyök: budh (nőssé).

5. A gyökhöz kettőzés (reduplicatio) járul és hogy ha a gyök önhangzón végződik fokozás áll be, p. o. 
sing. 1. sz. dadá-mi, gyök: da (dare).

6. A gyökhöz nu járul, mely az egyes-számban fokoztatik, p. o. sing. 1. sz. str-nó-mi, gyök: star
(sternere).

7. A gyökhöz na járul, p. o. grh-ha-té, rendesen grh-ni-té e h. grabh-na-tai (1. sz. sing. med.), gyök: 
grabh, gr ah (prehendere).

8. Az orrhang mássalhangzón végződő gyökökben a gyök végmássalhangzója elébe lép, p. o. je
lenidői tő : ju-na-%, jung, gyök: ju% (jungere); 1. sz. sin g. ju-na-fi-mi.

9. A gyökhöz ja  járul, melynek önhangzója az indicativusban az 1. személyek ragjai előtt fokoz
tatik, p. o. jelenidői tő : svidja, gyök: svid (sudare), sing. 1. sz. svidjá-mi, 2. személy svid-jasi stb., épen úgy 
mint bhará-mi.

10. A gyökhöz szkr. cha, ered. s/fca járul, p. o. rcha, azaz arska, gyök: ar (ire); sing. 3. sz. r-ccha-ti 
és ar-cha-ti; ga-ccha-ti. gyök: ga (ga-m=zire).

Ha már most az előadott jelenidői tő tíz osztályát a latin igék jelenidői tőivel összevetjük, úgy ta
láljuk, hogy az 1. osztálynak következők felelnek meg: jelenidői tő s egyszersmind gyök: es; sing. 1. sz. sum 
e h. es-u-m, ebből: es-m(i), 2. sz. es e h. ess(i), 3. sz. es-t; plur. 1. sz. sumus e h. e-sumus, ebből: es-mus ; jelen
idöi tő és gyök: easin g . 3. sz. es-t, ebből: ed-t(i), de edo, edimus, a 2. osztály szerint; vol-t, jelenidői tő 
és gyök : vol, vei, eredetileg var, vol-u-mus, szkr. var-masi; fer-t (eredetileg a 2. osztályhoz tartozott), gyök: 
f é r ; da-t, sta-t, gyök : da, sta, jelenleg ezek is ide tartoznak, eredetileg azonban az 5. osztályban voltak. — 
A 2. osztályba azon igék tartoznak, melyek nyelvtanomban mint mássalhangzói tök vannak felhozva, p. o 
jelenidöi tő : vehi eredetileg vaha (az a a latinban i-vé gyengül), gyök: véli, eredetileg vah; sing. 1. sz. veho, 
azaz vehő-mi, eredetileg valiá-mi, 2. sz. veh is, ered. vaha-si, 3. sz. vehi-t, ered. vaha-ti; plur. 1. sz. vehi-mus, el- 
térőleg a szanszkrittól, hol a tőképző a megnyúlik, tehát mintha vaha-masi és nem vahá-masi volna, mely utóbbi 
a latinban szükségesképen veho-mus-nsik hangzauék; 2. sz. vehi-tis, ered. vaha-tasi, 3. sz. vehu-nt, elavult ve- 
ho-nti, ered. vaha-nti. Épen ilyenek: legi-t, gyök: leg, edi-t (eredetileg az 1. osztályba tartozott), gyök: ed ; vo. 
mi-t, e h. vemi-t, gyök : vöm, vem; agi-t, gyök : ag ; cadi-t, gyök : cad; trahi-t, gyök : trah ; coqiá-t, gyök : coqa, 
coc stb. Az ide tartozó görög igék hasonlóan képzik jelenidői tőjöket, p. o. (pegs, <pego, gyök: cpeo ■ sing. 1. sz. 
(jpggm(-[u), 3. sz. cpégs-(r)i; plur. 1. sz. cpégo-psv stb.

Az d, é és * igeragozásban az igető egyszersmind jelenidői tő is ugyan, de vannak olyan igék is 
melyekben csak a jelenidői tőben marad az d, é és * önhangzó, p. o- necá-mus, de e-nec-tus (v. ö. nex, nec-is) ; 
sedé-mus, de sedi ; oide-mus, de vidi ; veni-mus, de verd. Az ilyeneknél pedig: peti-mus és peti-vi, peti-tum; quae- 
ri-mus és quaesi-vi • cupi-rnus és cupí-vi stb. épen az ellenkező áll, t. i. míg a jelenidői töt a mássalhangzói ige
ragozás Szerint képzik, addig multidői és részesülői tőjük az önhangzói igeragozásba megy át (v. ö. Nyelvtanom 
133— 137. §.). A 3. osztályba csak ezen jelenidői tő tartozik: ei, gyök: i; sing. 3. sz. ei-t, 2. sz. e is  (az 1. sz. 
azonban eo azaz ajd-mi, a 4. osztály szerint, nem eim); a plurálisban a fokozás megmarad: 1. sz. ei-mus, 2. ei- 
tis, 3. e-unt e h. ei-unt, tőalak: aj-anti. A tiszta gyökbeli önhangzó eléfordul ebben: i-tum. A 4. osztálynak 
megfelelnek: jelenidői tő douci tőalak : dauka; sing. 3. sz. douci-t, szkr. dauka-ti, gyök: due (v. ö. düc-em) ; 
deici-t, gyök: die (v. ö. in-dic-are, causi-dic-us); feidi-t, gyök : fid  ( \. ö. per-fid-us) ;jlui-t e h. jluvi-t, jlovi-t 
(flovont eléfordul), ebből: jlevi-t, gyök : j l u ; épen így plui-t, ebből: pluvi-t, plevi-t, szkr. plava-ti, gyök : plu 
stb. — Az 5. osztály csak gyéren van képviselve a latinban s mindig tőképzö a-val, p. o. gigni-t e h. gigeni-t, 
szkr. ga-gana-ti (v. ö. jny(s)vo-pui), gyök : gén; sidi-t azaz sisdi-t, ebből: sisedi-t, eredetileg: sisada-ti (v. ö. í(a>,
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szkr. sida-ti). Az önhangzón végződő gyökökben az önhangzó a jelenidöi tő véghangjául vétetik, p. o. si-sti-t, 
eredetileg: si-sta-ti, gyök : sta (sta-tum);  se-ri-t azaz si-si-t, eredetileg: si-sa-ti (az i átmegy e-be r előtt, 1. fen
tebb a hangtant), gyök: sa (sá-tum) ; bi-bi-t, ebből: pi-pi-t, gyök: ói, eredetileg: pi, pa.— A G, 7 és 8. osztálynak 
a latinban azon igék felelnek meg, melyek a jelenidöi tőt wa-val képzik. Ezen na képző eléfordul a) önhangzók és 
r  után, p. o. li-ni-t, gyök : li (le-vi, lí-tum) ; si-ni-t, gyök: si (si-vi, si-tum) ;  cer-ni-t, gyök : cer, ere, (cre-vi, cre
tum) ■ ster-ni-t (v. ö. orÓQ-vv-pi, szkr. str-no-mi), gyök : ster, stra (stra-tum) ; sper-ni-t, gyök: sper, spre (spretum); 
po-ni-t azaz pos-ni-t, gyök: pos (pös-ui) ; contem-ni-t, gyök: tern ( zon-tem-p-tum, tem-p-si) ; b) oly igékben, me
lyeknek gyökük mássalhangzón végződik, p. o. ta-n-gi-t, gyök: tag ( te-tig-i, tac-tum) ; pa-n-gi-t, gyök: pag (pé
pig-i, pac-tum) ; fra-n-gi-t, gyök: frag (fregi, frac-tum) ; fi-n-gi-t, gyök : fig (fic-tus) ; linqui-t, gyök : liqu, lie (re- 
lic-tus) ; scindi-t, gyök : scid (sci-cid-i, scissus, ebből: scid-tus) fundi-t, gyök: fű d  ( fu d i);  tundi-t, gyök : tud 
(tu-tud-i); rumpi-t, gyök: rup stb. Megjegyezni való, hogy az orrhang gyakran az igegyökbe is befuródik, p. o. 
jungo, gyök -jug, de junctus, junxi e h.juctus, j u x i ; a tiszta gyök megmaradt ebben : jug-um . A 9. osztályba 
képzőjéből, mely a latinban./* volna, a j  kiesik i  előtt, p. o. capi-o, capi-mus, nem capji-mus, gyök : cap (cep-i, 
cap-tus) ; jaci-o, gyök : jac (jac-tus) ; épen így fugio, fodio, lacio, quatio, pario, mejo, ebből: tnigjo, gyök : mig ; 
ájo, ebből: agjo, gyök: ag ; morior, tő : m arja, gyök : m ar; gradior stb. Ide tartoznak az ilyen igék i s : statuo, 
metuo, tribuo, minuo stb .; statuo tehát e h. á ll: statuio, eredetileg statujdmi, épen úgy mint a görögben fu&vm 
e h. fit it vico áll, szkr. madhujámi. A 10. osztály ska képzője a latinban igen gyakori, p. o. gna-sco-r, gyök: gna 
(gna-tus) ; ap-i-sco-r (i kötőhangzóval), gyök : ap (ap-tus);  pac-i-sco-r, gyök : pác; re-viv-i-sco (re-vic-si), gyök ; 
vív, vigv stb.; disco e h. dic-sco (v. ö. didid) ; ebben : nanc-i-scor, gyök : nac (nac-tus) a ska képző mellett orr
hang is van.

Ezenkívül van még a görög és latinban egy osztály, mely a jelenidői tőt ta képzővel képzi, p. o- 
zvn-rm, gyök : rvn (s-rvn-ov) ; zix-rco, gyök: zix, ebből: ttx (s zsx-ov, zé-zox-a) ; plec-t-o, flec-t-o stb. Megjegyezni 
valók végre a latinban az l, r és t megkettőzésével képzett jelenidői tök, milyenek : pello, vello, mitto, ezekből: 
pelno, velno, mitjo (v. ö. Meyer Leo, Vergi. Gramm. 1. 93 és 258. 1.). II.

II. Multidöi t'ó:

A multidöi tőt a latinban háromféleképen lehet képezni:
1. Kettőzéssel (reduplicatio), a mi következőképen történik: az ige kezdő mássalhangzója a kettő

zésben változatlanul marad, az st, sp és sc-vel kezdődő gyökök azonban dissimilatio következtében s-jöket el
vesztik, p. o. ste-ti e h- ste-sti, gyök: sta ; spo-pond-i e h. spo-spond-i, gyök: spond; sci-cid-i e h. sci-scid-i, 
gyök: scid. A kettőzött szótagban a gyökönhangzó e lesz, p. o. ce-cin-i, gyök : can; pe-pig-i, gyök : pag; te-tig-i, 
gyök : tag; ce-cid-i, gyök : cad; pe-per-i, gyök: par ; me-min-i, gyök : m an ; te-tin-i (teneo), gyök : tan; pe-perc-i, 
gyök : pare; fe-fell-i, ettől :fall-o ; pe-péd-i, ettől :ped-o, gyök : pard; pe-pend-it ettől: pend-o; te-tend-i ettől: tend-o, 
a gyökönhangzó eredetileg ezekben is a volt; de-di, gyök: da ; steti, gyök : sta; pe-pul-i, e ttő l: pello, gyök: p a l; 
tetul-i, gyök: tál (\. ö. tol-lo, tol-erare, tla-tum). Mindezekben a gyökönhangzó gyengült i, e és«-vá, a körülötte 
álló hangoknak befolyása által. Az oly gyökök, melyekben az o megszilárdult, azt a kettőzésben is megtart
ják, mo-mord-i, ettől: mord-eo, gyök: szkr. mard (conterere), po-posc-i, gyök: pose e h. porsc. Egyébiránt a régi 
nyelvben a rendes alakok is eléfordulnak : memordi, peposci, spepondi. Az oly gyökök, melyekben az önhangzó 
i, az a kettőzésben is megmarad, p. o. sci-cid-i, gyök: scid (scindo, v. ö. gör. apd, ebben : gyök: szkr.
chid, azaz scid) ; di-dic-i, ámbár disco e h. dic-sco és doceo, ezen gyökre : dák (v. ö. 8idá(x)ffxa>) mutatnak visz- 
sza ; bibi, ettől: bi-b-o, gyök: pa, de pi is, mely gyökökben a p  átment ó-be; ce cid-i, e ttő l: caed-o, itt az ae, ai, 
kettösönhangzó első alkatrésze miatt a kettőzött szótagban e áll. Az oly gyökök, melyekben u önhangzó van, azt 
a kettőzött szótagban is megtartják, p. o. pu-pug-i, gyök: pug ; cu-curr-i, ettől: curro, ámbár a gyök: kar, te
hát a perfectumnak így kellene lenni: ce-curr-i, mely alakot Gellius fel is hoz.

2. Kiveszett kettőzéssel; ilyen igék: tüli, ebből: tetu li; scidi, mely alak azon időből származik, 
mikor még sci-cidi, sci-scidi volt; con-tudi, ebből: tu tudi;fid i e h.fi-fid i; corn-peri (v. ö. peperi). Gyakori ezen 
kiveszés az oly igéknél, melyek praepositiókkal vannak összetéve, p. o. con-cidi (v. ö. ce-cidi), ex-puli (v. ö. 
pepuli), ac-curri (v. ö. cucurri). — Ide tartoznak valószínűleg azon perfectumok is, melyeknek tői a jelenidöi
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tővel egyenlők, p. o. verti, ebből: veverti (szkr. vavarta), de-fendi, pandi, scandi, cüdi, tehát csaknem mind 
olyan igék, melyeknek töönhangzöjuk vagy természetük vagy pedig helyzetöknél fogva hosszú; továbbá az w-tők, 
milyenek: plu-i, ru-i, fu-i, so-lui, elavult füv-i stb. Itt a perfectum régibb alakja így volt: fö-fouv-i, a még ré
gibb alak: fu-fov-i, a perfectumtö tőalakja bhubhav, ebből a reduplicatio kiveszése után lett fouvi, azaz fövi, 
f u i ; plui a plu-plűv-i alak maradványa, tőalak: plu-plőv-i, ebből a praesens plur. 3. sz. plov-onti e h. plev- 
onti— TiXéforti.

3. Összevonással, azaz az ige a gyök kezdő betűjét elveszti s azután a reduplicatio önhangzója a 
gyökönhangzóval összevonatik, p. o . f e d ,  ebből: fofici, gyök : f a c ; fregi, ebből: fre frig i, gyök: f r a g ; jeci, eb
ből : jejici, gyök : ja c ; cepi, ebből: cecipi, gyök: cap; egi, ebből: eg-ig-i, gyök: ag ; légi, ebből: leligi, 
gyök : leg; veni, ebből: vevini (v. Ö. tetini, ettől: teneo), gyök : ven ; födi, ebből: fofodi, gyök: f ö d ; fög i, ebből: 
fu fu g i, gyök: f u g ; rűpi, ebből: rurupi, gyök: rup; föd i, ebből: fu fudi, gyök: fö d  ; vidi, ebből: vividi, gyök: 
v id ; víci, ebből: vivid, gyök: vic; liqui, ebből: liliqui, g y ö k : liqu, — így származik valószinüleg scábi is eb
ből scascabi, noha scaóo-ból inkább scescibi, scébi alakot várnánk.

A latin perfectumnak azonban van még egy másik alakja is, mely a szanszkrit és görög aoristus- 
nak felel meg. Az egész alak összehasonlítása végett álljon itt következő szkr. aoristus; töalak: kship (dobni).
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Activum
Singularis pluralis

a-ksháip-sam a-ksháip-sma
a-ksháip-sis a-ksháip-ta
a-ksháip-sit a-ksháip-sus

Medium
Singularis pluralis

a-kship-si a-kship-smahi
a-kship-thás a-kship-dhvam
a-kship-ta a-kship-sata.

Itt mindjárt szemünkbe tűnik a mediumi 1. sz. akshipsi hasonlósága a latin scripsi alakkal, mely 
nem tekintve a végső i hosszúságát az augmentum nélküli kshipsi alaknak teljes hasonmása. Az egyesi 3. sz. 
scripsit közelebb áll az activum egyesi 3. személyhez (aksháipsit), mely vriddhi *) nélkül akshipsit volna. Épen 
így egyez meg vexit (vec-sit) a vele egy jelentésű avákshit és vexi, avákshi alakkal. A 2. sz. vexisti is közelebb 
áll a medium akship-thas e h. akship-sthas mint az activum aksliáip-sis alakhoz. Ha tehát a vexisti alakban levő 
t i  személyragnak a szkr. thds az alapja s az egész idő nem egyéb mint aoristus, akkor az ilyen perfectum 
mint serpsi, leginkább összehasonlítható ezzel: ajásisham (ja = ir e ), melynek a médiumban a 2. személye így 
volna: ajd-sishthás, s ez pedig igen hűen tükrözi vissza a serp-sisti alakot, mivel a teljes síi személyrag 
megvan benne. A t előtt álló s igazolására föl lehet még hozni a szkr. verb, precativum aoristusát is, mely a 
médiumban hasonlóképen a létige s-jét a gyökkel köti össze, még pedig vagy közvetlenül vagy i kötőhangzó
val s a t vagy íá-val kezdődő személyragok előtt még egy másik s-et vesz föl, p. o. ezen gyökből: sarp, srp 
így volna: srpsishthds, mely alakhoz serpsisti igen közel áll, csakhogy az i ebben serps-i-sti kötőhangzó, 
amabban pedig módviszonyt jelző. A többesi első személy le sz : sfpsihmahi, nem srpsismáhi, épen úgy mint 
serpsiAvA serpsimus és nem serpsismus lesz. Az egyesi 1. sz. si végzetében az i  eredeti a-böl lett, épen úgy 
mint ezekben: veh-i-s, veli-i-t, veh-i-tis, veh-i-mus, ezekből: vah-a-si, vah-a-ti, vah-a-tha, vah-á-mas, tehát 
a si megfelel a görög <ra, szkr. sa, sá  végzeteknek. E szerint dic-si—s8ux-<ja=adik-sha-m, med. adik-shi; dic- 
si-sti— édeix-aco— adik-sha-thds (med.); dic-si-t— eSerx-m e h. sőeix-aaz (v. ö. édeíx-tra-zo, szkr. adik-sha-ta)— adik- 
sha-t ■ dic-si-mus— éŐelx-(Ta-iuv=adik-shá-ma; dic-si-stis=idsix-aa-zs, adik-sha-ta ; dic-sé-runt=só'eix-tra-v=adik- 
sha-n. Ebben: dic-se-runt az r  kétségkívül s-böl lett, mint ebben : eram, ero e h. esam, eső; tehát benne a létige 
kétszer azaz reduplicálva van. Feltűnő még ezen alakban az e hosszúsága, minthogy r előtt i rendesen e-be 
megy át (v. ö. amaverim e h. amavisini). Bopp ezen hosszú e-ben augmentumot lát, épen úgy mint ezekben : 
leg-6-bam, dic-e-bam e h. leg-i-bam,\ dic-i-bam, elemzi tehát íg y : dic-é-bam=dic-e-ebam, dic-sé-runt=dic-se- 
erunt. Ezen elemzés igazolásárá felhozza dic-e-rem és dic-se-rim alakokat, melyekben, mivel a gör. conjunctivus- 
ban és szanszkrit potentialisban augmentumnak helye nem lévén, semmi ok sem volt, hogy a jelenidöi tő :

A rr. indllff

(incrementum).
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<fc'ce=szkr. diSa (ebből: dis -J- osztályönhangzó a), vagy a multidöi tő : dic-se, azaz d ic s i  e h. dic-sa= szkr. dik- 
sha, görög őiix-ca — rövid e-je meghosszabbittassék *).

111. Részesülői tő.

A részesülői tő képzője eredetileg ta, latinban: to, mely nem egyéb mint egy névmási tő, mint azt 
például ezen szanszkrit névmási alakban: tad (az) világosan láthatni. Ezen képző a latinban egyszerűen az 
ige gyökéhez vagy pedig az ige tőalakjához kapcsoltatik, p. o. da-to, gyök: da {dare), coc-to, gyök: coc (co
quere), rupto, gyök: rup (rumpere); amáto, tőalak : ama, sopito, töalak : sopí stb. A hangtani szabályra azon
ban ügyelni kell, melynél fogva a to képző előtt a némahangokböl csak a kemény c és p  állhat, p. o. rec-to, eb
ből : reg-to (regere), lec-to, ebből: leg-to (legere) ; scrip-to, ebből: scrib-to, nup-to, ebből: nub-to. Mennyire kedvelli 
ezen részesülő képző í-je a p hangot kitetszik abból, hogy gyakran m után az igetö és képző közt oly igékben 
is áll, hol tulajdonképen semmi helye nem volna, p. o. em-p-to, ebből: emo, sum-p-to, ebből: súmo. Ellenben, 
hogy mennyire nem tűri a foghangot maga előtt, azt eléggé bizonyítja azon gyakori eset, miszerint nemcsak az 
előtte álló foghangot változtatja s-szé, hanem az is megtörténik, hogy maga is sziszegőhangba megy át, p. o. 
misso, ebből: mis-to (mittere), fosso, ebből: fod-to (fodere) stb. — Néha az igető és képző között egy rövid i  
á ll; gyakori ez az eset a folyékony hangon végződő igetőknél, p. o. gen-i-to (gignere=gi-genere), vom-i-to (vo
mere) stb. Ez az eset más igékben is eléfordul, p. o. pins-i-to, de pin-so, sőt pis-to is lehet (pinsere), parc-i-to 
vagy parso (parcere), fru-i-to  vagy fruc-to ( fr u i) ; leggyakoribb azonban az «-igeragozásba tartozó igéknél, p. 
o. habito (habere), monito (monére) stb- Feltűnő azonban, hogy némely ito-n végződő részesülői tőnek a-igera- 
gozásba tartozó tőalakja van, p. o. domito, ettől: domare, vetito, ettől: vetáre stb. Ezen i a szanszkrit származ
tatott igék participiumaiban is eléfordul a ta képző előtt, p. o. páti-ta, de pata-ja-ti (3. sz. sing. praes, ind.)' 
vai-di-ta, de vajda-ja-ti stb .; tehát az i eredeti ja  helyett áll. A latinban is nagyon hihető, hogy pl. ennek 
amáto eredeti tőalakja amajato volt, ennek : fin ito  fin ijito , ennek: statűto statujito stb.

Megjegyezni való, hogy az úgynevezett ,hanyattszó‘ nem származik ám a részesülő: tőalaktól, mert 
ez utóbbiban a képző to, az elsőben pedig tu. Igaz, hogy ezen képzők egymáshoz igen közel állanak, de még
sem ugyanazok, azért igen nagy tévedés volna azt állítani, hogy az egyik a másikból származik. A rokonság 
köztük csak az, hogy a cselekvés valósítását mindkettő mutatónévmási képzővel eszközli, mely képzőt a latin 
is-te és a következő névmási határozókban: tűm, tam, ita, továbbá a görög ró, rovzo és a következő névmási 
határozókban : rrj, rón  — világosan meg lehet ismerni. Ezen tu képző a szanszkritban meglehetős gyakori, p. 
o. gátu— cantu stb.; rendesen azonban az infinitivusban használtaik, p. o. dátum=dare, pactum—coquere, bhu- 
vitum—fieri, esse. Az ilyen infinitivusszal egészen megegyez a latin supinum, tehát dátum, pactum egészen meg
felelnek datum, coctum alakoknak. A supinum-név, melyet a grammaticusok ezen alaknak adtak, épen olyan 
semmit mondó fordítása a görög vnnov szónak, mint a hanyattszó a latin supiuumuak. Priscian eme szavai: 
Supina nominantur, quia a passivis participiis, quae quidam supina nominaverunt, nascuntur — mutatják, hogy 
ezen elnevezésnek a part. pass, perfectum-mal való látszólagos egyenlőség vala az oka. A supinumnak kétféle 
alakja van használatban, t. i. az accusativusi és ablativusi, tulajdonképen tehát róluk a casus-tanban kellene 
szólani, ha a supinumot eleitől fogva valami különösnek nem tartották volna, s épen ezért az igehajlítás-tanba 
szőni meg nem szokják. Ennek oka kétségkívül az volt, hogy ilyen igeféle nevet a latin igétől igen könnyű 
vala képezni, sőt a tu képző olykor csakis a supinumban fordul elé, p. o. magistratu, mely közvetlenül nem

*) Schleicher (Compendium d. vergi, gramm. 559. 1.) a latin perfectum képzéséről egészen más véleményben 
van, azt hiszi ugyanis, hogy a sing. 1. sz. í= ei végzete eim helyett áll, mint fero e li. ferumi ; ez az eim ismét -is-m-re vihető 
vissza, melyből az s kiesvén helyébe az i fokozása lépett. A plur. 1. sz. -imus végzete vagy nem vette fői az s-et vagy pedig a 
rövid i daczára -ismus helyett áll, épen úgy mint cümtna (carmen mellett) e h. casmena, gyök : cas, szkr. (as (narrare, dicere). A 
sing. 2. és plur. 2. és 3. személyben az is teljesen megvan. A sing. 3. személynek végzete a régi latinban -ít, -el, p. o. dedet, 
dedé,fűét,fűit; azi ésé hosszú voltát azonkívül, hogy a költők hosszúnak vették,bizonyítják az ilyen előforduló alakok is: redi_ 
eit, dedeit stb. Ez az -eit, -ét, -ít pedig, habár nem egészen szabályszerüleg is, -ü-í ből lett. E szerint az egész perfectum régibb 
alakjai következőleg állíthatók össze : sing. fefic-is-m(i), 2. fefic-is-ti, 3. fefic-is-t; plur. 1. fefic-is-mus,2. fefic-is-lis, S. fepc-is-onli; 
tehát a perfectum képzője -is volna, melynek s-je nem egyéb mint a szkr. as gyök, az i pedig segédönhangzó. Ha a gyök a-n 
végződik ez az -is előtt kiesik, p. o. gyök : da, multidöi tő : de-d-is; gyök : sta, multidöi tő : ste-l-is.
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magistro, hanem magistráre alakra mutat vissza; épen így principatu, erre : principari; mely igék a későbbi 
íróknál elé is fordulnak (V. ö. Meyer Leo, Vergi. Gramm. II. 372 stb. lapokat. Schoematm, Die Lebre von den 
íRedetheilen 50 stb. lapokat.).

3. M ó d o k .

Az indicativus és imperativusnak semmi módjelzőjük nem lévén a személyragoknak a tőhöz való 
közvetlen kapcsolásával képeztetnek, p. o. moné-mus, lege, legite stb. — A conjunctivus, melybe a latinban az 
optativus is beléolvadt, megfelel alakjára nézve a görög optativusnak és szanszkrit potentialis-nak, p. o. szkr. 
jelenidői tő : as (esse), 1. sz. sjám e h. as-ja-m, gör. jelenidői tő : tg (esse), 1. sz. tit)v azaz ic-jg-fi; latin jelenidöi 
tő : es, 1. sz. sim e h. sím ; ennek régibb alakja: s-ie-m e h. es-ie-m— éa-vn-v. Ezen elavult alak igen nagy fon
tossággal bír, mert a szkr. módjelző ja ,  gör. ir\ benne egészen megvan. Innen következik, hogy ennek i s : vel-i-m 
egy régibb velie-m alak felel meg; épen így magyarázhatók: edim, edis, edit, elavult ediem, edies, ediet—  szkr. 
adjam, adjás, ad já t; du-i-m e h. da-im, ebből: da-ié-m—<5o-irr v. Ezekből világos, hogy a conj. jelzője a latin
ban i, ebből: ié, gör. ig, szkr .ja . Az a-igeragozás conj. praesense tehát következőleg elemezhető: amem, ebből: 
angd-i-m, amá-já-m e h. amá-jé-m (v. ö. npqíqv azaz rifim-jrjv) ; az e-igeragozásé így: moneam, ebből: mone-jd-m, 
szkr. m ánajá-m i; a mássalhangzói igeragozásé így: veh-á-s, ebből: velie-já-s, szkr. vahá-si; az «-igeragozásé 
gy : sopi-d-s, ebből: sopijá-s, szkr. svápajá-si.

4. I dő k .

A fentebb előadottakban az idők nagy része meglevőn fejtve, itt csak az indic, imperf., futurum 
és a conj. imperfectumra szorítkozunk.

1. Az imperfectum indic, képzője ba, mely nem egyéb mint a létige (sum) tője. Tudjuk ugyanis, 
hogy a sum segitőigének két tője van, u. m. es jelenidői, f u  multidöi. Ezen fu  azaz phu nem egyéb mint a szkr. 
bhu (esse). A b« képző előtt az önbangzó mindig megnyúlik, p. o. amá-ba-m, moné-ba-m, lege-bu-m. audié-ba-m.

2. Az indic, futurum képzője bo, mely a óa-hoz igen közel áll, mivel mindketten ugyanazon tőből 
( fu )  származnak; ragozásban erő, azaz erio=esio alakkal egészen megegyez, tehát bo e b. á ll: bio, hunt e h. 
biunt; ezekben pedig: bis, bit, bimus, bitis az i a szkr. futurumjelző összevonása. Ezen képző csak az a- és 
e-igeragozásba tartozó igéknél van használatban, a régibb nyelvben azonban a mássalhangzói igeragozásban 
is eléfordul, p. o. audibo, venibo, dormibo, servibo, opperibor stb., sőt ilyenek is találtatnak: dicebo, exsugebo, 
vivebo stb. Ebből világos, hogy eredetileg csak ilyen futurum létezett s a legam, audiam-{é\ék csak később a 
conj. praesensből mentek át.

3. A conj. imperfectum képzője : sem azaz sem, mely vagy a siem mellékalakja vagy pedig az in
dicativi eram=esam alakból van képezve i módjelzővel, tehát esaim=(e)sém; mint amaim—amem.

III . A latin nyelv tanítása.

A latin nyelv tanításában nálunk három methodust lehet megkülönböztetni, u. m. a régit, az újab
bat és legujabbat. A régi methodus követői közül vegyük fel Rhenius és Márton, az újabból Szepesi és Warga 
nyelvtanait s lássuk miképen adják elé a declinati ót és conjugatiót.

1. R h e n i u s  a declinatiórul (22. lap.) így tanít: Quot sunt declinationes nominum ? Quinque: 
prima, secunda, tertia, quarta, quinta. —  Prima declinatio est (23. 1.), quae habet in genitivo as-vel es; se
cunda (25. 1.), quae habet in genitivo i, in dativo o ; tertia (26. 1.), quae habet in genitivo i ;  quarta (41. 1.), 
quae habet in genitivo us vel u;  quinta, cujus genitivus et dativus desinit in ei divisas syllabas. A többi ca- 
susokra (22. 1.) ezt mondja: Genitivus iit a nominativo, sed a genitivo reliqui casus formantur, mu
tatis terminationibus, u t : miles, militis, militi. — Tehát m«7es-böl lesz militis, ebből militi, ebből ismét mi
litem stb .; e szerint egész metamorphosison mennek át a szegény casusragok: es átváltozik itis-szé, itis iti-vé, 
i ti  item-mé stb.
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A conjugatiót (83. 1.) így tanítja: Quot sunt conjugationes ? Quatuor:
1. Quae habet a longum
2. Quae habet e longum
3. Quae habet e breve
4. Quae habet i  longum /

\ amáre
ante re f docére

iu infinitvo / légere
u t: : audíre.

Quando (84. 1.) verbum aliquod conjugare volumus ante omnia praesens, praeteritum perfectum et 
supinum considerari debent: nam ex his tribus (az infinitivust tehát nem számolja ide) omnia reliqua tempora 
nascuntur. — A praesenti indicativi fit praesens et imperfectum per omnes modos (tehát a praes, infinitivi és 
imperf. conjunctivi is) et futurum indicativi et imperativi; a praeterito perfecto indicativi formantur perfe
ctum et plusquamperfectum per omnes modos et futurum conjunctivi (azaz a fut. exactum) ; a supino fit füt. in
finitivi et perf. passivum ac deponens per omnes modos.

Mimódon akarja ezen tőalakokat a conjugálásban a tanulóval fölismertetni, nem lehet tudni, mert 
mintát nem ád, hanem hogy itt is nagyszerű metamorphosisok lehetnek, kitűnik az z-vel tóldott jelenidői tök
höz tartozó igék következő magyarázatából: io tertiae conjugationis in imperativo mutatur in e, in imperfecto 
conjuntivi in erem, in praesenti infinitivi in ere, ut: capio, cape, caperem, capere; ior tertiae conjugationis 
in imperativo mutatur in ere, in imperfecto conjunctivi in er er, in praesenti infinitivi in i, u t: capior, capere, 
caperer, capi.

2. M á r t o n a declinatiót következőleg adja elé (135. lap.): A deák nyelvben a singularis geniti- 
tivus ötféleképen megy k i : tehát ehhezképest a deák declinatiónak a singularis genitivusa rendszerint ae, a 
másodiké i, a harmadiké is, a negyediké us, az ötödiké ei syllabákba végződnek. Mindeneknek előtte a szók
nak singularis genitivusát szükség előre tudni, mert különben azt declinálni nem lehet •' mivel a genitivus mu
tatja azt meg, melyik szó melyik declinátóra tartozik; s azonba a több casusok is többnyire mind a geníti- 
vustól formáltatnak, p. o. pulvis, gen. pulveris, — ri, rem stb.

A conjugatiót pedig (147. lap), miután elmondja, hogy hány idő van és mit jelent, — így tanítja : 
Ezen öt tempus közt az indicativipraesenst, perfectumot és supinumot törzsök (thematicum) tempusoknak hívják, 
mivel minden más tempusok, mind az activa mind a passiva formában ezen három tempusoktól formáltatnak.—  
Ezen három törzsök tempusait kell hát előre tudni minden deák verbumnak, mert különben azt conjugálni lehetet
len. Ezenkívül kell még előre tudni az infinitivi praesenst is, azért, mivel abból ismerhetni meg hányadik conjuga- 
tióra tartozik a verbum. — Ezen töalakból aztán a többi időket épen úgy származtatja mint Khenius ; conjugatio 
szerinte is négy van, melyeket az infinitivi praesensből lehet megismerni. Teljes minták itt sincsenek, hanem 
csak végzetek, melyekből kitűnik, hogy az első conjugatióban azon idők tője, melyeket a praesensből akar 
származtatni: am • a perfectum tője: ama, a plusquamperfectumé: amav; a második conjugatióban a praesens 
és perfectum tő: mon, az infinitivi perfectum kivételével, a hol monu; a supinum tője mord; a harmadik 
conjugatióban mindenütt leg és léc; a negyedik conjugatióban mindenütt: aud, csak az inf. fut. activi, a fut. 
imperativi (második személyében) és a perf. part. passivi tője: audi.

3. S z e p e s i  (Elemi latin nyelvtan, I. rész, kilenczedik kiadás) az ejtegetésről (declinatio) így 
tanít (27. lap.): A latinban öt ejtegetés van, melyekre ráismerhetni az egyes sajátítónak végszótagjából. A 
sajátító esetek végszótagjai ezek: ae, i, is, us, ei. Az első ejtegetésnek végződései (29. 1.): Egyes szám: a, 
ae, ae, am, a, a. Többes szám: ae, arum, is (abus), as, ae, is (abus). Ezen külön álló végződések *) a mintában

*) A minták fölibe írt casus-ős személyragok előleges betanításáról álljon itt Bonitz (Curtius, Erlüuterungen, 203. 
1.) véleménye: Weder Casus nocb Personenendungen hat man den Schiilern zuzumuthon selbststandig vor dér Declination Oder 
vor der Conjugation zu lemen. Diese Formen existiren nicht selbststandig, sie habén eine Bedeutung für den, dér mit dér Spra- 
che bereits bekannt ist, indem er unwillkürlich sich Wortstamme, wie sie ihm im reichsten Masse vorschweben, vor die 
Endungen gestellt denkt, sie habén noch reichere Bedeutung für den vergleichenden Forscher, welchem zugleich dér Ursprung 
dieser Endungen, ihre ursprüngliche Bedeutung, ihre Umgestaltung in anderen Spracben u. s. w. vorschwebt; sie habén keine 
Bedeutung für den Schüler. Die Erlernung dér Declination oder dér Conjugation bei den Schülern dadurch erreichen wollen, 
dass man die so nicht existirenden Endungen mit dem so ebenfalls nicht existirenden Stamm nach den Lautgesetzen verbin- 
den lüsst, ist eine ganz nutzlose Verzögerung, eine ganz überflüssige Qual, welche man in den Unterrieht hineinwirft, um sich 
selbst die angenehme Tüusehung beizubringen, dass die Schüler durch solche Synthesis von Stamm und Endungen declinir-

5*
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mens után vannak rakva, így: mens-a, mens ae stb. A második ejtegetésnek végződései (32. 1.): Egyes szám : 
vs ( er} ir, ur) um, i, o, um, e (er, ir, ur) um, o. Többes szám : i  a, drum, is, os a, i a, is. A mintában felhozott 
szók ezek: hort-us, puer, ager, vir, satur, bellum. — A harmadik ejtegetésnek végződései (36. L): Egyes szám: 
nőm. különféle ; is, i, em, —, e (i). Többes szám: es a (ja ), um (ium), ibus, es a (ia), es a (ia), ibus. —— Az alany 
eset a névnek tőjét gyakran megváltoztatja. A töt úgy találhatni föl, ha a sajátítónak is végtagja elhagyatik, 
mint re x, saj. rég-is, tehát a tő : reg ("talán: rég). — Mintákul fel vannak hozva: 1. Oly nevek, melyeknek 
alanyesete egyszersmind tő : color, anser, pater, animal, calcar (37. 1.). II. Oly nevek, melyeknek alanyesetéhen 
a tő a hangrend szabályai szerént változva tűnik elő: mare, nomen, leo, corpus. III. Oly nevek, melyek a tő
höz s-t függesztenek; radix (=zra dics), laus, nube-s, urbs (38. 1.). — A negyedik ejtegetésnek végződései (43. 
1.) : Egyes szám : us u, us, vs (V. u), u i (V. u) u, um u, us u, u. Többes szám: us na, m m , ibus (übus), us ua 
ibus (übus). Minták: frud-us, corn-u. Az ötödik ejtegetésnek végződései (47. 1.): Egyes szám: es, ei, ei, em, es, 
e. Többes szám : es, erűm, ébus, es, es, ébus. Minták : res, dies.

A conjugátióról (II. rész,- ötödik kiadás, 3 stb. lapokon), miután az ige sajátságait, fogalmát, ne
mét, időit, módjait eléadja, így tanít: Az ige úgy mint a név 2. számú: egyes és többes és mind a két szám
ban 3. személyü. Ezen 3. személy közöl 1-ső a beszélő; második az, a kihez beszél; 3-dik az, a kiről beszél. 
—  A személyragokat átalában ezen táblácska tünteti elő :

Cselekvő személyragok Szenvedő személyragok * * Az 1. rész, 48. §-ban 
felhozott táblácska épen 
olyan mint ez, csakhogy a 
cselekvő személyragok töb-

Szemé
lyek E g y e s T ö b b e s Szemé

lyek. E g y e s T ö b b e s

1. o (i, m) mus 1. r mur bes 2. személye nem tis, ha-
2. s (sti) tis 2. ris (re) mini nem tis (stis).
3. t nt 3. túr ntur

A latinban — folytatja (5. 1.) —  4 ig-ehajlitás van, melyeket a határozatlan módnak végelőtti szó
tagjából különböztetünk meg, melyben létező hangzó igejellegnek (character v. littera characteristica verbi) ne
veztetik, tehát am-á-re, mon-é-re, reg-é-re, aud-i-re. Az I. igehajlításhoz tartozó igéknek tője a hangzóval végző
d i k ; de ezen hang a jelentőmód jelenidejének 1. személyében az o hangzóval egybeolvadt, így ebből: ama-o 
lett amo; azaz a -j- o=o, mely rejtett hang a 2. személyben: ama-s és egyéb alakokban, pl. amá-re, már elő
tűnik. Azért az igének hajlitásában csak az említett igetőhöz : ama kell függeszteni a táblán előadott személy
képzőket : s, t, mus, tis, nt. — Minden igében 4 tőalakot kell megkülönböztetni, melyektől a többi igeidő bizo
nyos betűk vagy szótagok hozzáadása vagy elvétele által képeztetik, ilyenek: a jelentő mód jelen, határozat
lan mód jelen, jelentő mód múlt és hanyattszó. A jelentő mód jelenidejének ezen ige-tőjétől : ama-, mone-, reg-, 
capi-, audi- mint tőalaktól képeztetik: 1) a jelentő félmultja, az igetőhöz -bam és ébam szótagokat adván ; 2) a je
lentő jövője az igetöhöz -bo és am szótagokat adván; 3) a jelenidejü igenév -ns és -ens képzőkkel; 4) az ál
lapot jelző és szenvedő jövő igenév -ndus és -endus szótagokkal.

A jelentömód jelenidejének egyes első személyétől képeztetik a kötmód jelene az o végzetet az 1. 
hajlításban -em-re, a 2., 3. és 4-dikben am-ra változtatva, így: am-o, am-em; mone-o, mone-am; reg-o, reg-am , 
audi-o, audi-am. — A jelentőmód jelenidejének egyes harmadik személyétől, képeztetik a szigorú (vagy is ke
mény) parancsolómód, a harmadik személyhez adván valamennyi hajlitásban -o képzőt, íg y : amdt-o, monét-o, 
regit-o, audit-o.

A határozatlan módtól mint töalaktól képeztetik : l ) a  parancsoló módnak enyhébb alakja, elhagy

ten und conjugirten. Die Schüler merkon doeh die Endungen erst sieher an dem Paradigma : aus dem Paradigma in seiner 
Uebereinstimmung und Abweichung von anderen erkennen sie Stamm und Endung; an das Paradigma schliessen sich leicbt 
und mit Nutzen diejenigen Bemerkungen über Lautgesetze an, welche dem Schüler dienen ; das Paradigma lemt dér Schüler 
leicht und mit Erfolg als wirklich vorhandene Sprachform, die theilweise Uebereinstimmung mit anderen verwandten Para- 
digmen wirkt zűr Erleicliterung des Lernecs schon ohne alles weitere Zuthun, ohne vorgaugige Heraushebung dér Endungen, 
nach allgemeinen unausweichlichen psychologischen Gesetzen ; die Abstraction hat hier, wie in dér Regei, erst dér Kenntniss 
des Conereten zu folgen und auf diese sich zu stützen.
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ván a -re tagot; 2) a kötmód félmultja, a határozatlan módhoz adván m betilt. — A jelentőmód múltjától mint 
töalaktól képeztetnek: 1) jelentő régmúltja, az t-t változtatva -eram szótagokra ; 2) jelentő jövő múltja, az i-t 
változtatva -erő szótagokra; 3) kötmód múltja, az í-t változtatva -erim szótagokra; 4) kötmód régmúltja, az 
i-hez adva s betűt és sem szótagot; 5) a határozatlan múltja, az i-hez adva s betűt és se szótagot. — A ha- 
nyattszótól mint tőalaktól, képeztetik: 1) a multidejü szenvedő igenóv, az m betűt s-re változtatva; 2) a jövő 
idejű cselekvő igenév, m betűt rus szótagra változtatva-

4. A S c h u l z - W a r g a  latin nyelvtan (negyedik javított kiadás) is öt declinatiót vesz föl; a geniti- 
vusi végzetek vagy ragok, melyek meghatározzák, hogy melyik név melyik declinatio szerint megy, ugyanazok, 
melyek a S z e p e s i  nyelvtanában, mint szintén a többi casusragok is, azon különbséggel, hogy itt a hosszúság 
és rövidség jelei nagyobb pontossággal vannak felrakva mint ott. Az első ejtegetésre (8.1.) ezt mondja : Az első ej 
tegetésre tartozó minden latin főnév az egyes nominativusban a-ba végződik ; a több esetetekben csak ezen a 
szenved változást; a név egyéb része pedig, mely névtönek neveztetik, változatlan marad, tehát ros-a, scrib-a, 
form-a, pulchr-n. Épen így tanít a második ejtegetésről (12. 1.), csakhogy az er (ir, ur) végzetti szavaknál a 
szótő a nominativus; a harmadikban (19. 1.) a szó tőjét a genitivusi rag elhagyásával találtatja fel; a negye
dik és ötödikben (38, 40. 1.) a tőt nem említi, keresse fel a tanuló, a hogy tudja.

Igebajtogatás itt is négy van, a szerint, miként az ige határozatlan módjának jelen ideje külön
böző (65. 1.). „Hogy valamely igét hajtogathassunk, tudni kell a négy törzsid'ót, u. m. 1) a jelentő mód jelen 
idejét, 2) a jelentő mód múltját, 3) a supinumot, 4) a határozatlan mód jelenidejét, melyek szabályszerüleg 
a következők : lavd-o, laud-áui, laud-atum, laud-áre; mon-eo, mon-ni, mon-itum, mon-ere; lég-o, leg-i, lec-tnm, 
leg-ére; aud-io, aud-ivi, aud-itum, aud-ire..u Ezután eléadja a múlt idő és supinum eltéréseit ezen említett sza
bályszerű képzéstől; hol a múlt idő eltérései között leg-o, leg-i is fel van hozva, tehát lego múltja szabályszerű 
és nem szabályszerű. — A négy törzsök időtől a több időket következőleg származtatja (67. 1.): A jelentőmód 
jelenidejétöl: 1) a kötmód végzetlen múltja áh am, ébam, ébam és iébam végzetekkel; 4) a részesülő jelen ideje 
mis, ens, ens és tens végzetekkel; 5) a szenvedő alak részesülőjének jövője úgy, hogy a cselekvő alak részesülő 
jelen idejének s betűje dús végzetté változik. A jelentő mód idejétől (e h. múlt idejétől): 1) a jelentő mód 
régenmultja úgy, hogy az i mind a négy hajtogatásban érem végzetté változik; 2) a múlt jövő úgy, hogy 
az i mindenütt ero-vá változik; 3) a kötmód múlt ideje úgy, hogy az i mindenütt évim végzetté változik; 4) a 
kötmód régmúlt ideje az i-nek issem-re változása által. — Asupinumtól: 1) a részesülő jövő ideje úgy, hogy az 
um végzet urus-szá változik; 2) a kötmód jövője úgy, hogy a részesülő jövő a sum segédige kötrnód- 
jának jelen idejével toldatik m eg; 3) a szenvedő alak határozatlan mód jövője, mely nem más, mint maga a 
supinum iri szótaggal megtoldva; 4) a szenvedő alak részesülő múlt ideje az um végzetnek us, a, um-ra válto
zása által; 5) a szenvedő alak jelentő mód múlt, régenmult és második jövő idejei úgy, hogy a szenvedő alak 
részesülő múltja a segédige sum, erőm és erő idejeivel toldatik meg. A határozatlan módtól: 1) a cselekvő alak 
parancsoló mód jelen ideje a re szótag elhagyása által; 2) a cselekvő alak kötmód félmultja m betű hozzára 
gasztásával; 3) a szenvedő alak parancsoló mód jelen ideje, mely épen egyenlő a cselekvő alak határozatlan 
mód jelen idejével; 4) a szenvedő alak határozatlan mód jelen ideje úgy, hogy az 1-sö, 2-dik és 4-dik hajtoga
tásban az e átváltozik i-vé; a 3-dikban pedig az egész ere végzet i-vé lesz. — Ezután a személyek és számok 
végzeteinek mintája következik, mely sokkal czifrább mint a Szepesié. — A sum segédige mintája alatt (62. 
lap.) mint jegyzet ez áll: A gyermekeket figyelmeztetni kell l )az igék valódi és nem valódi tövére, 2) (alább) 
a formaképzőkre, 3) módképzökre, 4) a személyképzőkre kötliangzóikkal együtt, 5) az időknek egymástól való 
származására; s az ezek körül történő összehúzásra pl. fueram  — f ui  eram (fentebb az idők származtatásában 
azt tanítja szerző, hogy az i elváltozik érám végzetté; tehát a mi fentebb metamorphosis, itt az már contractio).

Imhol előttünk áll négy nyelvtannak alaktana, melyek közül a két első a főbb elvekben egymással 
megegyez. Rhenius szerint a nominativusból lesz a genitivus, ebből pedig a többi casusok származnak. 
Ezen származtatás nagyon egyszerű, pl. a második declinatio nominativusának us, os, um, on végzetei 
a genitivusban i-vé változnak (us, os, um et on mutantur in genitivo in i) ;  ez az i a dativusbau o-ba, az 
accusativusban im-ba megy át, s így tovább. Miért megy át egyik casusrag a másikba vagy hogy történik 
ezen átváltozás, azt a tanulónak magyarázgatni annyival inkább fölöslegesnek tetszhetett, mert a czél nem az 
volt, hogy értsék az alaktant, hanem hogy tudják. A latinul tudást épen azon az úton lehetett elérni mint a
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németül vagy francziául való tudást, t. i. az által, hogy a tanulónak egész passiv odaengedéssel kellett magát 
a nyelvanyagra ráadni, melynek elsajátításánál leginkább az utánzási képességre vala legnagyobb szüksége. 
És minthogy a tanuló minden eszét és figyelmét egyedül a latin nyelv eltanulására összpontosíthatta (mert 
más tantárgy úgyszólva nem volt), ily nehéz módon is eltanulta azt, s az volt a fö czél. Oly tanítás-módot pe
dig, mely czélhoz vezet, kárhoztatni nem lehet. A Márton nyelvtanában eléjövö sokféle tö is arra mutat, hogy 
ö — ha gyakorlati előadásmódjával meg nem egyezett — a tőnek bármely részét is elvetette, pl. az 1. conju- 
gatióban elég volt a plusquamperfectumban ennyi: eram, eras stb., a 2-dikban ugyanazon időt czélszerübb 
volt ueram, ueras stb. raggal képezni. Feltűnő mindkettőnél az, hogy az igéknél tőalakot csak hármat vesznek 
föl, míg Szepesi és Warga négyről emlékeznek.

Az újabb methodus a régibb gépies, lelketlen tanítás és tanulásba éltető erőt akarván önteni, az 
úgynevezett rationalis tanmódszerhez szegődött, —• és méltán, mert a régi tanításmódnak kora hogy csak
ugyan lejárt, azt leginkább mutatja némely jámbor öreg sisyphusi munkája, kik a régi tanmódszerbe magokat 
beleélvén, a latin nyelvet még most is úgy tanítják, mint valaha ők tanulták. Ha aztán nyolcz évi kínlódás és 
kínzás eredménye nem felel meg várakozásuknak, az uj tanterv fölött törnek pálczát, mint a mely tantárgy 
halmazával tanitásmódjukat s vele a kivánt eredményt végképen megsemmisítette: holott az uj tanterv, a kor 
igényeinek engedve, azt csak szükebb korlátok közé szorította s ez által arra kényszerít bennünket, hogy a 
kivánt eredményt más és pedig rövidebb úton eszközöljük. Melyik út lehet azonban rövidebb, mint a melyet 
a rationalis tanmódszer élénkbe szab ? Hogy Szepesi nyelvtana is ezt igyekszik eltalálni, mutatja az előszó, 
mely így kezdődik: Czélja e könyvnek a latin nyelv erőteljes fölfogásához és alapos megtanulásához legrövi
debb és legbiztosabb úton vezetni a tanulót. Jelszava tehát,erőteljes fölfogás' és ,alapos megtanulás'; lássuk 
el van-e érve a czél. Mindjárt a második declinatióban látjuk, hogy a végződéseknek alapjuk nincs ; mert ezen 
két szóban : hort-us és beil-um a végződést külön írva látjuk, ezekben pedig: puer, a (jer, vir és satut• összeírva 
(a nyelvtan azt tanítja, hogy a második ejtegetésben az alanyeset végződései: us, er, ir és um, v. ö. I. r. 16. §.). 
Mi az a hort és beli, nem lehet tudni, mert róla semmi sem mondatik. Warga nyelvtana az ilyet névtö-nek ne
vezi, hogy Szepesi is ezt érti, mutatja a harmadik ejtegetésre tett jegyzet (v. ö. 17. §.), mely szerint a névnek 
tőjét a genitivus is végtagja elhagyásával találhatni meg. Az alaphiány itt még szembeötlöbb, mert ha ezek
ből : colör-is, anvmál-is, calcar-is az is végtagot elvesszük, nem marad ott az alanyeset, mert az alanyesetben 
az o és a rövid, a genitivusban pedig hosszú. Vagy talán ezen hosszúság a nyelvben oly csekélység, hogy azt 
semmibe se kell vennünk ? A III. mintában (20. §.) oly nevek vannak felhozva, melyek a tőhöz s-et függeszte
nek ; hol függesztenek, nincs megmondva, hanem a többi mintákból Ítélve bizonyosan az alany esetben, és ez 
áll is radix, nubes, és urbs nevekről, de már iaws-ról nem áll, mert ha a genitivus is végtagját elvesszük, a tö 
laud lesz. Az ötödik ejtegetésben épen az a fenakadásvan rés és dies szókra nézve mint fentebb puer, vir, ager 
és sátur neveknél. Ha ,erőteljes felfogás' czélja a könyvnek, akkor ezeknél is úgy kelletett volna eljárni mint 
a többieknél, vagy pedig igazolni az eltérést. így a tanár a tanulóval együtt az ,alaposság' helyett a legna
gyobb zavarba esnek, mert vagy azt gondolják, hogy a végződések azok, melyeket a nyelvtan tanít s akkor 
megszakítják így : pu-er, v-ir, ag-er, sat-ur; r-es, di-es (ez utóbbi Warga nyelvtanában v. ö. 45. §. épen így van 
megszakítva), vagy pedig hogy ezen szóknak végződéseik egyáltalában nincs. Ha végre azon szabály szerint 
járnak el, melyet a nyelvtan a tők feltalálására ád, akkor amazokban : jpuer, vir, agr, satur, ezekben pedig: r 
és di a tök.

Míg az ejtegetéseknél a tőről egész határozatlansággal s mintegy kényszerülve tétetik említés, ad
dig az igehajlitásban habozás nélkül ki van mondva, hogy minden igének 4 töalakja van. Az ,alaposság' itt is 
azt kívánná, hogy ezen tőalakoktól származzék minden más alak, az ,erőteljes felfogás' pedig azt, hogy ma- 
gyaráztassék meg, mimódon származik. Ez azonban nem így van, mert pl. a kötmód jelene (v. ö. II. r. 7. §.) 
a jelentőmód jelenidejének egyes első személyétől képeztetik, még pedig metamorphosis-sal épen úgy, mint 
Rhenius-nál; az o végződés t. i. (pedig ez az o nem is végződés, mert szerző mondja, hogy a-\-o=o, tehát a tö- 
önhangzó is benne van) em és am-ba változik. Hogy történik ez az átváltozás, azt lesse el a tanár vagy plane 
a tanuló. Továbbá a jelentőmód jelenidejének egyes 3. személyétől a szigorú parancsolómód o képzővel ké
peztetik, pl. audit-o stb. Ez a szabály ugyan az egyes számra és a többes második személyre nézve (ámbár ez 
utóbbiban a személyrag, a mintákból Ítélve, nem o, hanem ote) á l l ; de hát amanto, monento, regunto, audiunto
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honnan származnak? Bizonyosan a jelentőmód jelenidejének többes 3. személyétől, mert a mintákban (v. ö.
II. r. 18 és 19. 1.) így vannak megszakítva: amant-o, monent-o stb. E szerint a 4 tőalakon kivül meg 3 tőalak 
van, és mégis az enyhe parancsoló többes 2. személyére nem jut tőalak, mert az egyből sincs származtatva ; 
a mintákból pedig sehogysem lehet eltalálni. A nyelvtan első részében (104 és 105. 1.) így van megszakítva : 
amá-te, mone-te, regit-e, au fitt-e; a második részben (18 és 19. 1.) így amá-te, monete, regit-e, audite. Tessék ezt 
akárkinek ,erőteljesen' felfogni! Tökéletlen magyarázat az is, hogy az amo-ban rejlő a hang egyéb alakokban 
előtűnik s hogy tehát az igének hajlításában csak az ama igetőhöz kell függeszteni a személy képzőket, mert 
pl. ebben amem, ames, amet stb., épen úgy el van az a rejtve mint omo-ban. Azt sem tudjuk megfogni, hogy mi
módon lehet az, hogy míg a jelenidői tőtől származott idők ,bizonyos szótagoknak hozzájárulása által' jönnek 
létre, addig a multidői és hanyattszói tőtől származott idők csaknem mindnyájan az említett tőalakok végbe- 
tüjének (i, m) átváltozásaiból erednek, p. o. i átváltozik eram, erő, erim szótagokba; m elváltozik s-szé és ras
sz á. Ezt mi annyival inkább nem hihetjük, mert a mennyire mi tudjuk, a latin nyelvben nemcsak hogy egy  
egyszerit i-ből és wi-böl ilyen szótagok, mint: eram, erim stb.. nem lehettek, hanem még magok ezek a betűk 
is lekopás és egybeolvadás által gyakran egészen elenyésztek, p. o. amavi e h. amavim, pars e h. partis stb. 
Hát a kötmód régmúltjához és a határozatlan múlthoz mit szóljunk, melyek a multidői tő vég i-jéhez s betű és 
sem szótag hozzáadása által képeztetik ? Nem alaposabb és könnyebb azt mondani, hogy a multidői tőhöz a 
sum segédige foglaló módjának végzetlen múltja (imperfectum) járul, így: amdoi-essem, mely az e lekopása 
után amavissem lett, ép úgy mint sum e h. e-sum, sim e h. e-sim stb. —■ De a legnagyobb alaptalanság abban 
van, hogy a határozatlan mód jelenideje is töalaknak vétetik; az ilyen tanítás megdönthetetlen bizonysága 
annak, hogy szerző nem tudja, mi az az igető, melyről annyit beszél. Mihelyt valamely szóban végzet, rag és 
képző van, mint pl. a határozatlan mód jelenidejében, az többé tőalak nem lehet; mert a mint föntebb előad
tuk, a töalakot épen az által különböztetjük meg a többi alakoktól, hogy rajta még nincsen semmi képző 
vagy rag : ő a törzsök, melyre az ágakat és lombokat föl rakni lehet, de levenni nem ; mert ő kopaszon áll.—  
Valamint a mértanban a száraz elméleti szabályokat az ábrákon kell és lehet nézleltetni, úgy a nyelvtani sza
bályokat is csak a mintákon lehet legjobban felfogatni s teljesen megértetni. De hogy ezt elérhessük szüksé
ges, hogy a mintában az elméleti szabály minden része, sőt minden betűje egy pillantásra tisztán fölismerhető 
legyen, mert különben nagyobb zavarba esünk mint a leggépiesebb begyakorlásnál. A gondosan összeállított 
és az adott szabályokkal teljesen egyező minta nemcsak a tanárnak szolgál nagy könnyebbségére, mert a 
mint Bonitz a fentebbi idézetben mondja, a mintához könnyen s eredménynyel kapcsolhatók a szükséges hang
tani magyarázatok, hanem egyszersmind a tanuló tudvágyát is ébreszti s a tárgy iránt benne érdekeltséget költ 
fel, minek következtében a nyelvet nem kényszerítve s kínozva, hanem magától s örömmel tanulja. Szepesi 
nyelvtanában az ilyen tanításnak épen ellenkezőjét találjuk, mert vagy egyátalában nincs igazolva a mintákban 
felhozott igelakok megszakítása vagy pedig hiányosan és érthetetlenül. Nincs igazolva pl. a sum segédigében,hol 
az egyes alakok következőleg vannak megszakítva: su-m, es, es-t; er-a-m; es-se-m; Ju-i, fu-era-m ; er-o, er-i-s, 
fu-er-o, est-o, est-ote, sunt-o. Ezekből a magyarázat után csak a személyragokat ismerhetjük, á több alkatré
szekről egy szó sincs mondva. No de ez még hagyján, legalább magyarázhatja a tanár, a mint neki tetszik. 
Sokkal nagyobb nehézséggel járnak ,A négy rendes cselekvő és szenvedő igehajlításnak mintái' (v. ö. II. r. 16 
stb. lapokat). Ott áll mindjárt mon-ui; mi ennek az első és mi a második része, azt a magyarázatból eltalálni 
lehetetlen, mert ott nincsen elválasztva (v. ö 6. 1.). Hát mon-ueram mit akar jelenteni, mely az épen idézett la 
pon így van megszakítva: monu-eram ? A magyarázat szerint az i változott eram-má; hát az ueram miből vál
tozott ? A másik ige így van megszakítva rexi ( =regsi), itt már tudjuk, hogy mi az az t, mert a fentebbi táb
lácska tanítja, hogy személyrag; ámde a második személy ezen tudásunkat ismét lerontja, mert így van meg
szakítva rex-isti, a fentebbi táblácskán pedig a személyrag csak sti. Itt jó lesz megállapodni, mert ha tovább 
fürkésszük a dolgot, még nagyobb érthetetlenség jön ki. A 141-dik lapon pl. ez áll: multidő £ci,hauyattszó ctum, 
tehát rego, re-xi; a fentebbiekre csak tudtunk valamit ráfogni, de már itt megáll az eszünk és elhallgatunk, 
mert csudálkozva látjuk, hogy Rhenius is épen így osztályozza az igéket, pedig ö a latin nyelvet csak megta
nítani, nem ,erőteljesen felfogatni' akarja; azzal sem dicsekszik,hogy ő ,a legrövidebb és legbiztosabb utón vezetné 
a tanulót'. Az 5-dik lapon rego 4 tőalakja ez : rego, regere, rexi, rectum, a mintából is(nem számítva a hanyattszó- 
tól származó időket, melyek egy igében sincsenek elválasztva) következő 4 töalak jön k i : reg (v. ö. reg-o), rex
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(v. ö. rexi,) rexi (v. ö. rexissem), regi (x. ö. regi-mi-nor I. r. 111. lap ; a II. r. 47. lapon így van megszakítva: reg-i- 
minor. Érdekes volna hallani ezen a latin nyelvben soha nem létezett alak magyarázatát!). Épen így moneo-nak a 
mintából következő 4 tőalakja vehető k i : mone (v. ö. mone-o), rnon (v. ö. mon-uero), monu (x. ö- monu-erim), monui 
(x. ö. monui-ssem), a magyarázatban pedig töalakjaiul ezek vannak felhozva: moneo, monere, monui, monitum. 
Mennyire különbözük ugyanazon igének magyarázatbeli és mintabeli tőalakjai! Az ilyen eljárás inkább ille
nék a Warga-féle nyelvtanba, mert az megkülönböztetve szeret tanítani (v. ö. Warga, Latin nyelvtan 62. lap.): 
itt, hol ,alaposság* és ,erőteljes felfogás* a jelszó mindenesetre kárhoztatni való. — Végre ha összevetjük ezen 
tanítást'Kühneri(Elementar Gramm. d. lat. Sprache, sechzehnte Aufiage) eléadásával, azt találjuk, hogy ö a 
gyakorlati tanmódszer szabályait tartván szemei előtt, minden okoskodást és magyarázgatást gondosan ke
rült annyira, hogy még olyan helyen is, a hol szükség volt volna a félre- vagy meg nem értés kikerülése vé
gett néminemű felvilágosítást adni, azt nem teszi, mert jelszava : den Knaben auf einem möglichst kurzen Wege 
zu führen. A paradigmákban azonban nem mulasztja el a tanár számára intést adni, a mit a fiú ugyan észre 
sem vesz, de a tanárnak annál inkább szemügyre kell azt venni, mert épen neki szól. A Szepesi nyelvtanában 
pl. (I- r. 38. lap.) ezen szó : nubes, így ejtegettetik: nube-s,nub-is, nub-i, nub-em, nub-es, nub-e] nub-es, nub-ium, nub-i- 
bus ; Kühnernél (16. lap) pedig így van: nubes, nubi-s, nubi, nube-m, nube-s, uube; nube-s, nubi-um, nubi-bus. 
Ezen megszakításokból láthatni, hogy a tő nubi és nem: nub; innen van, hogy a két nyelvtanban egyenlőn 
megszakítva csak egy alak van, t. i. a sing. nominativus, s ez is csak történetes, mert Szepesinél ez csak azt 
jelenti, hogy a tő s-et vesz föl s azért kell azt így megszakítani. Hogy a többi casusokban is nube=znubi a tő 
s hogy csak a ragok mások, a szerző figyelmét egészen kikerülte; mi annál inkább feltűnő, mivel a decli- 
natiókra felhozott összes paradigmákban egyetlen egy szó sincs más, melyben a tő a ragtól úgy elkülönítve 
állana mint itt, a többiekben a rag a töönhangzóval együtt dőlt betűkkel jelölve a tőhöz van ragasztva, így 
mare, mart's, mart, maré,mare, mart; marta, martam, martótts. Az ilyen eljárás tekintetbe véve a methodust, me
lyet követ, inkább dicséretre mint megrovásra méltó; ellenben az ilyen megszakítás: maré, mar-is, mar-i, 
mar-e, mar-e mar-i; mar-ia, mar-ium, mar-ibus, —  megbocsáthatlan, mert míg amabban a tő és rag szigorú 
meghatározása egészen a tanárra van bízva, ez a képtelen mar töt és az accusativus és vocativusban az e, ia 
ragokat, saját tanítása ellenére (v. ö. I. r. 27. lap.) a tanárra ráerőlteti. Épen ilyen különbség van a conjuga- 
tióban is, p. o. ,Bei jedem Verb* — tanítja Kühner a 66. lapon — ,sind vier Formen zu merken, von den en allé
übrigen Formen durch Anfügung verschiedener Endungen abgeleitet werden können, namlich: ..........Von dem
Perf. Activi: amavi, monui, rexi, audivi, ais Stammform, werden abgeleitet: . . . . Indicativi Plusquamp erfecti 
Activi: amaveram, monueram, rexeram, audiveram'. Ez Szepesi nyelvtanában így van visszaadva : Minden igé
ben 4 töalakot kell megkülönböztetni, melyektől a többi, bizonyos betűk vagy szótagok hozzáadása vagy el
vétele által, képeztetik................... A jelentőmöd múltjától: amavi, monui, rexi, audivi, mint töalakoktól ké-
peztetnek: Jelentő régmúltja, az i-t változtatva eram szótagokra, íg y : amáv-eram, monu-eram, rex-eram, audi
veram (ez utóbbi alakban veram áll, hát ez miből lett ?). Ebből láthatni, hogy a mily egyszerű és practicus ta
nítás amaz, ez épen oly czikornyás és impracticus.

Warga nyelvtana mindjárt az első ejtegetésnél nagy zavarba ejti a tanárt; az tanítja ugyanis, 
hogy ezek: ros, scrib, form, pulchr névtök, az a pedig rag (v. ö. 13. §.). A tanár tehát vagy azt gondolja, hogy 
az itt kimondott szabály minden ejtegetésre vonatkozik, s hogy ha a ragot — mely úgyis vizirányos vonalká
val a névtötöl nagyon is észrevehetöleg el van választva — bármely mintában a névtötől elveszi, a mi ott ma
rad, az lesz a névtő, p. o. Anagnost, riv, tect, bon, \nier, ager, niger (ez utóbbi három szóban a nominativus a 
szótő, v. ö. 31. §.); nub, mar, sens, corn, r, di, ezektől : Anagnostes, rivus, tectum, bonus, nubes, mare, sensus, 
cornu, res, dies,—• vagy pedig látván ezen töknek talált monstrumokból, hogy mily zavar és érthetetlenség vonul 
végig az egész öt ejtegetésen, elijed az ilyen tanítástól s az egész névtőelméletet tudományos czimet fölvett 
tudománytalanságnak tartja. Ezen lehetőséget úgy látszik szerző sem tartotta lehetetlennek, különben nem 
hozta volna fel a tök tanítása mellett egyszersmind a nominativust és genitivust is, mivel ezen két tanítás 
egymással sehogysem férhet meg. Rhenius és Márton-nál igazolható az utóbbi eljárás, de itt csak zavart és 
érthetetlenséget okoz: mert vagy a szók tőit kell kiinduló pontul venni s ekkor a nominativust és genitivust 
épen úgy mint a dativust, accusativust, ablativust és vocativust belőle származtatni, vagy pedig a töröl 
egészen hallgatni, és úgy mint Rlienius és Márton teszik, a nominativust kell oly varázs erejűnek tartani, me-
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lyekböl a több casusok, mint Jupiter fejéből Minerva, sorban végzettel és raggal kiugrálhassanak. Igen de ez 
a nyelvtan nem akar ám gépiesen, hanem megkülönböztetéssel (v. ö. 62. lap) tanítani.

Az igehajtogatás eléadása tulajdonképen épen az, a mi Mártonnál, csakhogy a mi ott egyszerű és 
megérthető, az itt felczifrázva és érthetetlenné van téve. Ennek bebizonyítására a sum segítőige hajtogatása is 
elegendő anyagul szolgálhat; vegyünk fel tehát egy pár alakot belőle (62. és 63. 1.) :

Praesens Imperfectum Futurum Perfectum
su-m si-m ér-a-m es-se-m érő fu-i fu-e-rim
e-8 si-s er-a-s es-es-s er-is fu-isti fu-e-ris
e-st si-t er-a-t (e h. es-se-s) er-it fu-it fu-e-rit

su-mus sl-mus stb. stb. er-i-mus stb- stb.
es-tis si-tis er-i-tis
su-nt si-nt er-u-nt

Plusquamperfectum Fut. exactum Imperativus Infinitivus

fu-éram fu-issem fu erő és est-o
fu-eras fu-istes fu-eris est-o
stb. stb. stb. es te est-öte

sunt-o

Keressük ki már most, a mint a szerző kivánja, ezen ige valódi és nem valódi tőjét. Lát
juk hogy a praesensben a tők ezek: su, e, es, s i ; az imperfectumban hozzá jön : er, a perfectumban: fu ,  
az imperativusban : est, sunt, tehát összesen nyolcz tő van; melyek legyenek ezekből a valódiak és melyek 
ismét a nem valódiak, azt mi eltalálni képesek nem vagyunk. Azután figyelmeztetnünk kell a gyermeket a 
módképzökre, de hol van itt a módképzö? Ezen két alakban: si-m és es-se-m kellene lennie: az elsőben nem le
het, mert ott csak tő és személyrag van; a másodikban ott van ugyan se, ámde ezt módjelzönek csak az mond
hatja, a ki nem tudja, hogy mi az (v. ö. fentebb az ,Idők‘ közt az imperf. conj.). Figyelnünk kell továbbá a 
személyképzőkre kötbangzóikkal együtt; ezek közül feltűnők ezek: st (praes. 3. sz.), o (imperativus 2. 3. sz.), 
öté (imperat, plur. 2. sz.), mivel a személyrag-kimutatásban (v. ö. 69. 1.) hiányzanak. Köthangzók az imper
fectumban a, a futurum többes számában i és u ; az egyes számban az első személy épen nincsen elválasztva, talán 
sajtóhibából (sajtóhibát már többet vettünk észre, melyek sem elül sem hátul a könyvben kijavítva nincsenek, pe
dig olykor nem volna fölösleges, mert értelem zavarók, mint pl. fentebb es-es-s, a 71. lapon aud-e-ibat stb.; a má
sodik és harmadik személy ragja: is, it, pedig a kimutatásban a második személy ragja csak: s, sti, a harma
dikban csak t lehet. Vagy talán az i köthangzó ? ha igen, akkor el kelletett volna választani a ragtól épen 
úgy mint a többes számban. Ezeket ugyan még képesek voltunk ügy a hogy magyarázni, de hogy értsük ez t : 
fu-e-rim? tegyük fel, hogy a tő fu , köthangzó e, személyrag m, de hát a ri, micsoda? — talán csak nem mód
képző ? Hogy a szives olvasónak is egy kis örömet szerezzünk, ide teszünk „A négy hajtogatás mintájából 
nehány alakot, analyzálja úgy a mint szerző fentebb kivánja: laud-a-vi, laud-a-vi-sti, laud-a-verunt; mon-uisti, 
(eg-i-tis, leg-unt, leg-am, aud-ie-bam, mon-eam, mon-erem, aud-iv-ero; aud-ive-rim; mon-u-eram, mon-ui-ssem, aud
ivissem, laud-aturus, mon-iturus, mon-u-isse. Tessék ezeket megkülönböztetéssel tanulni vagy tanítani! — Schulz 
ezeket sokkal egyszerűbben tanítja, t. i. csak az általa igetőknek nevezett részeket (laud, mon, leg, aud) vá
lasztja el, a többi alkatrészeket mind egybeírja, így: laud-aoi, laud-cL(v)isti, laud-a(v)erimt; mon-uisti, mon-ue- 
ram ; aud-iebam stb., tehát épen úgy jár el mint Márton; pedig Schulz is tud ám nevet adni minden szótagnak, 
sőt egyes betűnek is, p. o. Hiernach ist — tanítja Schulz kisebb nyelvtana ötödik kiadásának 71. lapján — in 
aud-i-v-i-t aud dér Stamm, i Konjugationscharacter der vierten, v Tempuscharacter des Perfects, i Bindevo- 
cal, t Personalendung dér 3. Person Sing *). Schulz-nál tehát ezek volnának a szabályok, melyekre a tanulót

*)Épen így szórul-szóra szolgailag lefordítva van ez a Kiss-Sehulz-féle nyelvtanban; mi ellen ugyan nekünk semmi 
kifogásunk nincs, csakhogy ne mondják aztán, hogy ennél az összehasonlító nyelvtudomány alapján való tanítás nehezebb. 

Ág. Hítv. Gyrnn. Értesítő. fi
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igehajtogatás közben figyelmeztetni k e ll; a Schulz-Warga nyelvtan ezekhez még formaképzőt is ád, mi által a 
dolgot még bonyolódottabbá és érhetetlenebbé teszi. Épen ilyen eset fordul elé a harmadik ejtegetésre tartozó

Mert lehet-e pl. még készakarva is nagyobb képtelenséget állítani mint hogy ebben: l a u d a b a m  az idő jellemzője a h a  (v. ö. 
Kiss-Schulz Latin nyelvtan, 75. lap), tehát így .kellene elválasztani : la u d - a b a - m ,  a m - d b a - m ; a m  igető, ab a időjellemző, m  sze
mélyrag ? De hát a conjugatio jellembetüje és a köthangzó hol van ? Vagy talán ezekben az alakokban nincs ? Hiszen az em
lített lapon az áll,hogy az első igeragozás jellembetüje a , a másodiké e, a negyediké 7, a harmadik igeragozásban pedig hiány
zik. Az is furcsa tanítás, hogy a harmadik igeragozásnak jellembetüje nincs ; hiszen a mint látjuk az ige jellembetüje mindig 
az igető végbetüje (ezen nyelvtan szerint az igetö la u d ,  m on , a u d , holott pedig ezek legfölebb gyökök lehetnek), hát miért ne 
lehetne jellembetü az ilyen igékben: m in u o , s t a t u o  az u , az ilyenekben pedig : le g o , em o stb. a g  és m  ? Vagy talán csak némely 
önhangzöknak van az a privilégiumok, hogy mint jellembetük figurálhatnak ? Megvalljuk, hogy mi az ilyen tökéletlen ma
gyarázaton a Kiss-Schulz-féle nyelvtanban sokkal jobban megütköztünk,mint a többi nyelvtanokban, mert a Schulz latin nyelv
tanának fordítója egy és ugyanazon személy a Curtius görög nyelvtanának fordítójával; már pedig ezen két nyelvtan egymás
nak tökéletes ellentéte : a ki az egyiknek tanítását hiszi, s meg van győződve annak czélirányosságáról, lehetetlen hogy a má
sikat ne kárhoztassa. Azzal sem mentegetődzhetik senki,hogy hiszen mindegy az, csak czélhoz vezessen,mert míg Curtius a leg- 
egyenesebb s épen ezért a legrövidebb úton vezet czélhoz, addig Schulz útba-igazíthatlanul elveszti az irányt s minél tovább 
megy, annál távolabb van a ezéltól; itt csak egy jó út lehet: a v is sz a té r é s .—A Kiss-Curtius-féle görög nyelvtanban a 44. la
pon ez á ll: Az a-ejtegetés azon szókat foglalja magában, melyeknek tője a-n végződik. Ezen a azonban némely esetekben rj-vá 
lesz. E szerint a görögök a-ejtegetése a latin nyelv a - vagyis e ls ő  és az e- vagyis ötödik ejtegetésének felel meg. Példák : tő :
y u ipa ( t e r r a ) , Nőm. yráná ( t e r r a ) ,  acc, yúspí-v (t e r r a - m ), voc. yiúpóc ( t e r r a )--- acc. np-rj-v (r e -m ) . A Kiss-Sehulz-féle nyelvtanban pedig
ugyancsak ez, így van (v. ö. 7. lap): Az első névragozásra tartozó l a t in  főnevek az egyes nominativusban mind a-n végződnek. 
Ezen a  a különböző ejtésekben különbözőképen változik, míg a szó egyébrésze,mely tőn ek  neveztetik,változatlanul marad, p. o 
r o s -a , gén. r o s -a e , dat. r o s - a e , acc. ros-nm  stb.; épen így a 44. lapon: d ie s , gen. d i - e i , dat. d .i-éi, acc. d i - e m  stb. — íme a görög nyelv
tan nyilván tanítja, hogy a görög «-declinatio nem egyéb, mint a latin a -  és e-declinatio, tehát valamint amott nem lehet yuip- 
tö, úgy itt sem lehet r o s  és d i .  A görög paradigmában csak az accusati vasban van a rag a tőtől elválasztva s figyelmezteté
sül Curtius a megfelelő latin alakot is zárjelbe melle tette, így ; yiúpáv ( t e r r a - m ) , tip-rj-v ( r e -m ) , és mégis a latin nyelvtanban így 
van : r o s -a m , d i - e m . Annak is megvan az oka, hogy Curtius a többi casusokban a ragot a tőtől cl nem választotta, t. i. azért, 
mert a töönliangzó a raggal valamint a görögben úgy a latinban is annyira összeolvadt, hogy azt többé tisztán elkülönözni 
tökéletes lehetetlenség. Mindezekből világos, hogy ez a két nyelvtan úgy különbözik egymástól, mint két olyan geographia, 
melyek közül az egyik azt tanítja, hogy a föld forog a nap körül, a másik pedig azt, hogy a nap a fold körül. — Minthogy pe
dig a magyar Curtius időben és térben a magyar Sehulz-ot megelőzi, ebből azt kell következtetnünk, hogy fordító úr is először 
a Curtíus-féle, általa elméletinek nevezett, tanmódot hitte és vallotta; miért pártolt el ettől és cserélte azt fel egy más mes
terkélt gépies tanmóddal, annak okát a fordításban seholsem lehet találni, pedig érdekes volna ám az indokokat hallani már 
csak azért is, hogy ha döntők, másoknak is irányul szolgálhassanak : mert hogy ily egymással homlok egyenest ellenkező két 
tanmód egyiránt jó legyen, azt csak nem hihetjük. M> részünkről abban a hiedelemben vagyunk, hogy még a rosszban is ta- 
nácsosb a következetesség, mint a jóban a következetlenség. Vagy talán az is lehetséges volna, a mit gyakran szemünkre 
lobbantanak, hogy t. i. míúnkább szeretünk írni mint tanulni és hogy gyakran nem értjük azt, a mit fordítunk ? Ezen szem- 
Tehányás jogosultságát nem nagy mesterségbe kerülne a felhozott két nyelvtanból bebizonyítani, p. o. a magyar Schulz a 172. 
lapon, a ,Szóképzés‘-tanban így tanít: 1. t a s ,  többnyire i ta s , mint: b o n i ta s ,  s u a v i ta s ,  a t r o c i t a s  ; ie ta s  az iu s  végzetü szóktól, 
mint: a n x ie ta s ,  p i e t a s  ; s t a s  a s lu s végzetü szóknál, mint: v e tu s ta s ,  v e tu s tu s -tói. A magyar Curtius pedig ugyancsak erről ezt 
mondja (245. lap): 1. ttjt. Norn, tn);, nőnemű (lat. t a t ,  tű t . Nőm. ta s ,  tu s ) . Tő : ratyu-T/jT. Nőm. Ttayúxjjc • tő : veo-ttjt. Nőm. vé<rn)e. — 
Imhol milyen érthetően és világosan tanítja Curtius, hogy a görög t7)t képző nem egyéb, mint a latin tót vagyis önhangzó vál
toztatással töt, mely mindkét nyelvben nőnemű szókat képez, tehát: ^ a y b n \ x = b r e v U á t ,  ^ a p ' jT r ^ = g r a v i tá t ,  bziírrp—l e v i t á t  veo- 
T t\r = :n o v it& t stb. Ellenben Schulz mily érthetetlenül és zavartan adja elé ezen egyszerű dolgot; szerinte a tá t képző négy külön
féle érthetetlen dolog, t. i, ta s ,  ita s , ie ta s  és s t a s .  — Ezek közül csak a ta s  magjarázható meg, mely nem egyéb mint a nőm. 
sing. végzete és e helyett á ll: tá ts , tehát benne a képző a nőm. raggal egyesülve van ; az i t a s - ra felhozott példákat így kell 
megszakítani: b o n i- ta s  e h. bo n o -ta s, s u a v i- ta s ,  a t r o c i - t a s ,  ezen tőktől: bono (csakhogy itt a tőbeli önhangzó 7-be gyengült), s u a v i  

a t r o c i . Az 7etó*-ra felhozott példákat Schulz szerint így kellene megszakítani: a n x - ie ta s ,  p - i e l a s  ; itt az a n x -ra még rá lehetne 
fogni, hogy gyök vagy tő, de hát a p  micsoda? Nem könnyebb itt azt mondani, hogy p i e t a s ,  a n x i e t a s  ezek helyett állanak : 
p i i - ta s ,  a n x i i - t a s ,  ezekből: p io - ta s ,  a n x io - ta s , (mint fentebb b o n i- ta s ,  b o n o - la s -h ó \) , de mivel a dissimilatio a két 7-nek egymásra 
való következését nem engedi, az egyik i-nek e-be kellett átmenni. Végre a s la s - r a  felhozott példát így kell megszakítani: v e -  

tu s - ta s  (nem mint Schulz tanítja; re tu -s la s ) , mert a t á t  képző a mássalhangzón végződő tőknél közvetlenül a tőhöz kapcsoltatik, 
még pedig ez esetben a töönliangzó (v e te r ) helyett a nőm. önhangzója ( v e t u s )  marad, tehát v e l u s - t á t  e h. v e te s - tá t, de te m p e s - tá i  

és nem : te m p u s - tá t ,  h o n e s - tá l (dissimilatióval) és nem : h o n o s-tá t stb. Ebből kitűnik, hogy v e tu s ta s  nem v e tu s tu s - tó l származik, mint 
Schulz hiszi, hanem mindketten e t t ő l :  v e lu s  ( t ö  : v e t e r ) , amaz t á t ,  ez pedig lo képzővel. „Ohne eine richtige Erkenntniss dér 
Stamme* — mondja Curtius, Erlautefungen, 46. lap —rist keine vernünftige Lautlehre, ebenso wenig aber eine W o r tb i ld u n g s -  

le h r e  möglich, und selsbt die Syntax gewinnt auf dicse Weise erst eine feste Grundlage". — Van-e valaki, ki ezen szavak igaz
ságát a fentebbiek után kétségbe merné vonni ?
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szók többesi genitivusa magyarázatánál; Schulz p. o. a 29. lapon így tanít: Bei allén imparisyllabis (t. i. en- 
digt sich dér Gen. Plural auf tűm) in denen vor dér Casusendung zwei Consonanten stehen, wie ars, artium, 
fons, fon tium ; ebenso assium, noctium, ossium, urbium, amantium, inertium. Nyelvtanunk ezt a 29. lapon így 
adja: Minden egyenlőtlen szótagu szavaknál, melyeknek nominativusa két mássalhangzón végződik; mint: 
ars, artium, fons, fontium  ; így : noctium, assium, urbium, amantium, inertium. Mily félreértve, hogy ne mondjuk 
nem értve vannak itt Schulz eme szavai: in denen vor dér Casusendung zwei Consonanten stehen, — vissza
adva ! Különben az egyik tanítás épen olyan hamis mint a másik: az első, mivel a casusrag (s) előtt a nomina- 
tivusban két mássalhangzó nincs (ügy látszik azonban, hogy Schulz a genitivust érti, a hol, hogy ha a 
ragot elvesszük csakugyan két mássalhangzó marad: art-is, oss-is, ass-is stb.). Mennyire fölösleges nem lett 
volna, ha Schulz a fentebbi szavakhoz „im Genitivu hozzáteszi, mutatja ez a félreértés. Mennyi félreértés lehe
tett ezen egyből, míg ez a könyv negyedik javított kiadást ért! — a másik, mivel a példák között felhozott 
assium-nak egyes nominativusa (as) csak egy mássalhangzón végződik. — Csudálatos, hogy ezen átkozott 
sing. nominativustól sehogysem tudunk megszabadulni s mintegy ösztönszerüleg mindent arra törekszünk 
visszavinni. Jól mondja Curtius (Erlauterungen, 44. lap.): D ieEinsichtin wesentliche Sprachgesetze, die Mög- 
liclikeit sprachliche Formen in ihrer natürlicheu Regelmassigkeit zu erkennen gilt manchem Lehrer poch im- 
mer für etwas viel zu geringes, um deshalb mehr ais die dira necessitas fordert von den altén Wegen abzuwei- 
chen. Wer ein Buch von dér Tragheit des menschlichen Geistes schreiben wollte, fiinde in dér Geschichte un 
serer Schulgrammatiken — obgleich dérén ganze Duzende alljahrlich neu auf den Büchermarkt geworfen werden 
— reiches Material.

Ha visszapillantunk még egyszer a fentebb felhozott nyelvtanokra, hogy a benuök foglalt tanmód
ról Ítéletet mondhassunk, be kell vallanunk, hogy a két előbbinek megvan az az előnye a két utóbbi fölött, 
hogy szerintök a latin alaktant — noha nagy nehézséggel, még több idövesztegetéssel, ha felnőtteknek beta
nulni nem is, de a még zsenge ifjúságnak — betanítani lehet. Hiszen a syllabizálásból is megtanultuk elvégre 
az olvasást; pedig mi lehet képtelenebb mint az é és g betűt rámondani í g y : ég, — mert a bizony csak égé lesz, 
nem is lehet más. Innen volt az aztán, hogy némely gyermek egész évig, sőt tovább is elsyllabizált, míg csak 
gyarló folyékonysággal is megtanulhatta az olvasást: s imé most a hangoztatás tanmódja szerint két hó alatt 
szép folyékonysággal olvas még a gyengébb tehetségű gyermek is. Mi lehetne ennek más oka, mint hogy, míg 
ama rideg gépiességgel és csak rászoktatással tanította az olvasást: addig ez alapossággal s épen ezért köny- 
nyliséggel vezeti be a gyermeket az azelőtt annyi vesződtséggel járó olvasás mesterségébe. — A két utóbbiról, 
azt hiszem, határozottan ki lehet mondani, hogy belőlök az alaktant megtanulni teljes lehetetlen.

A latin alaktannak ugyanis feladata az, hogy a nyelv jelen állapotában egymással szorosan össze
nőtt elemeket ismét fölfejtse, azaz hogy a régibb és legrégibb alakokat, melyekből a későbbiek kifejlődtek 
ismét helyreállítsa, mit egyedül a nyelv története s egyik rokon-nyelvnek a másikkal való összehasonlítása 
eszközölhet. Ha pl. ezen alakot: ferunt, gör. gtQovai, szkr. bharanti kellene megfejteni, az eljárás következő 
volna: A szanszkrit alak nyilván mutatja, hogy ez esetben a közös személyrag (o)nti, tehát feronti, mely a 
latin és görög alaknak alapjául szolgál, csakhogy a latinban azo, a mi igen gyakori eset n ba ment át, s azon
kívül a rag végönhangzója is kiveszett; ellenben a görög alakban ama lmngváltozás épen nem állott be, sőt 
mi több itt először is a r következő i előtt o-ba ment át, azután a görög nyelvben épen nem kedvelt hangcsor- 
potozat ovg átment ot^-ba. A szanszkrit alaknak mindkettő fölött való régiségét mutatja az ős önhangzó (a) 
megmaradása. Hogy tehát ezen alakok egymással rokonok s egymásra nagy világosságot vetnek, azt mai nap 
egy itéletképes szakférfiú sem tagadja. Ha pedig ez így van, akkor meg nem fogható, miért ne lehetne inkább 
a grammatikai alakokat a szerint tanítani, a mint azt az összehasonlítás földeríti s a kétségnek még árnyékát 
is megsemmisíti, mint hogy önkényünk szerint oly operatiókat vigyünk végbe a nyelven, mely ha meg nem is 
üli azt, de mindenesetre a legérzékenyebb sebet ejti rajta? — Nem arról vau szó — mondják némelyek, hogy 
a rokon-nyelvek egybevetése biztos eredményre ne vezetne, hanem arról, hogy ezen eredmény nem iskolai 
tankönyvbe való, mert az első vagy második osztályú tanuló nem foghatja fel, tehát meg sem értheti. Hát 
jobban felfoghatja a fentebb idézett nyelvtanok tanításait, melyekben sem praxis sem ratio nincs? Nem 
könnyebb a tanulónak egy töalakot és egyféle ragot megtartani, mint a hány ejtegetés annyi nominativust és 
genitivust és ismét épen annyiféle casusragot különböztetni meg? Melyik könnyebb, ha azt tanítjuk-e, hogy
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az egyesi accusativus ragja m, mélyet egyszerűen a tőalakhoz kell kapcsolni, hogy létrejöhessen minden a 
latin nyelvben létező egyesi accusativus, így : mensa-m, equo-m, turri-m, sensu-m, re-m, — vagy pedig ha azt 
mondjuk, hogy az egyesi accusativus ragja: am, um, em, im, um, em, s ezeket kell következő tőalakoknak ne
vezett agyrémekhez ragasztani: mens, equ, turr, sens, r ? Nemde amott még a leggyengébb tanuló is mindjárt ész
reveheti a töönhangzókat, melyek szerint, ha úgy tetszik, az ejtegetéseket is sokkal érthetőbben lehet fölosz
tani, mint a semmit nem jelentő számjegyekkel, — s láthatja, hogy a rag mindenütt egy és ugyanaz; itt ellen
ben a rag annyiféle a hány a szó, melyet ejtegetni kell és a melyeket külön-kUlön meg kell tanulni. Valóban 
nem tekintve az alaposságot, már csak a drága idő megkimélése végett is ajánlatos ezen eljárás, mert mostan
ság az a feladat, hogy mindent alaposan s lehető rövid idő alatt tanuljunk s tanítsunk. — Alaposan tanítani 
pedig csak úgy lehet, ha magunk tettünk előbb alapos tanulmányokat, mert csak azt taníthatjuk örömmel, a 
mit saját munkálkodásunk folytán megkedveltünk, a mi bennünket belső összefüggésének szemlélete által csu- 
dálatra ragadni képes volt. Ki merné kétségbe vonni, hogy az ilyen tanár nagyobb buzgalommal, következőleg 
több eredménynyel is tanít, mint az, a ki a nyelvtani alakokban egyebet nem lát, mint megannyi érthetetlen tár
gyaknak tarka tömegét, kinek a tanítás nem egyéb mint a puszta gépies begyakorlás lerázhatatlan pensuma ? 
De nemcsak a tanítás, hanem a tanulás is nagyobb kedvvel történik, ha a nyelvtanítást a tudománynyal való 
érintkezéstől el nem zárjuk; mert a gyermek is örül ha látja, hogy abban, a mit ő tanul szabályosság és nem 
önkény uralkodik. Ha a tanár a nyelvtani alakokat, miután a tanulók már emlékelték, helyesen analyzálja s 
azok alkatrészeit a tanulókkal nézlelteti, ha minden látszólagos szabálytalanságnak a maga különös okát 
megismerteti: ki merné állítani, hogy az a figyelmet ne élesítené, a hallottak megtartását elé ne segítené és 
különösen, hogy az észt ne gyakorolná ? Mindezt pedig megtehetjük, a nélkül, hogy a tantárgyat csak egy 
betűvel is megszaporítanók, ha t. i. a fejtegetést mindig és mindenütt azzal kapcsoljuk össze, a mit különben is 
meg kell tanítanunk.

* .*  *

Mimódon szoktam eljárni a latin alaktan tanításában, eléadom röviden. — Az iskolai év első 
felében a hangtannal és az alaktanból a nominákkal foglalkozom, tehát az én nyelvtanom szerint a 1. §-től 
a 63. §-ig. A hangtanból tulajdonképen csak az 1. és 3. §-t tanítom be, a többit alkalmilag említem meg. Az 
alaktanból a beszédrészeket (7. §.), azután a nemre (genus) vonatkozó átalános szabályokat, a kivételek nél
kül veszem át (9— 10. §.). Erre a névragozás következik (11— 12. §.). 1. Az a-névragozás mintája (ala), ajegy- 
zetek nélkül (13. §.), a nemre vonatkozó szabály (14. §.). 2. Az o-névragozás mintái, a jegyzetek nélkül (15— 
16. §.), a nemx-e vonatkozó szabály, akivételek nélkül. 3. A vegyes névragozás: I. Mássalhangzón végződő tők) 
minden jegyzetek nélkül (18. §.), nemre vonatkozó szabály, kivételek nélkül (19. §.). Az s-tők, a jegyzetek 
nélkül (20. §.), nemre vonatkozó szabály (21. §.). Némahangon végződő tők (22. §.), nemre vonatkozó sza
bály, kivételek nélkül. (23. §.). II. Önhangzón végződő tők, a jegyzetek nélkül (24. §.), nemre vonatkozó sza
bály (25.). A nominativusban töbeli i-t vesztett szók (26. § .), nemre vonatkozó szabály, a kivételek nélkül 
(27. §.). 4. Az w-névragozás, a jegyzetek nélkül (28. §.), nemre vonatkozó szabály, a kivétel nélkül (29. §.).
5. Az e-névragozás, a jegyzetek nélkül (30- §.), nemre vonatkozó szabály, a kivételek nélkül. Ezután követ
keznek az adjectivumok, minden jegyzetek nélkül. 1. Háromvégüek (42. §.); ezeket tulajdonképen csak ismét
lem, mert a mint a gyakorlókönyv kívánja, mindjárt az o-névragozás mintáihoz kapcsolom, megjegyezvén, 
hogy a ki ama mintákban felhozott szókat (campus, donum) ejtegetni tudja, az ezen adjectivumok hím és 
semleges nemével is el tud bánni; a nőnem pedig épen úgy megy mint ala. 2. Kétvégüek (43. §.); ezeket is
mét az i-tökre felhozott mintákhoz (collis, mare) kapcsolom, megjegyezvén, hogy itt az egyesi ablativus mind a 
három nemben csak i lehet. 3. Egyvégüek (44. §.), melyeket hasonlóképen mindjárt az oly tők után veszek át, 
melyekből a nominativusban az i  kiveszett (pars, a semleges nemre: mare,animal). Az adjectivumok fokozásából 
(comparatio) csak a rendest (45—46. §.), a számnevekből a tő- és rendszámokat (52. §.), végre a névmások
ból a személyes névmásokat, a jegyzetek nélkül (57. §.), a mutató névmásokat, a jegyzetek nélkül (58. §.) és 
a visszavivő és kérdő névmásokat minden jegyzetek nélkül veszem át, — s ezzel be van fejezve az első félév.

Ezen nyelvtani tanulmányokhoz járulnak kiegészítésül a ,Gyakorlókönyv‘-ből az ,El0gyakorlatok‘. 
Ilyen gyakorlat 14 van, melyek nemcsak pusztán arra valók, hogy rajtok az alaktani elméletet begyakoroljuk, 
hanem arra is, hogy a tanuló minél több latin szót tanuljon; innen van az, hogy a magyar gyakorlatban levő
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mondatok egészen mások, mint a latin gyakorlatban levők. Az is megtörténik, hogy ezen gyakorlatokban oly 
szók is fordulnak elé, melyek szorosan véve inkább a jegyzetek és kivételek közé mint a mintákhoz tartoznak. 
Ezekért azonban nem szükség a jegyzeteket betanítani; elég a tanulót az illető szó eléfordultával egyszerűen 
arra figyelmeztetni, hogy vannak olyan szók is, melyek a szóban levő mintától némi tekintetben eltérnek. 
Mennyire megtartják a tanulók az ilyen egyes figyelmeztetéseket, mutatja azon tapasztalásom, miszerint a 
második év első felében, tehát egy év múlva, tanítványaim nagy része, nemcsak emlékezett azokra, hanem 
biztosan tudta is. — Az „Előgyakorlatok“-hoz adott szótárban levő szókat, mindig a gyakorlat fordítása előtt 
szoktam apródonként feladogatni, melyeket a tanulónak épen úgy kell megtanulni, mint a szótárban leírva 
vannak, p. o. gloria, gloria, nőnemű, dicsőség stb., a legnagyobb súlyt a tőre és nemre (genus) fektetvén: úgyis, 
különösen ez utóbbi, gyakorlatból leginkább eltanulható. A mit a tanuló ilyen korában jól megtanul, azt még 
húsz év múlva is úgy tudja, a mint gyermekkorában tanulta volt.

Nem lehet tehát semmi oly nagy tévedés s a tanulóra nézve károsabb, mint neki gyermekkorában 
féligazságot vagy plane hazugságot tanítani. A gyermek ugyan mindent megtanul, mert emlékezőtehetsége a 
legnagyobb erőben van, a férfi azonban, ha egykor rájövend, mily badarságot tanult gyermekkorában, mint
egy szemrehányva mondja vagy legalább gondolja, mily kár volt ötét azzal kínozni. Azon igazolás sem fo
gadható el, hogy a gyermeknek az ilyen tők is beli, dón, nub, r — jók, mivel később úgyis megtudja vagy meg
tanulhatja az igazi töket. Ez épen olyan igazolás, mintha a geographus csak azért tanítaná a gyermeknek, 
hogy Páris Magyarországban fekszik, mivel azt később úgyis megtudja, hogy biz’ a Francziaországban van. 
Avval se hizelegjen senki magának, hogy a tanuló férfikorában abban a jó hiszemben fog lenni, hogy ötét 
csak kíméletből tanítottuk gyermekkorában rosszra, nem akarván elmetehetségét megerőltetni: ö palczát tör 
felettünk s azt mondja, hogy azért tanítottuk úgy, mert jobban nem tudtuk. Szóval res sacra est puer, annak 
csak a legjobb lehet jó. — A szók betanítása nem kis nehézséggel szokott járni, mert hogy ha az osztály né
pesebb mint kellene (pl. nálunk a múlt iskolai évben kilenczven tanuló volt az első osztályban), a tanár leg
nagyobb igyekezete és buzgalma mellett sem képes minden tanulót mindig kikérdezni; az ilyen tanuló pedig 
mihelyt megsejti, hogy ötét ki nem kérdezik, azonnal megfeledkezik kötelessége teljesítéséről.— Ezen a bajon 
én azzal szoktam segíteni, hogy felügyelőket rendelek, kik az alájuk rendelteket nemcsak kikérdezik, hanem 
egyszersmind osztályozzák is. Az osztályzatokat a hét végén beadják és a kiknek egész héten át kitűnő vagy 
dicséretes osztályzatuk van, azoknak meg van engedve, hogy a felügyelőket kihívják s egymást az egész hé
ten át tanultakból, a mint és a miből tetszik, kikérdezhessék. Természetes, hogy az ilyen eljárás időt vesz 
igénybe, mert gyakran megtörténik, hogy vele az egész óra eltelik; ámde a mit a hídnál elvesztettünk, két
szeresen nyerjük meg a vámnál. Ha pl. két jó tanuló kiáll s ezek egymástól az egész héten át tanultakat össze
vissza elkérdezik: azt az osztálynak még a leggyengébb tanulója is oly figyelemmel kiséri s az eredményt oly 
feszülten várja, hogy ha az egész héten át semmit nem tanult is, ily alkalomkor lehetetlen, hogy reá ne ra
gadjon valami; szóval az ilyen censura a jobbakra nézve üdvös versengés, a gyengébbekre nézve hasznos 
ismétlés. —

A második félévre a rendes igeragozás eléadása esik. Az igéről s annak fogalmáról tett némi elö- 
leges megjegyzések vagy is inkább emlékeztetések után, mindjárt a sum s a vele összetett possum segítőigékre 
megyek át (66— 71. §.). Erre következnek az igék, még pedig először a jelenidői tőtől származott idők (73— 
86. §.), azután a multidői tőtől származottak (90—93. §.), végre a részesülői tőtől képzett idők (96—109. §.), 
melyekhez kiegészítésül a négy igeragozás átnézetét csatolom (111 — 113. §.). — A „Gyakorlókönyv“-böl (15—  
37.) csak azokat a gyakorlatokat veszem át, melyek a megtanított elmélet begyakorlására legczélszerttbbek- 
nek látszanak, — természetesen arra ügyelve, hogy a mennyire lehetséges egy igeidő se maradjon példa 
nélkül. Mind a húszonkét latin s ugyanannyi magyar gyakorlatot, én ugyan elfordíttatni képes nem vagyok; 
és pedig annál inkább nem, mivel, már ezen félévben a tanulónak a szavakat a „Gyakorlókönyvhöz“-höz 
adott szótárból kell fölkeresnie, leírnia és meg tanulnia.

A második év első felében visszatérek ismét a névragozásra s a mellett, hogy a kihagyott kivéte
leket és megjegyzéseket betanítom, nem mulasztom el soha az azelőtt tanultakat újólag ismételni. Azon jegy
zetekkel, melyek kizárólag a nominativus képzésére vonatkoznak, még most sem sokat bíbelődöm, mivel a 
nominativust a tő mellett úgyis kénytelen mégtanulni a tanuló. A mintákat egy kissé megváltoztatva ejteget-
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tetem, íg y : nőm. és voe. mensa, gen. mensae abi. mensa, acc. mensam; nőm. és voc. mensae, dat. és abi. mensis, 
gen. mensarum — tehát az egymással egyenlő casusokat egyszerre, a magyar jelentéseket hozzátéve.

Ezen eljárásnak az a haszna van, hogy a tanuló észreveszi, miszerint nem szükség ám mindig a 
nominativuson kezdeni, lehet azt akárhol, csak a szó tőjét tudjuk. Egyszersmind figyelmeztetem itt a tanuló
kat azon casusokra, melyeknek ragjok mind az öt névragozásban tisztán szemlélhető, mint pl. az egyesi ac- 
cusativusokban az m rag, a hím és nőnemű nominativusokban az s, a többesi genitivusban az um; ezekből is
mét azt látja a tanuló, hogy mindegyik casusnak mind az öt névragozáson át, csak egy ragja van. A többi 
casusok magyarázatát, daczára az átalános kívánatnak későbbre halasztóm, de nem azért mintha azt hinném, 
hogy azok felfogásában és megértésében a tanuló esze kificzamodnék, hanem mivel ezeknél az egy
szerű megjegyzés nem volna elegendő, terjedelmesebb magyarázatra pedig idő nincs. Ajánlkozik erre a 
felsőbb osztályokban elég alkalom, különösen midőn az ifjú a görög nyelvet kezdi tanulni; itt a netalán eddig 
elmaradt casusok magyarázatát a legszebb eredménynyel értékesítheti a tanár.— A „Gyakorlókönyv“-ből ezen 
kivételekre szánt példákat, mind el lehet fordíttatni (38—45). A második félévben az igéket, a mint azok a 
116— 151. §-ig*) a töhang szerint oszályozva vannak, veszem át és csak miután ezt bevégeztem, térek vissza 
a jelenidői tőtől származó idők személyragaira (88—89. §.), azután a jelenidői és multidői tő képzésére me
gyek át (87. 94—95), végre a részesülői tővel (110. §.) bevégzem az alaktant. Az alaktan bevégzése után 
ilyen kérdéseket szoktam tenni tanítványaimnak: Honnan van az, hogy capio a perfectumban i-t, scribo pedig 
si-t vesz föl ? Miért tundo perfectuma tutudi, Jindo-é pedig f id i  ? Mi az oka, hogy nubo a hanyattszót íMwi-mal, 
edo pedig sww-mal képzi? stb. — A „Gyakorlókönyv“-böl azide tartozó gyakorlatok közül (46—60), ismét 
csak azokat választom ki, melyek legczélszerübbeknek látszanak a betanított igék begyakorlására, de a 77, 78 és 
79-dik lapon levő colloquium-okat kihagyás nélkül tanítom be, mert azokat a tanulók nagy örömmel tanulják.

Ezekből látható, hogy az összehasonlító nyelvészet alapján készült latin nyelvtan szerint is lehet 
a gyakorlati módszert követni.
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•) Az igék ezen osztályozásáról a ,Kalauz11863-dik évi folyatnának 5-dik számában ezt mondja : Hogy szerző 
jelen könyvével az ifjú tanulónak, kinél sokkal túlnyomóbb az emle- mint az itéló'tehetség, a latin nyelv megtanulását nem
csak meg nem könnyítette, sőt nehezebbé tette, kikiláthatja,a ki a többi közt jelen könyvben az igéknek osztályozását (116— 
151. §.) átolvassa. — A „Sárospataki Füzetek1 hetedik évfolyama IV. és V-dik füzetének 483-dik lapján ugyancsak ezen ige
osztályozásról,következőleg ítélnek : A 115—141. §-ok,az igéknek töhang szerint való osztályozása czím alatt nagy s tán épen 
túlalapossággal szedi rendbe s mutatja ki a rendességet azon igékben, melyek az eddigi nyelvtanokban rendhagyók név alatt 
szerepeltek. — Mennyire különböző Ítélet! Ha az elsőnek van igaza, akkor ez az egész igeosztályozás nem egyéb, mint egy 
malum congestum; ha pedig történetesen az utóbbi Ítélet helyes, akkor azt kell hinnünk, hogy az alaposság és szabályosság 
csak nehezíti a latin nyelv tanítását. Mi részünkről abban a meggyőződésben élünk, hogy minden nyelvtannak legelső fel
adata az, hogy az illető nyelv természetéből folyó sajátságokat ellesve, oly szabályokat állítson fel, melyeknek segítségé
vel azon nyelv könnyen megérthető és alaposan megtanítható s megtanulható legyen. Dávid és Kolmár (Dávid úr a ,Kalauz‘- 
ban megjelent bírálat írója) nyelvtana, megakarván tanítni a latin igehajtogatást, felhozza mintákul a 90-dik lapon ama, mo
neo, rego, audio igékét. A 122-dik laptól kezdve a 144-ig azokat az igéket tanítja, melyek a perfectumot és supinumot rendha- 
gyólagképzik. Mindjárt a 124-dik lapon ott áll moneo,a 130-dik lapon pedig rego. No már most, ha azon tanulók,kikben erősebb 
az emle- mint az itélőtehetség, azt találják kérdezni — mert hiszen ők jól emlékeznek, hogy moneo és rego a mintákban is 
eléfordulnak — hogy hát melyek azok az igék, melyek nem rendhagyók, mit feleljen nekik a tanár ? Természetesen vagy 
azt, hogy a latin nyelvben rendes ige nincs, vagy pedig hogy ez a nyelvtan róluk semmit sem tud. — Olvassuk továbbá a 
127-dik lapon ezt: Harmadragozásuak (tertiae conjugationis). 1. A b és p tövüek. Carpo, -ere, carpsi, carptum, nübo, -ere, nupsi, 
nuptum , capio, -ere, cepi, captum, rumpo, -ere, rüpi, ruptum stb. Ezek mind egymásután hozatnak fel, mert hisz mindnyájan 6 és 
p  tövüek (a mint a nyelvtan nevezi) : de hiszen itt nem azt kellene felszámolni, hogy melyek a b és p  tövü igék, hanem azt, 
hogy miért carpo perfectuma si, supinuma tűm, és miért capio perfectuma i, supinuma tűm. De ezen ,miért'-ről egy árva szó sem 
áll a nyelvtanban, épen úgy mint a szótárban nem áll. Valóban szerencse, hogy a tanulóknál az emlékezö-tehetség erő
sebb mint az itélő-tehetség, mert különben ilyen szabálytalanságba öltöztetett rendetlenséget sohasem lenne képes megta
nulni. — Ha azonban az én nyelvtanom szerint tanuló ifjútól ilyesmit kérdeznének, nagy biztossággal felelné, hogy bizony 
azért carpsi és carptum, mert az ige (carpo) belönhangzója positiónál fogva hosszú,már pedig az a szabály, hogy az ajakhangon 
végződő igetők közül azok, melyekben a belönhangzó vagy természeténél vagy helyzeténél fogva hosszú, a perfectumot si-vel, 
a supinumot pedig tűm-mai képzik (kivételek : lambo és labor) ; capio-nak pedig azért lesz a perfectuma i, supinuma lum, mert 
az oly ajakhangon végződő tők, melyeknek belönhangzójuk rövid {cáp) a perfectumot i-vel, a supinumot pedig íum-mal kép. 
zik, egyetlen kivétellel (clepo). Ezek így lévén, ki kell jelentenünk, hogy minket bíráló úr állítása nemcsak hogy meg nem ren
dített hitünkben, hanem még latin nyelvtanával sokkal jobban meggyőzött az említett igeosztályozás czélszerüségéről.
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Eléadtuk immár mindazt, a mit a hang- és alaktan fölvilágosításáva eléadni szükségesnek tartot
tunk. Legyen szabad reméllenünk, hogy az illető szakférfiak ezen tanulmányokat annyival inkább figyelemre 
méltóknak találják, minél inkább meg vannak győződve, hogy a régi, korát egészen túlélt tanításmódot a nyelv- 
tudomány jelenlegi állása többé gymnásiumainkban meg nem tűrheti. A régi methodus hívei tovább nem le
hetünk, a nélkül, hogy a tudományban való hátramaradás súlyos vádját magunkra ne háritanók. —- Ha előadá
som által az olvasót a nyelvtudomány alaposságáról meggyőznöm nem sikerült, azt nem a tudománynak, mely 
megdönthetetlen, hanem részint a tér szűk voltának részint gyarló előadásomnak kérem tulajdonítani. Vegye 
elé a következő könyveket: Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Latei- 
nischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen von Franz Bopp, zvveite ganzlich umgearbeitete 
Ausgabe, Berlin, 1857. — Compendium der vergleichenden Grammatik dér indogermanischen Sprachen von 
August Schleicher, Weimar, 1861. — Vergleichende Grammatik der griechischen und lateinischen Sprache von 
Leo Meyer, Berlin, 1861. — Gedrangte Vergleichung dér griechischen und lateinischen Declination von Leó 
Meyer, Berlin, 1862. — Über Aussprache, Vocalismus und Betonung dér lateinischen Sprache von W. Cors- 
sen, Leipzig, 1859.— Kritische Beitrage zűr lateinischen Formenlehre von W. Corssen, Leipzig, 1863.— Grund- 
züge dér griechischen Etymologie von Georg Curtius, Leipzig, 1858. — Erlauterungen zumeiner griechischen 
Schulgrammatik von Georg Curtius, Prag, 1863. — Zeitschrift fUr vergleichende Sprachforschung auf dem 
Gebiete des Deutschen Griechischen und Lateinischen herausgegeben von ‘Dr. Adalbert Kuhn, Berlin, 1852— 
1866; — ezek bizonyosan megteszik azt, a mit én meg nem tehettem. Az én fáradtságom elég jutatmat talál 
abban, ha a vágyat a nyelvtudománynyal való tüzetesebb foglalkozásra az illetőkben fölébreszthette.

SZÉNÁSSY SÁNDOR.



Értesítés az 1865|6-diki tanévről.
Tudósításunkat a lefolyt iskolai tanévről ezúttal rövidre foglalhatjuk. Gymnasiumunk hat osztálya 

már tökéletesen szervezve lévén, a nagyt. pártfogó és fenntartó egyház szokott áldozatkészségével e tanév 
folytán főfigyelmét intézete szellemi és anyagi erejének bővebb kifejlesztésére, a még hiányzó taneszközök 
beszerzésére, s az iskolai könyvtár és múzeumi helyiségeknek berendezésére, különösen ezeknek czélszerü és 
díszes szekrényekkel való ellátására fordítá.

Az intézet szellemi tőkéjének gyarapítását illető inkézkedései közöl megemlítendő főleg az, hogy 
az egy évre ideiglenesen német nyelv tanárául megválasztott s a múlt tanév végeztével elbocsátott Dietze Sán
dor helyébe, két segédtanárt helyezett gymnásiumába, névszerint Mauritz Rezső tanár- és Laukó Károly 
hitjelölt urakat. Az előbbi a német és részben a magyar nyelv, az utóbbi részben a vallás és az első osztály
ban a latin nyelv tanításával bizaték meg. Hat osztályú gymnasiumunkban e két tanerő hozzájárultával hat 
rendes és három segéd- s e szerint összesen kilencz tanár kezelte az oktatást, —  mely körülmény lehetővé 
tette, hogy a latin s német nyelvre és a természetrajzi tudományokra hetenkint több órát fordíthattunk, a mint 
azt az egyetemes gyűlés által megszabott tanterv kívánja. A nagyt. egyház ezen intézkedései, a mint egyrész
ről tetemes anyagi áldozatokat kívántak, úgy másrészről tanodánk szellemi gyarapodását nem csekély mér
tékben mozditák elő.

A mi tanintézetünk belső viszonyait illeti, az erre vonatkozó adatokat, illetőleg kimutatáso
kat e következőkben adhatjuk elő. A tanév September elejével kezdődött. A beírások végeztével, a 
tanári kar az egyházi előjáróság s számos szülő jelenlétében, a tanulók előtt felolvastattak a törvé
nyek, mely alkalommal tartott beszédében az igazgató jó erkölcsi magaviseletre, szorgalomra s hasznos mun
kálkodásra buzdítá az ifjúságot. Mint más években, úgy ez idén is, kellő gondott fordítót intézetünk a vallá
sos érzés fejlesztésére s ápolására. A tanórák rövid imával kezdettek meg és végeztettek be. Az ifjúság a ta
nárok felügyelete alatt a vasárnapi és ünnepi isteni tiszteleteken szorgalmasan megjelent. A confirmatiói 
vagyis az egyházba való felavatási ünnep a magyar ajkú ifjúságra nézve május 13-ik napján, a német ifjú
ságra nézve pedig ugyanazon hó 27-ikén, a szokott egyházi szertartással, az illető lelkész urak által vitetett vég
hez. Az érettebb ifjúság az Úrvacsorájához kétszer járult a tanév folytán, első Ízben 1865-ben a reformátió ün
nepén, másodszor 1866-ban pünköst első napján. Mind a két ízben a szent cselekvényre egy nappal előbb ün
nepélyes istentisztelettel s a cselekvény fontosságára vonatkozó s a vallásosságra, erkölcsiségre és a köteles
ségek pontos teljesítésére buzdító beszéddel készíttetett elő az ifjúság. S mindezek következtében az ifjúság 
erkölcsi viseleté és szorgalma e tanév folytán is egészben véve kedvező eredményű volt.

A szorgalmasjó erkölcsi magaviseletű és szegény tanulók felsegélésére hagyományozott Glosius-féle 
20—20 forintos ösztöndíj, a jelen iskolai évben Pözel István V l ik és Vitéz József V-ik osztálybeli tanulóknak 
ítéltetett. — A Döbrentey-féle 1 aranyos pályadijat, mely vizsga alkalmával a legfelső osztály azon tanuló
jának adatik, ki társai között a legjobb magyar munkát készíti, tavaly öt pályatárs között Sebestyény Gyula 
Vl-ik osztálybeli tanuló nyerte meg.

A könyvtár részére a folyó 1865/6-ik iskolai évben megszereztetett: Imrik Névtár, Guhl Leben dér 
Griechen und Römer, Xenophon Anabasis ed. Rehdautz, Horváth Mihály Magyarok Története, Győri énekes 
könyv, Thierry Attila 1—3, Akadémiai szótár 14—16, Hunfalvy magyar birodalom ismertetése 8— 12, Leinis 
Synopsis der Naturgeschichte, Livius ed. Weissenborn 1— 8, Holle Wandkarte von Amerika, Petermann Mit- 
theilungen 1866., Philologus XXIII évfolyam, Zeitschrift für oesterr. Gymnasien 1866., Rheinische Blatter 
1866, Budapesti Szemle 1866, Sárospataki füzetek 1866, Pesti Napló, Pester Lloyd, Egyházi és Iskolai lapok» 
Családi lapok.
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Ajándék által is gyarapodott könyvtárunk, nevezetesen adományozott tek. Görgey István úr egy  
258 oldalnyi kéziratot 1424-böl 8-adrétbe kötve, tartalma naptár franczia nyelven és latin imádságok. — Os- 
terlamm Károly könyvkereskedő ur 16 darabot, Heckenast Gusztáv kiadó-nyomdász úr 13 darabot, Kugler 
Adolf könyvkereskedő úr 3 darabot, boldogúlt Balassovits Lajos elemi tanodái igazgató úr 2 darabot, Sréter 
Kálmán „Eszmék és érzelmek4' czimü munkájából 1500 darabot, Greguss Ágost úr 2 darabot, Hartleben könyv- 
kereskedő úr 4 darabot. — Szerkesztői szívességből kaptuk az Újkorszakot és Kertészgazdát.

A tanulók által fenntartott ifjúsági könyvtár, mint a múlt iskolai évben, úgy ez idén is a bejövő 
csekély olvasási dijak által örvendetesen szaporodott.

Természetrajzi múzeumunk egy gyönyörű madárgyüjteményt nyert, melyet Kulinyi Ágoston ő 
méltósága nagylelkűen ajándékozni kegyeskedett csinos üvegszekrénynyel együtt. A gyűjtemény 52 darab 
ügyesen kitömött madárból áll, melyek mind Magyarországban szereztettek, közte néhány ritka faj, névsze- 
rint Pastor roseus, Strix uralensis, Ibis falcinellus, Numenius arquatus stb.

Tek. Görgei István ur szives volt egy elefánt fogat és lábszárat ajándékozni, mely Toporcz tájé
kán találtatott Szepesbeu.

W a g n e r  I s t v á n  elemi tanító ur egy kitömött kacsát ajándékozott.
A múzeumi pénzalapból szereztettek a lángcsuvik csontváza és 12 darab koponya, ugymint_6 em

lősállat, 5 madár és 1 teknöncz koponyája.
A physikai tár számára egy két köpüs légszivattyú több rendbeli mellékkészülékkel szerezte 

tett meg. —
N a g y  K á r o l y  orvos-tudor ur 6 darab érmet ajándékozott a nagyt. egyháznak, melyek az I. I I . 

és III-dik reformátiói jubileumokra vonatkoznak. Ezen érmek díszes tokba helyezve, múzeumunkban őriztet
nek s tudományos czélokra felhasználhatók.

A tantárgyak mértékére és beosztására nézve az egyetemes gyűlés határozataihoz szabtuk magun
kat, azon'iskolánk előnyére szolgáló kiterjesztéssel, hogy a latin és német nyelv s természettudományokra még 
az egyetemes gyűlés által megszabott óráknál is többet fordítottunk hetenkint. Szükségesnek tartjuk megem
líteni azonban, hogy a nyári közvizsgák előtt két hónappal Laukó Károly tanár ur, a kecskeméti ág. hitv. 
evang. egyház lelkészéül választatván, ezen állomására, nagyt. egyházunk engedélyével el is távozott, hanem 
ezen esemény által a tantárgyakra eddig fordított hetenkénti óraszám legkevésbé sem csökkent, mivel az általa 
tanított tantárgyakat Mauritz Rezső és Bierbrunner tanárok osztották fel egymás között. Mily mértékben adat
tak elő gymnasiumunkon a tantárgyak, ez a következő részletes kimutatásból fog kitűnni.

1. O S Z T Á L Y .
•

Vallás, hetenkint 2 óra- 1- félévben az ó-szövetségi irók rövid ismertetése, — ó-szövetségi történe
tek, egyházi énekek. - II. félévben ó-szövetségi történetek folytatása, Palaestina rövid földrajza s a tiz paran
csolat, a kér. hitczikkek és az Úr imádsága. Kézikönyv: Székács Katekismusa és Noszágh Bibliai történetek.

Latin nyelv, k. 6 óra. I. félévben a nomenekről szóló általános szabályok a hozzájok tartozó gya 
korlatokkal együtt. II. félévben rendes igeragozás-tan, hozzátartozó gyakorlatokkal. K. k. Szénássy.

Magyar nyelv, h. 3 óra. Betü-tan, fő-, mellék- és számnevek, névutók s névmások ragozása, az 
igékről általános fogalmak; elemzések, költemények betanulása. K. k. Sáros-pataki nyelvtan, olvasókönyv 
Dlhányi. Hetenkint egy-egy házi dolgozat,

Német nyelv, h. 4 óra. A fő-és melléknevek, az igék; rövid darabok fordítása s betanulása, egy
szerű mondatok készítése. K. k. Bohm und Steinert Kleine Sprachlehre, Ballagi olvasókönyve.

Földrajz, h. 3 óra I. félévben a föld általános topographiai ismertetése, s különösebben Európáé; 
II félévben az ausztriai császárság s különösen a magyar királyság földrajza. K. k. Batizfalvi.

Természetrajz, h. 2. óra. Az emlősök, rovarok és pankányok ismertetése K. k. Dorner Állattan ele
mei I. és III. rész.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben az alapműveletek megnevezetlen s megnevezett egészekkel s.
Ág. Hitv. Gymn. Értesítő. 7
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közönséges és tizedes törtekkel. K. k. Mocnik-Szász. II. félévben lapmértan, az egyenes vonalak, szögek és 
háromszögek. K. k. Mocnik-Szabóky.

Összesen 23 óra.

II. O S  L T  Á  L Y.

Vallás, h. 2 óra I. félévben az ó és uj-szövetségi irók rövid ismertetése, uj-szövetségi történetek^ 
II. félévben az uj-szövetségi történetek folytatása, s a szentségek. K. k. mint az 1. osztályban.

Latin nyelv, h. 6 óra. 1. félév. A nevek (nomina) ragozásában előforduló kivételek és rendhagyá
sok ; a nem(genus)-re tartozó kivételes szabályok. A gyakorlókönyvböl a nevezett szabályokra tartozó gya
korlatok latinból magyarra, magyarból latinra fordittattak. II. félév. Az igék, igehatározók, elöljárók és 
kötőszókon átmenvén, az alaktan bevégeztetett. A gyakorló könyvből az ide tartozó gyakorlatok elemeztettek 
és fordittattak. K. k. mint az első osztályban.

Magyar nyelv, b. 2 óra. Rendes és rendhagyó igék ragozása, határozók, indulat- és kötszók; szó
képzés ; elemzések, költemények betanulása. K. k. mint az I. osztályban. Hetenkint egy házi dolgozat.

Német nyelv, h. 4 óra. Az alaktan folytatása, mondattan az összetett mondatokig; könnyebb költe
mények betanulása, összetett mondatok készítése, hosszabb darabok fordítása. K. k. mint az I. osztályban.

Földrajz, h. 2 óra. Egyetemes földrajzból Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália. K. k. mint az 
I. osztályban.

Történet, h. 3 óra. Az ó-kor története a római birodalom megdüléséig. K. k. Batizfalvi.
Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben a madarak, hüllők és halak természetrajza II. félévben a növé

nyi szervtan elemei s a hasznosabb növények ismertetése természetes családok szerint. K. k. Dorner Állattan 
elemei II. rész és Dorner Növénytana.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a tizedes törtek, viszonyok és arányok, hármas szabály, mér
ték-isme- II. félévben a sokszögek, az egyenes vonalú idomok területe és hasonlósága. K. k. mint az 
I. osztályban.

Összesen 24 óra.

III. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. A kér. egyház-történet nevezetesebb eseményei, a reformatio történe te általában 
s hazánkban, rövid symbolika. K. k. Pálffy.

Latin nyelv, h. 6. óra. 1. félév. Corn. Neposból négy vezér életrajza olvastatott: Aristides, Cimon, Ly
sander és Epaminondas. A mondattanból a casustan egy része,t. i. a nominativus,accusativus,dativus és genitivus 
taníttatott, az ide tartozó gyakorlatokkal együtt. II. félév. Phaedrusból 30 mese olvastatott, elemeztetett és 
részben emlékeltetett. A mondattanból a casustan hevégeztetett; ezenkívül az ace. c. infinitivo és részesülői 
szószerkezet is magyaráztatott s az ide tartozó példákon begyakoroltatott. Mind a két félévben hetenként egy 
házi munka. K. k. Szénássy latin mondattan. Cornelius Nepos Teubner-féle kiadás. Phaedrus a Teubner- 
féle kiadás.

Magyar nyelv, h. 2 óra. A mondattan elemei; szóegyezteté», szóvonzat, szórend, összetett monda
tok, körmondatok; — elemzések, költemények betanulása, irály gyakorlatok. K. k. Sárospataki magyar 
nyelvtan, olvasókönyv Szvorényi (Ill-dik k.)

Német nyelv, h. 3 óra. Az alaktan befejeztetett; elemző olvasás és fordítás mellett költemények 
emlékeltettek, irálygyakorlatok. K. k. Heyse Sprachlehre, Oltrogge olvasókönyve I.

Történet, h. 4 óra. A közép- és újkor története, az epochalis momentumok és kitünöbb jellemek 
vázlataiban előadva K. k. Batizfalvi.

Természetrajz, h. 2 óra. I. félévben az ásványok természetrajza. K. k. Dorner. II. félévben beveze
tés a természettanba s a vegytan elemei. K. k. Pisko-Kühn.
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Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben a betűvetés, hatványok és gyökök. K. k. Mocnik-Szász. II. fél
évben mértan, a körről s nehány nevezetesebb görbe vonalról. K. k. Mocnik-Szabóky.

Összesen 22 óra.

IV. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. K. k. Székács.
Latin nyelv, h. 6 óra. 1 félév. Caesar Comm. de bello Gallico ötödik könyvéből 30 fejezet olvasta

tott és magyaráztatott. A mondattanból az idő- és módtan vétetett át s írásbeli dolgozatokon begyakoroltatott. 
II. félév. Caesar Comm. de bello Gallico ötödik könyvéből folytatólag a 30—50-ik fejezetig magyaráztatott. 
Ovidius metamorphosisából a négy korszak fordittatott s rajta a prosodia begyakoroltatott. Minden két hét 
ben házi munka. K. k. Caesar De bello Gallico, ed. Oehler. Szénássy latin mondattan.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Irály- és verstan elméletileg s gyakorlatilag. K. k. Imre Sándor és Torkos 
Költészettana, olvasókönyv Szvorényi (IV. k.) Irálygyakorlatok, szavalás.

Német nyelv, h. 3 óra. Mondattan remek irók olvasásával kapcsolatosan; válogatott költemények 
elszavalása; irálygyakorlatok. K. k. Heyse, olvasókönyv Oltrogge II.

Földrajz, h. 2. óra Magyarország részletes földrajzi ismertetése. K. k. Batizfalvi.
Történet, h. 3 óra. Magyarország története. K. k. Batizfalvi.
Természettan, h. 3 óra. Nyugalom és mozgás, hang-, fény- és hőtan, delejesség és villanyosság. K 

k. Pisko-Kühn.
Mennyiségtan, h. 3 óra. 1. félévben összetett arány, hármas-társasági-vegyitési szabály, kamatos 

kamat számítása, első fokú egyenletek egy ismeretlennel; az egybevetés elemei. II. félévben tömörmértan. K 
k. mint a III. osztályban.

Összesen 24 óra. V.

V. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2 óra. Az ó szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olvasása ; 
a zsidó nép története.

Latin nyelv, h. 6 óra. I. félév. T. Liviusból a Il-dik könyv válogatva, sokrészt emlékelve, szó- és 
tárgymagyarázatokkal. A syntaxis főbb pontjainak ismétlése. Otthoni praeparatio. Hetenkénti írásbeli dolgoza- 
tok.Prosodia.— Il.félév. T. Liviusból az I-ső és Il-dik könyv válogatva, sokrészt emlékelve, szó- és tárgymagya 
rázatokkal. Otthoni praeparatio. A syntaxis bővebb ismerete. Pletenkénti írásbeli dolgozatok. Részletes róma 
metrika a prosodia ismétlésével. A metrika begyakorlására Ovid. Tris. I. I. emlékelve. — K. k. T. Liviusból 
a Teubner-féle kiadás, Ovidius Veresstől, Szénássy latin mondattana. Metrika Schulz szerint kivonatban.

Görög nyelv, h. 4 óra. I. félév. Hangtan, ékezés, a névejtegetésböl a második főejtegetés magán
hangzói törzséig. 18 gyakorlat otthoni praeparálással. II. félév. Az előbbiek ismétlése. A második főejtegetés 
végig. Rendhagyó dolognevek. A tulajdonságnevek hajlitása. Rendes és rendhagyó fokozás- Igehatározók s 
fokozásuk. A névmások ejtegetése. Számnevek. A rendes igehajlítás legszükségesb formái. 33. gyakorlat, 
melyek közül a magyarok otthon. K. k. Horváth nyelvtana, Schenkl-Kiss olvasókönyve.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Költészettan. Általános szépészeti fogalmak, a költészeti fajok, költői szer
kezet. Költemények betanulása és elemzése. Irálygyakorlatok prósában és versben. K. k. Torkos köl
tészettana.

Német nyelv, h. 3 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése. Válogatott költemények elszavalása. Vers
tan K. k. Oltrogge olvasókönyv III.

Történet, h. 4 óra. Ó-kori történelem, különösen a görög- és római történelem a népvándorlásig. K. 
k. Batizfalvi.

T*
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Természettudomány, h. 2 óra. I. félévben ásványtan. K. k. Dorner. II. félévben a vegytan alapvona
lai Dorner füzetei szerint.

Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben algebra; alapműveletek egészekkel, közönséges és tizedes tör
tekkel, láneztörtek. II. félévben a lapmértan K. k. Mocnik-Arenstein.

Összesen 26 óra.

VI. O S Z T Á L Y .

Vallás, h. 2. óra. Az új-szövetségi könyvek részletesebb ismertetése; válogatott szakaszok olva
sása. — Palaestina föld- s helyrajza.

Latin nyelv, h. 6 óra. I. félév. Sallustiusból Bellum Iugurthinum, 1—40 és 85-ik fejezet olvastatott 
szó-és dologmagyarázattal kisérve s részben'emlékeltetve. A syntaxisból a casustan részletesen vétetett át, 
megtóldva az adjectivumok és pronomenek használatának eltéréseivel. II. félév. Vergilius Aeneise második 
énekéből 400 vers magyaráztatott, kisérve a költői nyelv sajátságainak ismertetésével. Ciceróból a Catilina 
ellen tartott beszédekből az első, szó- és dologmagyarázattal kisérve. A syntaxisból az idő és modustan rész
letes tárgyalása, hetenkénti Írásbeli dolgozatokon begyakorolva. K. k. Sallustius, ed. Dietsch, Vergilius, ed. 
Jahn. Cicero, ed. Klotz. Szénássy mondattan.

Görög nyelv, h. 4 óra. I. félév. A nyelvtan ismétlése az igékig. Az m-igék jelenidőf törzse, előrag, 
összevont ige, a jelenidöi és az igetörzs közötti különbség, az erős történeti múlt, a jövő idő, a gyönge tört. 
múlt, a végzett jelen, a szenvedő ige erős, a szenvedő ige gyönge törzse, igetulajdonságnevek. Fordittatott s 
fejtegettetett 30 pensum otthoni praeparatióval s a magyar pensumok, otthoni fordítással. II. félév. Az ige
törzsek egybefoglalása minden törzsön keresztül. A /t/-igék mindkét osztálya, az «-hajlítás rendhagyó igéi a 
a nyelvtan végéig. Pensum, otthoni praeparatio s a magyar pensumok házi fordítással, fejtegettetett 17, ezen 
kívül 6 epigramm, s Homerus Hector és Andromache jelenetéből egy szakasz az epikai nyelvjárás megismerte
tése végett. K. k. mint az V. osztályban.

Magyar nyelv, h. 2 óra. Szónoklattan. Szónoklati olvasmányok, elemzések és emlékelés. Irálygya- 
korlatok. K. k. Szvorényi ékesszólástana.

Német nyelv, h. 3 óra. Remekírók olvasása s fejtegetése. Válogatott költemények elszavallása. 
Irálygyakorlatok. K. k. Oltrogge.

Történet, h. 3 óra. A középkor történelme. K. k. Batizfalvi.
Természettudomány, h. 3 óra- I. félévben állattan. K. k. Mihalka. II. félévben növénytan Dorner 

füzetei szerint.
Mennyiségtan, h. 3 óra. I. félévben A l g e b r a :  hatvány-, és gyökmennyiségek ; képzelmi mennyi

ségek ; logarithmusok; első fokú egyenletek egy és több ismeretlennel. II. félévben m é r t a n :  a tömör-mér- 
tan és sík trigonometria.

Összesen 26 óra.

Rajztanításban Merkl J. rajztanitó vezetése alatt, kiki 50 krnyi csekély havi dij mellett ré
szesülhetett.

Az V. és VI. osztály növendékei a jelen tanévben is önkényt összeállottak oly czélból, hogy sza
valva, dolgozgatva s egymás dolgozatait birálgatva, a magyar nyelvben előadási jártasságot szerezhessenek 
magoknak úgy élőszóval, mint Írásban, nem különben, hogy a magyar irodalom termékeivel inkább-inkább 
megbarátkozzanak. Hetenkinti gyakorlataikat Torkos László tanár vezérlete alatt tartották. Ez önkénytes tö
rekvésüket a tanári kar fokozni kívánván, egy darab aranyat tűzött ki közöttük a legjobb költeményre. Ma
gok az ifjak is „Thierry Attila és Attila mondák" czimü magyar fordításban megjelent müvét tűzték ki ju- 
talmúl a legjobb prózai dolgozatra. — Az ifjak e hasznos törekvéseik gyümölcsét a junius 24-én megtartott 
örömünnepélyen, az egyházi s iskolai előjáróság s számos hallgatók jelenlétében, közmegelégedésre mutatták 
be. Ugyanez alkalommal bontattak fel a pályázók neveit rejtő jeligés levélkék s osztattak ki a nyertes tanu
lók között a pályadijak.
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A tantárgyak és órák következő módon oszlottak meg a tanárok között:
Batizfalvi István, ez idő szerint igazgató; történelem a II. IV. V. és Vl-ik, földrajz a II. és IV-ik, 

vallás a III-ik osztályban; összesen 19 óra.
Bierbrunner Gusztáv, német nyelv az I és Ilik, vallás az V. és Vl-ik osztályban; összesen 13 óra.
Dorner József, a III-ik oszt. osztálytanára és a természettudományi múzeum őre ; természetrajz s 

illetőleg természettan, a IV-ik osztály kivételével valamennyi osztályban, földrajz és mennyiségtan az I. osz
tályban ; összesen 18 óra.

Greguss Gyula, a IV. oszt. osztálytanára és a physikai tár őre; mennyiségtan az I. osztály kivéte
lével valamennyi osztályban, természettan a IV-ik osztályban; összesen 18 óra.

Vezekényi Horváth Zsigmondi, az V. oszt. osztálytanára s gymnasiumi könyvtárnok; görög nyelv 
az V. és Vl-ik, latin nyelv az V-ik, történelem a III-ik osztályban; összesen 18 óra.

Laukó Károly, az I. oszt., osztály tanára; latin nyelv és vallás az I. osztályban; összesen 8 óra*).
Mauiitz Rezső, a tanári tanácskozmány jegyzője; német nyelv a III. IV. V. Vl-ik, magyar nyelv 

az I. és II. osztályban; összesen 19 óra.
Szénássy Sándor, a VI. oszt. osztálytanára; latin nyelv a III. IV. és Vl-ik osztályban; össze

sen 18 óra.
Torkos László, a II. oszt. osztálytanára; magyar nyelv a III. IV- V. és Vl-ik, latin nyelv a Il-ik, 

vallás a II. és IV. osztályban; összesen 18 óra.

A gymnasium tanárainak irodalmi működése e tanév folytán e következő adatokból tűnik k i:
Batizfalvi Istvántól megjelent a tanév folytán „A világtörténet alaprajza, a gymnasium s reáltanoda 

felsőbb osztályai számára, I. rész, kiadta Osterlamm Károly. — Sajtó alatt van „A magyar királyság föld
rajza “ harmadik kiadása.

Bierbrunner Gusztávtól sajtó alatt van „Bevezetés az ó- és újszövetségbe s Palaestina föld- és
helyrajza.'1

Dorner József a magy. t. Akad. szakgyüléseiben néhány ritka magyarországi növényfajokról ér
tekezett, úgymint Anthemis Neilreichii, Cuscuta obtusiflora Humb et Bonpl. és Cuscuta lupuliformisról, ezenkí
vül a magyar természettudományi társulat megbízására egy a mohók nemzési folyamáról irt pályamunkát bí
rált meg. —

Greguss Gyula a m. t. Akadémia szakgyülésén „a viz tágulási törvényéről11 értekezett. Sajtó alatt 
van „Természettan a középtanodák alsó osztályai számára.11

Vezekényi Horváth Zsigmondtól megjelent: Napoleon Caesárja második kötetének fordítása, kiadta 
Ráth Mór, Pest, 1866. — Sajtó alatt van Plato Apológiája és Critója, bevezetés- és magyarázatokkal Lampel 
Róbertnál s Görög szókötés iskolák számára, Osterlamm Károlynál.

Szénássy Sándortól megjelent „Olvasókönyv a latin mondattanhoz11 Osterlamm Károly könyvkeres
kedésében Pesten.

*) Laukó Károly tanárnak a második félévi vizsgák eló'tt két hónappal történt eltávozása után, az általa tanított 
tantárgyak Mauritz Rezső és Bierbrunner Gusztáv tanárok között úgy osztattak fel, hogy az előbbi a latin nyelvet, az utóbbi 
pedig a vallástant vette át. S e szerint a tanév két utolsó havában Mauritz Rezső, ki egyszersmind az I. oszt. osztálytanára 
is lett, hetenkint 25, Bierbrunner Gusztáv pedig 15 órát tanított.
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A gymnasium hat osztályába bejegyeztetett összesen 276 tanuló. Hogyan oszlanak meg ezek az 
egyes osztályokban, azt e következő táblázat mutatja:

Osztály V a l l á s r a  n é z v e
Összesen

ág. hitv. ev. | helv. hitv. | áng. egyházi róm. kath. | keleti görög Mózses hitv.

I. 33 3 1 2 1 25 65

II. 24 2 — 1 2 25 54

III. 29 2 — 1 14 46

IV. 29 7 - - — 6 42

V. 18 3 — 1 3 16 41

VI. 15 3 — — 1 9 28

Összesen 148 20 1 4 8 95 276

Névszerint pedig gymnasiumunk tanítványai ezek voltak :

I. Osztály.

Ádám József, Albrecht Ármin, Alit János, Békeffy Géza, Béler Gyula, Blau Ödön, Brachfeld Manó, 
Brich Jakab, Dalnoky Béla, Ernest Miksa, Fáik Frigyes, Fette Gusztáv, Finály Ráfael, Fuchs Lajos, Geiszlin- 
ger József, Goldstein Izidór, Gompercz Miksa, Grill Richárd, Gruber Lajos, Haberern Pál, Halász Gratián, 
Hojtsy Gedeon, Henrich Alajos, Ivánka István, Janitz János, Janitz József, Jármay Béla, Jurenák István, Kiss 
László, Klein Miksa, Kohn Oszkár, König Rovi, Králik Jenő, Krausz Ferencz, Kriek Árpád, Kubinyi Lajos, 
Leporis Lajos, Lichtenstern Mór, Löwy József, Lux Gyula, Martinyi Henrik, Müller Gyula, Nadányi Géza, 
Neuberger Miksa, Neuman Károly, Petrich Hiador, B. Podmaniczky Gyula, Purgly Pál, Rancsik Károly, Sa- 
cellary Mihály, Scheichel Béla, Schneider Gyula, Schubert Ágoston, Spiró Károly, Steiner Ármin, Steinberger 
Márk, Stern Géza, Tar Sándor, Ványek Ferencz, Varga Pál, Gr. Wass Olivér, Wechselmann Ede, Weiss 
Richard, Weissenstein Húgó, Würtzler Mór. — Összesen 65. II.

II. Osztály.

Braun Ede, Braun Frigyes, Braun Gusztáv, Canzi Rudolf, Cséry Lajos, Cservenák Károly, Deutsch 
Gyula, Dezső Sándor, Draskóczy Jenő, Dück Frigyes, Fabiny Ferencz, Francsek István, Freistadtl Miksa, Gi- 
czey Antal, Goldschmidt Lajos, Gombos Lajos, Gruber Dávid, Heckseh Gyula, Jelűnek Lajos, Jeszenszky 
Pál, Jurenák László, B. Kaas Ervin, Kern Róbert, König Lajos, Kobb Kálmán, Kovács László, Lippner Zsig- 
mond, Löwy Samu, Luka László, Mokry Gusztáv, Mihalcsics György, Murrmann Emil, Müllner Zsigmond, 
Omázta Oszkár, Paris Ágoston, Pecz Sámu, Polcz Frigyes, Purgly Sándor, Rakits Wladimir, Rotter Sámuel, 
Schlesinger Nátán, Schulhof Rudolf, Silberstein Henrik, Silberstein Leó, Spitzer Zsigmond, Staubéi- Antal, 
Stauber József, Steiner József, Szűcs Imre, Szőke Ede, Ullmann Károly József, Winter Lajos, Zolnay Jenő, 
Zsigmondy Géza. —  Összesen 54.
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III. Osztály.

Barabás László, Benko Ágost, Berzsenyi Sándor, Bleier Jakab, Bulyovszky Aladár, Csepcsányi 
Árpád, Deutsch Albert, Erős Lajos, Feuer Arthur, Fried Adolf, Glós Árpád, Goldstein Emil, Grosz Sámuel, 
Grünwald Sándor, GyöDgyély Emil, Halász Gyula, Hegyessy Jakab, Horváth Árpád, Ivánka László, Iváno- 
vits Milos, Jelűnek Henrik, Kászonyi János, Kilényi Béla, B. Latiért Antal, Mandl Mór, Martin Sándor, Mi 
hala Géza, Páray Sándor, Pátz János, Petrovits Lajos, Polner Sándor, Poppovits Dusán, Prém József, Rauscher 
Miksa, Rosner Ödön, Ruttkay István, Schüller Mór, Sichermann Antal, Stolp Ferencz, Szeiwerth Lajos, Tar La
jos, Toperczer Ernő, Trinkl Kálmán, Vágfy Géza, Varga János, Wöhler Erik. — Összesen 46.

IV Osztály.

Barabás Béla, Barabás Sándor, Bass Béla, Bossányi Gyula, Buócz Lajos, Braun Fiilöp, Dalnoky 
Henrik, Frint Lajos, Fröhlich Izidór, Gally Márton, Grissa Kálmán, Hattyúffy Dezső, Helle Sándor, Jeszenszky 
Sándor, Karafiát Tivadar, Kéler [Kálmán, Kirchmayer Lajos, Konyha Géza, Lénk Lajos, Mányik István, Mar- 
tinyi Vilmos, Melczer Lajos, Miskolczy Imre, Némedy Mihály, Nyikos Gyula, Oszwald Gyula, Ottlik Zoltán, 
Pillitz Ignácz, Pillitz József, B. Podmaniczky Béla, Rock Géza, Rohonyi Gyula, Rosenfeld Dávid, Rosenthal 
Géza, Ruttkay Albert, Sárkány Gyula, Simay Aladár, Skultéty Kálmán, Szakonyi Jenő, Sztrinkay Béla, Gr. 
Wass Ármin, Zathureczky Gusztáv. — Összesen 42.

'V'. Osztály-

Bakó Géza, Bass Gyula, Beliczai Imre, Bjély Aurél, Csúcs Antal, Dadányi Sándor, Deutsch Adolf, 
Glós Gyula, Gömöry JáDos, Hadzsi János, Heller Ignácz, Herzog Tivadar, Ivánka Oszkár, Jelűnek Artúr, 
Kaufmann József, Kern Tivadar, Körper Ftilöp, Kubinyi Géza, Kund Pál, Krajcsovics Lajos, Landsberger 
Miksa, Martinovits Emil, Molnár Kálmán, Mosing Vilmos, Pammer Mihály, Pittroff Lajos, Reinitz Béla, Ringauf 
Ottó, Rock Gyula, Scheibner Lajos, Schlesinger Dávid, Simay Ödön, Stein Gyula, Steiner Benjamin, Stern 
Ármin, Totth Zoltán, Vattay Dezső, Vitéz József, Wald Benjámin, Weiner Salamon, Wiszkidenszky Lajos. — 
Összesen 41.

'VT. Osztály-

Auspitz Sándor, Baier Károly, Deutsch Mór, Fabinyi Béla, Farkas Dezső, Fuchs Zsigmond, Gom
bos Gyula, Haris Tódor, Hojtsy Pál, Jeszenszky Károly, Karafiát Viktor, Lakos Lajos, Langheim Ignácz, Lán- 
czy Gyula, Liedemann Lipót, Linczényi Gyula, Lossányi Vilmos, Madarassy Lajos, Neumann Adolf, Paulinyi 
Béla, B. Podmaniczky Elemér, Pözel István, Szlujka Gusztáv, Stern Vilmos, Sebestyény Lajos, Tolnay Ge
deon, Vetsey István, Weiss Miksa. — Összesen 28.

A jelen tanév nyári közvizsgálatai junius 26—28-ik napjain tartatnak, kezdve az első osztálylyal.
A gymnasium I. osztályába csak azon növendékek vétetnek föl, kik a IV-ik elemi osztályból kie

légítő bizonyitványnyal bocsátattak el, vagy ilyennek nem létében az elrendelt magánvizsgálatot megállják.
A jövő tanév September 1-vel kezdődik, még pedig úgy, hogy a hó első három napján a beírások  ̂

fölvételi és javító vizsgák fognak megtartatni, a tanítás pedig 4 kén veendi kezdetét.
Azon tisztelt szülők, kik gyermekeiket gymnasiumunkban kívánják a tudományokban képeztetni, 

kéretnek a beiratásra kitűzött határidő pontos megtartására.
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A beírások alkalmával minden tanuló köteles az egyház pénztárába fizetni beirási dijat 2 frtot 
első félévi tandijat 6 frtot, összesen 8 forintot.

A második félévre a beírások februárhó 1—3 napjaira tűzetnek ki; s e három nap alatt tartozik 
minden tanuló az egyház pénztárába gymn. könyvtári és múzeumi díjúi 1 frtot, második félévi tandíjul pedig 6 
forintot, összesen 7 forintot befizetni.

B A T 1Z F A L V I I S T V Á N ,
ez idő szerint igazgató-tanár.


