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TOLDAT. 
Torkos Sándor úr a' milly helycsen végzi, olly helycsen tár

gyalja az az , ez szókat, a' mellyek mutató névmások , 's illyenekül 
a' dolognevek meghatározását is eszközlik, azaz mint névelők sze
repelnek. Álmodozás, nem a' nyelvtények való nézése, találhat csak 
geneticus külömbséget a' név-elö és mutató névmás közt; egy elő
ítélet utólagos igazolásának lehet nevezni azt az iparkodást, nyelv-
tudományilag alapítani meg az a-, e-nek csupasz létét, a' mellyhez 
azután z járult volna , nem tudni, miért s mi végett. Előítélet ka
patta fel a' mostani helyesírást, a' mellyet, mint Torkos úr jól meg
jegyzi, eleinte csak gazdálkodási elv ajánl vala. Hogy mit nyer
tünk e' gazdálkodással, mai napig som bírom általlátni. A' magyar 
írók munkáji az által, hogy a' hiányjelt kihagyogatják, egy cséppel 
sem lettek szellemdúsabbak, eszmékkel gazdagabbak, inkább vi
lágra szólók. Zengzetesebb hexametereket nem írt még senki Vö
rösmarty nál , a' ki megtartotta a' hiányjelt 's a' magyar kiejtéshez 
képest az a'-t és e'-t hosszúknak veszi vala. Petőfi költeményei nem 
zamatosabbak a' mostani helyesírás szerint, mint voltak a' régiebb 
szerint; Arany hőskölteményei i s , akár hiányjeles akár hiányjelet
len nyomtatásban, egyaránt szépek. A' helyesírásba becsúsztatott 
gazdálkodási elv tehát nem szaporítja szellemi tőkénket; e' tekin
tetben haszuntalan minden írási és szedési gazdálkodás. Ellemben 
sokat vesztett avval a' nyelvtudományi helyesség, mert meghami
sítja az új nemzedék kiejtését; ellenmondást hoz be a' helyesírásba; 
az új kiadások viciálják a' régi szövegeket, kivált a' költői munká
kat , a' mellycknek a' szók zengzetességo egyik fő jelességök; 's 
alaptalan nyelvészkedésre szoktat — mind ez pedig a' nyelvtudo
mányi helyesség kárára esik meg. 

Az új helyesírás meghamisítja az új nemzedék kiejtését. Le
hetetlen egészen túl tenni magunkat a' régi elven, miszerint úgy 
kell kiejteni a' szókat, a hogy írva találjuk. Másképen ejtjük tehát 
ezt (így írva): „a' manóba", másképen meg, ha így írjuk: „ama-
nóba", vagy „ a manóba." A' nyelvek, leginkább a' kiejtés lágyu-
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lása, simulása által, szemlátomást változnak ugyan: de hogy a' mi 
nyelvtudományunk készakarva siettesse a' magyar kiejtés változá-
zát, erre nincs okunk. 

Az új helyesírás ellenmondást hoz be a' szók leírásába. Mert 
ha ezek: aki, ami stb. jól vannak írva, kell, hogy minden szóalak, 
raelly az a-, e-bül össze van téve, hasonlóképen írassék. Tehát az 
aki, ami szerint az ahol, eböl, aval, evei, aról, eröl stb. végtelenig 
való szókat is ekképen kell írni. Mert ha csakugyan a' csupasz a 
és e a' mutató névmás : még a' magyar nyelvész is kénytelen megen
gedni, hogy egyáltalában nem képzelhetünk okot, minél fogva ama' 
csupasz a és e mássalhangzós szók előtt vegye fel a' z-t, 's ezt a' 
következő mássalhangzóhoz hasonítsa. Ha tehát igaz az a-, e-nek 
csupasz voltáról felállított érv , akkor következetesen írjuk: ahol 
vagy ahul, eböl vagy ebül stb. 's az ellenkező kiejtést el kell hagyni, 
mi könnyen is sikerülne, ha az új írás szerinti kiejtést a' magyar 
nyelv szelleméhez, a' mívelt magyar nyelvhez alkalmazott kiejtés
nek híreszteljük ki. A' kik tehát az említett szók illyetén írását 
sürgetik, azoknak a' Nagy Szótár iróji szerint is igázok van; elleni
ben a' Nagy Szótár íróji önmagokkal ellenkeznek, ha t. i. a' név-elö 
és mutató névmás csakugyan egy, a' mirül alább lesz szó. 

Az új helyesírás szerint eszközlött kiadások viciálják a' régi 
szövegeket, kivált a' költői munkákat. Az úgy nevezett classicus 
iskolának költöji, mint Kazinczy, Vörösmarty, Kölcsey, Berzsenyi 
stb. leginkább az idomok szabályosságával és szépségével tűnnek 
ki, 's e' tekintetben a' kuszált idomú kornak , sőt az egész magyar 
jövendőségnek nélkülözhetlen tanítóji maradnak, — mert mi azt 
reményijük, hogy az igaziabb magyar müidqmot kereső és érvénye
sítő Arany-költészet általában az idom iránti fogékonyságot nevelni 
fogja. Úgyde az új kiadások csakugyan nem tisztelik classicus köl
tőink idomait: mert ha tisztelnék , a' világért se mernék másképen 
nyomatni ki azokat, mint magok nyomtatták vala; p. o. positiót po-
sitiónak szedetnék k i , akármint okoskodik is az új helyesírás. Illy 
tiszteletlenséget, millyet nálunk, sehol sem követnek el az írók iránt. 
Ha a' kiadandó író olly távol áll is a' jelen kortul, hogy ehhez ké
pest merőben idegen jegyeket vagy hangzásokat találni benne: még 
akkor szabad volna helyesírását annyira divatossá tenni, hogy az 
eredeti kor színe letörlődnék róla. Mit kell hát Vörösmarty, Köl
csey, Berzsenyi stbinek új kiadásairól mondani, a' mellyek azt dob-
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iák k i , a' mit ők mindnyájan ki nem dobhatónak ítéltek vala, 's a' 
mit mi magunk is, úgyszólván, még tegnapelőtt követtünk. Ha az 
új helyesírást jobbnak tartjuk ; ám kövessük magunk, de ne kény-
szerítsük azt p. o. Berzsenyire, Vörösmartyra is , a' kinek versei 
megannyi czáfolatjai annak. 

Az új helyesírás alaptalan nyelvészkedésre is szoktat bennün
ket, 's ezt tartom én , a tudomány tekintetében , legnagyobb szeren
csétlenségnek, 's azért akarom én is azt a* nyelvészkedést felhozni, 
ha unalmassá leszek is vele. A' Nagy Szótár I. köt. 4. hasábján ezt 
olvassuk: „A í) távolra mutató szócska, mely bizonyos távolságra 
vonatkozó szóknak mintegy nyomatékot ad, p. o. ott van a! oda 
menj a! ollyan a! úgy a! ellentéte a közelremutató e: itt van e! ide 
jöjj e! ilyen e! így e! Elötéve m toldalékot vesz fel 's az illető mu
tatóval egyesül: amott = am-ott, amoda, amollyan, amúgy, amonnan, 
valamint a' közelre mutató e is : emitt, emide, emiilyen, emígy, emin-
nen. A' hol előtt csupaszon marad : a hol a! és így: e hol! Utótét
tel n toldatot kap : ott-an, ollyan , ugyan , onnan ; elülhátul toldva : 
amottan, amonnan, amollyan, amúgyan • ellentétek: emitfen, emin-
nen, emiilyen, emigyen. Ezen zárt a rokon azon o-hoz, melly az ott, 
oda, onnan, olly, úgy (ógy) távolitokban rejlik, 's ellentéte e azon i-
hez, melly az itt, ide, innen, így, illy, ihol mutatók alaphangját te
szi, honnan a' régi nyelvben : ef.t, ede, ennen, elly, ehol.u — Itt ezt 
tanuljuk, hogy az a, e mutató szócskák, amaz tá.volra, ez közelre 
mutatván; hogy rokonok az oíí-félékben lévő o-val, meg az itt, ett-
félékben lévő i-vel, e-vel, a' mellyek hasonlókép az előszámlált mu
tatók alaphangját teszik. A' tanulság tehát ez : az a távolra mutató 
szó, melly néha o-vá változik, az e meg közelre mutató szó , melly 
néha i-re változik. Tartsuk most ezt a' tanúságot, 's lássuk, hol mu
tatkozik ez az a e mutató szócska ? Mutatkozik elöltéve, p. o. a-ott; 
de mutatkozik utóitéve is, p. o. a-ott-a. De a' nyelvben nincsen a-ott, 
nincsen a-ott-« , mert az a szócska elöltéve m , utóitéve n toldatot 
vészen föl, 's így lesz ott a(m)-ott, itt meg a(m)-ot -a(n). E' szerint 
az amottan szóban ugyanazon a mutató szócska háromszor fordul 
elő: elől-hátul, mint a, középen mint o. Ez nagyon nagyon különös
nek látszik; alig bírjuk képzelni, hogy mi lelte a' nyelvet, midőn 
ugyanazon egy szót ugyanazon értelemmel háromszor rakja egy
más mellé. A' helyet jelelő ragokat ismételni szokta ugyan nyel
vünk : de az meglepő tény volna, ha a' szó-töt is többször tenné ki 
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egymás után. Csudálkozásunk még nagyobbá lesz, ha a' toldatok, 
az m és n, szerepét meggondoljuk : mert nem foghatjuk fel, micsoda 
nyelvtani kategóriába jutnak az m és w? Ertelemjelelök-e, vagy 
csak kiejtés-eszközlök V — Hát ha még a' 6. hasábon ezt olvassuk 
hczzá, hogy az időragot tevő a „valószínűen rokon a' távolra mu
tató a hanggal, 's tovább fejlődve a' távol levő időnek} vagy is a' 
múltkornak fogalmát magában rejtő o vagy av szóval, mellyböl 
avul, avik is stb. származtak. Alapfogalomban valamint hangban 
egyezik ezzel az elölehes ha, mclly először időt jelent, p. o. né-ha, 
stb. másodszor különösen múlt, régi időt ezekben: hajdan stb." 
Mert ebbül azt tanuljuk, hogy az av (ó) meg a' ha, szó is eredetileg 
egy amaz távolra mutató a szóval, csakhogy az av-ban a v nem 
volna toldat, hanem továbbfejlődési eredmény , a' ha-ban meg a' h 
elöleh volna. — Mi bírja már igazolni ezen mesterkélt magyaráza
tot ? Csak az , ha az úgynevezett toldatok igazán csak toldatoknak, 
kiejtés-eszközlöknek bizonyulnak be, 's ha ezután a' többi kétségek 
is eloszlathatok. Lassúk. 

Az amottan stb. szóban az n toldalék, nem értelemjelelő vol
na. Mondhatjuk: amott, mint mondjuk amoda. Az első a' hol kér
désre , a' másik a' hová kérdésre áll; abban a' tt, ebben az a hely
rag. De a' hol kérdésre nem csak tt helyragot tehet a' magyar nyelv, 
hanem n ragot is, p. o. be-??, fe-n, le-??; asztalo-??, kéze-n stb. To
vábbá a' magyar nyelv a' viszonyítok ragjait, kiváltképen helyrag
jait kettőztetni, sőt hármoztatni szereti, p. o. be-nt, fent, lent; fent-n, 
lent-n, azaz fenten, lenfen, ott-n , azaz ottan , amott-n, azaz amottan. 
Ezekben tehát az n nem toldat, hanem helyrag; inkáb volna tolda
lék az a a' helyragos n előtt. Eddig az n--et a' hol kérdésre felelő 
helyragnak találtuk. 

De a' honnan, onnan , amonnan, innen, eminnen szókban nem 
maga ugyan az n , hanem az egész nan, nen szótag felel a' honnan 
kérdésre. Ezek nagyon törökösek: az aderbigani török hannan-t 
vagy handan-t mond, honnan jelentésével; a' közönséges török nyelv 
is ondan-t vagy onnan-t mond onnan jelentésével. Elekben is tehát 
az n nem toldat, hanem helyraghoz tartozó lényeges rész; 's ha va
lamit lehetne toldatnak nevezni, ezekben is a' két n közötti a volna az 

Véo-re ezekben : ollyan , amollyan, Hlyen, emiilyen az an, en 
egész más természetű, mert itt az ?? nem jelent helyragot, nem is 
toldat, hanem minőséget jelentő képzőnek (a' lyan, lyen-nek) kie-
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gészítöje. Az ebben a' három csoportban felhozott szók »)-je tehát 
nem toldat, 's az előző a, e nem mutató szócska, hanem a' helyrag
hoz és a' minősítő képzőhöz tartozó hangzó. 

Vájjon az m toldat-e az am, em szókban (am-ott, em-itt, ani-az, 
emez)? Magában véve toldatnak azt lehetne venni, a' mi néha elő
fordul néha meg elmarad, a' nélkül, hogy a' szó jelentése változzék. 
Az am} em szók; tudtunkra, soha sem fordulnak elő m nélkül, ez az 
m tehát nem lehet toldat, hanem az illető szók lényegéhez tartozik. 
'S ezen szók nyilván magok is mutató névmások, 's az amaz, em
ez ollyanok, mint a török sol = is-ol és is-bu, a' mellyekben hason
lókép kettős mutató névmás tűnik elő. — Ezekbül tehát világosnál 
világosabb, hogy az amottan stbbiben az m és az n nem toldatok, ha
nem az első a' szó lényegéhez tartozik, a' másik meg helyrag. 'S 
minthogy ez úgy van, a' képzelt a és e mutató szócskák is elenyész
nek : hisz ép ezek miatt a' képzelt szócskák miatt vált szükségessé 
az itt megrótt és megczáfolt alaptalan nyelvészkedés. 

Hasonlóan alaptalan a' további nyelvészkedés, minél fogva a' 
v, ebben : av, az a-nak fejlődése, 's a' h , ebben ha , ugyanannak az 
a-nak elölehe volna. így minden magánhangzóbul mindent ki le
hetne magyarázni, mert okvetetlen minden magánhangzó után más
salhangzó következik , 's ugyancsak minden magánhangzót mással
hangzó előzhet meg. Tehát annyiféle volna a' fejlődés, a' hány más
salhangzó következik valamelly magánhangzó után; 's annyiféle 
elöleh, és előtét volna, a' hány lehes és lehetlen mássalhangzó meg
előzheti a' magánhangzót. — Ezzel toldván meg a' Torkos úr ala
pos czikkét, azt kérdem még, vájjon nem kellene-e felhagyni az új 
helyesírással, a' melly annyi helytelenséget szül ? 
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