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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brassai Sámuel (?1797–1897) a magyar nyelvtudomány nagy újítói közé 

tartozott, sőt közülük talán a legnagyobb. Kortárai alighanem fel sem fogták 

gondolatainak jelentőségét, általános nyelvészeti fontosságát. Még azok sem, akik 

a nem egyszer heves szakmai vitákban az ő oldalán álltak. Halála után hamar 

megfeledkeztek róla. Mondattani gondolatainak egy részét Simonyi Zsigmond 

ugyan beépítette mondatani munkáiba, de a 20. század első felének magyar 

nyelvtudománya alig-alig hivatkozott rá. Fordulópontot Elekfi Lászlónak az 1950-

ben megjelent tanulmánya sem jelentett, aki egy viszonylag rövid tanulmányban 

megkísérelte összefoglalni Brassai szerteágazó és rendkívül gazdag munkásságát, 

nem hallgatva el Brassai tévedéseit és túlzásait sem (Elekfi 1950, majd 1951). 

Mindenekelőtt Brassainak a szórendre és a hangsúlyra vonatkozó nézetei váltottak 

ki élénk vitákat, amelyek a 20. század elejére is áthúzódtak (Wacha 2005). A 

későbbi évtizedekben azonban a magyar leíró nyelvészeti munkákban alig-alig 

találjuk nyomát Brassai gondolatainak. Néhány kivételtől eltekintve a kutatások a 

régi mederben, a hagyományos terminológia és a grammatikáról alkotott 

elképzelések Prokrusztész-ágyában folytatódtak tovább.  

Fordulatot jelentett Brassai életművének értékelésében, amikor É.Kiss Katalin 

Brassait a generatív mondattan előfutáraként mutatta be (É.Kiss 1981, 1982, 

2005). Brassai felismerte, hogy a magyar nyelv tipológiailag különbözik a latin 

nyelvtől, ezért a latin grammatikák fogalomkészlete, mindenekelőtt a grammatikai 

alany és állítmány fogalma a magyar mondat szerkezetének leírásában nem, vagy 

csak nagyon korlátozottan játszhat szerepet. A szórendet elsősorban az határozza 

meg, hogy a ’szóló’ mit kíván közölni a ’hallóval’, és hogy mit tekint ismert és mit 

új információnak. A Brassai halálának 100. évfordulója alkalmából Kolozsváron 

tartott emlékülés megmutatta, amiről már Elekfi 1950-es tanulmányából is 

tudomást szerezhettünk, hogy Brassai nyelvészeti újításai nem korlátozódnak a 

szórend magyarázatára, és hogy Brassai nem egy nyelvtudomány-történeti 

kuriózum, hanem egy nagy formátumú gondolkodó. Gondolatainak gazdag 

tárházából ma is meríthetünk és ez vonatkozik az elméleti, leíró és alkalmazott 

nyelvészetre egyaránt (vö. a kolozsvári Brassai emlékülés külön kötetben is 

megjelent anyagát (Péntek 2005) ).  
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Kötetünk Brassai legfontosabb mondattani tanulmányait tartalmazza, kevésbé 

terjedelmes nyelvtudományi írásait egy második kötetben adjuk majd közre. A 

három részben megjelent (1860, 1863, 1884) „A magyar mondat” c. könyv 

terjedelmű munka Brassainak legfontosabb és legtöbbet idézett munkája. Itt fejti 

ki, hogy a nyelvtudomány induktív tudomány és szembeállítja az induktív 

módszert a spekulatív grammatikával. Az ’induktív’ jelző nála ‘empirikust’ jelent 

és nem ellentéte a dedukciónak. Többször hangsúlyozza, hogy a nyelvtudomány 

művelői is természettudományos módszert alkalmaznak: megfigyelnek, leírnak, 

osztályoznak, ugyanúgy, mint ahogy ezt teszi a természettudós is. A beszéd 

alapegysége a  mondat, amelynek tartóoszlopa az ige. Brassai támadja azokat a 

nézeteket, amelyek a mondatot lényegében a nyelv területén kívül esőnek tartják. 

A többi mondatrész az ige ’határozói’, az igéhez való viszonyukat az esetragok és 

viszonyszók jelzik. A magyar mondat szerkezetének alappillére nem a 

nominativusi alany és az állítmány kettősége, hanem az ismert és új információ 

megkülönböztetésén alapuló ’inchoativum’ és ’mondatzöm’. Brassai az alanyról 

így vélekedik: „Az alany csélcsap fogalma a magyar mondat rendezésében nem 

csak haszontalan, hanem mint világtalant vezető vak kalauz, merőben mellőzni 

való.” A szóló a halló számára is ismert dologgal indítja mondanivalóját, majd 

erről a dologról állít valami újat. „Az inchoativum typicus jellemzője az  i s m e- r 

e t e s s é g, a fő részé vagy zömé az  i s m e r e t l e n s é g.”   Az inchoativum 

ugyan lehet nominativusi főnév, de nem feltétlenül az. Brassai lényeges meglátása, 

hogy a mondat vizsgálatában mindig az élő beszédből kell kiindulni. Vonatkozik 

ez mindenekelőtt a szórendre, mivel a szóló mindig tekintettel van a hallóra 

mondanivalójának megfogalmazásában.    

Brassainak „A bővített mondat” c. tanulmánya a magyar mondatról szóló 

három részhez negyedik részként csatlakozik és a mondatrészek szerepét veszi 

górcső alá, „A mondat dualizmusa” c. munkájában újból felsorakoztatja az alany-

állítmány fogalmaira támaszkodó nyelvtani elemzés elleni érveit és hangsúlyozza, 

hogy Gabelentz (1869, 1875) írásaiban említett „pszichológiai alany” az ő 

inchoativum fogalmával azonos. Ebben a tanulmányában elsősorban német és 

francia példákra támaszkodva fejti ki részletesen, hol Gabelentz-cel vitatkozva, hol 

vele egyetértve, az inchoativum és a zöm ’dualizmusán’ alapuló szórendi 

elméletét. Brassai Gabelentz-cel szemben azt állítja, hogy az inchoativum nem 

kötelező eleme a magyar mondatnak, a mondatzöm viszont az. Arra is rámutat, 

hogy az inchoativum nem csak egy, hanem több összetevőből is állhat. Fontos 

meglátása, hogy az elemzés nem szorítkozhat elszigetelt mondatokra, mivel a 

beszéd nemcsak elszigetelt gondolatok közlésére szolgál, hanem gondolatsorokéra 

is. A szóló és a halló szempontjainak figyelembevétele a mondat tagolásánál a 

később funkcionalizmus néven ismertté vált nyelvtudományi irányzat egyik fő 

jellemzője. A Prágai Iskola elsősorban Gabelentz-re vezeti vissza funkcionalista 

felfogását, Brassai munkásságát természetesen nem ismerhették (Kiefer 2005).    
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A kötet utolsó tanulmánya ’A szórend és accentus”, amely talán a legtöbb vitát 

váltotta ki (Varga 2005).  Brassai alapállítása az, hogy a magyar mondatban csak 

egyetlen főhangsúlyos elem fordulhat elő és ez a hangsúly vagy az igére vagy az 

ige előtti elemre (a mondatzöm első elemére) esik. Az ige mögötti elemek nem 

lehetnek főhangsúlyosak, az inchoativum pedig mindig hangsúlytalan.    

A Brassai szövegek újabb kiadására történő előkészítésében nagy segítséget 

nyújtott Elekfi László, aki áttekintette Brassai szinte teljes munkásságát, 

megjegyzéseket fűzött az egyes munkákhoz. A jelenlegi és majd a második 

kötetben kiadásra kerülő művek kiválasztásában vele egyeztettünk. Az ő 

közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre ez a kiadás. Elekfi Lászlónak 

fáradhatatlan és lelkes segítségéért e helyütt is köszönetet mondunk. Köszönet 

illeti Goreczky Zsoltot is a latin és görög példák magyar fordításáért. 

 

Kiefer Ferenc 
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I. ÉRTEKEZÉS. 
 

Átalános elvek. 
 

M¾ ?orube‹te, ¥ndrej 'A?hna‹oi, ¢ll’ 

™mme…natš moi oŒj ™de»?hn Ømîn, m¾ ?o- 

rube‹n ™’ oŒj ¨n lšgw ¢oÚein:aˆ 
g£r çj ™gë oŒmai, Ñn»ses?e ¢oÚontej. 

Plat. Apol. Socr. XVIII. [1] 

 

Ne tessék a t. Akademiának egy tudományos értekezéshez méltatlannak itélni, 

hogy adomával vezetem be. Az adoma, ha jó, mindig embert jellemez, s az 

egyénben egyszersmind az emberiségnek is egy vonását láttatja. Nekem pedig az 

az elfogúltságom van, hogy a nyelvet csak az emberrel és emberiséggel 

kapcsolatban bírom vizsgálatra érdemesnek tartani. Méltánylom – bátor irígység 

nélkül – azon nyelvészek iparkodását, tanulmányait, kiknek a betűk és szótagok 

hasogatása és igazi vagy képzelt származtatása elég élvezetet nyújt, mi több, elég 

dicsőséggel fizet; de részemről csak Chremes-sel tartok: „homo sum, humani nil a 

me alienum puto” [2]; e nemleges nyilatkozatot más oldalról tevőlegesre 

kiegészítve Pope-pal: „The proper study of mankind is man.” – Hátha még az 

adoma nemcsak embereket jellemez, hanem viszonyokat is láttat be, hívebben és 

szembeötlőbben, mint hosszas fejtegetés tehetné? – És íme ezt teszi, még pedig 

helyzeteméit rajzolja a nyomban következő. 

Wagner az opera elhirűlt reformátora, ki ha az életben nem is, minden 

bizonynyal a művészet történelmében maradandó polczot vívott ki; fiatalkori első 

szerzeményeivel az akkor teljes fényében ragyogó Spontinihez mene, hogy 

tekintélyének hódolva tőle véleményt és tanácsot kérjen. A nagy művész 

leereszkedő nyájassággal fogadá a tisztelő ifjú látogatót, ki is ez által bátorítva, ott 

hagyá partituráit, azon kéréssel, hogy fussa keresztűl gyakorlott szemével, s 

vizsgálata eredményéhez képest, bátorítsa őt választott pályáján, vagy pedig 

riaszsza le róla. Néhány nap múlva remény és félelem közt jelent meg ismét, az 

ítéletet megtudandó. És íme! a partiturák illetetlen nyúgodtak azon a helyen és 

abban a rendben, a hová maga Wagner fektette vala. „Mit akar ön?” kérdé tőle a 

mester – „operát irni? – hiszen ha” – de engedjen meg nekem a tiszt. tekintetes 

Akademia egy kis polyglottaságot, jobban hangzik az németűl: „wollen Sie eine 

clässische Oper: da haben Sie die „Westalien”; wollen Sie eine heroische Oper: da 

haben Sie „Ferdinand Cortez”; eine tragische Oper: da haben Sie „Olympia”; eine 

lyrische: „Agnes von Hohenstaufen”; eine Zauberoper: „Alcidor”; eine komische 

Oper: da haben Sie „Julie”. – Was wollen Sie mehr?” Tudóknak mondanám, hogy 

ezek mind Spontini mívei, ki is velök az egész világ operabeli szükségét 

kielégítettnek vélte. Szintúgy képzelem szegény Wagner helyzetét és érzelmeit, 
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midőn magam is hasonlókban leledzem. Midőn én, még nem is tagja a nyelvészeti 

osztálynak, a magyar mondatról szándékszom nézeteimet előadni; a t. Akademia 

ujjal mutathat azon nyomozásokra és dolgozatokra, melyek e tárgyat – 

mondhatnám csaknem köz meggyőződés szerint – már régóta tisztába hozták. 

Révainak kaján sírásó által születése óta úgyszólva eltemetett és így ismeretlen 

munkáját nem említve, ott vannak Fábián és Szilágyi koszorúzott értekezései; ott 

van Fogarasi „Eureká”-ja, s ott van az akademia-szerkesztette „Rendszere a 

magyar nyelvnek!” „Mi kell több?” 

Mi kell több? E magasan hangzó kérdés azt a határozott állítást foglalja 

magában, hogy „nem kell több!” És bizony nem kicsiny bátorságot kell vennem, 

midőn azt merem ellene mondani, hogy: kell több! s merészségem még oda is 

elragad, hogy: kell jobb! 

Bátorságot emlegeték. Igen is, még pedig két okból. Egyikért azért, hogy 

megrögzött előitélettel szállok szembe; azzal t. i. mely a magyar mondat kérdését 

eldöntöttnek és – mint tudós szomszédaink szokták mondani – „überwundener 

Standpunkt”-nak hiszi és vallja. Másikért és főképen azért, hogy annyi sikeretlen 

kísérleteimből kihúzhattam volna azt a tanuságot, hogy a t. Akadémiának s általa 

az irodalmi (olvasó és író) közönségnek figyelmét többször ne fáraszszam, vagyis 

inkább ne szólítgassam hasztalanúl e fáradságra. Hiszen megtanulhattam elég vén 

létemre, hogy legrosszabb süketek azok, a kik nem akarnak hallani, vagy hogy 

divatos szófűzéssel fejezzem ki: kik nem hallani akarnak. Hiszen elég hosszú a 

tapasztalásom, mely megtaníthatott, hogy nem egy Burke van a világon, ki – mint 

egy angol ismertetője jellemzi – számos nyomozásai s fejtegetései következtében 

lángesze daczára is „keveset látott, mert rosszúl esett neki, bizonyos határon túl 

látni.” Vajha a lenne az én Burke-imnél is a határ, a mi az angol szónok és 

philosophusnál, t. i. a nemzeti jellemé.
1
) De még ennél is sulyosban éreztethette 

velem erőlködéseim tehetetlenségét nyelvészeti közleményeim első sorozatának 

szomorú sorsa, midőn előadásaimra, melyekben bár a tárgy, dicső és szeretett 

nyelvünk érdekében esengettem egy „rokon kebelért” mely velem fejtegetéseim 

fonalának tovább nyujtásában osztozkodjék, csupán csufondáros két jegyzés
2
) lőn 

                                                 
1
 „He saw little, because it was painful to him to see anything beyond the limits of the national 

character.” A. II. Hallam in the „Gallery of portraits.” – Akademiai rostálóimnak, kiknek 

nyilatkozatait alább említeni fogom, úgy látszik, „it was painful to them to see”, hogy egy jött-

ment levelező, még nem is czéhbeli, mi több, erdélyi tag, őket megszokott eszméikből, 

melyeken mint puha vánkosokon oly kényelmesen nyugodtak, fel akarja kissé zaklatni. Leg 

egyszerűbb vala hát röviden eltörni a pálczát felette, s azt itélni, hogy vagy semmit, vagy 

handabandát mond. 
2
 Az egyik (Szépirod. lap. 1853. 4. sz.) nem bírt egyebet kivenni értekezésemből, hanem hogy 

„lehető tudósan mindenfelől mindenfélét öszszehordok, anekdotázok, hasonlítok, szidom a 

logikát, szidom a nyelvtudományt, a nyelvekben mindent a conventiótól függőnek állítok, és ok- 

és szükség nélkül idegen szókat keverek.” – Ezek súlyos vádak, az igaz; csak az a furcsa, hogy 

sok másról, kikről a világ – jól rosszúl – tart valamit, szórul szóra el lehet mondani. P. o. 
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a felelet, még pedig olyak részéről, kik egyébiránt eszökre s tudományukra nézt 

illetékes bírák gyanánt állottak képzetem előtt. És ha saját eszélyem minden leverő 

tapasztalások és tények után sem bírt visszalépésre sugallatával, a görög
3
) és 

                                                                                                                           
Horatiusról, ki hasonlókép mindenfelől mindenfélét összehord, hasonlítgat, anekdotáz, szidja a 

grammaticusokat, szidja a philosophusokat, s utóljára a nyelv ügyében oda fakad, hogy: 

,, – – – si volet usus, 

Quem penes arbitrium est, et ius et norma loquendi!” [3] 

Ez csakugyan erősebb az én „conventió”mnál, még ha úgy mondtam volna is, mint a referada 

stylizálja, mi – közbe legyen mondva – nem úgy volt. Már pedig oly lábra kapott tekintély az az 

usus, hogy az egész világ reá hivatkozik a nyelv ügyében, s „nyelvmívelő”inknek, azaz 

szerintem csűrő-csavaróinknak, és az „imitatorum servum pecus”nak [4] – (ez ismét Horatius 

kifejezése, és csakugyan sokkal gorombább, mint az én annyira zokon vett „juhaim”) – nincs 

erősebb bizonyítékuk, midőn egy-egy rosz gyártmány védelmére kelnek, mint az, hogy „hisz’ el 

van fogadva!” Ha e nem „conventió,” akkor én nem tudom mi az a conventió. 

Második referens, – a Magyar Sajtó keddi levelezője, – a „nyelvtudományi bizottság” tagjai 

kinevezése alkalmával a következő ostor-legyintéssel hozá emlékezetbe nyelvészeti 

törekvéseimet: „Ezekhez egy szózat még Brassai urat kivánta – nem tudjuk a hajdani Vasárnapi 

Újságban vítatott orthographiai elvek, vagy a subjectum és praedicatum általa hirdetett újdonat 

új tana miatt-e? – S így lesz egy kis „élesztő” is a bizottmányban, ha ez talán nagyon is a régi 

mellett kivánna maradni.” (L. M. S. 15. szám január 18. 1856.). – Elhagyom minden más 

jegyzés nélkül, csak azt nem foghatom meg, hogy én, a ki évek óta a nyelvben a józan 

conservatismus elvét és a nyelv tiszteletben tartása ügyét sürgetem, mikép jutok „élesztő” 

czímhez? 
3
 Platon. Respubl. VI. 6. „Ótan, eŒpon, smga?ezÒmenoi ¡?rÒoi polloˆ e„j ™lhs…aj À e„j 

diast»ria À ?šatra À stratÒpeda À tina ¥llon oinÒn pl»?ouj sÚllogon sÝn pollù 

?orÚbJ t¦ mὲ n yšgwsi tîn legomšnwn À prattomšnwn, t¦ dὲ  ™painîsin, ØperballÒtwj 

˜£tera, aˆ ™boîntej, prÒj d’ aÙto‹j a† te pštrai aˆ Ð tÒpoj ™n ú ¨n ûsin ™phcoàntej 

dipl£sion ?Òrubon paršcwsi toÒà yÒgou aˆ ™pa…nou. ™n d¾ tù toioÚtJ tÕn nšon, tÕ 

legÒmenon, t…na o‡ei ard…an ‡scein; À po…an [¨n] aÙtù paide…an „diwti¾n ¢n?šxein, ¼n oÙ 

atalus?e‹san ØpÕ toà toioÚtou yÒgou À ™pa…nou o„c»ses?ai eromšnhn at¦ ∙oàn Î ¨n 

oátoj šrV, aˆ »sein te t¦ aÙt¦ toÚtoij al¦ aˆ a„scr¦ eŒnai, aˆ ™pithdeÚsein ¤per ¨n 

oátoi, aˆ Ÿses?ai toioàton; poll», Ã d’ Ój, Sèratej, ¢n£gh. --- t…na oân ¥llon 

soist¾n o‡ei ½ po…ouj „diwtioÝj lÒgouj ™nant…a toÚtoij te…nontaj rat»sein; (Steph. ed. 

Tom. II. p. 492. B. C. D. E.) [5] 

Az „attikai sóval” a franczia „sauce piquante” rokonosabb levén, mint a wesphaliai sonka 

pácz, Cousin fordítását idézem a görögöt nem értők számára: „C’est lorsqu’ assis dans les 

assemblées politiques, aux tribunaux, – – et partout oů il y a de la foule, ils blâment ou ils 

approuvent certaines paroles et certaines actions, avec un grand tumulte, toujours outrés, soit 

qu’ ils se récrient soit qu’ ils applaudissent, et que l’ éco retentissant des murailles et des lieux 

d’ alentour redouble encore le fracas du blâme et de la louange. Quel effet produiront, dis-moi, 

des semblables scènes sur le coeur d’ un jeune homme? Quelle éducation particulière sera assez 

forte pour ne pas faire naufrage au milieu de ces flots de ces louanges et de critiques, et ne pas 

se laisser aller oů leur courant l’ entraine? Le jeune homme ne jugera-t-il pas comme cette 

multitude de ce qui est beau ou honteux? Ne s’ attachera-t-il pas aux mêmes choses? Ne lui 

deviendra-t-il pas semblable? – Mon cher Socrate, l’ épreuve est irresistible. – – Quel autre 

sophiste, quels enseignemens particuliers pourraient prévaloir contre de pareilles leçons?” 
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indiai
4
) bölcs erős maximái – melyeknek idézetével itt a szövegben nem lopom a t. 

akademia becses idejét – megtaníthattak volna, hogy tanácsosabb lesz, belé nem 

fogni még egyszer a sisyphosi vállalatba. 

E mind igaz, s mind e mellett a bátorság, mint felléptem bizonyítja, mégis 

megjöve. 

Hogy ne? Hiszen az imént idéztem indiai bölcs mondja azt is, hogy: 

Észrevételt ha érdemli, bölcs elfogad gyerektől is. 

Midőn a napvilág eltűn, lámpást miért ne hordanánk? 

Nem kevésbbé biztatott Cervantesnek Sancho szájába adott maximája is: 

„El contejo de la mujer es poco; el que no le toma es loco.” (Asszony tanácsa 

kicsit ér, de bolond a ki nem ügyel reá). Mindenek felett pedig bátorít és – a mire 

kiváltképen van szükségem –– kitűrővé, kitartóvá tesz az a rendíthetetlenné vált 

meggyőződés, hogy a magyar mondat, vagy a mi egyre üt ki, a magyar nyelv 

logicáját ú. m. tényei rendszerezését s általános, mindig érvényes szabályokra való 

vitelét én puhatoltam és tapogattam ki, és ha ismeretét, terjesztését, alkalmazását, 

használatát magam nem sürgetem, velem szálland sírba, s míg ismét szerencsés 

körülmények összetalálkozása egy jövendő elmében netalán gondolatok hasonló 

folyamát ébresztendi, addig édes anyai nyelvünk nem ugyan organicus és 

természetes fejlés útján, hanem mesterséges és szántszándékos rontás által annyira 

el lesz ferdítve, sajátságaiból annyira kivetkeztetve, hogy romjaiból csak 

töredékesen, csak hiányosan lehet kiszemelni igazi rendszere megalapitására már 

csak alig elégséges tényeket. 

Nagyot látszom mondani t. t. akademia; de ha hozzá ragasztom, hogy ez 

értekezésem tárgya nem egy hirtelen támadt ötlet, mint sok ezerei azon 

találmányoknak, melyek az ipar és tudományok mezején mint eső után a gomba 

jelenkeznek, nem sokára nyom nélkűl elenyészendők; hanem 25 évi ernyedetlen 

nyomozás érett gyümölcse, melyben jövendő növények magvai rejlenek, – ezt, 

mondom, előzménynek téve, következtében már csak két eset lehetséges. Vagy az, 

hogy elméletem csak rögeszme (fixa idea), mely hosszas ápolással s hiúságom 

öntözgetésével gyökerezett be mélyen meggyőződésemmé s nőtt fel – kiírtani való 

dudvává. Vagy ha nem, – a mint hogy azt hiszem, elég elmeszüleményem van a t. 

akademia s átalában a komoly olvasásban jártas közönség előtt, a mi olyas 

rögeszmeüség színét vagy gyanúját rólam elhárítsa, – ha nem, úgy igazságot és 

elismerést kell kérnem gondolataimnak, mint a tudományos inductio biztos 

módszerén folytatott nyomozás, elmélkedés és átalánosítás józan eredményeinek. 

De minthogy ezt a jellemet, ha bírja, maga az értekezés folyama fogja előállíthatni, 

kezdjünk ezennel tárgyalásához. 

                                                 
4
 Krta satam aszatszu nastan szubhásita satan csa nastam abudhésu Vacsana s atam 

avacsanakaré budhi s atam acsétané nastan  (Hitopadesa. Schleg. ed. II. sl. 152. Jones ed. II. 

160.). Jones fordítása szerint: „A hundred kind acts are lost upon the wicked. A hundred wise 

words are lost upon the stupid. A hundred precepts are lost upon the obstinate. A hundred 

sensible hints are lost upon the unthinking.” 
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I. FEJEZET. 
Átalános nyelvészeti elvek. 

 

 

1. § 

 

A nyelvészet inductív tudomány. 

 

Ha eszünkbe veszszük, hogy a nyelv egymás mellett és egymás után létező 

megállapított tények sora és halmaza; oly tényeké, melyeket egyéniségökben és 

kapcsolatukban, működésökben és irányukban felfoghatni, vizsgálhatni, 

érzékelhetni, hasonlíthatni és különböztethetni: mind ezek után, mondom, szintúgy 

nevetségesnek látszhatnék, hogy külön czikket szántam egy oly trivialis igazság 

bizonygatására. 

De másfelől látnom kell, hogy ama tények vizsgálatában sokan, igen sokan (s 

nem mind a Parnass alján állók) nem a különösről hágnak az átalánosra, hanem 

eleve megállított átalános szabályok alá akarják erőltetni a tényeket, s olyformán 

járnak el, mintha valaki Rigi csúcsáról akarná felvenni Schweitz topographiai 

képét, miből derék panorama lehet ugyan, de bizony a perspectiva minden 

ferdeségeivel hamisított földabrosz. Látnom kell, hogy a tények divatoló 

rendszerezése inkább juttatja eszünkbe a „Naturphilosoph” Oken hatalomszavát, 

mint Jussieunek és Cuviernek a természetet nyomában kísérő lépteit. Látnom kell, 

hogy az analogia „úgy van”-ja helyett egy körmönfont syllogismus 

következményében az „így kellett lenni” áll, helyeslésünket kierőszakolandó. 

Látnom kellett oly könyvet mely tekintélyes név paizsa alatt „magyar nyelv, 

metaphysikájának” van czímezve, és sok mást, melyekben a nyelvek fejlésének s 

megállapodásának nyomozható történelme helyett, eredetének vagy teremtésének 

találgatott története van czélúl tűzve. Láttam és hallottam légből és phantasiából 

kapkodott allításokat a betűk erejéről és jelentőségéről, a hangsúly 

mindenhatóságáról és mindenütt jelenvalóságáról! a nyelv szellemi viszonyai 

testiségéről, mely utóbbiak egy bizonyos, magát physiologiainak mondó iskola 

ideges rajongásához úgy hasonlítnak, mint egy tyúk-tojás egy récze-tojáshoz. 

Hallottam azt a véleményt, mely szerint a nyelvészeti tények oly szélként 

elfuvalló, folyamként elhaladó, ködként eloszló jelenségek volnának, melyeket 

mintegy futtokban elfogni, meghatározni, jellemezni, szintoly sikertelen törekvés 

lenne, mint a sivatag délibábja varázsolta tók vizével akarni oltani epesztő 

szomjunkat. Mintha bizony a szintúgy ellebbenő hullámzás phasisait nem bírta 

volna elfogni s törvényeit kiszabni az exact természettan! Láttam . . . . . De mire 

hordjak fel többet? Nem elég-e, a mit mondék, megbizonyítására annak, hogy 

legalább is kétes dolog, vajjon osztja-e elvileg a nyelvészek többsége a czikkem 

elejére czímnek tűzött állítást? 
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Elvileg mondom, mert a gyakorlatot tekintve örvendetesebb jelenségek tűnnek 

szemünkbe. Nézzük végig akár egy-egy külön nyelvfaj vagy válfaj részenkénti 

vizsgálatait vagy egész nyelvtanait, – a régi nyelvemlékek kiigazítására, olykor 

restauratiójára szükséges critica-beli eljárást, a nyelveket összehasonlító és 

megkülönböztető, osztályozó magasabb philologiát; mind ezekben uralkodónak 

látjuk és leljük az inductio józan és szerintem egyedűl idves módszerét. A 

Gronoviusok, Burmannok, Rhunkenek, Hemsterhuysok, a Porsonok, 

Bloomfieldek, az Ernestik, Hermannok, az Adelungok, Vaterek, Ewaldok, 

Boppok, Grimmek, Humboldtok – hogy más nagy neveket elhallgassak – 

mindnyájan eléggé nem magasztalható példával járnak előttünk ezen a pályán; úgy 

hogy a feljebb részben elészámlált kicsapongásokat méltán csak a ferdeségek, a 

tévedések rovatába igtathatjuk
5
). Ehhez a „historicum argumentum”-hoz [6] 

                                                 
5
 Hadd hozzak fel egy példát reá, mily szépen igazítja útba az inductio a tévedő speculatiót. 

Rammstein franczia nyelvész, „Métaphysique de langage des Français” czímű munkájában azt 

az állítást merészli, hogy „én”nek nincs és nem lehet többese, és „mi” nem többese az „én”nek. 

Okoskodása veleje, Fogarasi szerint (Magyar nyelv szelleme. I. 83. lap) ide megy ki: a beszélő 

(= én) nem lehet több egynél. A „mink” taglalásából soha sem ered egyéb, mint más és én, sok 

(pluriel par extension, formé par l’ impérieux besoin de la briéveté).” – No már, evvel az 

állítással hasonló okoskodás nyomán és fonalán szállhatnánk szembe. Fejtegethetnők, hogy 

nyelvtani alakjára nézve a legismeretesebb nyelvekben igen is hiányzik az „én”nek szabályos 

többese. De ugyanez áll a „te”ről, sőt a többi névmás nagy részéről, és nem csak többeseire, 

hanem más ejtéseire nézve is; tehát etymologiai vagy inkább onomatopocai tekintetből, ha 

következetes akarna maradni Rammstein, szélesebbre kellene terjeszteni állítását, mi által 

világos képtelenséggé válna. – Vagy mondhatnók azt, hogy midőn valaki azt mondja „mí”, 

igazán többek nevében beszél, és „par l’ impérieux besoin de la clarté” mondja „mi”; mert ha 

mindnyájan egyszerre kezdenének beszélni, nem lehetne a szavokat érteni. Továbbá, hogy 

egyenesen a Rammstein okoskodásával lehetne azt is megmutatni, hogy ennek: „ez az alma” 

nincs többese, és hogy „ezek az almák” nem többese neki; vagy azt, hogy „látunk” nem többese 

a „látok”nak. – Mondhatnók, hogy a többes fogalma nem az hogy az „egy” megszaporodik, 

mint a levelész, hanem többet azonegy fajut, vagy fogalom név alá tartozót tesz, stb. – De mi 

haszna? Mind azokra Rammstein más értelmezésekkel, syllogismusokkal felelhetne, s a vitának 

nem lenne vége hossza. Én hát csak azt mondom reá, hogy van egy pár millióból vagy többől is 

álló nép, s ennek évszázak óta létező, irodalmilag is kimívelt nyelve. És ez a nép s ez a nyelv az 

„én”nek s minden más úgynevezett személyes névmásnak minden ejtését és többesét a 

legtökélyesb szabályszerűséggel alakítja épen úgy, mint a nevekéit, ú. m. 

 

 Egyes. Többes. 

Nomin. nga (én) . . . nga=csag 

Instrum. nga=sz v. nga=jisz . . . nga=csag=gisz 

Genit. nga=hi v. nga=ji . . . nga=csag=gi 

Dativ. nga=la . . . nga=csag=la 

Ablat. nga=nasz v. nga=lasz . . . nga=csag=lasz. 

Megjegyzem még, hogy a fehozottan kivül van vagy egy tuczet kifejezés az „én”re, s egy pár 

más többes rag, melyek mindenikét amazok akármelyikéhez köthetni, s aztán a kettő közől 

valamelyik: – vagy- a tibeti (pot=pa) bolond, hogy oly képtelenségre vetemedett: vagy hogy 

Rammstein – paradoxont akart mondani s bele sűlt. 
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járúljon erősítőleg az az észrevétel, hogy az inductio útján nyert állítmányok, ha 

tetszik: elméletek, rendszerint kész elfogadást nyertek és nyernek a nyelvészek 

nagy többségénél, gyakran összeségénél. A beegyezés ritkán kerűlt vitatkozásba, s 

a vitatkozás maga is ily esetekben szelíd, békés, tudományos jellemű. Meg is 

maradott csökkenetlenűl az ily nyeremények tekintélye mind addig, míg egy 

teljesebb inductio netalán meg nem döntötte, vagy ki nem igazította, egészítette, 

javította, s így magasabb fokra nem emelte. Holott a speculatio szerzeményei mind 

annyi Eris-almák, melyek a legátalkodottabb nem csak vitákat, versengéseket, 

hanem épen czivódásokat is idézték elé, melyek sem eredményökre nézve javára, 

sem modorukat tekintve becsületére nem váltak a tudománynak. Tegyük hozzá, 

hogy az ily találgató és szőrszálhasogató metaphysicus vélemények ugyanarról az 

egy tárgyról anynyifélék, a hány nyelvész speculál rólok, hogy alig lelhetni kettőt, 

a ki egyetértsen felettök
6
); s mind ezekkel igaz képét adtuk a Speculatió áldásainak 

a nyelvészetben.
7
) 

                                                 
6
 Nem kellene tovább mennem, csak az „Értesítő”-re hívatkoznom e tárgyban, kapcsolatban a 

bécsi cs. akad. „Sitzungsbericht”jeivel. Láthatni ott, mikép mond ellent az alkalmazásban a 

szóelemező Boller a hasonjáratú Hunfalvynak, kinek módszerét elméletileg teljesen osztja. 

Láthatni, mikép adja vissza neki a kölcsönt a szóelemző Ballagi. Tán, mivel helyesli tagtársa 

nézeteit? Dehogy! Az orientalista Ballagi kíméletlenül megtámadja az altaista Hunfalvyt a 

critica sőt gúny fegyvereivel, mire perse az utóbbi se marad adós. Nem különben tanúi vagyunk 

az eredetiség védői s a rokonság lovagjai közti perpatvarnak egyfelől, valamint az átalános 

rokonság (Czuczor) és az altai specialis rokonság (Hunfalvy) közt folyt vitának. De én még ezt 

se tartom elégségesnek szövegbeli erősségem támogatására; mert ügy és tárgy egyformán 

fontos, és nagy következésű. Nyelvünk „legyen vagy ne legyen”-je forog kérdésben. Azért hát 

ide igtatok még egy pár példát külföldi tudósok részéről is, hadd lássuk, mennyire elkülöníti s 

harcziasan szembe állítja a véleményeket azon egy tárgyban a speculatio csalóka fénye. Olyan 

ez, mint nem tudom már melyik háborúban a dévaj földi, a ki az egyik fél egymással 

csatlakozni igyekvő két csapatja mindenikével ellenséget gyaníttata a másikban, s meggátlá 

összetalálkozásukat. Példáimat megint csak a szóelemzés köréből veszem, mert hiszen csak 

eddig bírt még emelkedni a „kor színvonalán álló magas nyelvészet.” Vannak kivételek is, az 

igaz, 

rari nantes in gurgite vasto [7]; 

de ezek csak a szabályt erősítik meg, ismertető jelűl nem szolgálnak. 

Doederlein, egy jeles latin synonymica szerzője, íme munkájához adott toldalékban, a 

szóelemzés útján vítatott rokonsági térre szállván ki, maga hoz fel néhány parallel példát, 

melyekben diadalmasan hiszi megmutatottnak, mily eszes ember ő, s mily bolondok ellenfelei. 

Ezek természetesen hasonlót vélnek felőle; nálam pedig szolgáljanak e példák annak a 

tanusítására, hogy mind a két félnek – igaza van. 

 

 Düntzer Doederlein 

Membrum. 
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Membrum erklärt Wüllner von der 

unbelegten Sanskrit- wurzel mambh; 

Ramshorn von movere. – (Düntzernek 

egyik sem tetszik, hanem) Me is eine 

latein. Wurzel in der Bedeutung gehn, und 

von diesem kommt me-brum, und mit 

eingeschobenem m, (wie ¥mbrotoj und 

¥brotoj), membum. 

Me-mbr-um ist die Reduplication von dem 

griechisch. mšroj, wie Mšmbloj von MÁloj. 

(Tehát így: me-meros – me-mros – membros, 

és végre latin végzetet váltva: membrum. 

Ilyenszerűleg származtatta néhai Gyarmathy 

Sám. a latin piper-ből a magyar bors-ot. 

Piper – pipers – pers – pors – bors). 

 

 A. A. Benary Doederlein. 

Sulphur. 

Die Alten schwankten zwischen der 

Schreibung sulphur und sulfur, weil man 

das Wort direct dem Griechischen entlehnt 

glaubte. Aber ausserdem, dass man an sal 

+ pàr dachte, ist hier nichts zu finden. 

(Doederlein mégis tudott lelni). Denn der 

griech. Ausdruck ist ?e‹on. – Die 

Ableitung erledigt sich schon an dem 

Germanishem „Schwefel”, welches 

offenbar mit Sulphur eines Stames ist, 

theils an der richtigen Ableitung – (meg 

kell vallani, hogy egy nyelvész valamivel 

jobb stylben is írhatna) – die schon v. 

Bohlen giebt. Sanskritisch heisst der 

Schwefel (altertümlich) Sulvári: Die 

Etymologie ist sehr passend, Salva + ari d. 

h. Kupferfeind, weil nachweislich zur 

Scheidung des Kupfers Schwefel 

angewandt war. (Kár volt nem 

„nachweisolni”, mert ez a processus 

hajdani és mai metallurgiában egy aránt 

hallatlan és ismeretlen, sőt épen 

lehetetlen). 

Sulphur ist selasÒroj oder buchstäblicher 

solem ferens, wie mamphur mannoÒroj. 

(Hogy jobban átláthassuk, ide igtatom Festus 

értelmezését: Mamphur, lignum rotundum 

loro circumvolutum, quod circumagunt fabri 

in operibus tornandis. [8] MannoÒroj 

Theocritusnál = nyakláncz-viselő. – 

Egyébaránt, hogy a kén mikép hozhat napot, 

azt Doederlein hihetőleg jobban érti mint én). 

 

 A. Fr. Pott. Doederlein. 

Omen. 

Ō-men stammt entweder von au-dire, oder 

muss es, wenn es mit os irgend sich 

berührt, ein Verbale in sich enthalten. – 

Vergl. os-ern, car-men, ca-mocnae. – 

Also von ôs (etva von avi) + Derivat. von 

rad. can. 

Omen, altlatein. Osmen ist die lat. Form, von 

Ô?ma, dem aus Ñ?Òmenon entstandenen 

Verbal-nomen von Ô?omai. Die griech. Form 

bedeutet bei Nicander und Hesychius das 

Sehende, das Auge, das lat. aber wie das 

Synonyme Ômma bedeutet das Geschehene, 

die Erscheinung. 

 

 Fr. Bopp. Doederlein. 

Precarl. 
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Poposcisli papraccistha (sanskrt) du 

fraglest. Vergl. das Slavische prositi 

precari. Das sanskrit. Wurzel praccsh hat 

sich im Latein in drei Formen gespalten: 

in einer das p aufgebend (’ raccsh), daher 

rogo, interrogo, in einer andern das r 

(tehát p’accsh), daher posco., und in 

precor die beiden bewahrend. 

Precari, poscere, rogare, sind synonym, aber 

nicht stamm vervandt; precari, wovon procus 

etc. stimmt, zu fragen (igen de Bopp ezt is a 

pracchs alá teszi: Gloss. 225. l.); dagegen 

regare identisch mit Ñrg©n ist selbst enie 

Bildung von rerken Ñršges?ai, deseen la- 

teinische Grundform REGERE durch das 

scheinbare Homonymum verdrängt, sich nur 

in Derivatis: rectus, porrigere, erigere, etc. 

erhalten hat; endlich poscere ist eine 

Formation von petere, pÒ?oj, bitten. 

 

 Wüllner Doederlein. 

Imo v. immo. 

Was ist imo? Es ist das Ablativ des 

Neutrums von imus = infimus. (Szerinte 

tehát „sőt” azt tenné, hogy „legalább”! 

Mikép lett a restrictiva particulából 

adversativa? azt nem magyarázza 

nyelvészünk). Imus ist aber nicht durch 

Contraction aus infimus entstanden, 

sondern hat zur Wurzel in als Pronomen. 

(In gyököt mint névmást ugyan Wüllneren 

kivül senki sem ismer, de metaphysicus 

nyelvésznek úgy látszik szabad, gyököt is 

teremteni. De tovább is megy még a 

Wüllner leleményes esze, mert a 

pronomen gyököt comparáltatja! Tantum 

animis coelestibus ingenium!) [10] 

Imo oder immo ist die syncopirte lateinische 

Form und Aussprache von ™tÚmoj. (Ismét 

meg vallom elmém gyengeségét, mi szerint 

nem foghatom meg, mikép váljon a helyes, 

igaz, természetes, adversativa particulává. 

Denique sub judice lis est). [9] 

 

 Lisch. Doederlein. 

Vitium. 
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In latein findet sich keine Verbal wurzel, 

aus welcher man vitium unmittelbar 

herleiten könnte; der Stamm ist 

untergangen oder versteckt. Die 

Bedeutung der Wurzel vit wird die 

deutsche Sprache aufhellen. Es findet sich 

(ó németben) das verbum wizu, weiz, 

wizaner, (imputare); eine Nebenform 

davon ist wizan (scire). Da der 

Grnudbegriffeiner jeden Wurzel nicht fest 

abgegränzt sei, und die Bedeutung der 

Bewegung haben muss, so scheint in 

dieser Wurzel: wid, vit, wiz der Gedanke 

zu liegen: = Wissen und Äusserung des 

Wissens der Handlung eines andern gegen 

denselben. Das Subst. uuizi s. wizi hat also 

zur Bedeutung: Vorwurf, Imputation. Und 

dies kann die Handlung selbst sein, und 

auch das, was jemanden vorgeworfen 

wird, und sogar die Folge desselben. 

Daher heisst viti auch culpa, und wizi 

sogar poena. 

Vitíum ist eine Formation von aÙ£ta, der 

pindarischen Form für ¥th, uud durch das 

Latein. Lautsystem modificirt (avata – vata – 

vatium – vitium), und entspricht buchstäblich 

dem Adj. aÜsioj, durch welches sich aÜtwj 

und otium erklärt. Dasselbe aà£th ist das 

Primitiv von Wandel d. h. Fehler. Dagegen 

wizi und wizan, angelsächs. vitan d. h. 

imputare stimmt nur zu „de‹n, und wird sich 

auch sachlich daraus ableiten lassen, wie die 

synonyme Redensart : jemanden auf etwas 

anschen. 

 

 Graff. Doederlein. 

nass. 

Naz, nass (cf. madidus), sollte es mit na-re 

zu sanskrit. sn# gehören? Suffix T=Z. cf. 

griech. nhrÒj = nass. 

Naz, nass stimmt zu Tochter des Oceanus und 

Fluss in Arcadien, welche im Latein mit einer 

vocalischen Prothese als unda erscheint. 

Dagegen nhrÒj narÒj, na…rein stimmt zu 

dem Fluss namen Nar, zu nares und zu 

nähren althochd. nerjan. 

 

Legfurcsább a következő és utolsó példa, melyben a szóelemző saját korábbi állításaitól is 

visszarezzen, a mint más tollból kikerűlve látja, és önmaga ellen polemizál: 

 

 Rud. v. Raumer Doederlein. 

Die labiale Aspirata sÚn (?) hat bald ihre 

Spirans so überhand nehmen lassen, dass 

sie die 

Mein Freund (Raumer) hätte seinem Freund 

(Doederlein) hier nicht glauben sollen, denn: 

 

Muta verschlang mithin statt  

nur f (oder das schwächere v.) 

übrig blicb; bald aber hat die Aspi- 

rata ihren Hauch aufgegeben etc. 

valgus olÒj (Doed.) valgus, ›lix aber olÒj flectere 

vieo imÒj (Doed.) vieo, Ñcšw „ imÒj figere 

verna šrw (Doed.) verna ∙»n „ šrw fero. 

    ¢rnÒj 
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Nemde mulatságos szellemi bajvívás, „bellum unius contra omnes” [11], melyből azonban 

könnyen válhatna egy Hobbesius kedve szerint valóbb is. Ezt a kis Kadmusi tréfát (ridendo 

dicere verum, quid vetat? [12]) maga a speculativo metaphysicus szóelemző párt adá készen 

kezemhez; ha magam nem restelném egybe keresgélni, még furcsább gyűjteményt is állíthatnék 

össze. Most egyszer elég. 
7
 Az a kérdés tolakodik fel: mi indíthatta a mi oly széles ismeretű, ernyedetlen szorgalmú, 

gyönyörű tehetségű nyelvészeinket arra a sikamlós pályára, melyet a feljebbiek nyomán 

„speculativa philologiának” nevezhetünk? – Lehet több oka is ennek; de előttem főkép egy 

lebeg, mint különösen hathatós. Ez – az a csillogó eszme, melyet a következő phrasis fejez ki: 

„a tudománynak színvonalán állani.” Ez, idő és alkalom szerint, lehet „csillag napkeleten”; de 

lehet bolygó fény is, mely vendégszerető hajlék helyett hínáros posványba vezet. Emlékezzünk 

csak rá, hogy voltak idők, midőn a „tudomány színvonalán állani” hol egyszer hol másszor a 

következők egyikét vagy másikát tette: az alchimistákkal bölcsek kövét keresni; – a víz 

szivattyúzást Gassendivel a horror vacuiból [13] magyarázni; – a planeták útjait Ptolomaeussal 

epicyclusokba rendezni; – a fémek fényét Stahllal a phlogistonból, azaz oly valamiből 

magyarázni, melynek hozzájárúlta az anyagot könnyebbé, eltávozta nehezebbé teszi; – 

Cartesiussal a világtesteket őrvényekben forgatni; – Franklinnal betű szerinti értelemben positív 

és negatív electricitást hinni; – J. J. Rousseauval az állam mindenhatóságát állítani; – a 

világosság emanatiója mellett vitézkedni Newtonnal; – azt vallani Hegellel, hogy „das reine 

Seyn ist das reine Nichts” és „das Wirkliche ist das Vernünftige”; – végre, hogy ne fűzzem 

tovább, Vogttal és Moleschottal az életerő és lélek létét tagadni, s az utóbbival a gondolkodás 

lényegét a phosphorban keresni! És legyen szabad, eszébe juttatnom olvasómnak, hogy az 

akkori Toricellikkel, Copernicusokkal, Lavoisierekkel, Aepinusokkal, Eulerekkel, 

Wagnerekkel, és Liebigekkel a korukbeli Philomususok épen úgy tettek, mint velem a Magyar 

Sajtóbeli. – C£rhte ™n ™e…nV tÍ ¹mšrv aˆ sirt»sate -- at¦ t¦ aÙt¦ g¦r ™po…oun to‹j 

pro»taij oƒ patšrej aÙtîn. [14] (Luk. VI. 23.). Elég tény, gondolom, azt a gyanút 

gerjeszteni, hogy a „tudomány színvonala” olykor csalóka világ lehet. 

De lássuk közelebbről, és mostani tárgyunkra térve, a dolgot. A nagy német nemzet, mint 

tudjuk, eminenter philologus nép. Gymnasiumaiban, lyceumaiban, egyetemeiben száma nélkül 

a nyelvészi tanszék. Ezekben s az akademiai padokon hemzseg a nyelvész. No már ennek 

mindeniknek ha lehet minden éven ki kell hogy tüntesse magát valamivel. Mert egy az, hogy ez 

az ember természetében rejlik; de még több az, hogy ha kinek neve ismeretesebbé lesz, 

algymnasiumból felgymnasiumba, innen egyetembe stb. hívják meg tanárnak, s a ranggal 

együtt nevekedik a fizetés is. Közlöny pedig van elég. Magánosok és társulatok folyó iratai, 

akademiai értesítők, a számtalan iskolai programmok, nem említve a szerző saját kiadásait; 

classicus vagy orientalis auctorok, Horae subsecivae, Analecta vagy Miscellanea critica stb. stb. 

Ennek a sok fehér papírnak befeketítésire az inductio, mely terjedelmes láthatárt, hosszadalmas 

vizsgálatot, tények gazdag gyűjteményét, lelkiisméretes megfontolást igényel, nem elégséges. 

Ötlethez kell hát folyamodni; ötlete pedig minden embernek, kivált a ki egy tárgygyal, szak- 

vagy kenyértudományával foglalkodik évhosszanta, csak lehet egy pár egy esztendőben; aztán 

stylussal s idézetekkel akár oly hosszúra nyújthatni, mint a sz. Iván énekét, s kész a tudós 

értekezés. Tárgya lehet egy conjectura, egy hibásnak lelt vagy reáfogott hely kiigazítása, egy 

„varians lectio”nak, melyet (mint az orvosi tudomány a hánytatót és érvágást) már 9-szer 

kidobtak s újra helyreállítottak, 10-dik ízbeli felcserélése, accentus vagy interpunctio ide s tova 

tologatása. – Még, ha lehet, gazdagabb aratás nyílt a nyelvhasonlítás felkapásával. Ne vélje 

azonban senki, hogy az emide tartozó szóelemzési ötletekre az illető nyelveknek valami mély 

ismerete, irodalmukbeli otthonosság, vagy épen élő kútfőből való merítése, talán beszélése is 

szükséges. Oh, dehogy, dehogy! Nehány nyelvtan és szótárpár kell, s evvel „színvonalára 
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kapaszkodhatni a philologiának.” Tudom én, hogy van egy Burnouf, egy Bopp, egy Grimm, 

egy Humboldt; de én nem a kivételeket, hanem a szabályt akarom jellemezni, nem egynehány 

havas-csúcsot méregetni, hanem topographiai rajzot adni. Shakspeare, Milton, Newton, Byron, 

Mac Auley összesen sem John Bull; s a ki az Egyesűlt országok minden polgárában egy-egy 

Washingtont és Franklint vélne lelni, sok kellemetlen kiocsúdásnak tenné ki magát. Igen is, 

minden ügyet, melybe sok kéz ártja magát, a középszerűség nagy többsége ruház fel 

jellemvonásaival; s nincs különben a német philologiával, melynek színvonalát a 

szőrszálhasogató ötletek szövevénye képezi. Még látszólag sem akarok én ama tekintetes 

tömeg, a peritum vulgus philologorum [15] törekvéseire igazságtalan homályt vetni, s 

ugyanazért egyik tagjoktól kölcsönzöm bemutatás végett a főelveket, melyek ama törekvést 

egyik főfő ágában, a nyelvhasonlításban, vezérlik, és így a sokszor emlegetett „színvonal” 

jellemző képét adják. Doederlein, – a kit előbbi jegyzésemben hét bajtársával vívaték meg, – 

idézett munkájában szórul szóra ezeket mondja: 

„Den Grundsatz der neueren Etymologie, dass 1) der äussere Gleichklang der Wörter von 

durchaus keiner Bedeutung sei, dass 2) das gesetzliche Verhältniss der Laute zu einander, die 

erste Rücksicht für den sprachvergleichenden Etymologen sein müsse, dass 3) die 

Uebereinstimmung der B e d e u t u n g e n  nur ein secundäres Gewicht habe, diesen 

,,(dreifachen)” Grundsatz habe ich in seiner ganzen Strenge zu den meinigen zu machen 

gesucht.” (Doed. die lat. Wortbildung. Lpz. 1839. 12. lap) 

Doederlein sajnálkozik, hogy midőn (igazán nagy érdemű s jelességű) synonymicus szótárát 

szerkesztette, nem hódolt ezeknek az elveknek. Én, és az inductio minden barátja pedig nem 

hogy biztatnók őt s mást ebben az újabb irányban való haladásra, sőt intőleg kiáltjuk neki, mint 

mentő szózatot, a meredek széle felé rohanónak: „Principiis obsta!” [16] Mennyire nem 

„obstálnak” a mi nyelvészeink, s mennyire harapódzik a métely köztök, legio a példa reá. 

Szolgáljon most mindnyájok helyett egy legújabb, melyet a Magyar nyelvészet IV. évfoly. 6-ik 

fűzetében lelék. A 449. lapon ez áll: „A hó „(értsd hold)” luna, a norvég lappban mano, manno, 

a svéd lappban is mano, a hold-nap „(értsd hónap)” mannod, mannot. Mi látszhatnék 

természetesebbnek annál, hogy ezen lapp szó a svéd és norvég nyelvekből kerűlt legyen? mert 

az Edda nyelvben mâni luna, s mânadhr mensis; a norvégben maane (ejtsd mone) luna, maaned 

mensis; svédben m%ne luna, m%nad mensis.” 

No már előttük, köz mindennapi eszű emberek előtt ez a teutonicus származása a felhozott 

szóknak, nem csak „természetesnek látszanék,” hanem a valószínűségnek bizonyossággal 

határozódó fokán is jelenne meg. Annyival is inkább, hogy nem csak a törzs szó teljesen 

hasonlít, hanem származéka is ugyanavval a képzővel: d alakúl; hozzá járúlván az a külső de 

azért nem kevésbbé fontos körülmény, hogy a lapp a vele tőszomszédos svéddel és norvéggel 

folytonos közlekedésben van és volt. De értekezőnk „a tudomány színvonalán” áll, s eszébe 

vevén a fenebbi három elv elsejét, hogy t. i. a hangbeli hasonlatosságnak éppen semmi érvénye 

sincs, a valószínűt hihetetlennek, a természetest természet-elleninek tartja, s ama kölcsönzést 

tagadja. Hanem a 3-dik elv nyomán, mely szerint, a jelentések egyezését csak másodrendű 

tekintetbe kell venni, ahhoz folyamodik, hogy „a hó = nix norvég lappban muotá, muotag, svéd 

lappban is muot, muoteg.” Eureka! Tehát a mano eredeti lapp szó! Az igaz, hogy mikor az 

ember oly magas „színvonalon áll,” a „sic volo sic jubeo”-t [17] is igénybe veheti. Csakhogy a 

magasság megszédíti az embert, s az értekező elfeledkezett az új Etymologia második elvéről, 

mely szerint nem elég állítni, hogy „mano” viszonylik a „muota, muot-hoz” hanem ki kellett 

volna mutatnia a „gesetzliche Verhältniss der Laute-t, a mit mí alant állók belátni nem vagyunk 

képesek. 

De bizony még azok közt is, a kik különben övig gázolnak a speculativa philologiában, van a 

ki nem emelkedett kellő magasságra, hogy beláthassa. Lám Ballagi (Értes. 1859. V.) mennyire 
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A kinek szemét a mondottak felnyitni nem képesek, annak röviden s 

egyszerűen jelentem, hogy én csupán csak az inductio útját szándékozom követni 

értekezésemben. 

 

2. §. 

 

A nyelvészet természeti tudomány 

 

Ezzel az állításommal a világért sem csak annyit akarok mondani, hogy a 

nyelvészet, mint tisztán inductiv tudomány, a természeti tudományokhoz mint 

nagy részt
8
) inductiv módszerben fejtegetettekhez némikép hasonló. Nem; én azt 

állítom egyenesen, hogy a nyelvészet a természeti tudományok egyik ágazata és 

azon derék és hatalmas család egyik tagja. Igen is édes testvére a philologia a 

physicának, kimiának, ásvány, növény, állattannak, geologiának, meteorologiának 

a) tárgyára nézve. A nyelv hangokból szerkesztett egész, épen úgy, mint a 

kristály moleculákból, a növény és – in ultima analysi [19] – tán az állat is, 

sejtekből, az időjárás a szélből, nyirokból, melegből szerkesztett egészek. Igaz, 

hogy a hang a physicának is, jelesen az akustikának tárgya; de egészen más 

tekintetből. Ez a hang keletkezését, haladását, intensitásait, felsőbb vagy alsóbb 

tonusait, bélyegét (timbre) veszi vizsgálat alá; a nyelvészet, mind ezekre nem 

ügyelve, azt nézi benne, a mivé az ember beszélő szervei módosítják; s ezek a 

módosulatok, bevett kifejezéssel: „articulált hangok” a nyelv elemei. Hogy ezek a 

hangok szókká szerkesztve szemléletek, képzetek, érzelmek, eszmék 

symbolumaivá válnak, hogy nyelvvé szervezve majd oktatnak, reábeszélnek, 

                                                                                                                           
megfoghatlannak leli Hunfalvi Pál azt az állítását, hogy „a magyar ír, finn kirj, török jaz. 

szürjen gizs, votják gos, osztják handzs” egy és ugyanaz a gyök változó alakjai. Ám, de ha 

eszébe jut, hogy „a szók rokonságában a hang-egyezésre épen semmi szükség”, rögtön megszűn 

csudálkozása; és ha hozzá veszi, hogy „a jelentés egymáshoz szítása csak másodrendű 

tekintetbe jön,” nem fárasztja magát a „vés” mint közbejáró gyök keresésével, mely az „ír” 

különböző kifejezéseit a különböző nyelvekből hasonlítni segítse. Mely alkalommal meg kell 

vallani, hogy az ellenfelében hibáztatott „Boscoi fogásokat” maga a czáfoló is elég fürgén 

kezeli. 

Elég az hozzá, hogy J. J. Rousseau mind ezeket a vitákat, s átalában a szövegbeli 

gondolatomat igen jól jellemezte íme szavaiban: „Le faux est susceptible d’ une infinité des 

combinaisons, mais la vérité n’ a qu’ une manière d’ être.” – – – Ha nem tudnók bizonyosan, 

hogy J. J. Rousseaunak a szanszkrit nyelvnek csak létezéséről is nagyon zavaros fogalmai 

lehettek, azt kellene vélnünk, hogy egy előtte legalább másfél ezer évvel keletkezett passust vett 

át a Bhagavad-Gítából, melyet Schlegel imígy tolmácsol: „Ad constantiam efformata sententia 

una heic est; – multipartitae autem ac infinitae sententiae inconstantium.” 

(Vjavaszájátmiká budhir ékéha kurunandana) 

Bahúsákhá hj-anantá’scsa buddhajó ’vjavaszájiná‡  (Bhag. L. II. sl. 41.) [18] 
8
 Nagy részt mondom, mert a mathesis speculativ tudomány, s mind azokban a részeiben a 

természettannak, hol az ő szava érvényes és vezérlő, módszerét is érvényesíti. Így az egész úgy 

nevezett „rationalis mechanikában”, az optikában, a csillagászat egy részében stb. 
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ámítnak vagy ijesztenek, gyönyörködtetnek vagy búsítnak, az épen úgy nem menti 

fel őket a természeti tudomány hatósága alól, mint nem a növényt és állatot a 

mechanismushoz és chemismushoz járuló életerő, mint nem az embert a mind 

azokat tetéző okos és erkölcsi lélek. Legyen szabad megjegyeznem, hogy a 

nyelvészet azon nevezetes része, – mely kivált most nagy figyelemben részesűl, s 

minden átalános vagy különös nyelvtan kezdő szakaszát teszi, s a melyet 

valószínüleg még az sem fogna a természeti tudományok uralmából kivonni 

akarni, a ki szóban forgó állításomat egész terjedelmében nem helyesli, – hogy a 

hangtan, mondom azért sínylik annyi hiányban és ferdeségben, mivel kezelői nem 

természet-vizsgálók, azaz az inductív módszer titkaiba és fogásaiba eléggé 

beavatva nincsenek. Lám, akademiánk egyik tagja, ki a nyelvészt és természet-

búvárt egyesíti személyében, mily becses adatokkal és észrevételekkel gazdagítá a 

phonologiát e helyt olvasott értekezésében. És ha következtetéseiben, főleg a 

gyakorlat terén, én is, más is, nem értünk egyet vele, nagyobbára az az oka, hogy a 

tisztelt tudós elhagyva olykor-olykor az inductio biztos ország-útját, a speculatio 

mellék ösvényeire tévedez. De természeti tudománya nyelvészet 

b) módszerére nézve. E pontra nézve hivatkozhatnám egyszerűen 1-ső §-emre, 

hol azt igyekeztem megmutatni, hogy a nyelvészet inductív tudomány, s mivel a 

természeti tudományok is nagyobbára azok, a rokonság szembetünő. De minthogy 

nemcsak egy vonásbeli hasonlatosságot állítok, hanem valódi coordinatiót a 

természeti tudományok rovata alá számlálni szokott tanok és philologia közt, még 

több érintkezési pontot és parallelismusokat kell kijelelnem, melyeknél fogva 

összefűzvék. És valóban nem nehéz, ezeket – és mind lényegeseket – fellelni. Íme 

a nyelvészet, átalános és működésökben, eredményeikben csupán csak odajáruló 

idegen körülmények által módosuló törvényeket keres és állít fel, mint a physica; 

elemeket és egyleteket, átalános és választó rokonságokat (affinitas) mutat ki, 

analysist és synthesist gyakorol mint a kimia; rendszerez, azaz osztályoz és 

családosít, sergeket, rendeket, nemeket, fajokat és hasonfajokat (varietas) 

különböztet és határoz meg, mint a leíró természettudomány (naturalis historia, 

physiographia); végre anyagi és szellemi – mechanicochemiai és felsőbb nemű – 

erők együtthatását a köztök húzandó határvonal keresését tárgyalja, mint a 

physiologia. Kérdem, van-e azon egy felsőbb rovat alá tartozó két tudomány, mely 

közt tisztább és teljesebb lenne az analogia, mint a milyet állításom védelmére 

kimutatnék? De menjünk át a testvériség további jelére, mely is 

c) a gyakorlati irányban mutatkozik. Bármely tudomány érvénye, méltósága 

maga magában, a tanulásban, a tudásban a dolgok s eszmék viszonyai ismeretében 

áll. De ha következéseiben, eredményeiben akár más tudományoknak 

felvilágosítással, akár az élet foglalkodásai s feladatai kényelmesítésére utasítással, 

tanácsadással szolgál, köszönettel veszszük mint ajándékot, nem követelvén 

azonban mint tartozást. Tehát nem mint előnyt hanem mint csupa hasonlítási 

pontot kivánom értetni a praktikus irányt, a hasznosítást a philologiában. Így értve 

is, elég szoros és szembetűnő az érintkezés. Valamint a physica és kimia jótékony 
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figyelmeztetéssel, utasítással, vezérlettel, olykor találmányokkal is járúl az iparügy 

előmozdításához: úgy a nyelvészet is, a körébe tartozó technikának, az idegen 

nyelvek tanulásának egyfelől, s az anyai nyelv stilisticájának másfelől sikeres 

kezelésére nem csak hasznos segédkezet, de szükségest, néha mellőzhetlent is 

nyújt. Valamint a geologia a föld gyomrába rejtett kincsek kutatására 

varázsvesszőként működik, úgy a nyelvészet a nyelvek anyagi és szellemi 

gyöngyei föllelésére. Valamint végre az organologia és physiologia vezérlő és útba 

igazító elvekkel gyámolítja az ember hasznára fordított növények s állatok 

tenyésztését, nemesítését: nemkülönben megbecsülhetetlen útmutató a philologia, 

a nyelv józan mívelésében. Nem ellenkezik azonban evvel a szerepével, sem nem 

csökkenti a hasonlatosságot az, hogy ellenőri tisztet visel, s óvja, a mennyiben 

hatalmában áll, hogy a „nyelvművelés” ferdítéssé, csigázássá, elfajulási 

műfolyammá, a nyelv erkölcsi gyilkosává ne váljon.
9
) 

                                                 
9
 Nem akarnám; hogy ily fontos ügyben bár látszó ellenmondás által is hitelemben és így 

hatásban veszítsek; mert hiszen meg van írva, hogy: oÙaˆ tù ¢n?rèpJ di’ oá tÕ s£mdalon 

œrcetai (Jaj az embernek, a ki által botránkozás leszen). [20] Már pedig ellenmondás látszik 

abban, hogy egyfelől érvényt tulajdonítok a conventiónak a nyelvben; másfelől pedig 

temészetességét, törvényességét, szervességét vítatom. Megfejtése nem nehéz; csak egy pár 

kérdést teszek elébb. A bábeli nyelvzavart hiszik, tudják önök, úgy-e? Hát azt nem hiszik-e, 

hogy egy kis conventio segíthetett volna a bajon? Én hiszem, hogy igen; mint segített nem egy 

epochájában a világosabb történelemnek. De meg vagyok ám győződve, s minden elfogúlatlan 

velem együtt, hogy a „bábeli zavar” nem történt, mert történnie lehetetlen lett volna, ha a 

természetesség már a gyökök teremtésekor kezdődik, – ha a betűk és legegyszerűbb 

szerkesztvényeik a szellem „adaequat” (Értes. 1859. 401. lap.) és szükségképi kifejezései 

volnának, vagy lettek volna valaha. Én, és velem együtt, igen igen sok, nem épen tökkel ütött 

egyén, az ember figyelmét felébresztő némi tény, és egy bizonyos szótag közt, – a hangutánzás 

egyetlen egy esetén kivűl – semminemű physicai, physiologiai, psychologiai avagy logikai 

kapcsolatot látni nem vagyunk képesek. Mi azt, hogy i, já, gá, mang, pak, lak, dsá, gró, dong, 

ref, vagy men szótagok közől, melyik tegye a menést, azt egyfelől önkényesnek vagy 

történetesnek, másfelől a beléegyezés által elhatározottnak tartjuk, s bármi élesen vizsgáljuk, 

semmi belső szükséget se bírunk föllelni, a mely a beléegyezést kötelezetté tegye, a conventiót 

erőszakolja. Hiszen ilyes tétovázást a természet orrganicus fejleményeiben sehol de sehol se 

tapasztalunk. Mindenütt egyenlő okok egyenlő eredményeket szűlnek, csupán csak a szervek 

legnemesebb – mert egyenesen a szellemmel érintkező – működésében volna-e ez alól a nem 

csupán természeti, hanem logikai törvény alól kivétel? Vagy ha volna, legalább ki kellene 

mutatni az eltérés okait. De épen itt a bökkenő, itt a vétkes kör melyben – és nem csak ebben – 

forognak, mint a farkát űző czenk, a nyelvészek. Különböző gyökök vannak, mert a népfajták – 

tehát beszélő szerveik – különbözők; és megfordítva, a népfajták különbözők, mert beszélő 

szerveik különböző gyököket teremtettek. Ide megy ki szemfényvesztő eruditiójából 

kivetkeztetve a mai nyelvészek e tárgybeli okoskodása. De más baj is van. Vegyük igaznak a 

fajtaféle elméletet; így se könnyít semmit a jelen esetbeli nehézségen, mert egy azon fajtához 

tartozó népeknél is megvan az egyjelentésű gyökök különbsége; holott az egymástól 

legtávolabb állók is bukkantak leleményeikben szembetűnőleg azonos gyökökre. Hol itt aztán 

csak egy talpalatnyi talaj, hová józan és elfogúlatlan inductio megvethesse a lábát? – Végre 

még azt a balságot is követik el a gyökök reáfogott természetességében, hogy egyszerre két 

úrnak akarják szolgáltatni: egyiknek a kifejezendő eszmének, másiknak az illető népfajta 
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sajátszerű hangszerveinek. Igen, de ez nem megy. – Másfelől merem állítni, hogy annak az 

ügynek, a mit rövidség okáért a nyelvészet históriai törekvésének mondhatni, több fogantyút 

nyújt az én felvételem, mint a gyökök állított, de a tények által meghazudtolt szervesszerűsége. 

A köz megegyezés (conventio) föltétele a folytonos együttlét és közlekedés; ilyet pedig épen a 

nyelv keletkezése korszakában csak a család és törzs keblében gondolhatni, tehát a gyökök 

egyezése erőltetlen következést húzat a néprokonságra. Felhagyva hát a gyökképzés és eszmék 

közti szükségképi viszonynyal – mindig kivéve a hangutánzás esetét – mondjuk inkább, hogy a 

természetesség, a szervesség a nyelv fejlésében ott kezdődik, a hol az egyes szemléletek 

gondolatokká (széles értelemben véve) s ezeknek megfelelve a gyökök mondatokká 

sorozódnak. Ekkor kezd a nyelv a szellem „adaequat” kifejezése lenni, az analogia törvényes 

hatalma fellépni, és a szeszély és conventio kötelező sőt uralkodó nyelvérzékké (melyet nem 

tudom miért hiva Ballagi „csak nyelvérzék”nek; nem csak az!) szabályosodni, fokozódni, és 

szilárdúlni. – Ha hát én conventiot és szervességet együtt emlegetek, az szintúgy nem 

ellenmondás, mint nem a nyelvben az, hogy gyökök és mondatok vannak benne, s a gyökök 

alkotásában a conventio hatalma, a mondatok fűzésében pedig a szervesség a hatalmasabb úr. 

Épen azért is szűnik meg a gyökképzés a nyelvnek bizonyos terjedelmével, t. i. az azt beszélő 

nép szaporodtával, minthogy a gyök-teremtő önkénynek egyedűl való ellenőre, a conventio, – 

az átalános beléegyezés, a társadalomnak ebben a stadiumában, korlátozó és szentesítő hatalmát 

a dolog természeténél, a szétszórtságnál fogva nem gyakorolhatván, annyi mintha megszűnne 

vagy lelépne. De lelépése avval az ünnepélyes óvással történik, hogy az a működés is, mely az 

ő őrködése nélkül nem lehet üdvös, szűnjék meg vele együtt. És a gondviselés jónak tartotta úgy 

rendelni, hogy ez az óvás foganatosabb legyen, mint a lelépni kényszerűlt hatalmakéi 

rendszerint szoktak lenni. Ellenben a szóképzés és szórendezés munkája folyton folyhatott és 

folyhat, mert ez születésétől fogva szerves levén, saját törvényei igazgatják, s e törvények 

végrehajtásáról az analogia és nyelvérzék kezeskednek. Így van ez, a dolgok egészséges 

állapotában, mint a tökélyes gépekben, – mint a többi szerves lényekben, melyekben a 

különféle irányú, természetű és fokozatú erők egymás súlyát kiegyenlítik, – mint egy jól 

rendezett államban, hol a különböző hatalmak egymás ellen őrködnek. Ámde mind ezek a 

gépezetek, (hogy minden további következtetés nélkül e szó alá foglaljam), viselés, kopás, 

belső méreg, vagy külső sérelem, ügyetlen bánás vagy szándékos gonoszság által romlás-

bomlásnak vannak kitéve. A gép elakad vagy rosszúl jár; a növény vagy állat megbetegszik; az 

államot pártütés láza vagy elgyengülés sorvadása bántja. Nincs kiváltsága a nyelvnek is erre a 

minden földieket sújtó átokra nézve. Eddigelé a hasonlat egyszerű és világos. Hanem hogy a 

romlást tökélyesített normalis állapotnak, a nyavalyát feljebb fokozott egészségnek, a 

forradalmat utópiai időszaknak vagy millennium kezdetének nézték és nevezték volna, arra 

csakugyan kevés, ha tán van is vagy egy példa. Ezt az álbölcseséget – szeretném az 

„Afterweisheit”ot szórul szóra fordítni le reá – mí magyarok találtuk fel és neveztük – 

nyelvmívelésnek. 

Megmondjam-e röviden, t. Akademia, mi az a nyelvmívelő? Megkísértem. A nyelvmívelő az 

a gyümölcs-tenyésztő, ki hogy egy pár mérő almával azon éven többje legyen, fáit meggyűrűzi, 

s épségöket, jövendőjöket nem csak koczkáztatja, hanem tenkre is teszi. A nyelvmívelő az a 

franczia kertész, ki a pompás erdő szélét, mely egy Poussint, egy Claude-at, egy Ruysdaelt 

magasztos művészetre lelkesítne, sima, feszes fal képére nyiratja, a ki a fákból, bokrokból 

gúlákat, obeliskusokat, tornyokat, rideg lugosokat, még állat-alakokat is nyeset és csonkíttat. A 

nyelvmivelő az a mészáros, a ki elhizlalja sertését idomtalan hús-tömeggé, melyben a 

gazdasszony ugyan gyönyörködhetik, meggondolva, mikép telik belőle élés-kamrája zsírral; de 

az aestheticus és a természetvizsgáló undorral fordúl el tőle, mert a sertés typusát inkább szereti 

a vaddisznóban látni, melynek szalonnája is, de van ám ereje, van virgonczsága, és tagjai az 
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3. §. 

 

A nyelvbeli egyén: a mondat. 

 

Minden igazi tudománynak meg van az ő saját architektonikája. Ez az ő 

formája, az a bevégző, sőt merem mondani létesítő kellék, mely egyikben 

hármoniásabb, kedveltetőbb, díszesebb s így tökélyesebb lehet, és az is, mint a 

másikban.
10

) A természeti tudományok közt egy sem áll e tekintetben a tökély oly 

magas fokán, mint az, a mit most „természetrajznak” neveznek, sőt más 

osztálybeliekkel bátran megmérkőzhetik. Előnye titkát puhatolva, azt leljük, hogy 

tárgy - sorozatában egy sarkalatos eszme uralkodik, ú. m. az egyén. Ebből 

elemzéssel le- családosítással fel-felé indúlva és munkálkodva, oly symmetricus 

egy épület keletkezik, melynek részei a legösszeillőbb arányban felelnek meg 

egymásnak. A kép és a dolog ismeretesebb, mintsem részletes festést vagy 

árnyalást igényelne; a helyett azt kérdem, vajjon a nyelvészet nem osztozhatnék-e 

a természetrajz ez előnyében? S újra kérdem: miért ne? Hisz egyenlő okoknak 

egyenlő következései vannak, s ha kimutathatjuk a nyelvben, a beszédben az 

egyént, le van téve vele a nyelvészet architektonikájának is szegletköve. Úgy de 

vagy egészen ferde fogalomnak kell lenni az egyénről, vagy a legnagyobb 

biztossággal felveszem alája a mondatot (Satz, Phrase). De hát mi az egyén? Egy 

határozott alakú egész; mely maga nem szükségképi része semminek, de a 

                                                                                                                           
állati működések végrehajtására arányosan fejlődvék. A nyelvmivelő – megnevezzem-e 

utoljára? – az az augur, a kin csodálkozik Cicero, hogy valahányszor meglátja augur-társát, 

nevetésre nem fakad mind a kettő. Csakhogy a mi nyelvmívelőnknek ilyenkor inkább sírásra 

kellene fakadni azon a teméntelen és kipótolhatlan káron, melyet okozni segítnek egymáson. 

Történt-e, nem tudom; de igen azt, és a t. akademia tanúja volt velem együtt, hogy midőn 

egyikök őszintén és leplezetlen előadá eljárása elveit, minden társa – pedig gyakorlatban és 

addig elé ugyancsak egy pályán haladott vele – elszörnyűködék, egyikök meg hangos óvást tőn 

ellene. És Dr. Bugát részvétért esdő pillantást vetve hűnek egyedűl maradt barátjára Dr. 

Pólyára, keservesen fohászkodék J. Caearral: „Et tu mi fili Toldy?!” [21] 

Azt a nemzetet pedig, mely az ily nyelvmívelőkre hallgat; mely ősi nyelvét mint bárdolatlant 

fitymálja; mely annak sajátságait, melyek az ő nemzeti jelleme „csontjából való csont, és 

testéből való test”, elfeledi és kiküszöböli; mely tapsolni tud annak a költőnek, ki alkalom-

szűlte lelkesedésében, egy emberrel, álljon az bár az érdemnek és genialitásnak bárminő magas 

polczán, nemzet számára „nyelvet alkottatni” merészel, („ő, a mi nem volt, nyelvet alkotott”!!!! 

L. Budap. Szemle VII. köt. 156. lap.) – mihez hasonlítsam? Nem látok eljárásához más 

analogiát, nem tűkröztethetem sorsát máséban, mint az Aesopus kutyájáéban, mely a hús 

árnyéka után kapván, a szájában tartottat elvesztette. 
10

 Egy kis adalék ahhoz az érdekes, de talán a közönségtől eléggé figyelembe nem vett vitához, 

mely a „tudományos forma” felett Erdélyi Ján. és Gyulai P. közt foly vala. (Pesti Napló 1857. 

és 1858.) Nekem úgy tetszik, hogy Erdélyi nem akarta eltalálni a Gyulai sürgette eszmét; emez 

ellenben nem bírt nevet adni az agyában alakúlt és előtte világosan álló képzetnek. A fogalmak 

proteusi természete akadályoz csak abbeli hitelemben, hogy a szövegben használt 

„architektonika” tán közelebb járna mint más kifejezés a Gyulai gondolatához. 
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melynek részei reá nézve szükségképiek, és csak érte léteznek
11

). Nem alapítom 

értelmezésemet részletesen, hiszen tessék csak a természet három országa bármely 

elismert egyénével, ásványjegeczczel, egy tő növénynyel vagy állattal összevetni, 

s azonnal kénytelenek lesznek elismerni illetőségét és igazságát. De igen is 

szükséges kimutatnom, hogy ez illőség és igazság talál a mondatra, s nem talál 

átalánosan ennek sem részeire sem csoportjaira. A mondat részei a szók; de hiszen 

úgy véve a dolgot a mint van a világon, t. i. hogy a szók beszédben fordúlnak elé, 

világos, hogy minden szó külön-külön szükségképi része a mondatnak, és csak 

érette létezik. Egy szó, vagy mondattá nem fűzött szók csoportja is hallva vagy 

(leírva) látva bizonyos hiány érzetét támasztja bennünk, mely legott megszűnik és 

kielégítését nyeri, mihelyt az a szó már magában mondat, s ugyanaz a szócsoport 

egy mondat, úgy szólva szerves rendjében s alakjában jelen meg. Ha e szót látom a 

szótárban „dörög,” már szintúgy érzem elszigeteltségét, s kérdem magamtól, miért 

van az ott? Meg is felelek, nem azért, hogy mondjon nekem valamit, hanem ettől a 

lényeges czéljától különböző mellékes czélból, t. i. hogy a vele egy értelmű, 

teszem latin „tonat”-tal ismertessem meg. Ellenben ha szobámban, írásban vagy 

olvasásban elmerűlve üldögélek, tán ablakommal szemben derűlt is az ég, s 

ismerősem hozzám belépve azt szólja nekem „dörög,” e már az illető dolog egész 

képét és csak azt ébreszti bennem; nem gondolkozom sem a „dőr” gyökről, sem a 

„tonat”-ról, hanem igen is az égi háború jut eszembe, s ha Lichtenberg vagyok, 

még a pinczébe is búvom előle. Szóval a „dörög” ekkor mondat. Ismét, ha ezt 

                                                 
11

 Már „logicám”-ban érintettem, mily bajos, sőt lehetetlen, analytikus és inductív módszerben 

tökélyes értelmezéshez jutni. Ez az előnye a synthetismusnak van meg, s a természetrajz csak 

ott osztozhatik benne némileg, a hol maga is egy pár lépéssel a synthesis útjára tér, mint p. o. a 

rendszerezés alkalmával. Itt jelesen a nemek (genusok) jellemzése oly közel jár, a mint csak 

járhat, a csinált fogalmak értelmezéseihez; holott a családokéi egyfelől, s a fajokéi másfelől, 

már alsóbb fokán állnak a szabatosságnak. Ez az oka, hogy nemek fölött sokkal kevesebb vita is 

foly a természetrajz arenáján, mint akár a családok akár a fajok felett. Oka, mivel syntheticusok 

és analyticusok nézetei ott sokkal többször szorítnak kezet barátságosan. A synthetica definitio 

zsarnok, mely föltétlen hódolást kiván; az analytica definitio csak kalauz, cicerone, a ki mutat 

is, magyaráz is, de a néző csak annyit lát, ért és hiszen, a mennyit egyénisége bír. Többet az én 

szövegbeli értelmezésem se igényel, melylyel az egyénről való fogalmat körűlhatárolni 

igyekeztem; mindazáltal azt hiszem, hogy ha valakinek kifogása volna is ellene, csak némely 

határkő kiebb vagy beljebb tolásáról, nem pedig a befogott tag elidegenítéséről vagy mással 

leendő kicseréléséről lehet szó. 

Hanem imígy tisztában levén magával az értelmezéssel, alkalmazására nézve meg kell 

jegyeznem, hogy némely esetben igen is vita tárgya volt. Így p. o. az élőfáról némely fűvész azt 

állította, hogy nem maga egészben egyén, hanem minden idei hajtása egy egyén képét viseli. 

Van hasonló eset az állatországban is; de sokkal több az, a melyben ily kétség nem létez, és a 

kétségesekre nézve többnyire a nagyobb vagy teljesebb egész felé hajlott a természetvizsgálói 

közvélemény. Ezt őszintén azért adám elő, nehogy hallgatásomból valaki azt következtesse, 

mintha félnék, hogy a felett: vajjon a mondat-e a nyelv egyéne, vagy a szó? nyomos kétség 

támadhatna. Oh nem! a szó a mondatnak oly világosan szükségképi és csak érte létező része, 

hogy önállóságra sehogy se verekedhetik, vagy a midőn igen, csak szabályt erősítő kivétel 

gyanánt. 
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hallom „a zöld erdő,” már várom, mi lesz belőle tovább, érzem, hogy az még csak 

része egy kiegészítendő mondatnak, és íme mondati rendben és alakban: „az erdő 

zöld” már eleget tesz az egész, az egyén fogalmának, már nincs jogom többet 

várni hozzája vagy követelni. Ugyanezekből következik, hogy mondatokból 

csoportosúlhat ugyan egy felsőbb nemű egyén, épen úgy mint fákból erdő, mint 

juhokból nyáj, vagy mint házakból helység, de ez a csoportosulás nem 

szükségképi, magában nem nélkülözhetlen, és azért a mondat szintúgy nem veszti 

el saját egyéniségét, mint nem a fa az erdőben, a juh a nyájban, a ház a 

helységben. Megfordítva, a szó bizonyos használatra nézve, p. o. az etymologus, a 

szótár-író kezében nyerhet, bizonyos factitius egyéniséget, de olyan ez mint egy 

hasáb-fa a fás-raktárban vagy kamarában, a bárány-czímer a mészárszékben, vagy 

a zár a vasas boltban. S mily kevéssé engednők meg a faárusnak, a mészárosnak, a 

boltosnak, hogy árui egyéniségét az illető egésznek természetes egyéniségénél 

előbbvalónak vagy lényegesebbnek állítsa, épen úgy nem engedhetjük meg az 

etymologusnak stb. a szók egyéniségét a mondaténak rovására. Itéletök nem 

érvényes, mert „nemo potest fieri judex in propria causa.” [22] 

Van hát a nyelvben egyén, s van a nyelvészetnek a természet rajzéval 

versenyző architektonikája. Ebből kerekedik ki lefelé elemezve az etymologia s 

onomatologia, felfelé szerkesztve a syntaxis épületi része. Ha tetszett egy nagy 

sereg nyelvésznek az egész alkotmánynak csak egyik szárnyán építgetni, vagy oda 

kényelmesen befészkelődni, s a másiknak olykor még létét is ignorálni akarni (lásd 

Grimm), az részökről szintoly kevés alkotó szellemet mint aesthetikai érzéket árul 

el, és én, ha nekik volnék, nem ambitionálnám a sajtkukacz vagy a tormába esett 

féreg czímét és jellemét. 

 

4. §. 

 

A nyelv sajátságai a mondat sajátságaiban fészkelnek. 

 

Ha feltehetném, hogy a ki előzményeimet eddigelé figyelmével kísérte, 

átalában helyesli is, csak a következő analogiával állapítnám meg e szakasz 

főtartalmát. Ha az állat- vagy növény-országnak földrajzi felosztását tekintve, 

bizonyos vidék physiognomiáját akarjuk képzeltetni, vagy pedig a rendszer levén 

működésünk tere, valamely osztály habitusát (milyvoltát) jellemezni, nemde mind 

két esetben az állati vagy növényi egyének s nem elemeik, sajátságai nyújtják az 

ecset-vonásokat? Az első feltételben oly világos a felelet, hogy még csak 

tétovázástól sem tarthatok, nemhogy ellenvetéstől. A másodikra ha azt a kifogást 

tenné valaki, hogy hiszen a rendek, családok, nemek stb. leírásában a szerves test 

minden külső belső részeit, sőt microscopico-anatomiai részleteket is fel kell 

vennünk: azt mondom reá, hogy fel igenis, de azért nem az elemek ismertető jelei, 
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hanem ezeknek az egyénbeli ilyen vagy amolyan csoportosulata bélyegzi az 

osztályt, családot stb.
12

) 

Ezzel aztán az analogiai erősség előadása be volna végezve, s a természetrajzi 

egyén helyett a nyelvészeti egyént téve, a szakasz elejére tűzött állításom igazolva. 

De, mint mondám, nem akarok azokra támaszkodni, kik netalán mindenben 

egyetértenek velem. Kérdéses állításomnak két lába van, s ha az egyiket kiütnék is 

alóla, a másik is elégséges a megtartására. S ez a második láb oly erősség, a 

melylyel a nyelvészek, függetlenűl minden természetrajzi analogiától, lesznek 

kénytelenek nekem szolgálni. 

Kénytelenek ök legelsőben is bevallani, hogy azok a vonások, melyeknél fogva 

a nyelvek rokonos vagy nem rokonos voltát megállítani iparkodnak, az illető 

nyelvek saját tulajdonai, vagy mint én egy szóval fejezem ki, sajátságai. Annyira 

igaz ez, hogy azok, kik a nyelvek válrokonságát és osztályozását, úgy a mint az 

újabb nyelvészek legnagyobb része elfogadta, tagadják, kényszerűlve vannak oda 

folyamodni, hogy átaljában egy nyelv határozott és állandó jellemét is tagadják, 

vagy legalább kétségbe hozzák, mint p. o. Ballagi
13

). Ha hát sikerűl kimutatnom, 

                                                 
12

 E volt az a fordúló pont, melynél a természethistória a systemákról az úgy nevezett 

„methodus”ra átment, s a character essentialis és egyszerű diagnosis elvesztették előbbi 

tekintélyöket. A „két póroda” vagy „lábatlanság” már nem csinál serget sem az ajkas virág 

vagy hegyes előfog családot. Csak olyanok már ezek, mint az accentuált nyelvekben az ékezett 

szótag: sokszor sok, de nem minden! 
13

 Lásd M. A. Értesítő 1859. V. szám: „A magyar nyelvészkedés köre.” – Ballagi, hogy a mai 

nyelvészetben divatozó osztályozást – sémi, áltaji, és indogermán nyelvcsaládokra – 

megczáfolhassa, szélsőségekhez folyamodik, s tagadni akarja, hogy bizonyos nyelv mivoltát 

bélyegző állandó jellemvonások léteznének. Így perse hogy könnyűvé teszi feladatát; ha jellem 

nincs, jellemezni s következőleg osztályozni, családosítani se lehet. „A fejsze a fának gyökerére 

van vetve,” csak ki és tűzre vele! Hanem engedje meg nekem a tisztelt értekező, hogy ezt „tant 

soit peu” herostratusi eljárásnak nevezzem, melynek legegyszerűbben úgy vélem ellentállhatni, 

hogy „nego minorem.” – Ballagi erősségeit, melyekkel „minor”ját megállapítni iparkodik, 

voltakép háromra tömhetni össze. Értsük meg az elsőt saját szavaiból: „Minden természeti 

lénynek megvan a maga körvonalazott állandó evolutiója, melynek kitanulása teszi a kül 

természet lényeinek felismerését”. Ellenben „a szellem kifolyásában, a nyelvben, a szellem 

örök, állandó törvényein kivül más, szoros meghatározás alá nem vehető befolyások is hatnak; 

ezenfölűl az egyéni geniusnak, az esetlegnek is tág mező nyílik”. Látnivaló, hogy a 

bizonyítvány erejét egészen és csupán csak az ellentét teszi; s ha kimutatom, hogy ez az ellentét 

nem létez, kártyaházként hull össze az alkotmány. Nem létez pedig az ellentét elsőben a 

szókban. T. i. nem tesz semmit a kültermészetre nézve szembe a „szellemmel,” a minek 

kifolyásának mondja a nyelvet; nem semmit az emerre ható „befolyásokkal,” nem az egyéni 

geniussal, az esetlegességgel. Másfelől ebben hasztalan keressük az „evolutiót,” mit amott 

fölhozott. Úgy de substratumban s accidensekben egészen más tárgyakat egymással, se 

hasonlítni se ellenbe tenni nem lehet, sőt logikailag nem is szabad. Formában hát merőben el 

van hibázva az ellentét. De még szerencsétlenebb, ha lehet, materiában. Mert ha azt mondom, 

hogy „a physicochemiai erők kifolyásában a természeti tüneményekben, és az életerő 

kifolyásában az állatokban és növényekben a physico-chemiai erők és az életerő örök, állandó 

törvényein kivül más, szoros meghatározás alá nem vehető befolyások is hatnak; ezen kivül a 

kertész és állattenyésztő geniuszának s az esetlegnek is tág mező nyilik” – ezzel, mondom, épen 
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azt állítnám a kültermészetről, a mit Ballagi a nyelvről. Mi több, tökélyesen igazat és 

tudományszerte elismertet állítnék, s mégis ha azt hoznám ki belőle, mit ő, hogy tehát a 

kültermészeti dolgokat – (jegyezzük meg hogy kűl természetet s nem csupán természetet mond, 

tehát félig-meddig elismeri, hogy bel természet a nyelv) – jellemezni s osztályozni nem lehet, 

csak kinevetne minden természettudós. Az ellentét hát teljes hasonlósággá alakúlt át a rostában. 

De tán úgy értette Ballagi, hogy „a nyelvek, az igaz, szinte örökös támadás, fejlődés, és 

enyészet körforgásában mozognak, de egy nyelvnek sincs meg a maga körvonalazott állandó 

evolutiója, melynek kitanulása tenné a nyelvek felismerését, tenné lehetségessé rendszerbe való 

sorozásukat”. Így az igaz, az ellentét teljes volna; csak az a baj, hogy ez épen a 

megbizonyítandó állítás, melyet erősségnek használni megint a logika tiltja sub §-o „petitio 

principii” [23]. Ennyit az első erősségről. 

A második egészen csak azon alapszik, hogy a nyelv szellemi valami, s az ilyenekben „a 

rajznak, a leírásnak csak statistikai becse! De abból a nyelvek eredetére, előállásuk folyamatára 

és eredeti rokonságára következést vonni, annyi mint a tudományt alaptalan abstractiókkal 

bilincsekbe verni.” – Ki hitte volna, hogy szellem és jellem csak azért hasonlítnak annyira 

egymáshoz, hogy mint „lucus a non lucendo” [24] a hasonlat épen összeférhetetlenségöket 

fejezze ki? De szójáték nélkül, ti ó és új idők számtalan Plutárchusai, mi több históricusai, 

dramaticusai, regény írói stb. mit ámítjátok magatokat s a világot emberek, – szellemi lények! – 

és tetteik jellemzésével? Pirúljatok el! Rajzaitoknak, leírásaitoknak, csak statistikai becse! De 

belőlök a cselekvények motivumára, a tények eléállási folyamára, az erények és vétkek 

rokonságaira következtetést vonni, annyi volna, mint az erkölcstant alaptalan abstractiókkal 

bilincsre verni! 

A harmadik erősséget értekezőnk a nyelvek változandóságában keresi. Ám de, uram, ha a 

photographnak sikerűlt a madár röptének egy momentumát papírjára vagy collodiumára 

leszegezni, miért ne lehessen a photographiánál erősebb analysisnek a nyelv minden változásain 

át állandó és jellemző momentumokat lesni ki? És másfelől hát az egymásután-következésnek 

nincsenek-e szintúgy törvényei és így jellemzései, mint az egymás-mellettiségnek? Nem is 

bizonyít semmit ez ellen Ballagi; hanem némi idealis történelmét költi a nyelvek fejlődésének; 

csak az a baja ennek az elmés költeménynek, hogy sem a valódi históriából, sem a lélektanból 

nem igazolhatni. Ballagi a nyelv alakúlását és fejlődését három korszakra osztja. Első szerinte a 

„teremtésé”, melyben a nyelvalkotó ész ösztönszerűleg teremt a szellemnek adaequat kifejezést. 

(Szeretném ha erről a cselekvényről egy drámát írna Ballagi, mint Krisna Miszri az „eszme 

születéséről” – „Prabódha csandródája”). – Második a módosítás korszaka, mely a teremtés 

bevégeztével kezdődik, s a melyben az „emberi szellem öntudatos munkásságra ébredvén, a 

meglevő nyelv-anyag tartalmi körét szélesbíti, a meglevő szókat képes, átvitt értelemben 

használja, az érzéki különös észrevételek kifejezéseit átalánosb szellemi előterjesztések 

(Vorstellungen: baj, mikor az ember németűl gondol valamit, s aztán magyarúl akarja leírni) – 

jelölésére fordítja”. Csak azt szeretném tudni, hogyan alkothatott nyelvet az „ész”, hogyan 

teremthetett volna a szellemnek adaequat kifejezést, sőt hogyan lehetett ész, ha az itt nevezett 

dolgokat már az első stadiumban nem mívelte? – Harmadik korszakát kezdi a nyelv, mindig 

Ballagi szerint, „midőn a repülő hangot írás által kötik meg.” Ekkor, úgymond: a meglevő 

nyelvanyag tartalmi fejlése lép előtérbe, s a szellem átalakító befolyása leginkább a szónak 

mondatbeli értékére ”(mí ez ?)„ irányzódik.” Mi hát a különbség a 2. és 3. korszak közt? hisz’ a 

mit ide mond, amott is történik! És ha mégis elég éles szeme volt értekezőnek a különbséget 

fellelni, légyen elég éles a nyelvek sajátságai fellelésére is; mert bizony sem ezt a sajátságot, 

sem ennek jellemezhetését meg nem dönti ez a 3-ik erősség is, valamint nem ingatta meg a két 

első. 



 

32 

 

hogy az érintett sajátságokra nézve a nyelvészek egy részben kezet fognak velem, 

más részben pedig, hol ezt nem teszik, sikló fövényre vagy olvadó jégre építenek, 

pörömet megnyertnek tarthatom. De hogy a pörből patvar ne legyen, bizonyos 

előleges megegyezésekre és határozásokra lesz szükségünk. Arra nézve t. i. hogy 

mit nevezzünk a mondat és mit ennek elemei sajátságának? Elsőben is kétségtelen, 

hogy a szók ilyen vagy amolyan rendje a mondatban, emennek sajátságai közé 

tartozik. De némelyek talán ezt csak a kiválólag úgy nevezett szókra ú. m. névre és 

igére szeretnék szorítani, s ezért ki kell jelentenem, hogy én minden névvel 

nevezhető „particulákra” kiterjesztem, s bízom hogy nem maradok egyedűl. Igen, 

de a particulák alá a ragokat is befoglalom, s e tekintetben épen a szóelemzők nagy 

legiójától nem várok ellenzést, kiknek iparkodása nagy részt a ragok eredeti 

önállósága kimutatására van irányozva. A ragoktól a képzőkre kisebb a lépés, mint 

Napoleonként a magasztosról a nevetségesre,
14

) tehát az ezeket illető sajátságokat 

én megint a mondat jellemzéséhez vonom. Szoros kapcsolatban van evvel a 

concordantia és regimen
15

) ügye, mely ősi és rendítetlen szokás szerint a szófűzés 

                                                                                                                           
Nem kellett sámsoni erő, hogy a filiszteusi terem „két oszlopát, kiken az egész ház áll vala”, s 

velök mestergerendáját „lerándítsam.” De le kellett rántanom, hogy a közikből, szövegbeli 

állításom ellen intézhető lövéseket meggátoljam. Quod felix, faustumque sit. [25] 

Vannak az értekezőnek tévedései az accessoriumokban is, de csak egyet emelek ki, mint 

különösben fontost – velut inter ignes luna minores [26] – nehogy dérhozó holdvilág (lune 

rousse) legyen belőle. Ballagi azt látszik tartani, mintha a természeti tárgyak és tünemények 

jellemzése lényegöket akarná magyarázni. Ebből megint az a gyanúnk támad, mintha ő a 

természeti tudományok felfogásában nemcsak a Newton-okat, Jussieuket, Cuviereket, de még 

Aristotelest is kikerülve, Thalestől egyenesen az újabb „Naturphilosophie”-be, Schelling, Oken 

és T.-hoz ugrott volna át. Semmi sincs abból tisztelt értekező! A természeti tudományok a 

természeti dolgokban mutatkozó törvények ismeretére törnek egyedűl és kirekesztőleg az 

inductio útján. A „lényeg”-et a metaphysicusoknak és a metaphysikáló nyelvészeknek hagyják. 

Jobb lenne, ezeknek is megtérni, s az ily forma ábrándozásokkal, mint: „A nyelvalkotó ész 

abbeli véghetetlen feladatát, hogy az örök fejlésű szellemnek adaequat szóbeli kifejezést 

teremtsen, csak fokonként bírta megfejteni”, az inductio tiszta világát nem szennyezni. 

Metaphysikáját nem bonczolom, csak logikai tekintetből jegyzem meg, hogy ha „véghetetlen a 

feladat” mikép „bírhatta megfejteni” a nyelvalkotó ész? 
14

 Hogy a ragok és képzők közt valódi átmenet van, mutatja többek közt az a vita is, mely az 

akademia keblében keletkezett valóban tekintélyes két nyelvész közt a felett, hogy a passivumot 

jelelő változást a ragok vagy képzők közé kell-e számítani. Az értelmezések, mint vélné az 

ember, nem segítnek ki a sárból; mert ha képzőnek, azt veszszük, a mi a törzsök akár gyök 

értelmét módosítja, s ragnak a mi nem, ez elméletileg nagyon élesen látszik különböztetni, de 

alkalmazáskor elakad az ember fia. Vegyük példáúl e kettőt: írnék és irogatok. Vajjon 

csekélyebb módosítása-e az „írok” értelmének az: hogy: szeretnék, vagy ohajtom írni, mint ez, 

hogy: gyakran írok? Pedig „nék”, azt mondják, rag „gat” meg képző! Alább még egyszer 

viszszatérek erre a kérdésre a szövegben. 
15

 Nem bírom megfogni, mi vezethette Szilágyit, a „Magyar szókötés szabályai” koszorús íróját, 

hogy a „regimen”t evvel a szerencsétlen szóval „vonzalom” magyarítá. Vonzalom=attractio. No 

már a természeti tudományokban a jó rend, a szabatosság fentartására, minden zavar és 

háborgás eltávoztatására okvetlenűl szükségesnek látták behozni azt a szabályt, hogy a mi 

műszó bizonyos értelemben ama tudományok egyik ágában használatban van, más ágában 
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(syntaxis) rovatai közé tartozik. E szerint hát egyedűl csak a gyökök és betűk (ha 

úgy tetszik, hangok) sajátságai jöhetnének kérdésbe, melyekről azt állítom, hogy a 

nyelvek sajátságainak és így rokonkságaik vagy különbségeik megitélésének 

biztos alapúl szolgálni nem képesek. 

De hadd szólaltassuk meg azokat a kikre feljebb hivatkozám. – Fábián J. „Finn 

nyelvtana” szerint (8–9 lap) a közönségesen felvett három nyelvcsalád 

különböztető jellemeit „következőleg állapította meg a tudomány”: 

,,1. A sémi nyelvcsaládban a) a mássalhangzók általán a nyelv testét, magvát 

képzik, s ezek közt a külön fokozatú torok hangok különösen szerepölnek, b) 

gyökszóik, törzseik többnyire két három mássalhangzóból állanak, melyekhez 

önhangzók nem tartoznak, ezek mellékesek levén e nyelvekben; c) bennök csak 

két nemi különbség találtatik; d) a birtok viszony sajátságosan fejeztetik ki; e) 

hasonlítást képző rag bennök nincsen; f) összetett szók nem találtatnak; g) 

gyökszóik saját testökbe képzőket fogadnak be; h) az igeszónak csak két ideje van; 

i) szófűzésök igen egyszerű. 

,,2) Az indogermán (árja) nyelvcsaládot leginkább jellemzik a) a hajlítás 

(flexio); b) sajátlag hajlító nyelvek (flexivische Sprachen); c) bennök három nemi 

különbség találtatik; d) az önhangzók, a gyökök törzsek és ezek ragasztékaiban 

vegyest fordúlnak elő; e) a dolognévszók részint önálló, részint ragnemű 

víszonyítók által fejezik ki a fogalmat; f) az igék a képzők által módosítják 

jelentéseiket, és személyes névmás által határozzák meg az alanyt. 

                                                                                                                           
máskép használni, neki más értelmet tulajdonítni nem szabad, s annál tilalmasabb, minél 

rokonosbak az ágak. „Attractio”=vonzalom, a görög nyelvtanba régóta bevett szó, s jeleli azt a 

kivételes és sajátságos esetet, midőn a „visszahozó névmás” nem abban az ejtésben van, a mibe 

igéje regimene kivánná, hanem a mibe a megelőző szó, melyre vonatkozik, vagy csak 

vonatkozhatnék is, midőn t. i. nincs kitéve az antecendens. Leggyakrabban akkor áll be az 

„attractio” midőn a visszahozónak accusativusban kellene lenni. Példát mindjárt láthatni 

értekezésem szövege mottojában, hol ™mme…nate oŒj ™de»?hn, e helyett áll: ™mme…natš toÚtoij, 
¤ ™de»?hn[27]. Az attractio hát a „regimen” ellenére „concordantiát” követel. „Wenn zu einem 

im Genitiv oder Dativ stehenden Substantiv ein relativer Zusatz gemacht wird, dessen relatives 

Pronomen im Accusativ stehen sollte, so nimmt dieses Pronomen gleichen Casus mit dem 

Substantiv an, auf welches es sich beziehl”, azt mondja Rost, Griech. Gramm. 7-ik kiad. 674. 

lap. „Concordantia”ra vonza tehát a subtsantivum a visszahozót. Természetesen, mert a példa 

vonz a követésre; a parancs a függés (regimen) soha se vonz hanem követeli a végrehajtást, 

kötelez a teljesítésre. Ha erőnek erejével akarnók alkalmazni a „vonzalmat”, inkább is lehetne a 

„concordantiát” jelelni vele. De mint kezdetben mondám, az ott felhozott szabály szerint, 

semmi egyébre se lehet alkalmazni biz’ azt, mint az „attractio”ra, mely a görög nyelvtanban 

egyet tevén nem szabad mást tennie a magyarban. Egyébiránt maga Szilágyi is a függéssel 

kezdi magyarázni a regiment, (Szóköt. 80 lap.) és igen helyesen; lám latin, német, magyar 

egyezőleg élnek evvel. P. o. ez s ez a szó a mondatban ettől s ettől függ – pendet à – hängt ab 

von stb. Miért nem maradt szerző következetesen annál a kifejezésnél? Hajh! az az eruditio 

szükséges, nélkülözhetlen egy dolog tudományos munkálatokban; de a rosszúl emésztett 

eruditio ferdeségekre vezet. És e szintúgy bánthat magyar írót, mint bántotta a német Rost-ot a 

rossz logica, melylyel az „attractiót” az idézett lapon álló jegyzésében magyarázza s 

magyarázatával szövegben adott helyes értelmezését összekuszálja. 
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,,3) Az ural-altai nyelvek egyéni természete (sic) abban van kifejezve: a) hogy 

bennök az önhangzók különösen szerepölnek); b) bennök kisebb-nagyobb 

mértékben ki van fejlődve a hangrendszer; c) nemi különbséget nem ismernek; d) 

a flexiónak s betoldásnak semmi nyoma”
16

). 
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 Midőn tudja az ember, hogy Fábián tüzetes értekezést írt a „nyelvről, nyelvkülönbségről, és 

nyelvrokonságról” (M. A. Értes. 1859. VI. sz.), megütközik rajta, hogy ott a szövegben idézett 

jellemzéseket, avagy más hasonlókat nem talál. És megütközése nem kisebbedik, midőn 

ugyanannak a szerzőnek Finn Nyelvtanában leli őket, a hol eszébe se jutott volna hogy keresse. 

De hiszen talán csak azért nem ismételte értekezésében, mivel már a nyelvtanba beírta volt; 

hanem a helyett amott bizonyosan megalapítva, igazolva, szigorú bírálat alá vetve látjuk azokat 

a jellemvonásokat, melyeknél fogva a nyelvek rokonságait meghatározni s aztán magokat 

osztályozni szokták? – Mi ezt vártuk, de sajnosan kell megvallanunk, hogy árnyékát se leltük. 

Fábián, mennyiben értekezéséből kivehettük, a nyelvészetet nem tartja inductiv tudománynak, 

sőt olyannak se, melyben akademiai tudósnak egyfelől saját tapasztalataiból, és vizsgálataiból, 

másfelől ha mások által is de biztosan megállapított tényekből kellene kiindúlni, s azután maga 

erején húzni következtetéseket belőlök. Ám vallja be Fábián maga, a mit mondék: 

„megkísérlem úgy a hogy csekély tehetségemtől telik, s a nyelvbölcselőktől” – (nyelvész a 

„bölcselni”-t mikép tarthatja kiható igének? s ha nem tartja, mikép használhat 

nyelvkülönbségről szóló értekezésben oly szószerkesztést, mely szanszkrtúl és németűl igen 

helyes volna, de magyarnak botrány?) – (Humboldttól és Steinthaltól) tanulhattam előadni, 

miben áll a nyelvnek mivolta? melyek ennélfogva a nyelv ,,(ek)”ben található különbségnek és 

rokonságnak alapjai?” Ha hozzáteszem hogy ezek a keresett alapok korán se tények, hanem 

speculativ és a priori elvek, azt hiszem kellő világba helyeztem az ügyet s állításomat. 

Nem ócsárlási viszketeg ösztönöz felszólalnom, hanem okvetlenűl szükségesnek tartom 

kijelelni, mit kíván nyelvészeinktől a tudomány mostani állása, azaz mik azok a hiányok, 

melyeket ki kell pótolnunk, azok a követelések, melyeket ki kell elégítnünk. A delphibeli híres 

felirat a „nosce te ipsum” nem csak embereknek szól, a tudományokat is jó és idves dolog 

ottan-ottan meg ismertetnünk magokkal, szemlét tartanunk felettök. Mert tisztesség, becsület a 

„tudomány színvonalá”nak, de biz’ az olyan negédes szegény legény (pauvre, orgueilleux), 

mint a franczia nyelvről mondá Voltaire, kire reá fér az alamizsna is. És hogy ne férne kiváltkép 

a nyelvészetre, melynek mint kimutattam féloldala csaknem meztelen? Hasonlítsuk csak egy 

kissé testvéreihez. A mai philologia ott áll, a hol a geologia körűl-belűl a Werner idejében 

állott, midőn a rétegeket csupán ásványtani jellemöknél fogva határozták meg, s a 

palaeontologia nem elevenítette termékenyítő sugáraival. Ott a hol a növénytan állott 

családosítás tekintetében A. L. Jussieu előtt, midőn a jegyek ismerete ugyan elég magasra 

hágott volt, de becslésök nem adta meg még a biztos alapot az osztályozásra. Csak e 

tekintetben, mondom, mert a növénytan soha se volt abban a félszeg állapotban, hogy csupán a 

sejtek és szövedékek microscopiai vizsgálata tegye az egész tudományt, mint teszi a mai 

csaknem egész philologiát a gyökbonczolás. De mellőzve ezt, ama másik vonást, t. i. a 

nyelvhasonlítás és különböztetés elemeinek bíráló becslését, kivánja sőt követeli, most 

fenhangon a tudomány szükséglete, s ezt vártuk volna méltán a Fábián értekezése sokat igérő 

czíme alatt. Úgyde egy betűt se kapunk benne arról, s a mit Finn Nyelvtanában adott, az, mint 

kivonatunkból világos, a jegyek rendszerezetlen, kritikátlan s még nem is teljes elészámlálása. 

A deliberáló gyűléseknél állhat az a maxima, hogy „vota numerantur, non ponderantur”, de 

természeti rendszerezésben csaknem épen ellenkezőleg legfőbb az, hogy „characteres 

ponderantur”, s csak másodrendű a „numerantur.” [28] 

Értekezésem tárgya se nem a családosítás, se nem a nyelvhasonlítás, csak annyiban érintem 

szövegemben, a mennyire főczélom ú. m. a magyar mondat elmélete megállapítása bizonyos 
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vezérelveket igényel. De minthogy e jegyzés alkalmat nyújt reá, hadd lássuk a tudományos 

értékét némelyeknek a Fábián által elészámláltak közől, azoknak t. i. a melyekkel a szövegben 

el nem bántam. 

Azt mondja a szövegben idézett helynek mindjárt elején, hogy „a sémi nyelvcsaládban a 

mássalhangzók képzik a nyelv testét, magvát’, és hogy „gyökeikhez, törzseikhez önhangzók 

nem tartoznak”, és hogy „ezek e nyelvben mellékesek.” No már én szeretném, ha Fábián csak 

egyetlen egy nyelvet mutatna, melyben épen az ő mestere – az újabb philologia – szerint; nem a 

mássalhangzók képeznék a nyelv testét, magvát. A szorosb értelemben vett flexio nem a 

maradó mássalhangzók mellett változó önhangzókban áll-e? Ezekben: fac-io, fec-i, infic-io 

nem az f és c képezik-e a gyök magvát, testét? Mikor Hunfalvy az ir, kirj, gizs, vos, jaz, hands 

gyököket összeveti, veszteget-e csak egy szót is az önhangzók különbségére? Nem abban áll-e 

minden erőssége, hogy a különböző mássalhangzók a „gesetzliches Verhältniss der Laute zu 

einander” törvény szerint váltakoznak a „rokon” nyelvekben? Mit pazéroljam a czáfolást, 

hiszen saját iskolája cserben hagyja Fábiánt állítása első részében. És még, ha képes, 

képtelenebb a másik része. Az önhangzók hogy mellékesek volnának a sémi nyelvekben!! Hisz’ 

ez, ha tesz valamit, azt tenné, hogy p. o. ezt a törzset: ktl, mind egy volna, akár hogy mondjuk. 

ki: katal, katel, ketel, katil, kotél, ktol, iktol stb. De a világért sem úgy van; sőt minden 

önhangzó-változás egy más és szigorúan és állandóan meghatározott jelentést ad ama 

mássalhangzó-csoportnak. Kátal azt teszi: ölt; ktol: ölj; kittél: öldökölt; kuttal: meg van ölve; 

kotél ölő; ketel: gyilkosság. Nem csak; hanem a sémi nyelvek különböző ágaira nézve is 

bizonyos és szabott rendben határozók az önhangzók. Ugyanazt a példát véve fel, ime ez hogy: 

őlt (ktl) a zsidónak kátal; a syrusnak és chaldaeusnak: ktal; az arabnak katala. Gyilkosság, mely 

a zsidónak ketel, a syrusnak kétló; az arabnak katl. Így van ez a sémi nyelvekben minden 

istenadta szóban, s ebből ellenemondhatlanúl kitetszik, hogy ott bizony az önhangzók nagyon is 

lényegesek, s ha a sémiek rendszerint nem írnak ki minden önhangzót, abból nem a következik, 

hogy az önhangzó „mellékes” és toronyát boronyát olvashatni; hanem hogy a ki, teszem, csak 

az „ezer egy éjszakát” el akarja olvasni, annak tudni kell, még pedig igen jól kell tudni arabúl, 

úgy hogy ha p. o. e három betűt látja: btn, a szövegből mindjárt tudja, hogy ezek kőzől: batana, 

batina, batuna, batnu batanu, melyiket olvassa, mindeniknek más-más határozott jelentése 

levén. E per se sokkal nehezebb mint grammatikát compilálni egy oly nyelvről, melyet maga 

sem tud tökélyesen a szerző. Pedig történt ilyesmi is a világon, s akadtak bírálók a kik efféle 

nyelvtanokat a „tudomány színvonalán álló”knak dicsértek fel. 

Ne bántsuk senki ízlését, hanem vegyünk elé más jegyet. A sémi nyelvek „gyökszói saját 

testökbe képzőket fogadnak be”, úgy mond Fábián. Hogy ez az áljegy a gyök és törzsök 

összezavarásán épűlt, minthogy már a szövegben kiemeltem, itt mellőzöm. Hogy Fábián a 

„Dages” természetét nem érti, a vrdhiszről nincs fogalma, azt elnézem; mert hiszen ő finn és 

nem zsidó sem szanszkrt nyelvtanár. De hogy felhozott példája (kátal, kittél, kuttal) nem vétette 

észre vele, hogy itt-mondott jegye épen az, a mit tovább az indogermán nyelvekre nézve (2. a) 

flexiónak nevez, és íme nyelvek kirekesztő sajátjának mond, azt ha én megengedném is, a 

logika és józan ész nem bocsátja meg neki; valamint azt sem, hogy fictum, fixi, fingo; tactum, 

tetigi, tango; lhb, lab, lamb s több ilyek nem bírták meggyőzni a felől, hogy a sémi 

nyelveknek tulajdonított „intussusceptio” az indogermanokban épen nem idegen vonás. Az ily 

baklövésekre a természeti tudományokban is lelünk elég példát, annyira, hogy az első rendbelit 

külön műszóval is (double emploi) nevezik. Mint p. o. ha egy fűvész a növény-nemeket 

számlálván elé, a Dahliá-t és Georginá-t két különböző nemű növénynek állítná. A „double 

emploi” hibájába legtöbbször a compi- és specu-latorok esnek. Fábián még tovább ment, és 

„triple emploi”-t csinált, mert a 2. a) és 2. b) alatti pontok ismét tökélyesen azonazt jelentik. – 

Menjünk mi is tovább. „A sémi nyelvekben hasonlítást képző rag nincsen.” Helyesen fejezve 
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ki: hasonlítást képző rag csak a tárgyhoz, és nem egyszersmind a minőséget jelelő 

névmellékhez (adjectivumhoz) is szokott kapcsolva lenni. P. o. a héber azt mondja: édes(ebb) a 

méznél; a bölcseség jó(bb) az aranynál. Ám de egyfelől a román nyelvekben sincs hasonlítási 

rag, pedig azok is tán nyelvek volnának, vagy nem ismeri azoknak az új philologia? Annak 

ismeri hát a szanszkrt-et, s ennél szintúgy fordúl elé épen az az eset, a minek feljebb a héber 

nyelvre vonatkozó példáit adók, t. i. hogy a névmellék minden hasonlítási rag nélkül az 

ablativussal párosítva már felsőbb fokozatot jelel; a tibeti pedig mindig csak így teheti; holott 

nem tartozik a sémi családhoz. Aztán másfelől az arabnak valódi flexiós és ragos 

comparativusai is vannak (p. o. kathír, sok; akthiru, több; és még egy rakás erre a mintára); a 

syrus pedig szintúgy használja néha a „jatir”-ját, mint a franczia a „plus”-t, és az olasz a „più”-

t. 

Még mind van deválválni való. „A sémi nyelvcsaládban” úgymond, „összetett szók nem 

találtatnak.” Utasítom a szerzőt Ballagira, ki meg fogja neki mondani (Értes. 1859. V.), hogy a 

sémi helyek és személyek nevei közt, melyeket Fürst az Ó Testamentomi Concordantiájában 

összeállított, körűlbelűl két ezer compositum van. Ellenben a latin nyelvnek bizonyos 

stadiumában megszűnt a szószerkeszthetés, és már a comicus Terentius se csinált 

compositumokat. – „Az ige-szónak csak két ideje van.” Mit tesz ez? Azt-e, hogy egyátalában 

csak két időt bír kifejezni a sémi? vagy azt, hogy csak kettőnek kifejezésére van egyszerű 

formája? Ha az elsőt, úgy nem igaz, mert a séminek átalában véve igen is van tisztán 

meghatározott kifejezése a praesensre, praeteritum inperfectumra, praeteritum perfectumra, 

praeteritum plusquamperfectumra, és két rendbeli futurumra. Ha a másodikat, úgy nem 

jellemző és saját vonás, mert a németnek, angolnak, orosznak és perzsának (fursz) is, a kik az 

indogermánhoz csatlakoznak, csak két idejök van, p. o. ich gehe és ich ging; I do, I did; 

govoriu, govoril, purszem, purszídem. Ellenben az arabnál több van mint két egyszerű alak. 

Gondolom, elég lesz czélomra; mert a mi a többi úgynevezett nyelvcsaládot illető 

jellemvonásokat illeti, elégtelenségöket már a szövegben kimutattam. Az egész dologból pedig 

azt a vég következményt húzhatni, hogy bárminő fokozatban tartsuk Fábiánt a tudomány hű 

tolmácsának, annyi bizonyos, hogy Mátyás Floriánnak tökéletes igaza volt beköszöntő 

beszédében, midőn azon kérdés vizsgálatát sürgeti vala: „mennyi és minő hasonlat szükséges a 

nyelvrokonság megállapítására.” Igen is, akarmit állítsanak a „tudomány színvonalán álló” 

nyelvészeink, a hasonlósági és rokonsági jegyek kitisztálva még nincsenek. 

Azt mondhatnák, hogy én, mint fészkébe gazoló madár, az oly hőn pártoltam inductio 

ügyének ártok, midőn azokat a jellemvonásokat rostálom oly keményen, melyeknek 

összeszedésére világos, hogy inductio útján jutottak a nyelvészek. Megengedem, hogy 

inductióval, de kikötve magamnak, a mit az egykori férj szabott vala feltételűl nejének, a ki is 

azt követelte tőle, hogy nevezze mindig „angyalá”-nak. „Szívesen, angyalom, felele, csak 

jusson neked is mindig eszedbe, hogy az angyalok kétfélék: jók és rosszak.” Az inductio 

lényeges eredménye az átalánosítás, és a hebehurgya átalánosítás inductión épülhetett ugyan, de 

hiányos és így rossz inductión. Már pedig az inductív elméletek, ha nem helyesek, 

veszélyesbek, mint a speculatioszültek. Ezek iránt ugyanis örökké némi gyanakodással 

viseltetik a közönség: mindjárt a tényekhez méri, és örvend, ha kikiálthatja buktokat, néha 

egész az igazságtalanságig. A tapasztalat útján nyert vagy nyertnek követelt átalánosságok iránt 

ellenben szintúgy előzékeny; kedvező, s ritkábban veti próbára, mert hiszen, úgy véli, a próbán 

már keletkezése módjánál fogva átment. 

Ilyformán hiszen a nyelvészi nagy közönség is a nyelvrokonság Fábián által elésorolt 

ismertető jeleinek. Hogy hát az inductio becsületét ne csökkentsem az által, hogy oly keményen 

megrostáltam őket, ki kell mutatnom, hogy felállításuk rossz inductión épűlt. A hasonlító és 

különböztető jegyeket keresve, kifogáson kivüli szabály az, hogy egybehasonlítható tárgyakat 
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vessünk össze. Elismeri azt Fábián is, csakhogy nem értelmezi: mi a hasonlítható, mi nem; 

példái pedig, melyekkel világosítni szeretné, a lehető legszerencsétlenebbek, és sem a dologgal, 

sem egymás közt nem egyeznek. Azt mondja t. i. hogy „a ló-lábat nem lehet az emberekéhez 

hasonlítani”; az organologia pedig azt viszonozza reá: hogy a ló-lábat jelesen első lábat, sőt 

nem csak ezt, hanem a czet első úszó-szárnyát is; a lehető legjogosabban hasonlíthatni az 

ember-kézhez. Továbbá azt állítja, hogy „a gerinczes állatok s a puhányok közt a hasonlításnak 

legkisebb helye sincsen”. Én is azt mondom, de nem azért, a miért ő, mintha „a rokonságnak 

semmi nyoma se” volna közöttök; mert ez oknak is rossz, valótlan is. Hanem mivel „gerinczes 

állat” és „puhány” nem coordinált fogalmak, s a ki hasonlítni akarná, úgy járna, mint X. 

osztoztató bíró. T. i. A. B. és C. testvérek valának. A. meghal maradék és véghagyomány nélkül. 

B. is meghal, de marad két fia; C. végre életben van. X. bíró háromfelé osztja A. vagyonát, s 

odaitél egy részt a B. egyik fiának, mást a másiknak, és a harmadik részt C.-nek. Hogy tetszik? 

Igen is, az összehasonlítás conditio sine qua non-ja [29] az, és csak az, hogy az egybevetendő 

tárgyak coordináltak legyenek. Már pedig a rostált ismertető jelek kikeresésében épen az ellen 

vétkeztek, épen azt a feltételt nem tartották szemök előtt. Már pedig altai nyelv, indogermán 

nyelv, sémi nyelv, nem coordinált fogalmak. A zsidó, chaldaeus, syriai és arab nyelvek nem 

abban a rokonságban vannak egymással, mint a szanszkrt, görög, latin, gothus, szláv; hanem 

mint a franczia, olasz, spanyol, portugallus, rómán (nem rumun) egymás közt, – meg az új 

német, schweizi, hollandi, dán, svéd, norvégiai egymás közt; – aztán mint az illyr, horváth, 

rácz, tót, cseh, lengyel és muszka ismét egymás közt; tehát csak ezeket lehet olyformán 

hasonlítni, mint a zsidót és több rokonait. A mi az altajiakat illeti, jobb volna az ő ügyökre 

nézve, ha ügyvédeik, az úgy nevezett finnisták, szerényebben lépnének fel, s a mi iránt még 

csak „sub judice lis est” – még pedig messze a végtárgyalástól, alig az első instructio 

stadiumában – azt nem fitogatnák végleges itélet gyanánt. Nem hogy el volna döntve, vajjon 

lapp, finn, eszt úgy vannak-e egymáshoz, mint p. o. héber a chaldaeushoz, vagy mint görög a 

latinhoz; sőt még az eldöntésre szolgáló elv sincs meghatározva. 

Lássuk egy kissé, mikép jártak és járnak el hivatalukban az úgynevezett finnisták, hazaiak és 

külföldiek egyiránt. 

A sémi nyelvek közt felötlő rokonságot csak vakok és süketek tagadhatnák. És minél fogva 

ötlött fel a hasonlóság? Kétségen kivül a szavak, a törzsökök, a syntactikai alkat egyezésénél 

fogva. Ez az egyezés azért, hogy mindenki könnyen felfoghatja, azért meg se kevésbbé fontos 

és egyedűl biztos ős alapja a nyelvhasonlatnak. Csak a magát nagyzolni szerető tudományos 

pedanteria akarja reá sütni a felszínesség bélyeget, mintha bizony csak az volna arany, a mit a 

föld gyomrából a mélységből ásnak ki, s a californiai és australiai alluviumbeli nem épen oly jó 

volna guineaknek! Épen olyan ez, mintha a fűvész vagy állatász a microscopicus jegyek mellett 

a „habitus”-t „von durchaus keinem Werthe” lenni nyilvánítná. De nekik több eszök van, 

mintsem kirúgják lábuk alól a létrát, melyen felmásztak. Térjünk vissza a nyelvészekre. – A 

sémi nyelvekben a szembetünő és mondhatni teljes hasonlatok száma oly tetemes levén, hogy a 

rokonságot átalában bátran kimondhatá az inductio, szintoly bizvástkövetkezhetett utána a 

távolabbi hasonlatok fejtegetése, az eltérő eseteknek a szabály alá felvétele és így emennek a 

kivételek által való megerősítése. Ekkor nyerődött az az észrevétel, hogy bizonyos hangok 

szokásosan felcserélődnek a rokonos nyelvek egyébiránt egyező szavaiban. Ez az a híres 

„gesetzliches Verhältniss der Laute”, minek sem érvényét sem gyakorlati fontosságát nem 

akarom kétleni, de midőn a nyelvész a teljes egyezéssel állítja szembe s emezt „semmi becsű”-

nek állítja, épen oly nevetségest tesz, mint a természet tanár tenne, midőn a surlás és levegő 

ellentállását az emeltyű átalános törvényén felűl akarná emelni, mivel azok emennek 

következményeit módosítják. Szolgáljon az eddig mondottakra világosító példáúl a három sémi 

nyelvben a számnevek összehasonlítása: 
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 számnevek zsidóúl syriaiúl arabul 

 1 echád chad ahad, váhid 

 2 sním thrén ithnáni 

 3 slós thlóth thalátha 

 4 arba’ arba’ arba’ah 

 5 chamés chamés chamszah 

 6 sés séth szittah 

 7 seba’ sba’ sab’a 

 8 smoneh thmoné thamánija 

 9 thésa thsa’ tis’ah 

 10 ’eszer  ’szár ’asarah. 

(Hangegyezésről levén szó, meg kell jegyeznem, hogy a betűket átalában magyar 

hangoztatásuk szerint kell venni. A ch az ismeretes torokhang, melyet a sémiek mélyebben 

ejtenek a torokból, mint a németek. A th az angolé és új görögé. Az ’ apostroph az előttünk 

ismeretlen ’ain, mely valószínűen csak gyenge g, de úgy mondva ki, hogy a nyelv töve ne érje a 

szájboltot, mint a mi g-énknél). 

Egy pillanat erre a listára legott észrevéteti, hogy némely számnál két nyelv, némelyiknél 

három közt is szembe szökő az egyezés. De már a 3 nál a zsidó s (vastag s) helyett a syrus és 

arab a selypítve sziszegő th-át mondja. Minthogy ez a viszony még egy pár más számnévnél is 

eléfordúl, azt a „gesetzliches Verhältniss der Laute”-t hozzák ki belőle, hogy „a zsidó s a más 

két rokon nyelvben th-val cserélődik fel.” De e nem szigorú törvény, mert a 6-nál csak az egyik 

s-et cseréli fel a syrus; az arab mind a kettőt, de az elsőt már nem th-val, hanem sz-szel, mint az 

5-ben is. A 9 nél megint a zsidó és syrus egyeznek, s az arab az ő th-jokat t-vel cseréli. 

Legnagyobb eltérést a 2-nél tapasztalhatni, mint a hol nem csak a (zsidó) s-et változtatja th-vá a 

syrus, hanem az utána következő n helyett is r-et, a vég m helyett n-et mond. Ebben megint van 

egy kis „gesetzliches Verhältniss”, mert van még egynehány zsidó szó, melyben n helyett r-et 

mond a syrus (mint p. o. ben helyett bar, beni helyett beri), az érintett m pedig dualis végzet 

maradványa a zsidónál, minek n a syriai jellemzője. De mind ezek igen szeszélyesen mennek, 

mert hol megesik a csere, hol nem, mint p. o. a feljebb idézett ben a többes számban a 

syrusoknál is megtartja az n-et), és semmi bizonyos körülmény se teszi sem kikerülhetlenné, 

sem a priori megismerhetővé a cserét, úgy hogy az egész csere-ügy a „törvény” nevet nem 

igényelheti. 

Hanem a mit a természet nem kivánt, megadta az emberi önkény. Az árja vagy indogermán 

nyelvek hasonlító művészei ugyanis, abban az arányban szorúltak inkább a „hangok” 

úgynevezett „törvényes viszonya” segedelmére, a minőben kevesebb rakonczát találtak a 

természetes egyezésekben; mert hiszen ezeknek íme család nemei közt sokkal csekélyebb a 

száma, mint a sémi nem fajai közt. Nem tehettek hát egyebet, hanem illő hálából, a hang-csere 

– (minthogy már második ízben használom rövidség okáért ezt a – hangzatából itélve – 

korlátolt értelmű szót, sietek megmondani, hogy a hangok törvényes viszonya „alá” nem csak a 

tulajdonképi hangcsere (ephonesis), hanem az epenthesis, prosthesis, metathesis, aphaeresis, 

syncope, reduplicatio, geminatio is tartoznak. Így már se cavillálással, se tudatlansággal nem 

vádolhat a megrótt fél), – ők mondom, a hangcsere viaszabb orrú törvényét – már a mennyiben 

törvény – emelték az első polczra; sőt evvel meg nem elégedve a természetes egyezés 

refractarius elvét semmit érőnek („von durchaus keiner Bedeutung”) nyilvánították. – A szók és 

törzsökök még ama mesterséges törvénynyel se mutatkozván elég hajlékonyoknak és 

engedelmeseknek a nyelvhasonlítás ukázai végrehajtására, a könnyebben kezelhető gyököket 

vették elé, melyeknek pár betűjét aztán a hangváltozások egész létráján átvinni, magyarosan 

mondva, csak „karika csapás.” Szóval: az oly szép s egyszersmind oly mély eszmén alapúlt 
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Mint látjuk, szép száma a jegyeknek, s első tekintetre majd mindnyája ellenem 

látszik szólani; de mindjárt meglátjuk, mit mond hozzá a „rosta.” Feltartja 

részemre elsőben is az 1. i) alatti jegyet, mely világosan szófűzésröl szól. Ezt 

ugyan oda ajándékozhatnám; mert sem azt el nem ismerhetem, hogy oly egyszerű 

szófűzés, milyen a sémi nyelvekben van, más családhoz tartozó, nyelvekben is ne 

volna; sem pedig az egyszerű és nem egyszerű szófűzés közt a határvonalat 

kijelelhetőnek nem hiszem. E hát oly halvány bélyeg, mely épen nem bélyegez. De 

másodszor feltartja a nemek különbségéről szóló pontokat l. c) 2. e) 3. c). A nemi 

különbség ugyanis csupán a reá vonatkozó képzőknél s a concordantiánál fogva 

jellemezvén a nyelvet, mind két tekintetben a szófűzés uradalma alá jőn. Hasonló 

okból ben marad a birtokviszony „sajátságos kifejezése” 1. d), a hasonlítást képző 

rag hiánya 1. e), az össszetett szók szokatlansága 1. f). az ige időket jelelő alakjai 

szegénysége 1. h), mindnyájan a sémi nyelvekre vonatkozva. Szintúgy javamra 

marad a rostábanaz árja nyelvek e) és f) betűkkel jelölt vonása. Öszvesen 10 pont a 

19-ből. 

Lássuk már a kihullókat. Ide tartozik elsőben minden vonás, a mi a hangzók és 

mássalhangzók közt állított különbségre vonatkozik. A sémi nyelvekben egy 

cseppel sem fontosabbak a mással hangzók s nem kevésbbé fontosok a hangzók, 

mint a többi családban. Az egész csalóka különbséget csak a sémi nyelvek úgy 

szólva fösvénykedő írása módja tette oly mutatóssá. Írjuk a zsidót, arabot, syriait 

latin betűkkel, s legott minden czifra „regula punctationis” [30] és ezzel minden 

jellemző különbség megszűnik. Ennélfogva az 1. a) és 3. a) jelentéktelenekké 

válnak. Nem különben félreértés következése a sémi nyelv családbeli gyökök 

képzelt sajátsága 1. b), és az evvel együtt álló vagy bukó 1. g). A csalódás titka ott 

rejlik, hogy a sémi-féle nyelvészek gyöknek nevezték azt, a mi a más nyelvek 

                                                                                                                           
„comparativa philologia” mai „színvonalán” nem nyelv-hasonlítás, hanem gyök-hasonlítás, 

vagy helyesebben Bugát szerint gyökcsigázás. 

És íme, itt az ügynek ezen a túlhajtott stadiumán vették át a tudományt az altajisták vagy 

ismertebb neven „finnisták.” A sémisták természetes lépcsőzetét, mi nem más, mint az inductio 

biztos, alapos lépcsőzete, az indogermanisták – jól megjegyezzük, elébb felhágva rajta – mint 

látók, kirúgták maguk alól. Az altajistának pedig épen szüksége sincs reá: ő ott van egy „salto 

mortale”val – a levegőben, s támaszkodik egy – circulus vitiosusra. [31] Úgy van! egyfelől azt 

követeli, hogy az altaji nyelvek rokonságát ismerjük el, és ez üteg fedezete alatt nézzük 

békével, türelemmel, mikép hajtja ő át és végig az állítólag azonos gyököket a „gesetzliches 

Verhältniss der Laute” minden átalakulásain. Másfelől megint ugyanezekre az átalakúlásokra 

akarja alapítni bizonyítmányait melyeknél fogva elhitesse a rokonságot. Vagy nem circulus ez? 

No hát legyen petitio principii. 

Értsük meg jól: én azt, hogy létezhet egy oly nyelvcsoport, melyet ha tetszik nevezzünk 

„altajinak”, nem tagadom, mi több, valószínűnek is tartom. De fennen vallom egyszersmind, 

hogy a beléje számlált nyelvek rokonsági viszonyai még átalában kiderítetlenek, és hogy 

altajistáink hová-tovább vakmerőbb követelései nem férnek össze sem az alapos vizsgálat 

szerény modorával sem az ügy sikeres haladásával. Épen a czél becsülése bír arra, hogy a feléje 

igyekezőket az eszközök helyes megválasztására intsem, mert Filmer nem volt sem első sem 

utolsó a ki – optimam causam pessime defendebat. [32] 
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újabb etymologiai módszerében törzs (Wortstamm). Lassan-lassan sikerűlget is a 

szóelemzésnek azokban a követelt gyökökben az igazi gyököket és képzőket 

fellelni, a mivel aztán ennek a második rendbeli különbségnek még árnyéka is 

elenyészik. De most már elé áll a sokat hántorgatott flexio, a rossz helyt kereskedő 

nemzeti vagy inkább nemzetcsaládi büszkeségnek ez a gyenge rakonczája. 

Akárminő értelembe vegyük a flexiót, áll az, hogy az indogermán nyelvek, melyek 

magoknak szeretnék kirekesztő sajátság gyanánt tulajdonítani, roppant sokkal 

alább állanak abban a tekintetben a sémieknél, melyeket inkább lehetne 

„flexivische Sprachen”-nek nevezni, mint az árjacsaládbelieket, – akármit mond 

Germania. De a valóság az, hogy az a kiváltság nem létez, és a flexio mind a 

három úgy nevezett család nyelvein átvonúl, hol inkább hol kevésbbé 

szembetünően
17

). Tehát elhullottak a 2. a) és b), 3. d), és még csak a hangrendszer 

ú. m. az egynemű hangzók csoportosúlása vagy vonzalma volna hátra; úgy de 

ennek hiánya az 1. és 2. család közt különbséget nem tesz. A 3-dikban pedig 

Fábián saját vallomása szerint, „kisebb nagyobb mértékben” van meg: azaz, 

őszintén szólva, némely oda számlált nyelvben megvan, másban nincs meg; mert 

itt fokozat nem létezhet. És így a két utolsó pontot (2. d) és 3. b)) is leszállítók 

jellemző hatóságuk polczáról. 

Ha hát hű tolmácsa Fábián a „tudomány állítmányainak,” a szóelemzők saját 

nyilatkozmányaiból kitűnik, hogy azon bélyegeknek, melyekkel a philologia a 

nyelveket és nyelvcsaládokat jelölni törekszik, egy része a mondatra vonatkozik, s 

így mellettem szól; más része a szókat jellemezné ugyan, de arra, hogy nyelveket 

vagy épen nyelvosztályokat különböztessen meg, gyarló és elégtelen. (Hogy az 

első osztályba tartozó mindnyája megállja-e a helyét, az más kérdés, melyet ebben 

a czikkben nem feszegetünk). 

Evvel azonban nincs még eldöntve az egész ügy. Mert hogy a fondorkodásnak 

még árnyékát is elkerüljem, ki kell mondanom, hogy Fábián nem egészen 

megbízható ügyvéde az új philologiának, és nevezetes két pontot feledett ki 

eléadásából. 

Egyik az, hogy nyelvészeket a nyelvek rokonsága gyanítására, s bővebb 

vizsgálat után, állítására, elsőben is a szók külső hasonlósága (hangbeli egyezése) 

vezette, s mivel ez a hasonlóság gyakran csalókának mutatkozott, azért 

szorítkoztak későbbre a gyökök hasonlóságára, s végre azonságára. Ezt az 

azonságot még különböző, de törvényesen változó hangok (és így betűk) alatt is 

kimutatni, ez a feladata a legújabb nyelvészetnek, jelesen a szóelemzők 

iskolájának. Ez az állítás hát, hogy van egymástól különböző és feljebb 
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 Tüzetesen fejtegette e tárgyat Ballagi „A magyar szónyomozás és az összehasonlító 

nyelvészet” czímű értekezésében, s igyekezett megmutatni, hogy a flexio az altaji nyelvekben 

épen nem hiányzik. Hasonló értelemben van Lugossy is. Én pedig örvendek, hogy mást 

beszéltethetek magam helyett, kivált oly tárgyban, melyben az elsőségnek minden áron való 

követelése, s az emberi szellemnek a ráczák szerinti materialisticus osztályozása, nagyobb 

szerepet játszanak, mint a tudomány tiszta és tárgyias elvei. 
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megnevezett „három nyelvcsalád” azt teszi, hogy, az ural-altaji nyelvek gyökei 

azonosok, az arjákéi ismét azonosok, de már az elébbiekétől lényegesen 

különbözők; s végre a sémi nyelvekéi ismét azonosok egymás közt, de voltakép 

mások, mint a két előbbiéi. Meg lehet, hogy úgy van, nem állok jót érette; de jót 

ám arról, hogy ha úgy van is, nyelvek vagy nyelvcsaládok jellemzésére nem 

alkalmazhatni. Azért nem, mivel semmi közös jelt sem leltek még, mely a nevezett 

nyelvcsaládok illető gyökeit megkülönböztetné. Mind a háromban a gyök egytagú, 

egy vagy két mássalhangzóból s egy hangzóból áll, s evvel vége. Bezzeg ha meg 

lehetne mutatni, hogy az egyik családban mások az úgynevezett radicalis 

consonansok (ha csak többséggel is), mint a másikban; vagy hogy, tegyük, az ural-

altaiak gyökeiben a mássalhangzó megelőzi a hangzót, mint a finn: pä (fej); az 

indogermánban megfordított rend van, mint p. o. a szanszkrit asz (van ige gyöke); 

a sémiek gyökei pedig mindnyájan mássalhangzón kezdődnek is végződnek is, 

mint kúm (állott), – így aztán összeüthetnők a bokánkat. Csak az a baj, hogy sem 

az előbbi sem az utóbbi állítással nem merészelt a legvakmerőbb nyelvész is síkra 

állani és keztyűt dobni igazsága mellett a philologia lovagjainak. 

Második feledsége Fábiánnak az ural-altaji nyelveknek sajátúl tulajdonított 

ama vonás kihagyásában áll, hogy bennök a viszonyítók mindnyája hátúl járúl a 

szóhoz. Már pedig azok a nyelvészek, kik a Rawlinson, Layard stb. lelte okiratokat 

fejtegetni kezdvén, észrevették, hogy három különböző nyelven írvák, az elsőnek 

kulcsát az aramaeai, a másodikét a perzsa nyelvben találták, a harmadikénak 

puhatolására végre az ural-altai nyelvek vizsgálóit szólíták fel, mert annyit 

sejtettek, hogy ebben a nyelvben a viszonyítók a szók hátuljához járúlnak.
18

) 

Most már minden el levén a legőszintébben mondva, a mit az ügy mindkét 

oldala támogatására lehet mondani, avval kecsegtetem magamat, hogy a bírói 

itélet kimondása részemre nem kétséges. 

 

5. §. 

 

A mondat s ennélfogva a nyelv minőségét a mondat alkata  

megértése s határozása után jellemezhetni. 

 

Látók az előbbiekben, mily gyarló és hiányos a nyelvek jellemzése, s ha a 

testvér tudományokra tekintünk, szintúgy megszégyeljük magunkat a nyelvészet 

nevében, hogy oly meszsze maradtunk mögöttek. Ha Aelianusban egy állat, 

Dioscoridesben egy növény leirását olvastuk s eszünkbe vettük, az illető állat vagy 

növény látása mindjárt rá emlékeztet minket és igazolja magát a leírást. De vajjon 

mondhatjuk-e ezt a nyelvek ismertetéseiről? Már pedig hol volt a természetrajz 

akkor, s hol van ma a nyelvészet? 
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 Lásd Norris, Journal of the royal Asiatique society. Vol. XV. és külön munkájában, melynek 

czímjéhez most nincs módom jutni. 
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E baj s a más részről előny okát ott vélem rejleni, hogy az állat és növény 

czélszerű alkata igen világos és kis ismeretségre szembetűnik. Az állat szerveit 

saját magunk hasonlatosságából felfogni s megitélni könnyű vala; a növény pedig 

majd minden szerveit úgyszólván kifordítva viselvén, alakukat, összefűzésök 

módját, sőt nagyjára működésöket is, és így a növényi alkat tervét átérteni, nem 

nagy figyelmet igényelt. És e tette jellemzését is mind a kétféle szerves lénynek 

könnyebbé, alkalmasabbá és haszonvehetőbbé. Minthogy pedig ezeket a 

tulajdonságokat a mondatok s nyelvek jellemzésében nem leljük fel, visszafelé 

következtethetjük, hogy a mondat alkata, mely épen a nyelv sokkal szellemibb 

voltánál fogva nem oly – mondhatni érzékileg – szembetünő, még csak 

meglehetősen sincs átértve
19

). 

E lenne hát, ha amazt elérni törekszünk, első teendőnk. Ez az a mező a 

nyelvészetben, melyet parlagon heverni látok, s a megmívelésihez fogtam annyi 

felszereléssel, a mennyit gyenge tehetségem de ernyedetlen buzgalmam évek óta 

gyűjtetett velem. 

 

6. §. 

 

A mondatnak tartó és forduló sarka az ige. 

 

Hallgatóm vagy olvasóm e czikkem czímére aligha azt nem fogja mondani, 

hogy bátran tovább mehetek a 7-dikre; mert ezt az állítmányomat senki sem fogja 

kétségbe hozni. És én – előre várva ezt a „Verdict”et – tovább is megyek, s némi 

mondandómat a jegyzések közé relegálom
20

). 
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 Annyi a független a nyelv saját természete, szavai hangjától, hogy a ki bizonyos idegen 

nyelvet jól ismer, egy azon a nyelven írt eredeti darab szórúl szóra való fordításából reá fog 

ismerni. P. o. 

„Felelt Jézus és monda nekik: bizony mondó én nektek: hogyha lesz bennetek bizonyosság és 

nem válkodtok, nem csak ezt hogy figefa mívelitek, hanem is ha hegynek ez mondjátok hogy 

emelkedj és ess be-tenger: – lesz.” 

Orientalista rögtön ráismer ebben a sémi nyelv jellemeire. Lássuk ugyanezt a példát más 

nyelven: 

„Jézus de felele, és monda hoz-őknek; igazán én mondom tinek, ha ti hitet bírtok és nem 

kétkedtek, úgy lesztek ti nem egyedűl ilyent val-a figefa tenni; hanem ha ti lesztek mondani 

hoz-ennek hegynek emeld te-t fel és vesd te-t be a tengert, úgy lesz az megtörténni.” 

Fenakadhat-e valaki csak egy pillanatig, hogy ne mondja: hisz’ e német! Már pedig 

bizonyossá tehetek mindenkit, hogy legkisebbé se válogattam a példák közt, hanem első 

nyitásra írtam ki a könyvekből, és ha választok, sokkal jellemzőbb példát kerestem és igen 

könnyen lelhettem volna. 

„Ce que chaque langue est emprisonnée une fois pour toutes dans sa grammaire” azt mondja 

Renan; és a ki ebben haeresist vagy czáfolást is alig érdemlő paradoxont lát, azt mi csak 

sajnálni tudjuk. 
20

 Emlékezzünk csak iskolai éveinkre és padjainkra. Midőn egy latin auctor előre nem explicált 

helyét lefordítás végett kihagyták, avval az egyetlen egy útasítással adák kezünkbe, hogy 
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keressük ki minden sententiában a „verbum finitum”-ot. S ez a vezérfonal az esetek 

legeslegnagyobb részében, ha t. i. lelkesen utána látunk a dolognak, czélhoz is vezetett. És 

közőlünk azok, a kikből az akkor reánk vetett pensum nem írtotta ki a különböző nyelvek s 

irodalmaik szeretetét, azóta is hányszor nem vettük hasznát amaz egyszerű fogásnak. Az 

alkalmazás, az igaz, annál kényelmesebb, minél határozottabb alakja, jellemzetesebb képe van 

az igének. A hol pedig e nincs, vagy kisebb fokon van meg, ott a mondatban kiszabott helye 

segít a dolgon. Ha végre sem egyik, sem másik, akkor bizony sokszor elakadunk, mint p. o. a 

szanszkrtban legszövevényesbbé teszik a szófűzést és legbajosbá a tanulóra nézve az értést az 

ige helyett oly gyakran használt részesülő (participum) formák. De akármelyik legyen az eset, 

soha se veszti el az ige az ő centralizáló, mondhatni monarchicus hatalmát, mely nevezetesebb, 

mintsem hogy egy kis kitérést ne engednék magamnak okai puhatolására. 

Egy igen eszes ember, akademiánk már néhai tagja, azt mondá egykor, hogy midőn két ember 

egymástól egészen függetlenűl azon egy észrevételre bukkan, ez összetalálkozás az észrevétel 

igazságának nem csekély érvényű kezese. Hát ha még úgy történt, hogy a két egyén merőben 

különböző útakon jutott a találkozó ponthoz! Én azt hiszem, hogy én és a nyelvészek ez alá a 

rovat alá esünk az ige tekintetében. Ők t. i. szóelemzéseik következtében azt a meggyőződést 

nyerték, hogy a szigorúan úgy nevezett gyökök (legalább nagyobbára) ige természetűek. A 6) 

számú jegyzésemben idéztem Lisch úgy fejezi ki, hogy az „alapgyöknek mozgást jelentőnek 

kell lenni”, (da der Grundbegriff einer jeden Wurzel nicht fest abgegränzt, und die Bedeutung 

der Bewegung haben muss stb.). Ha hát a gyököket nézzük a keletkező nyelv első csiráinak, 

világos, hogy a beszédképességnek elsőben is az ige alakokban vagy ha tetszik igetermészetű 

szókban kellett nyilvánúlni. Úgy de engem is egy egészen más fonala a gondolkodásnak 

ugyanarra az eredményre vezetett. 

Minden metaphysikai speculatiók helyett a nyelv eredetéről és szükségkép így vagy amúgy 

keletkeztéről, vagy ilyes értelmezések helyett: hogy a „nyelv a hangba beléforrott vagy 

szilárdúlt gondolat”, vagy: „az örök fejlésű szellemnek adaequat szóbeli kifejezése” stb, 

egyszerűebben, világosabban, és biztosabban állíthatjuk azt, hogy a nyelv a szellemi közlekedés 

eszköze. Hiszen tudjuk, hogy „beszélgetés és társalkodás” csaknem synonymák, és hogy e 

legalább is oly tökélytelen ama nélkül, mint az evés rágás nélkül, vagy a zene melodia és 

harmonia nélkül. – A szólás vágyát tehát a közlekedés, a társalkodás ingere kelti. És mi az, a 

mit legelsőben és legtermészetesben vágyunk közleni? Kétségkivűl érzéki képzemény: még 

pedig olyan, melynek saját figyelmünket kellett elébb felébreszteni. Már pedig ismét 

legkevesebb, a mit meg kell engednünk, az, hogy figyelmünket elébb és sokkal erélyesebben 

ébreszti a mozgó, élő, haló, mint a nyugvó, a holt, a hatástalan. Tegyük, hogy a nyelvalkotó 

korban két ember a természet mély csendében ül egy erdő tisztásában szemközt egymással. 

Egyikök háta megett felröppen egy madár egy fáról. A szembe ülő észreveszi, vágyik közölni 

észrevételét a másikkal, és most már mit mivel? Lábával megdöfi a társát figyelme 

felébresztésére, s egyszersmind kezével az elröppenő madárra mutat. De tán messzebb van tőle 

pajtása, mintsem lábával elérhesse, vagy restelli mozdúlni, s ekkor egy röffenés, dunnogás, 

csemcsegés, sziszszenés, vagy plattyogtatás épen azt a szolgálatot teszi, minek hatását 

tapasztalván, máskor is használja; a másik elérti, jeladás gyanánt elfogadja, s íme! kész az első 

gyök a repülés jelölésére, mi ugyan nem lesz „adaequat kifejezése” sem a szóló „örök fejlésű 

szellemének”, sem a valódi ténynek, hanem csupa symbolum, melyet az eszmetársítás igazán 

„örök” törvénye tesz jelentővé, és így a közlekedés czélszerű eszközévé; s az illetők hallgatva 

lett elfogadása – következőleg conventio –, közösen, közönségesen, végre általánosan 

használttá, azaz nyelvvé. A felvett példában csak a közlekedési vágy következményének 

mutatám ki, az ébresztett figyelem ingerének tulajdonítám a szóteremtést; de szintúgy lehet az 

szükség eredménye. A mi két emberünk vadász: – tán minden népnek ez az első stadiuma; – 

lesbe állanak a legtermészetesb és kezdetiesebb fegyverrel – melyet a guerilla is bír 
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7.§. 

 

A mondatban nincs dualismus. 

 

Dualismusnak
21

) nevezem a nyelvészetben azt az elméletet, mely szerint 

minden mondatnak alkatszerűleg két részből, ú. m. subjectumból és 

praedicatumból kellene állani. Ezt az elméletet, mely az újabb időben kapott fel, a 

nyelvészet egyedűl biztos eszköze, az inductio, teljességgel nem igazolja. Mert ha 

a subjectum és praedicatum lényeges kellékei volnának a mondatnak, a legtöbb 

mondatban meg kellene lenniök, s a hol hiányzanak, a hiány elégséges okát adni 

tudni a nyelvésznek, még pedig magából az elméletből kifolyólag. De mihelyt 

próbára veszszük, legott meglátjuk, hogy mind ama kimutatással, mind imez 

                                                                                                                           
megszerezni – a görcsös bottal távulacska egymástól. Egyikök megpillantja, hogy vad érkezik, 

de azt is, hogy a másiknak, a ki nem vette észre, jóbb keze ügyiben van agyon sújtása, s megint 

a feljebb említett hang-nyilatkozatok valamelyikét veszi eszközűl, s valamint az elébbi a menés, 

úgy az utóbbi a jövés symboluma lesz; megint minden „adaequat”-ság követelése nélkül; de 

annál inkább megfelelve annak a kivánatnak, hogy: „alapfogalma ne legyen szigorúan 

körülhatározva, és érteménye mozgást jelentő.” Egyezik ez avval a tapasztalattal, hogy a 

menést jelelő ős gyökök, a menynyire elemezhetni őket, a legtöbbféle alakban jelennek meg a 

nyelvekben. Nem folytatom tovább a nyelv fejlődésének valószínű történelmét; nem 

kísérgetem, mikép különzötte az alkalom és szükség az eleinte határzatlan, s ingadozó gyököket 

szabatosabb jelentésüekké; nem azt, hogy a változás meglepő ingere létre hozván az igéket, 

mikép következett a körülmények jelelése szorosb értelmű igehatárzók (adverbiumok) által; és 

még későbbre mikép vonta magára a nyugvó de a meglepés hiányát állandósága s ezért gyakori 

benyomásai által pótló minőség a figyelmet és szülte a neveket, melyekben substantivum és 

adjectivum még későbbre különöztek el. Arra is csak pillanatnyi említéssel útalok, hogy az 

elsőbbi példámban említett mutatást mikép pótolja majd a helytelenűl úgy nevezett „névmás” – 

már csak azért is helytelenűl, mivel óriási valószínüséggel, jóval elébb támadott, mint az, a 

minek „más”-sának vagy „másod”jának hívják. Az indulat és hangutánzó szók ügyébe sem 

elegyedem, mint a melyben elég – tán kelletinél több – van elmondva. Elég volt eddig 

tévednem a speculatio terére, melyen egyébaránt oly szerényűl viseltem magam, hogy senki se 

vádolhat, mintha az eszményiesen felvettem tényekben, helyzetekben, körülményekben a 

legkisebb is volna, a mi ma is, pl. különböző nyelvű két egyénnel meg ne történhetnék. És 

mégis, azt hiszem, kettőt eléggé kimutattam velök. Egyet, a mi fő czélom volt, az ige 

souverainitásának megmagyarázására az elsőszülöttség jogából, és másodszor azt, hogy teljesen 

szükségtelen a gyökszók és jelentéseik közt valami mysticus kapcsolatot, mélységes 

„adaequat”-ságokat puhatolni, mert az egész dolgot az eszmetársítás egyfelől, s a hallgató és 

tettleges beléegyezés (conventio) másfelől teljesen kimagyarázza. 
21

 Tudva van, hogy a dualismus kifejezését különböző tudományokban szokták használni. Ilyen 

pl. a metaphysikában a test és lélek (phoenomenon és noumenon, vagy anyag és szellem), a 

physikában az anyag és erő, a + és - electricitas, a kimiában a savany és alap (basis) dualismusa. 

És hogy ez az illető tárgyban két elemnek, és csak kettőnek, de aztán okvetlen mindkettőnek 

jelenlétét teszi. Ez a kifejezés vagy műszó úgy alkalmazva mint én teszem, t. i. hogy a 

mondatnak subjectumra és praedicatumra oszlását értem, a nyelvészetben nem volt ugyan 

használva, de megvolt ám a dolog, s azért szabad legyen nevét is használnunk. 
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okadással sárban maradnak a mi dualistáink
22

). Azonban hogy semmi félreértés 

közinkbe ne férkezhessék, jó lesz előre meghatároznunk a subjectum és 

praedicatum értelmét, vagyis inkább értelmeit. Mert subjectum tehet: 1) bármi 

alávetettet, és így személyekre vonatkozólag különösen alattvalót; 2) ugyan az 

előbbi fenék-értelemből indúlva, mint dolog, alapot, s ezek közt jelesen értekezés, 

beszéd, szónoklat alapját vagy fő tárgyát; (e két értelmében gyakori használatú szó 

a román nyelvekben, melyeket a latin leányainak szoktak nevezni); 3) élő, 

öntudatos, cselekvő lényt, mely értelmében az object ellentéte; 4) a logikai 

ítéletben azon képzetet vagy fogalmat, melynek bizonyos jegyét vagy 

tulajdonságát mondjuk meg; vagy pedig az alsóbb fogalmat, mely egy felsőbbnek 

a körébe fel van véve: ennek ellentéte a praedicatum. (A patikai subjectum, a zene 

szerzésbeli subjectum stb. elhagyása, reménylem nem okoz bajt 

vizsgálódásainkban). – És már most az a kérdés: mind ezek közől melyik 

értelemben vette át a nyelvtan a subjectumot? A nyelvtan, mondom, mert a 

szóelemző magas philologia ily szellemi-féle gyermekségekkel nem vesződik. – A 

választás, ha csak választás kellene, nem lenne nehéz; mert hiszen a grammatica a 

paedicatummal párosítja a subjectumot: ez az eset csak a 4) szám alattti 

értelemnek felel meg, és így hát a logikától kölcsönözte volna ezt a fogalmat a 

grammatika. Úgyde igen kis figyelem, nagyon csekély inductio rögtön átláttatja, 

hogy számtalan mondat van, melybe az az értelem nem talál, melyben a 

praedicatum szorosan véve nem is fogalom, azaz nem átalánosság, és semmi esetre 

sem felsőbb fogalom a subjectumhoz mérve. Több eszök is volt a nyelvészeknek, 

mintsem hogy azt át ne látták volna, s hogy mégis a szót s az analogiát 

megmentsék, egy logikailag felsőbb tehát szélesebb és határzatlanabb értelmezést 

tolának a nyakára, mely alá aztán perse hogy a logikai subjectum is beillett. A 

subjectum – mondják – az, a miről mondjuk a praedicatumot, s a praedicatum az, a 

mit a subjectumról mondunk. Az értelmezés mint látjuk, elég kényelmes; de 

alkalmazása – helyességéről most nem szólok – vajjon oly kényelmes lesz-e, a már 

más kérdés. Vegyünk csak példákat. „Szükség törvényt ront.” Melyik itt a 

subjectum? A „szükség”? vagy a „törvényt”? No! persze hogy a „szükség”! 

mondják önök. Jó, nem vítatom, pedig tudnám. De vegyünk mást: „Ember fogad 

fogadást, eb a ki megállja.” Itt már csak nem lehet tagadni, hogy ez a „fogadás”ról 

szól, s azt mondja róla, hogy „ember fogadja” s „eb megállja”; vagy ember 

fogadja és eb állja meg. E szerint „fogadást” a subjectum, s az iménti két pár szó a 

praedicatumok. Avagy lehetne-e jó lélekkel állítani, hogy akár emberről akár ebről 

legyen szó, eszibe jut valakinek ama közmondás? De ne teljesítsük csak valakinek 

tett igéretünket, legott eléáll vele. Vítatják önök? Nohát ismét ne legyen igazam: 

megengedem, legyenek ember és eb subjectumok – átmegyek egy harmadik 

példára: „Közös lónak túrós a háta.” Én azt tartom, hogy „közös lónak” a 
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 Ez a tűzpróba küszöbölte ki a kimiából a dualismust, mint a mit az organicus egyletek 

teméntelenében nem lehetett fellelni. 
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subjectum, hát önök? Azt mondják, hogy „a háta”? Legyen! Kísértsünk meg mást: 

„Tégy jól a kutyával s megugat érette.” Itt már csak megengedik, hogy „kutyával” 

a subjectum? A világért sem, mondják, itt kapcsolt két mondat van, az elsőben az 

elhallgatott „te”, a másodikban hallgatva felértett „kutya” a subjectumok. De már 

itt én sem hagyom magam; mert elsőben a parancsoló módhoz rendszerint nem 

járúl te; másodszor, midőn igen, úgy járúl, ha azt az egyéniséget, a kinek 

parancsolunk, nyomosan ki akarjuk emelni, p. o. „gyere te!” azaz hogy nem más, 

hanem épen te! Itt pedig a parancsolás a legnagyobb átalánosságban van tartva, s 

lehetne épen oly erővel máskép is fejezni ki, ú. m. „Tegyünk jól” stb. vagy „Ha jól 

tészsz stb. s még egy sereg más módon. Fordúljunk már más nyelvhez is: 

„Geschenktem Gaul sich nicht ins Maul”! Mi itt a subjectum? „Gaul” Maul vagy 

ismét a „du”? – Nem halmozom tovább a példákat; még csak a „Logikám” lapján 

felhozottakra sem útalok; hiszen mondottakra s mondandókra nézve tegyük vagy 

engedjük meg átalában, hogy a subjectum kijelölésében nincs igazam; egyet mégis 

megbizonyítottam általa. Azt t. i. hogy ha én, a ki életemben vagy 50 nyelvtant – 

köztük különböző nyelvieket – át tanultam, sőt magam is írtam, ha én, mondom, 

ezekkel az előnyökkel elvéthetem a választást, hogy ne véthetnék el azok, kik még 

csak első második, vagy harmadik kísérletöknél vannak? ,,E„ ™n Øgrù xÚlJ taàta 

poioàsin, ™n tù xhrù t… gšnhtai” [33]; (Luk. XXIII. 31.) Vagy is máskép 

mondva, a subjectum bevett értelmezése nem képesít a subjectum kitalálására; a 

nyújtott ariadnéi fonal markomba szakad, s ben hagy a labyrinthusban! 

Ne szóljanak önök! tudom az ellenvetést, mely ajkukon lebeg. Az az hogy nem 

fogtam jól a gombolyagot, t. i. „nem ragasztottam a subjectum értelmezéséhez azt 

a nagyon jellemző jegyet, hogy a subjectum egyszersmind nominativus is legyen”! 

De erre az ellenvetésre csak azt mondom, hogy „jobb lett volna neki nem 

születni.” Mert ha rejtelmeit nyitogatni kezdjük, valódi Pandora szelenczéjévé 

válik önökre nézve. Egyszer elismerik általa, hogy az elébb pártolt értelmezés nem 

jó, mivel „toldás” kell melléje. Sőt mivel az illető név nominativus volta eléggé 

látszik meghatározni, hogy az a subjectum; ama vítatott értelmezés feleslegessé 

válik. Másodszor schismát okozunk vele a különböző nemzetek nyelvészei közt: t. 

i. a francziák és angolok a subjectum és nominativus ugyanazonságát állítják; a 

német nyelvészek, legalább sokan azt mondják, hogy „az nevetség, és csak 

felületes vizsgálatot tanúsít.” Emezek előtt hát nem áll az ellenvetés, állani kell 

következőleg a vítatott mondományos értelmezésnek, de a melynek sem 

határozottsága sem használhatósága mellett egyetlen egy okos szót sem tudnak 

emelni, s azért az én kifogásaim még mindig hatályosok maradnak ellene. De biz a 

francziáknál s angoloknál sem sok támasz van; mert azokban a nyelvekben, a hol a 

nominativusnak saját alakja van, külön ragnál vagy raghiányánál fogva, ott még 

némileg csak haszonvehető; de ott, mint épen náluk, hol a nominativus az 

accusativustól, tehát (köz felvétel szerint) a subjectum az objectumtól alakjára nem 

különbözik, ott honnan tudjuk meg, melyik a kettő közől a nominativus? – „Hisz’ 

e könnyű” – mondják – : „a nominativus, és így a subjectum, elűl, az accusativus 
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hátúl van az igén.” Helyes és a kész mondat analysisében teljesen határozó is; de 

hát a synthesisben, t. i. mikor nekem kell az illető nyelvben egy mondatott 

alkotnom, segít-e? Egy parányit sem, mert megint csak a mondatba foglalandó 

szók értelméből s igéhez való viszonyából kellene kitanulnom, melyiköket tegyem 

vagy tehetem elűl subjectumnak vagy nominativusnak?
23

). Hogy ez így van, 

világos abból, hogy gondoskodtak is a nyelvészek ilyes viszony elméletéről vagy 

értelmezéséről. E végre a subjectum feljebb sorolt átalános értelmezései közől a 4) 

számútól kölcsönöztek egy metaphorát, mely szerint minden mondatba bele 

képzeltek valami cselekvő (inkább kevésbé öntudatos, élő)lényt, melynek képét a 

nominativus viseli. De minthogy ez a functio a nominatvusnak minden szerepében 

elég dolgot nem ád, ismét kiszélesítették vagy inkább kitoldották, s lesz a 

subjectum az a lény, mely a cselekvő ige mellett cselekszik, (tehát valódi 

subjectum); szenvedő ige mellett szenved, (tehát igazában objectum volna); 

semleges ige mellett abban az állapotban van, vagy az történik rajta vagy vele, a 

mit az ige értelme fejez ki. Így már „definiálva” van, az igaz, de túlon túl 

határozva. Mint az algebrában a superdeterminált egyenletek, melyek által sokkal 

több és mesterségesebb fogással kell az ismeretlen értékéhez nem annyira jutnunk, 

mint közelednünk, mint a hol nem nagyobb az egyenletek száma az 

ismeretlenekénél. A subjectum is a sok meghatározás miatt valódi proteusi 

fogalommá vált, annyira proteusivá, hogy bizony alig-alig lehet megfogni, 

összefogni pedig épen lehetetlen. 

– Ter frustra comprensa manus effugit imago: 

Par levibus ventis voluerique simillima somno! – 

(Virg. Aen. II. 793–794.) [34] 

Már pedig a logika az összeférhetetlen jegyi fogalmakat képteleneknek 

nyilvánítja. Úgy de subjectum és objectum egymást kizáró, tehát összeférhetetlen 

jegyek; és így a nyelvészeti subjectum fogalmába fel nem vehetők. De jobb itt is 

az inductio, mint a metaphysikálás. Kiki tudja, hogy „ich habe” „j’ai” stb. 

magyarúl „nekem van”, következőleg ugyanazt a fogalmat, melyet a német, 

franczia stb. nominativus alakkal jelel, a magyar dativussal fejezi ki. De nemcsak a 

magyar; ugyanezt teszi a szláv család nagyobbára, ezt a sémi nyelvcsalád, és a 

tibeti nyelv kirekesztőleg, mint a hol szintúgy mint nálunk a „haben”t mindig a 

„sein” pótolja. Megemlítsem-e, hogy a tibetiben a kiható ige cselekvőjét az 

instrumentalis, szenvedőjét (vagy objectumát) a nominativus jeleli, az ige alak 

maga változatlan maradván? Hasonló fordúl elé olykor a szanszkritban is. 

                                                 
23

 „A gyakorlatból” mondják; de itt elméletről, törvényről, világos kifejezett törvényről van szó, 

mely szükség esetében a netalán tévedő gyakorlatot magát is útba igazítni képes legyen. 

Egyébaránt egy új bizonysága annak, mily hatalmas egy elem az a Ballagitól „csak”-nak 

nevezett nyelvérzék, mint a mely ily rögös tárgyban, hol a theoreticus ész merőben elakad, oly 

igen kevés botlással bírja elvezetni a beszélőt. De bizonyítja egyszersmind azt is ugyanazon 

szerző ellen, hogy csak a nyelv határozott jelleme teszi lehetségessé ily ösztönszerűleg biztosan 

működő kalauznak a létét. 
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És már most a subjectum fogalmának ily inductivo-históriai eléadása után 

bátran kérdem: érdemes-e, hogy ily lebegő és oszló köd után kapkodjunk, 

– qualem primo qui surgere mense, 

Aut videt aut vidisse putat per nubila Lunam? [35] 

Lehet e reá építni azt a súlyos rendszert, mely szerint a mondat egymással egy 

felsőbb egységbe összekapcsolt, de külön értékű, egyenlő rangú és egymásnak 

ellensúly gyanánt szolgáló két részre: a subjectumra és praedicatumra 

oszolhassék? És tegyük, hogy szintoly ép és határozott fogalom volna, a milyen 

nem, mi egyéb eredménye lenne, mint az, hogy az ige határozói közől egyet, a 

többieknél némelykor tán szorosb viszonyút, kiemeltünk és megkülönböztettünk 

minden gyakorlati haszon vagy nyereség nélkül? 

Azért mondom hát én, hogy: a mondatban nincsen dualismus. Nem úgy értve 

mindazáltal, hogy egy mondatban sem volna dualismus, de bizony van 

akárhányban, hanem csak úgy, hogy a dualismus nem tartozik a mondat 

fogalmának lényeges jegyei közé. Épen mint az úszás nem lényeges jegye a 

„madár” fogalomnak, holott van úszó madár. 

 

8. §. 

 

A mondat igéből, s hozzája tartozó igehatározókból áll. 

 

Ha valahol, bezzeg a mondatra nézve igaz a Homerus maximája: 

oÙ ¢ga?Õn poluoiran…h: eŒj o…ranoj œstw, eŒj basileÚj! (Homéros: Iliás 

II. 204–205.) [36] Ha valahol, bezzeg itt van helye a legtökélyesebb 

contralizatiónak, a milyent csak gondolhatni. Ott székel a mondat közepén, elején 

vagy végén, a hol székhelyét választania tetszik, a fejedelem, az ige, s fűzi 

magához az értelmi hódolat kötelékeivel vasallusait az igehatárzókat. Vasallusait, 

mondom, mert azért, hogy mi a mondat alkotmányából a kétfejű consulságot, az 

egymást súlyozó billegető két hatalmat kirekesztettük, azért az ige fejedelemsége 

nem kényuralom, s alattvalói nem rabszolgák, hanem törvényesen szabályzott 

viszonyaik vannak urokhoz és egymáshoz, autonomiájok, némi rangfokozatuk, s 

egy bizonyos feudalismus, melynek jelszava, szintúgy mint ama történelminek, a 

„nulle terre sans seigneur.” Nem metaphora vagy rhetorikai allegoria ez, tudós 

urak, hanem az ügy legtulajdonképibb, legszabatosabb kifejezése. Oly kifejezés, 

melylyel önök iskolai elfaragott padjaikon ültök óta meg vannak barátkozva. Vagy 

elfeledték volna-e a „verbum regens”-t [37]? El a különböző regimeneket? Ha el, 

csak újítsák fel minél hamarább emlékezetökbe, s mindenekfelett ne kicsinyeljék, 

hogy az inductio, bármily mély és tudományos vizsgálatai után sem tud semmi 

újabbat mondani, mint az önöket éltökön át kísérő szabályt vagy fogást, mely 

mindnyájunkat a nyelvek megértésében és használatában annyi – többet mondok – 

minden nehézségeken s elakadásokon túlsegített. Hasonlítsák össze csak evvel a 

segítséggel a subjectum és praedicatum – e„ m¾ ¢goiÒteon Ãn e„pe‹n (Apol. 
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Socr. 32d) (ha igen parasztos nem volna) – száraz parádéját, tett-e ez önöknek 

nyelvészeti tekintetben legkisebb szolgálatot? Nekem nem! azt mondhatom; de tett 

ám a másik eleget, s teszen mindennap. 

Ha gyermekeknek írnék „mondat-tant”, kötelességemnek tartanám e czikk 

czímében kimondott elvet egy sereg példa felhordásával s fejtegetésével igazolni. 

De hiszen ha nem is mind szaktudósnak, de az illető tágygyal foglalkozott s iránta 

érdekkel viseltető férjfiaknak szólok vagy írok, kiknek ily elismert és kétségtelen 

igazságra nézve az inductio műfolyama felesleges. Akkorra hagyom én azt, mikor 

állítmányom netalán eltér vagy eltérni látszik a nyelvészi közvéleménytől, vagy 

pedig – Philomousos úr engedelmével – valami újat is találna magába foglalni. 

 

9. §. 

 

A mondat első rendbeli sajátsága az igehatárzók minőségében áll. 

 

Alig szükséges, de mégis megmondom, hogy értekezésemben az „igehatárzót” 

nem az „adverbium” szűk értelmében veszem, hanem átalában mindent annak 

nevezek, a mit az igén kivül magába foglal a mondat. Összevétéstől nem lehet 

félni, mivel elég távúl állnak egymástól fokozatban; holott a közelebb álló 

„regimen” (i. e. vox, quae regitur a verbo), vagy a németek „Ergänzung”-ja, a 

francziák „complement”ja, csak annyiban különbözvén az én eszmémtől, hogy a 

subjectum-nominativust nem foglalják be, alkalmatlanabb nevezetek lettek 

volna.
24

). 

Mik hát ezek az igehatárzók? – Köz felvétel szerint és nyelvkülönbséget nem 

tekintve: a casusok, az elől- vagy utóljárós nevek, és az adverbiumok
25

). 

Íme mily kevés eleme a combinatiónak, és mégis a bölcs természet, mely sehol 

sem bölcsebb, mint az ő takarékosságában, mennyi különbség, mennyi sajátság 

magvát rejtette el ebben a kevésben. Vannak nyelvek, hol csupa casusok vannak, 

minden elől- vagy utóljárós nevek nélkül. Ilyen p. o. a szanszkrit és a tibeti nyelv. 

Ezekkel rokonos a finn és a magyar, melyeknek mind utóljárós nevei vannak, és 

ezeket csaknem úgy lehet nézni, mint megszaporodott casusokat. Vannak 

másoknak csupasz és előljárós casusai, mint a görögnek, latinnak, és az ó 

                                                 
24

 A legrosszabb esetben könnyű a megkülönböztetés így: hogy „szélesb és szűkebb értelemben 

vett igehatárzók.” Német nyelvtanomban talán nem is egészen rosszúl, „mellékletek”nek 

neveztem vala; de itt – nem lényeges okokból – nem akartam élni vele. 
25

 Nevezhettem volna „szorosb értelmű igehatárzónak” is, de hiszen tán ha idegen szóval, mint 

rövidebbel élek, úgy is megértenek. Nevezetesebb az, hogy ha jól végére járunk a dolognak, 

utolsó fejteményben a (széles értelemben vett) igehatárzók elészámlált három neme közt nincs 

benső különbség. De van annál több, alaki tekintetben, s ezek a különbségek igen-igen gyakran 

adnak egy-egy kűlön nyelvet jellemző vonást. Mily sajátságos vonás pl. az új németre nézve 

az, hogy adverbiumai többnyire gyök és törzsök alakban jelennek meg, holott más nyelvekben 

nagyobbára saját képzőkkel alkotott származékok, vagy olykor valódi viszonylagos nevek. 
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(classicus) arabnak. Ismét más nyelvekben csupa előljárós nevek vannak 

igehatárzók gyanánt, még pedig kétféle módon, ú. m. az előljárók ragok, mint a 

sémi-féle nyelvekben, vagy pedig külön vált particulák, mint a nyugot európai új 

nyelvekben, kivevén a németet, melynek kopott volta alig engedi határozott 

jellemzését. 

Csak summásan akarván kimutatni a jellemző különbségeket, elég lesz 

megemlíteni, hogy az igehatárzók minőségei közé tartoznak még a két vagy három 

szám (sing. és plur. vagy sing. dualis, plur.). Meg az, hogy át van-e vive a 

lelketlen dolgokra is a nemi különbség, és a hol át van, csak két nemre-e vagy 

háromra kölönböztetik a neveket? Az adverbiumokat nem vettem fel, mert ezek 

minden (előttem ismeretes) nyelvben megvannak, és sajátságaikat átalános 

vonásokban nem festhetni. 

 

10. §. 

 

A mondat második rendű sajátsága az igehatárzók különböző nemeinek száma. 

 

E csak rövid emlékeztetést igényel. P. o. azon viszonyok kifejezésére, melyre a 

magyarnak 23 ragja van, a finn beéri 15 raggal, az osztyák és a szánszkrt 7-tel, (az 

utóbbiban casusoknak nevezik, de a mind egy), a tibeti épen csak 4-gyel. És meg 

kell jegyezni, hogy a legutolsónak a 4 ragjával épen úgy van irodalma, mint az 

elsőnek; philosophiai nyelve szintoly határozott; és encyclopaediáját 100 kötetben 

évszázakkal elébb kinyomtatták, mint a „Közhasznú ismeretek Tárát.” Mi 

magyarok hasonló esetben a helyett, hogy az encyclopaediát írjuk, avval 

vesződtünk volna, mikép lehessen a ragok számát szaporítani, mert avval a 

kevéssel nem lehet az annyival gazdagabb szanszkrt nyelv kincseit lefordítni. A 

tibetiek nem „míveltek nyelvet”, hanem – lefordították, még pedig saját nyelvök 

csonkítása vagy csigázása nélkül, a fordítni valót. – De térjünk vissza az elől- és 

utóljárókra. A sémi nyelvek hasonló sikerrel bírják felhasználni 3–4 előljárójokat, 

holott némely görög és latin minden casusaival s praepositióival sem tudta addig 

vinni, hogy világosan és szabatosan írjon. No de hiszen csak a viszony-ragok és 

particulák különböző számaira akartam figyelmeztetni önöket, s midőn utóljára 

megjegyzem, hogy a latin 6 casus helyett a görögnek csak 5 van, s emezt mégis 

hajlékonyabb nyelvnek tartják, ezt a czikkemet berekesztem. 

 

11. §. 

 

A mondat harmadrendbeli sajátságát a szórend hordozza. 

 

A. Igehatárzók rendje. Inchoativum. 
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Most értekezünk már ügyünk legszövevényesebb és legkevésbbé is fejtett 

feladatára, a szórend elméletére. Itt hiszem én, hogy némi világot vetettem a 

homályban, s ha valahol, itt óhajtok kritikát: szigorút ugyan, de nem lenézőt vagy 

fitymálót, mely itéletet hozzon, mielőtt a perlevelekbe benézett volna. Szálljunk a 

dologra, még pedig megosztva a munkát. 

T. i. nem tekintve az ige helyzetét – (majd megkérdjük illő tisztelettel ő 

magassága jótetszését is) – vegyük szemügyre csak az igehatárzók rendjét. A 

nyelvek vizsgálata azt tanítja, hogy ily határozott rend csakugyan van, hogy az 

anyanyelvekhez képest különböző, és ott, a hol törvénye ismeretes, mind a 

mondat, mind az illető nyelv sajátságának egyik jellemző vonása. Csak az a 

bökkenő, hogy a legkevesebb esetben ismeretes. Tudjuk jórendén e törvényt a 

zsidóban, arabban, a chaldeai és syriai nyelvben; tudjuk a nyugot-európai 

nyelvekben, s az új németben; figyelemmel vala iránta Kőrösink a „pot”ban (tibeti 

nyelv); de ezeken túl aztán be van deszkázva a világ. A latin és görög sok 

sikeretlen és szerencsétlen kísérlet arenái voltak e tekintetben. A szanszkrtnak még 

nem érkeztek a Syntaxisáig az európai grammaticusok, kik pedig a benszülött 

„panditá”ra oly nagy garral tekintenek le, mint Mommsen Liviusra vagy Dionysius 

Halicarnasseusra. A szlávféle nyelvekről ilyformán nyilatkoznak könnyelmű 

grammaticusaik, hogy: „Die Folge der Worte im – nen ist ganz frei, und man kann 

die Worte jederzeit so ordnen, wie es die Geműthsbewegung (sic) des Redenden 

mit sich bringt.” Prosit! Fábián a finn nyelvtanban méltónak sem tartotta, hogy egy 

szót szóljon a szórendről. A magyart illetőleg Fogarasi mondta ki az egyetlen egy 

okos és alapos szót e tárgyban, s ha az első lépésnél meg nem áll s igen hirtelen 

„Eureká”t nem kiált vala, tán nem lett volna szükség a jelen értekezést írnom. – Ily 

mostohán áll a szórend ügye, de azért nem következik, hogy ily szerves szép 

eszközt, a nyelvet, az értelemre oly nagy hatású oldaláról minő a szórend, törvény 

nélkül feledte volna az alkotó természet, annál kevesbbé pedig, minthogy 

nehányáról, mint feljebb említők, kimutatta az inductio, hogy igen is gondoskodott 

róla. 

Az én puhatolódásaimnak, melyekre nézve a kiinduló pont jó rendin egy vala a 

Fogarasiéval, II. értekezésemben fogom eléadni az eredményeit. Hanem még itt – 

mivel minden nyelvet illet, és mivel a következőkben szükségünk lesz reá, kell 

eldöntenünk egy kérdést. Az ez: „Kell-e valamelyik igehatárzónak elsőnek lenni?” 

Vagy más szóval, van-e oly szabály, mely szerint valamelyik igehatárzót, alakja 

vagy értelme, az uralkodó igéhez vagy a mondat czéljához való viszonya 

feljogosítson, sőt kötelességévé is tegye, hogy a mondatban legelső helyet 

foglaljon? 

Egyedűl biztos és sikeres eszközünkhez, az inductióhoz folyamodva, rögtön 

mutat ki nekünk három nyelvcsaládot, melyekben a törvény világos nyomait és 

foganatát leljük. 

Minden embernek, a ki az úgynevezett román nyelveket a latin leányait tanulja, 

gyorsan felötlik az az észrevétel, hogy ott minden mondatot a nominativus kezd, s 
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a hol netalán eltérést látna, szintoly határozott törvény és feltételek állítják meg a 

kevés kivételt, mint maga a szabály. Annyira meg van állapítva, mondhatni 

rögözve ezekben a nyelvekben a nominativus nélkülözhetlensége, hogy ha az 

ismétlés monotoniáját kerülve el akarja hagyni a franczia stb., a követelt hiány 

pótlására (ebben az esetben méltán úgynevezett) névmást igtat az ismétlendő 

nominativus helyébe. Sőt a franczia tovább megyen: a hol nem is képzel az ember 

épen semmi cselekvő subjectumot, oda is beszúr egy hézagpotló „il”t mint pl. il 

pleut, il tonne, il gèle stb. (Ezt a többiek elengedik magoknak, pl. spany. lluve, 

olasz piove). Szintúgy nélkülözhetlen kezdőnek látszik a nominativus az új német 

családban (német, osztrák, schweizi, flamand, svéd, dán). 

Ez eddig a szabály; lássuk már a kivételeket, hát ha tanulhatunk tőlük valamit? 

hiszen az organologiába és physiologiába a legmélyebbre vetett pillantatoknak, az 

onomaliás és pathologicus esetek nyitottak rést. Egy gyökérhajtó levél 

Decandollenak, egy ágot hajtó szegfű-virág Gőthének a növényi metamorphosis 

titkát sugták meg, és egy rhachiticus gerinczből olyasmit tanulhat ki az osteologus, 

a mit száz egészséges ember bonczolásából sem fürkészhetett volna ki. 

A felhoztam két családba két nemű kivétel fordúl elé. Az egyik az, midőn a 

nominativus csak az igével cserél helyet, mint a kérdő és idéző (p. o. „sagt er” – 

„s’ écria-t-il”) esetekben. Ezt mellőzhetjük, mivel a többí igehatárzó társaihoz 

képest csakugyan megtartja a nominativus az elsőséget. Hanem annál 

nevezetesebb a másik, midőn t. i. a különben maga helyén álló nominativus elébe 

még egy igehatárzó kerül, mely lehet ugyan nominativus alak is, de az esetek 

legnagyobb többségében nem az. Én ily példák száz meg százaiból a 

legtörvényesb inductio útján azt hoztam ki, hogy az első helyet bitorló ez 

igehatárzók jelentenek: 1) Helyet, hol a mondatban foglalt cselekvény foly, vagy 

tulajdonság fészkel. Ez a hely lehet physikai
26

), vagy, hogy nem szigorúan 

szabatos, de hosszas fejtegetést mellőző kifejezést használjak, – moralis
27

) 2) 

                                                 
26

 Sur les rives du Ganges on voit fleurir l’ Ébène.  Délile. 

Au dehors le spartiate était ambitieux, avare, inique; mais etc. J. J. Rousseau. 

Dans l’ile de Cayenne on appelle bonjour-commandeur une espèce de bruant, qui a coutume 

de chanter au point du jour. Buffon. 

A következő példában az előre bocsátott igehatárzó az ige háta mögé veti a „nominatif”-ot: 

De cette caverne sortait de tems en tems une fumée noire et épaisse, qui faisait une espèce de 

nuit au milieu du jour. Fénélon. 

A mindjárt következőben meg a „nominatif”-on hátúl foglal helyet az igehatárzó: 

Trajan, dans sa réponse au gouverneur, dit qu’ on ne doit pas chercher les chrétiens; mais s’ 

ils sont dénoncés et vaincus, il les faut punir. 
27

 En architecture une espèce du petite lucarne – – s’ appelle un oeil-de-boeuf. Dict. de l’ acad. 

Dans la plupart des affaires il y a un moment fatal. Dict. de l’ acad. 

Dans la solitude éternelle nous souhaitons d’ être tout vue, pour jouir des riches couleurs de l’ 

aurore; tout odorat, pour s ntir le parfum de nos plantes; tout oui, pour entendre le chant de nos 

oiseaux; tout coeur pour reconnaître ces merveilles. Bern. De St.-Pierre. 
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Határozottabban vagy határzatlanabbúl kifejezett időt
28

). A mondatra részben vagy 

egészben vonatkozó körülményt
29

). 4) A mondat feltételét vagy főtárgyának 

jellemzését
30

). 5) A mondat főtárgyát magát
31

). 6) Előzményt, melynek 

következménye a mondat főtartalma
32

); 7) Ritkán következményt, melynek 

előzményére tanít meg a mondat
33

). 8) Eszközt, midőn a mondat tartalma az 

elérendő czél
34

), és 9) czélt, midőn a mondat az eszközt tárgyalja
35

). Továbbá 10) 

felsőbb vagy átalánosb fogalmat, melynek alárendelt tárgyáról, vagy csoportot, 

                                                 
28

 Depuis le déluge l’ arc-en-ciel a été un signe de la clémence de Dieu. Bossuet. 

Chez les anciens l’ orge d’ Érèze était la plus estimée. Mad. De Genlis. 

Autrefois on ne faisait étudier les gentils-hommes, que pour être d’ église. St.-Évremont. 

A következő példában két inchoativum van: 

Pendant un hiver asses rude, – au mois de février, j’ allais tous les jours passer deux heures le 

matin, et autant l’ après-diner dans un donjon tout ouvert. J. J. Rousseau. 
29

 Retournant à son souffle Vulcain en fit éclore le ridicule filet, oů fut prise la parjure. Piron. 

En s’ approchant des plus grands hommes on s’ étonne de les trouver si petits. Dict. de 

Boiste. 

A következőben a körülményt jelelő inchoativum után még idő-jegyzőt is látunk: 

En rentrant chez moi, – ce soir, j’ ai appris que le citoyen Didot venait d’ éprouver un grand 

sujet de chagrin. Bern. de St-Pierre. 
30

 Plus versificateur que poëte, madame de Mandelot a chanté dans de pièces assez brèves les 

plaisirs champêtres. Mahul. 

Dans les violents transports qui m’ agitent, je ne sauirais demeurer en place. J. J. Rousseau. 

Fille de l’ honneur, l’ estime n’est pas moins délicate que son père. Saniel Dubay. 

Errant et proscrit, le Dante flétrissait avec énergie les vices des papes et des princes. 

Villemain. 
31

 Pour les femmes, la douceur est le meilleur moyen d’ avoir raison. Mlle. de Fontanes. 

Me considérant moi-même je ne vis qu’ un triste et infortuné mortel. Buffon. 

Ces bonnes mères, elles ne sont pas égoistes; car elles aiment elles, et leur enfans. Anonyme. 

Toi, tu vivras vil et malheureux. J. J. Rousseau. 

Voisins, amis, parents, chacun préfère sont intérêt a celui de tout autre. Voltaire. 
32

 Du guerrier fameux, qu’ il était, le sauvage de Canada est devenu berger obscur. 

Chateaubriand. 

Après bien de marches et contremarches, les Français arrivent dans Pamphilie. Auquetil. 

Après avoir nourri l’ enfant de la farine délayée et cuite dans du lait, on lui donne du pain 

trempé dans un liqueur convenable. Buffon. 
33

 Pour ne pas croire les apôtres, il faut dire, qu’ ils ont été trompés ou trompeurs. L’ un et l’ 

autre est difficile. Pascal. 
34

 De sa patte droite, l’ ours saisit dans l’ eau le poisson qu’ il voit passer. Chateaubriand. 

A force de travailler pour augmenter notre bonheur, nous le changeons en misère J. J. 

Rousseau. 

En donnant à vos peuples les veritables biens, vous ferez du bien a vous-même Fénélon. 

Avec l’ épée, je tue; avec la plume, je ruine etc. Piron. 
35

 Pour conserver un ami, il faut devenir soi-même capable de l’ être. J. J. Rousseau. 

Avant d’ attaquer un abus, il faut voir si on peut ruiner ses fondemens. Vauvenargues. 

Pour être philosophe, il ne suffit pas d’ en usurper le nom. Labouísse. 
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melynek némely tagjáról vagy tagjairól szól a mondat
36

). 11) Engedményt
37

). 12) 

Ellentétet
38

). 13) Hasonlítást
39

). 14) Kikötést vagy megszorítást
40

). 15) 

Megkülönböztetést
41

). 16) Tanút vagy tekintélyt
42

). 17) Sorozat-jelelést
43

), és végre 

18) bizonyos szókat, melyeket nem bírok máskép jellemezni, ha csak átalában 

figyelem-kapóknak nem nevezem
44

). 

E rovatok száma a példák temérdeksége mellett elég korlátolt, és átalában nem 

hiszem, hogy csak kettővel is lehetne saporítni; de mégis elég feles arra, hogy 

további átalánosítást várasson. Ezt a követelést sem lesz nehéz kielégíteni. Mind a 

rovatok, mind az alája tartozó példák egybehasonlításából az a jellemvonás jön ki, 

hogy a nominativus elébe helyzett igehatárzók a mondat értelmének a halló 

felfogásában mintegy alapot vetnek, tehát figyeltetők, előre készítők, a halló 

szellemi működését a szólóéval összekapcsolják: szóval azt a szerepet viszik, a 

melylyel én a t. Akademia előtt olvasott „Tapógatódzásaimban” a subjectumot 

                                                 
36

 De tous les seeours, dont on peut soulager les malheureux, l’ aumône est celui qui coűte le 

moins de peine. J. J. Rousseau. 

De tou 1es usuriers la flatterie est celui qui fait les plus gros profits. De Segur. 

De tous les sentimens qu’ inspire la nature 

L’ amour est le plus beau, quand l’ amitié l’ épure. Fenouillot. 

Avant tout, compte sur toi. Voltaire. 
37

 Quelque grands avantages que la nature donne, ce n’ est pas elle seule, mais la fortune avec 

elle qui fait les héros. 

Larochefoucauld. 
38

 Loin de nous raidir contre les inclinations qui sont bonnes, il faut les suivre pour servir Dieu. 

Mme de Maintenon. 

Du guerrier sauvage qu’ il était, le sauvage de Canada est devenu berger obscure. 

Chateaubriand. 
39

 Comme les juifs au festin de la Pâque, on assiste au banquet de la vie à la hâte; debout, les 

reins ceints d’ une corde etc. Chateaubriand. 

Après le fer, le cuivre est le metal le plus difficile à fondre. Buffon. 

Le miel c’ est le doux fruit, que produit la science. Naudet. 

Aussi intrépide que son maître, le cheval voit le péril et l’ affronte. Buffon. 
40

 Quelques bons traducteurs, qu’ ils soient, ils ne comprendront pas ce passage. Boniface. 

Après les yeux, les parties du visage qui contribuent le plus à marquer la physionomie, sont 

les sourcils. Buffon. 
41

 En terme de blason, aigliau désignait une jeune aigle représenté sans bec et sans serres. 

Curne St.-Palaye. 
42

 Salon les sauvages, les orignaux ont un roi surnommé le grand orignal. Chateaubriand. 

Dans maint auteur de science profonde 

I’ ai lu qu’ on perd à courir le monde. Gresset. 
43

 Un jour, pour être belle, il faut avoir la taille sous les bras, un autre jour la taille doit être près 

de jarretières, un autre jour les bras doivent être plus gros que le corps. Alph. Karr. 
44

 En vérité on prendrait ces lettres pour les sarcasmes d’ un petit-maître etc. J. J. Rousseau. 

Mais franchement je ne fais pas des vers ni même de la prose, quand je veux. Boileau. 

Certes, il n’ est vraiment pire eau que l’ eau qui dort. Fabre d’ Églantine. 
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véltem értelmezhetni
45

). Most pedig értelmezésemet megtartva, hogy minek 

nevezem, nehány sorral alább mondom meg. 

Nem akarok itt semmi további következtetést húzni átalánosításomból. 

Némelyeket jegyzéseimben (45.) érintek, a többinek majd lesz ideje és helye; 

hanem lássunk más nyelveket is, melyekben hasonló jelenségek mutatkoznak. 

Felleljük mindjárt az új németben, még pedig közte és a franczia közt avval a 

nevezetes különbséggel, hogy a németben az ily bitorlólag fellépő igehatárzó a 

különben elűl álló nominativust mindig túl ugratja az igén, holott a francziában ez 

felettébb ritkán történik
46

). 

                                                 
45

 Tapogatódzások a magyar nyelv körűl. III. értek. P Napló 185 – 876. szám. – Midőn én a 

grammaticai „subjectum”ot tárgyaltam, mint jelen értekezésem 7. §-ében világosan kimutattam, 

értelmezetlen, mondanám: fogalmazatlan csupa szónak nézhettem, tarthattam, s mint ilyet, 

csinált fogalom gyanánt a hasonló esetekben érvényes logikai szabályok szemem előtt 

tartásával, értelmezhettem is. Egy üres rámát betöltöttem képpel, egy uratlan lovat befogtam, 

egy gazdátlan puszta földet felszántottam: szóval csaknem a prima occupatio [38] jogát 

gyakoroltam. És most mégis elállok tőle: nem mintha hibát követtem volna el; nem mivel 

Pálnak vagy Péternek nem tetszett; hanem csak azért, hogy a „subjectum” szót a nyelvtanban 

merőben szükségtelennek, feleslegesnek tartom, s értelmezésemet megtartván, a vele jelelt 

fogalomnak adok oly nevet, mely tökélyesen reá illik, s a melynek épen úgy nem szolgál 

kisebbségére, hogy eddigelé csak egyetlen egy nyelvtanra korlátolt használata volt; mint 

Leonidasnak nem, hogy csak 300 spártait vezérelt Xerxes ellen. Legyen hát, mint a szövegben 

nehány sorral odébb ki van fejtve, az „inchoativum” az, melynek két fő jegye van: 1) hogy 

(mint neve is hozza magával) kezdi a mondatot, és 2) hogy készíti a hallót ennek felfogására. 

Már hogy lényeges vagy kimaradhatlan része-e ez a mondatnak, a más kérdés, melynek 

eldöntése az iménti értelmezésen semmit se változtat. Ha az, úgy ottléte ugyan nem jellemez 

külön-külön egy nyelvet is; de minősége t. i. az, hogy milyen igehatárzók szolgálhatnak 

inchoativumokúl, igen is jellemezheti az illető nyelvet. Igehatárzót mondék, mert az ige maga a 

leglényegesebb és tüzetesebb része, szóval: feje levén a mondatnak, benne töműl össze ennek 

fő czélja; a czél pedig maga magának eszköze rendszerint nem levén, az inchoativumot az ige 

csak ritka, igen ritka kivételkép képezheti. Ha pedig úgy jőne ki, hogy nem kell minden 

mondatban mint ilyenben szükségkép inchoativumnak lenni, úgy még jellemzőbbé lesz a 

különbféle nyelvekben, mert az előbbi viszonyhoz még az is járúl, hogy némely nyelvek 

mondatai netalán határozott de ritka kivételek fentartásával, mindig inchoativumokkal 

kezdődnek; másokéi gyakran, ismét másokéi csak kivételes esetekben. És mind ezeken kivül 

még az a kérdés is áll elé, hogy egynél több inchoativum van-e? S aztán az ily sokasúlt 

inchoativumok megint új jellemző vonásokat nyújtanak a különféle nyelvekről. 

Alkalmazásúl most csak annyit jegyzek meg, hogy a nyúgot-európai nyelvek (ú. m. a román 

család, új német család, angol) subjectumai vagyis nominativusai az „inchoativum” eszméjének 

megfelelnek, és tisztét betöltik. Ennélfogva csak midőn azt veszi észre kivételes esetekben az 

író, hogy a mondat tartalma teljesebb bevezetést, előre készítést igényel, mint a mennyit a 

nominativus – akár saját név- akár névmás-alakjában – teljesíteni képes, akkor helyzi a 

feljebbiekben annyi példával ismertetett igehatárzókat segédekűl vagy a nominativus elébe, 

olykor utána, mint a franczia, vagy helyébe, mint a német. Amannál tehát ily esetben két 

inchoativum van, ennél mindig egy; és az egyik különböztető vonása a két nyelvnek. 
46

 A franczia példát láthatni a 26) jegyzés alatt az utolsó előtti példában (De cette caverne stb.). 

Német példák: Selten wohl hat ein Land der Welt so viel verschiedene Herren gehabt als Malta. 

Unsere Zeit. 
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A sémi nyelvcsaládban egy oly szabályra bukkanunk, mely az ismeretesebb 

nyelvekben csak kivételkép jelen meg: t. i. hogy a mondatbeli szók sorát az ige 

kezdi meg. Ez a sajátság még a logikai itélet kifejezésére is befolyással van, úgy 

hogy a praedicatum néha megelőzi a subjectumot
47

). De minthogy ez úttal csak az 

igehatárzók rendje forog kérdésben röviden megmondhatjuk, hogy az elsőség 

köztök a nominativusé. És evvel e kérdés legközelebbről felvett oldalának elég 

van téve. 

                                                                                                                           
Vier Wochen darnach sitzt er auf dem Halse. Iffland. 

Bis zum nächsten Trödler sind nur einige Schritte. Kotzebue. 

Többet lelhetni német nyelvtanomban (Okszerű Vezér. Kolozsvártt. I. és II. Rész). Meg kell 

azonban mondanunk, hogy a németnek itt ismét eltérő sajátsága van, mely szerint nála az ily 

előre bocsátott igehatárzók gyakran nem előre készítő, hanem valódi határzó és így kiemelő 

szerepet viselnek. Vagy hogy szokott müszókkal éljek, nem subjectum képét viselik, hanem a 

praedicatumhoz tartoznak. Hogy a két ellentétes esetre egy igen jellemző példát hozzak fel, 

halljuk Koczebuet: (Die Verwandschaften. IV. 7.) „G. Mit fünfzig Dukaten könnte er ihm aus 

der Noth helfen.” – és: „R. Nicht fünfzig Erbsen hat er von mir zu erwarten.” Íme, az első 

mondatban nem akarja kiemelni a „fünfzig Dukaten”t, mert hiszen a mondat czélja az hogy 

„kisegíthetné bajából” az illetőt. És még világosabban kitűnik ez a viszony, ha megmondjuk, 

hogy mind ebben a jelentésben, mind az elébbiekben már untig el van csépelve a „fünfzig 

Dukaten.” A második mondatban ellenben épen ki akarja emelni a „fünfzig Erbsen”t, mint 

mikor valaki azt mondaná magyarúl: „nem hogy ötven aranyat, de ötven krajczárt sem adnék 

érette.” Visszapillantva a francziára, ott az ily kiemelési czélból történő elűltételnek alig látszik 

valami nyoma, mint p. o. ebben: „Vainement l’ homme élève des palais et dos arcs de triomphe; 

le tems les use en silence.” (Aimé Martin). Magyarúl így fordítanók: „Hiába emel az ember 

palotákat” stb. – Hanem, mondom, a francziánál e nagy ritkaság, és jó rendin csak e négy 

adverbiumra szorítkozik: vainement (vagy on vain), à peine, souvent, és rarement. Itt hát 

rengeteg többség dönt; de a németnél mindkét oldalról oly számos példát lehet felhozni, hogy 

minden külön esetben csak a körülményekből és kapcsolatokból – mint mondják: a 

contextusból – lehet kitudni, vajjon előre készítő vagy kiemelő jelentősége van-e az ige előtti 

nem nominativus igehatárzónak. P. o. „Mich hat er geschlagen” és „Mich hat er nicht 

geschlagen.” Az első „mich” kiemelő, a második a világért sem az. 

Ezeket szükséges volt megjegyezni, mert alábbi (48.) jegyzésben még visszatérünk hozzájok. 
47

 Példák: hwtw $yrc (igaz az Úr!); – ygy[ lrg (nagy az én bűnöm); – $ydb[ zac h[r (nyájak 

pásztorai a te szolgáid); stb. Egyátalában elömlik a sémi nyelvek egész családján bizonyos 

sebesség vagy inkább mohóság (Hastigkeit) színezete. Mintha minden ember sietne egyszerre 

kimondani a mit akar; s ha ennek az első vágyának eleget tesz, csak azután jut eszébe, hogy a 

szükséges feltételek, körülmények, meghatározások támaszaival körűlvegye a hirtelen oda 

állított oszlopot. (Igen egyez evvel a jellemmel a mondatnak igével való kezdése, szintúgy mint 

a „praedicatum”nak vagy „attributum”-nak már említett előrebocsátása, és más itt nem 

részletezhető vonások). Nem csak én mondom ezt, hanem mondja ama nyelvek minden 

ismerője, a ki t. i. a gyökelemzésnél magasabb czélokat is lát a nyelvek vizsgálatában. 

Mellesleg megjegyezzük, mily semmit mondó kifejezés ez: „keleti”, melylyel sokan nem csak 

jellemezni vélnek („keleti tunyaság, indolentia” stb.), hanem elméleteket is építnek reá. Pedig 

alig lehet nagyobb sőt ellentétesebb különbség, mint a milyeket amaz epitheton, ha elemezni és 

részletezni kezdjük, maga alá foglal nyelvi, népjellemi, népszármazási, mivelődési, philosophiai 

és vallási tekintetben. És mégis hány jámbor „juh” nem ugrik át az odatartott „orientalis” pálcza 

helyén! Hogy ne? hisz’ átugrott rajta a nyáj színvonalán álló kolompos is. 
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Ám de itt megint tapasztalhatni elég sűrűen azt a jelenséget, melyet a franczia 

nyelvre nézve az imént oly bőven tárgyalék, t. i. hogy némely igehatárzók a 

szokott sorból kilépve, a mondatban legelűl – (tehát az egyébaránt élen álló ige 

előtt) – fognak vezéri helyet. E helycserélés értelmét vizsgálva ugyanazokat a 

vonásokat leljük fel benne, a melyeket a francziára nézve feljebb elésoroltam, és 

így átalános jelleműl tulajdoníthatni amaz előre ugró szóknak azt, hogy a 

mondatra nézt előre készítőkűl szolgálnak
48

). Az arab nyelvészek az 

                                                 
48

 Példák: Isten: egyenes az ő úta. Zsolt. 18, 31. 

Tél és nyár: te teremtetted őket. Zsolt. 74, 17. 

Évei száma: számtalan. I. Mozs. 3, 5. 

Jehova: mennyekben az ő királyi széke. Zsolt. 11, 4. 

Valaki Kainnak megölője: hétszerte megboszulódik. I. Mózs. 4, 15. 

A köveket: elmossa a víz. Jób. 14, 19. 

A seregek urát: szenteljétek meg! 

Kezdetben: Isten teremté a mennyet és földet. I. Mózs. 1, 1. 

A népet: átvitte bizonyos várasokba. I. Mózs: 47, 21. 

——— 

A sasoknak: egykor háborújok volt a nyulakkal. (Locmann). 

A mi különös: Mótaszimmal történt. (Nevetlen arab). 

A házban: ember van. (Nevetlen arab). 

Zaidnak: áll az atyja. (Nevetlen arab). 

——— 

Kezeink: nem ontották ezt a vért. V. Mózs. 21, 7. (syr. ford.). 

A figefáról: vegyetek példát. Márk. 13, 28. (syr.). 

Szájok: átkozódással és keserűséggel teljes; – lábaik: vérontásra sietnek; – a békesség útját: 

nem ismerik Sz. Pál Róm. 3, 14. 15. 17. (syr. Ford.). – „Egy ember, vala neki két fia.” Mát. 21, 

28. (syr.). – Hasonló példa: Csel. 15, 21. 

Gesenius, a nagy orientalista, azt állítja, hogy az ily előre bocsátott igehatárzók az illető 

eszme „erélyes kiemelésére” szolgálnak. (Die kräftigste Art, irgend ein substantiv des Satzes 

(sey es Genitiv oder Accusativ des Objects oder Nebenbestimmung) hervorzuhcben besteht 

darin, dass man dasselbe absolut zu Anfang des Satzes stellt, und es dann an der Stelle, die ihm 

der Satz anweist, als Pronomen wiederholt). – Ha a héber nyelvnek valamely etymologiai ténye 

forogna kérdésben, igen is szerénytelenség volna a szaktudós némettel szembeszállani. De itt 

nyelv-philosophiáról van szó, s abban teljes egyenjoguságot igényelhet vele a ki ezt tette 

tanulása tárgyává. No már én magának Geseniusnak idéztem minden példáját – másokkal 

együtt – s figyelmes olvastukra meggyőződhetik kiki, s magyar ember inkább mint más, hogy 

azok az előre bocsátott igehatárzók bizony előkészítők és nem kiemelők. Kimutatám feljebb a 

46) jegyzésben, hogy a németnél ez a fogás hol egyik, hol másik czélnak elérésére szolgál, és 

Gesenius csak az utóbbival hasonlítván össze, egészen ferdén fogta fel a dolgot; merőben 

ellenkezőt állított az igazsággal. S hogy még kancsalabbúl nézzen, a franczia nyelvből se azt a 

szófűzést választotta példának, a mely a szóban forgó sémivel tökélyes analogiában van, a 

melyeket olvasóm itt helyben összehasonlíthat; hanem egy egészen más természetűhöz nyúl, p. 

o. ehhez: „C’ est moi qu’on a accusé”, mely toto coelo [39] különbözik, és a hol a „moi” nem a 

subjectumhoz, hanem a praedicatumhoz tartozik, s a melyre a magyar hangsúlyt tenne, így 

fordítva hogy „engemet vádoltak el.” Holott az „el”re tevén a hangsúlyt: „Engemet elvádoltak”, 

már nem felel meg többé az iménti franczia kifejezésnek, hanem ennek: „Moi, je suis accusé”, 

vagy „Pour moi, je suis accusé”, a milyenek nem különben szokásosak, mint kitetszik a 
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igehatárzóknak „inchoativum” nevet adtak, és azt hiszem, nem hibázom, ha ezt a 

nevezetet minden nyelv alája illő eseteire kiterjesztem. Hanem modor tekintetéből 

van egy kis különbség a sémi és a román nyelvcsaládbeli inchoativumok között. 

Ezekben ugyanis mindennemű viszonyítókkal párosúlva lehetnek; holott 

amazokban ez ritka eset, s az inchoativum legtöbbnyire viszonytalan – mondjuk 

nominativus – alakban jelen meg, s ha a mondatbeli rendes helyén nem lett volna 

az, még egyszer ismétlődik a szabályos helyén, de csak névmás alakban s az illető 

viszonyítóval párosítva. 

Kérdjük meg végre a tibeti nyelvet, mely az ad fidem auctorum felvett családok 

egyikéhez sem tartozik, s lássuk mit felel? Szószólója Kőrösi azt mondja, hogy a 

tibeti mondat vagy nominativussal vagy instrumentalissal kezdődik. Az 

instrumentalis a cselekvőt, a nominativus a szenvedőt vagy bizonyos állapotban 

levőt jeleli. Egészen változhatlan-e ez, vagy lehetnek eltérések és nevezetesen 

valami inchoativumféle is a tibetiben, arról Kőrösi semmit sem szól, s a nyelv 

hiányos ismerete s irodalmi kútfejek nem léte miatt véleményt adnom lehetetlen. 

Imígy hát végig mentünk volna azon nyelvek során, melyekben a szók 

kiszabott rendje ismeretes, és az igehatárzók sorára nézve az első külön kérdést, 

hogy t. i. van-e legelsőség köztök, el is döntöttük volna. Hátra van már a további 

sorozati rend kipuhatolása. 

E tekintetben azonban a legterjedelmesebb inductio és a legszigorúabb 

vizsgálat arra az eredményre vezet, hogy ámbár van több-kevesebb nyoma a 

szabott rendű nyelvekben bizonyos törvénynek, mely a nominativus, accusativus, 

circumstantialis (sit venia verbo) [40] igehatárzók, vagy megint másutt, 

nominativus, adverbium, accusativus, aztán a többi obliquus (vagy indirectus) 

casusok ily rendben egymás után való következését állapítná meg; mindazáltal az 

anomaliák száma a törvényes rendezetekéhez képest oly tetemes, hogy ez a 

körülmény a törvény erejét felettébb meggyengíti és végrehajtását temérdek más 

viszonyoktól függővé teszi. Ennélfogva puszta megemlítését annál inkább 

                                                                                                                           
következő idézésekből: „Pour moi, j’ ai toujours vu les honnêtes gens assez tranquilles, mais les 

fripons toujours alertes.” (Bern. de St.-Pierre). – „Moi, je combattrais le jeu parmi les joueurs” 

etc. (J. J. Rousseau). De hadd állítsak én német tekintélyt szembe Geseniussal. Zsolt. 74, 17. 

fordítja G. szószerint: „Winter und Sommer du hast sie geschaffen” és magyarázza így: 

„Winter und Sommer hast du geschaffen”, mintha t. i. Winter és Sommer volna kiemelve s 

reájok kellene tenni a mondat-hangsúlyt. Úgy de Luthernek, – a ki meglehet nem tudott olyan 

jól zsidóúl mint Gesenius, – több nyelvérzéke volt, s a hangsúlyt oly világosan kivánja a du-ra 

vettetni, hogy nem csak kissé szokatlan szórenddel élt: „Winter und Sommer machest Du”, 

hanem ime szót, mint én, vastagított betűkkel nyomatta, valamint az előbbi nehány versben is, 

melyekben imezzel parallel gondolatok foglalvák. Világos hát ebből, hogy Luther a „Winter és 

Sommer”t nem tartotta kiemelőknek, s magyarúl így mondanók: „a telet és a nyarat te alkotod.” 

Hosszadalmasan terjeszkedém ki e pontra, mivel az „inchoativum” nálam igen lényeges 

szerepet visel, s átalában igen gyakran találhatni azt az előitéletet, mintha valamely szónak az 

előitélettel súlyt adnánk, a mi ugyan bizonyos esetekben úgy lehet és úgy is van; de 

átalánosságában nagyon messze jár az igazságtól. 



 

59 

 

elegendőnek tartom, minthogy nyelvünkre nézve, mint a mely a szórendre nézve 

az eddigelé úgy tartott határzatlanokra vagy szabadokra látszik tartozni, és semmi 

esetre sem ismeri el az érintett törvényt, semmi következtetést sem lehet húzni 

belőle. 

Jelen czikkünk végeredménye tehát az, hogy bizonyos nyelvekben meg van az 

az eset, hogy egy vagy olykor több igehatárzó a mondat élére áll, a mondat 

czéljának megfelelőleg előre készítő szerepet visel, és inchoativum név alatt az 

illető nyelvekben a mondatnak lényeges és jellemző részét teszi. 

Hogy van-e, és ha van, mi módon van helye az inchoativumnak a magyar 

nyelvben, mint mondám, II. Értekezésemben fogom fejtegetni. 

 

12. §. 

 

Folytatás. 

 

B. Az ige helye. 

 

Ha hosszadalmasan kellett tárgyalnom az előbbi §-be foglalt pontokat, annál 

rövidebb lehetek a jelenbe, annál is inkább, minthogy abban már jó rendin kifejlett 

ennek az eredménye. Ugyanis az igének bizonyos helye csak az igehatárzók 

szabott rendjében létezhet. Ezt az elméleti következtetést a tapasztalat is igazolja. 

Épen azok a nyelvek mutatnak saját helyet az igének, a melyekből a megelőző §-

ben szedők példáinkat. A román nyelvek az igét a mondat elejére, nyomon a 

nominativus után helyzik rendszerint. Az új német rokonság szintén ezt míveli, két 

különbséggel, egyik az, hogy ha inchoativum van a mondatban, a nominativus az 

ige háta megé kerűl; második az, hogy bizonyos és szabatosan meghatározható 

esetekben legvégűl is eshetik az ige s berekeszti a mondatot. A sémi nyelvekben, 

mint láttuk, rendszerint kezdő szó az ige, valamint végszó a tibetiben; és ennyiből 

áll, a mire az inductio az ismertebb nyelvekre nézve tanít. 

 

13. §. 

 

A mondat negyedik sajátságát a lét-ige használatában kereshetni. 

 

Az úgy nevezett „lét-igében” (verbum substantivum) a figyelmes analysis 

három eszmét lél, részint összekeverve, részint összeolvadva. Első a levés 

eszméje, melyet a kül természetnek oly gyakori és nem ritkán felötlő, szintoly 

hirtelen, mint erős behatású tényei keltenek, hogy a gyökalkotó kor figyelmét már 

korán magokra kellett vonniok. Nincs is tán egy nyelv is (előttem ismeretes egy 

sincs), melyben a lét-ige ebben a jelentésében hiányoznék. A második eszme az 
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előbbinek ellentéte, t. i. a mi volt de már most nincs
49

). Az ellentét mellett mégis 

szoros rokonsága van az elébbivel, és nem egy nyelvben az az egy gyök is szolgál 

illő módosítással mind kettejök kifejezésére. A harmadik végre egészen logikai 

eszme, és minden igéhez legfelsőbb fogalom képét viseli. 

Ebben az utóbbi szerepében egy észrevételre nyújt alkalmat. Kant, saját 

philosophiája támasza gyanánt állítá fel azt a lélektani tényt, hogy képzeteink 

minden más elemét kiirthatjuk gondolatunkban, – ő egy szóval mondja: 

„wegdenken”, a mit magyarúl nem követhetünk, – de az űrt nem lehet, mert a szó 

teljes értelmében semmit sem képzelnénk. Hasonlót állíthatunk a mondatról, 

melynek ilyes kivetkeztetési folyam következtében utolsó eleme gyanánt az ige 

marad fen. Már ebből is világos, és a 20) jegyzésben kísérlett eszményi lehozatal 

még megerősít abban a véleményben, hogy a nyelv kezdő eleme – „punctum 

saliens”-e [41] az ige volt. De a legkezdetiesebb, akár tapasztalás, akár irodalmi 

emlék által ismert nyelv állapota azt mutatja másfelől, hogy nagyon korán 

megszűnt a beszédbeli közlekedés egyedűli eszköze lenni. Igehatárzókat kelle hát 

segítségűl szólítni, s természetes hogy annál szükségesebbek azok a segédek, 

minél határozatlanabb akár magában és átalában akár alkalmilag, a 

körülményekhez képest az ige. Következik továbbá, hogy hát a legfelsőbb 

fogalmú és így természetesen leghatárzatlanabb értelmű igének, a „létigének” 

legkiváltképenvalóbb és igen-igen ritkán nélkülözhető szüksége van igehatárzóra. 

Annyira állandó ez, hogy állandó nevet is kapott, s vagy a logikától kölcsönzött 

szóval „praedicatum”nak, vagy nyelvtani eredeti műszóval „attributum”nak 

hívják. 

Ez eddigelé még nem nyújt saját jellemvonást, mert minden nyelvre legalább 

elméletben egyaránt illik. De nem mindenikre az a tény, hogy az attributum 

némelyikökben úgy bánt a létigével, mint kis Pipinus, a major domus, Childerich 

királylyal: nélkülözhetőnek, aztán lehetetlennek nyilvánítá, s maga üle ura 

székébe. Ennek egy gyakorlati és egy elméleti következménye lőn. A gyakorlati, 

az hogy siboletté vált azon nyelvek közt, melyekben a lét-ige kiküszöbölése 

megtörtént, és azok közt, a hol nem. Ilyen tekintetben vált a lét-ige a mondat 

sajátságát jellemző vonássá, még pedig különböző fokozatban. A görögben pl. 

csak néha marad ki a jelen idő harmadik személyében: `O b…oj bracÝj, ¹ dὲ  

tšcnh mar¾… [42] stb.; a magyarban ugyanott mindig kimarad; a szláv 

nyelvekben a jelen idő minden személyében ki van küszöbölve; a sémi nyelvekben 

gyakran a múltban sem jelen meg, stb. Az elméleti következés az, hogy a 

nyelvészek ezt a külön esetet átalánosítni akarák; a subjectumot és praedicatumot 

                                                 
49

 E két fogalom: „volt” és „nincs” szoros viszonya mutatkozik Grimmnek abban a 

leleményében, hogy az az önhangzóbeli változás, mely az ige jelenéből múltat képez, szolgál a 

nemleges névszó képzésére is számos esetben, még pedig a nyelv legkorábbi állapotában. A 

könyv nem levén kezemnél, nem idézhetem a nagy nyelvésznek se szavait se példáit, sem a 

helyet, a hová leírta. Csakhogy ott van valahol német nyelvtana első kötetében. 
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(vagy attributumot) tolák fel a mondat lényeges részeinek, s a szegény igét ős 

örökös birtokából és székéből kivetéssel fenyegeték. A veszély ugyan most már 

meglehetősen elmúlt, de biz’ inkább erő mint akarat hiányából. 

 

14. §. 

 

A mondat ötödik sajátsága az ige módjaiban áll. 

 

Tudva van, mit szoktak nevezni az ige módjainak, valamint az is, hogy a 

schlendrian nyelvtanok „modus finitus”t és „modus infinitus”t különböztetnek 

meg. Kissé mélyebb analysis kezdi az újabbakkal észrevétetni, hogy a „modus 

infinitus”beli igék tulajdonkép nem is igék, hanem verbale substantivum vagy 

adjectivum vagy adverbium lenne az ő voltaképi és természetöket igazán kifejező 

nevek. Nem is köti ezeket, átalán szólva, más kapocs össze, hanem csak a közös 

törzsök, mi ugyan etymologiai tetkintetben elég fontos, de azért még sem kell 

engedni, hogy a mozgó vagy változó és az állandó közti lényeges különbséget 

eltörölje. Amaz az ige sajátja, ez az igehatárzóké. Én hát itt csak a „modus 

finitus”okról szólok. De itt ismét új bajba jövök; mert ha az imént a 

különválasztást helyeseltem, most az összehúzásért volna kedvem szószólóskodni. 

T. i. én nem vagyok képes különbséget tenni azon három rovat közt, melyek alá 

sorozzák a nyelvtanok az igéket, vagyis e három fogalom közt: „Mód,” „Forma,” 

„Származék.” Oda is dobnám a kesztyűt bárkinek, hogy oly értelmezéseiket adja, 

melyeknél fogva a határvonalokat közöttök el lehessen húzni. Míg azonban valaki 

felvenné, hadd fejtsem ki magam részéről a tényállást. 

Vegyük elsőben értelem tekintetéből. „Enném” optativus; „ehetném” 

desiderativum. Az elsőről azt mondják, hogy módban különbözik ettől: „eszem”; a 

másikról, hogy származéka emennek. Úgy de nem sokkal közelebb áll-e 

értelemben az „enném” az „ehetném”hez, mint akármelyikök az „eszem”hez? Sőt 

alig észlelhető árnyalat választja el a két elsőt egymástól; holott mindenikök 

víszonyát az utóbbihoz igen könnyen felfogható, mondhatni, vastag vonás 

jellemzi. „Eszem” magát a cselekvényt jeleli; „enném” és „ehetném” a 

cselekvényre irányzott vágyat. Így „innám” és „ihatnám”; „alunnám” és 

„alhatnám”; „lovagolnék” „lovagolhatnám” s akárhány más
50

). Hiszen már 

                                                 
50

 Nem tudom, a speculatiónak és a priori elveknek hódoló elfogúltság okozta-e, vagy a 

szövegem 25. §-ében jellemzett vandalismus, hogy a „-hatnám” „-hetném” képzöt nemcsak az 

irodalomban csaknem elenyészettnek tapasztaljuk, hanem nyelvészeink is nagyon lóhátról 

tekintenek reá. Némelyek egészen kihagyják nyelvtanaikból, mások alig tartják futó említésre 

méltónak. Fogarasi másfelől, a ki legtüzetesebben tárgyalja, avval csökkenti fontosságát, hogy 

csak három igére: eszem, iszom, alszom szorítkozónak állítja. A dolog nem úgy áll: -hatnám, -

hetném képzővel minden igéből, melyhez a vágy fogalma hozzájárúlhat, alakíthatni s alakít is a 

közbeszéd desiderativumot. Fogarasi nyelvérzékét szólítom fel, ha más három szintoly 
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nevöknél fogva: „desiderativum” és „optativus” azonegyet tesznek. Mivel pedig a 

„desiderativum”ot egy szívvel lélekkel a „származékok rovatába sorozzák a 

nyelvészek, tehát a „mód” és „származék” közt a válasz-fal le van ontva. Még 

könnyebb leontani a „forma” és „származék” közt, midőn már magok a 

nyelvészek jókora rést bontottak benne. A sémi nyelvek tanaiban ugyanis a 

„forma” (activum, passivum, reflexivum) és a „származék” (intensivum, causale) 

mind ketten egy rovat alá s egy szakadatlan sorba helyezvék „conjugatio”k neve 

alatt. Ha hát más nyelvek tanaiban megkülönböztetik is, ez a különbség lényeges 

nem lehet. 

Nem ád érvényesebb különböztető vonást a kül alak is. Kifejezése csak a 

lehetne, hogy egyiköket képzőkkel, másikukat ragokkal alakítják. Úgyde evvel 

csupán két rovatot lehetne megkülönböztetni, hármat semmiképen sem; már pedig 

ennyi van felvéve. Azt vélem, elég, s nincs miért figyeltessem nyelvészi 

közönségemet arra, hogy a latin passivum ismertető jegyei valódi ragok; hogy a 

görög passivuméi a modus vocalisok után következnek, és a személy-ragokban 

nyilatkoznak; nincs miért arra, hogy másfelől a sémi nyelvekben a „formá”kat és 

„származék”okat egy és azonnemű eszközökkel alakítják, valamint szinte a 

magyarban is; nincs miért végre arra, hogy ha valaki a „dormiturus”ban az urus-t 

ragnak nevezi, mi joggal nevezheti uri-t képzőnek a „dormiturio”ban? 

Különben ha egy vagy más külön nyelvtanban módszeri vagy tanulás-

könnyítési okokból ezeket a rovatokat meg akarja tartani, az ellen nincs semmi 

kifogásom; de átalános nyelvtanban se helyök se hasznuk. 

De van igen is mind méltó helye, mind tetemes haszna azoknak a fajoknak, 

melyek az iméntiek szerint összevont három nem – ú. m. mód, forma, származék, 

– alá tartoznak. Ilyenek: az indicativus, imperativus, conditionalis, optativus, 

subjunctivus, activus, reflexivus, passivus, inchoativus, frequentativus, intensivus, 

causalis, potentialis, desiderativus modusok, és ha még van több ilyen. 

Fontosságuk jelen czélunkra nézve abban áll, hogy minden nyelvben különböző 

csoportulatokban vannak meg egyfelől, és hiányzanak másfelől, s evvel nagyon 

kiálló vonásokat nyújtanak a nyelvek jellemzésére. Példáúl a subjunctivus vagy 

conjunctivus
51

) némely nyelvekben nagy szerepet játszik, mi ismét azt hozza 

magával, hogy azokban a periodusok alkata legtökélyesb is. Ilyenek a görög, latin, 

                                                                                                                           
természetes működésre való vágyat, minők az idézettek, nem szintén a kérdéses képzővel 

fejezné-e ki, ha természetes magyarosan akarna beszélni? 
51

 A „conjunctivus” fogalmának két fő jegyét említik a nyelvészek. Egyik a kétségesség vagy 

bizonytalanság, mihez a nógatás is rokonúl; másik a függő vagy indirect mondatokhoz való 

illősége. Ez ellen semmit se lehet szólani; de igen is hozzá tehetni szélesebbre látó álláspontból 

azt, hogy a nyelvek különbsége szerint hol egyik, hol másik jegye lép inkább az előtérbe, olykor 

társának csaknem egész elfojtásáig. A görögben az első uralkodik, a nyugoti európai 

nyelvekben a második. Hanem az utóbbira nézve ki kell jelentenem, hogy a függő mondatok 

nyelvtani értelmezését még egy nyelvtanban se leltem, s bátor vagyok e tárgybeli kísérletemet a 

nyelvészek s főkép nyelvtanulók figyelmébe ajánlani (Lásd: Okszerű vezér. II. 313–345 §§.). 
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német, román nyelvek. Némelyekben épen nincs conjunctivus, mint a 

szanszkrtban, perzsában, sémi nyelvekben, magyarban stb. Másokban emezen 

kivül még conditionalis, optativus sincs, ellenben a többieknek annál bujább és 

bővebb hajtásait tapasztaljuk. Minthogy pedig az alakok hiányzása nem jár mindig 

együtt az illető eszmék és viszonyok nemlétével, világos, hogy ily esetben több 

szók összeszerkesztésével kell a hiányt pótolni, mi aztán megint befoly a mondat 

színezetére. Oly felötlő ez, hogy valamely nyelvbe becsúszott idegen fordulatok 

nem igaz kamarán keltét igen gyakran elárulja. 

 

15. §. 

 

Hatodik sajátság az igeidők különbségében áll. 

 

Alig képzelné az ember, mily élénk és sajátságos színezetet ád a különféle 

nyelveknek az a különféle mód, melylyel az ige alakjai a múlt, jelen és jövendő 

fokozataihoz alkalmazkodni törekednek. Evvel az elismeréssel jórendin eleget is 

tettem volna czikkem feliratának, s tovább mehetnék, ha eszembe nem jutna, hogy 

itt egyszersmind átalános elveket is kell felállítnom, melyek majd a magyar 

mondat vizsgálatában vezéreljenek és támogassanak. 

Lássuk hát az érintett alkalmazkodás módját az ő átalánosságában. – Midőn az 

emberi véges elme véges mértékével akarja mintegy magához szabni a végtelen 

időt, legelébb is erre a fokozatra bukkan: múlt, jelen, jövendő. De tulajdonkép 

fokozatnak sem mondhatni, mert a „fok”ok véges, egyenlő és állandó határú 

osztályzatok; ama felosztásban pedig a múlt és a jövő végtelenek, a jelen pedig az 

a szüntelen, szakadatlan tovább haladó mathematikai pont, mely ama kettőnek 

közös határa. Olyan mint a geometriában a kezdő pont (origo), mely az abscissák 

tengelyét positiv és negativ két ágra szakasztja. Mind a mellett ez a pseudo-

fokozat, vagy ha tetszik phasis, a nyelv első szükségeinek megfelelt. Az ige „múlt 

ideje” oly tényt jelel, mely valahová, de akárhová is esik a végetlen múltba. A 

„jövő idő” olyat, mely szintúgy valahová és akárhová a végetlen jövőbe. A „jelen 

időt” már így meghatározni nem lehet; mert az igazi jelen, mint látók, 

mathematikai pont, melybe physikai tény szintúgy nem fér be, mint nincs oly 

vékony czirkalom-hegy, mely egy kör mathematikai középpontjába belé férjen. 

Mint itt, úgy amott is hát megfordítjuk, s ”jelen idő”vel jeleljük azt a tényt, melybe 

bele esik az igazi jelen mathematikai, haladó pontja. Mikor ezt mondom: „látom,” 

a jelen az l nél kezdődik, s az m-nél véződik
52

). A jelenben folyó ténynek ezt az 

                                                 
52

 A „jelen” s átalában a cselekvény tartósságát, hosszabbra nyúlását, számos esetben iparkodik 

a nyelv kifejezni. Ez oly gyakori tény, hogy csak vaktában kell benyúlni, s marokkkal húzhatja 

ki az ember a példát. Azért nem is pazérlom reá a helyet, hanem inkább egy ellenkezőt mutatni 

látszó esetet vetek rostába. A latin úgy nevezett „inchoativum verbum”ok a szó törzsökét „sco” 

képzővel nyújtják meg, holott a kezdés fogalma lényegesen csak egy momentumig terjedhet, 

tehát a tartással, nyújtással megegyezhetetlen. Igen de az a baj, hogy a „sco” képzős igék 
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úgy szólva elasticus nyújthatóságát jegyezzük meg jól, mert még szükségünk lesz 

reá. 

Midőn a nyelv, mint közlekedés eszköze, a csupán jelentőből (indicálóból) 

elbeszélővé vált, a nyelv-alkotó ész figyelemmel kísérvén a tények folyamát, 

tovább űzte az elkülönítés munkáját. Végrehajtására három eszmét ragadott meg. 

Első közűlök az a viszony, mely szerint bizonyos tény egy másik előtt vagy utána 

van. Ez, mint legott szembeötlik, szoros kapcsolatban van az idő fogalmával, és a 

„múlt” és „jövő”vel analog; de ha a kifejezéseket s velök az eszméket is 

összeszavarni – mint erdélyi ember szeretnék evvel az oláhos szóval élni: 

összemesztikálni – nem akarjuk, megmaradunk a mondottakkal; mert a „múlt” és 

„jövő” szigorúan csak a valódi és megint csak így nevezendő jelenre vonatkoznak; 

az azelőtt és azután pedig a jelentől független és így jóval átalánosabb értelműek. 

A második eszme a tények az a minősége, mely szerint némelyiköket 

bevégzetteknek; másikukat be nem végzetteknek és így folytukban levőknek 

tekintjük. A felvett harmadik eszme végre a távolság, mely szerint egyik tény vagy 

nyomban követi a másikat, és így emez a közbevetetlenűl azelőtti, ama pedig a 

közbevetetlenűl azutáni; vagy ismét a jelenre vonatkozólag közbevetetlen múlt, és 

közbevetetlen jövő. – Mind ezekhez járúl még a mind ezektől a különítő eszméktől 

független és így határzatlan múlt, a szintén ily természetű határzatlan jövő, és 

végre az egészen határzatlan jelen, melyben a tulajdonképi azaz időbeli jelen 

képzete egészen elhalványúl, és csupánmondhatni történetes vagy szokásos léte 

nyilvánúl a ténynek. 

Lássuk már, mikép vette alkalmazásba az élet és gyakorlat ezt az elméletet? 

Az előttem ismeretes nyelvek közől az új francziát találom olyannak, mely az 

elésorolt viszonyok kifejezésére, egyszerű vagy szerkesztett alakokban 

leggazdagabb. Ezt veszem fel hát alapúl; s csak a hol ebben is hiányozni talál a 

viszony, ott pótolom más nyelvekből
53

). 

A franczia elsőben is egy vonalat húz a valódi jelennek, és az a tény vagy 

cselekvény vagy állapot stb. kifejezését, mely ebbe a vonalba belé, vagy a 

                                                                                                                           
nagyon de nagyon rosszúl vannak „kezdők”nek nevezve. Bizonyos állapotba való átmenetel 

időszakát és abban leendő inkább vagy kevésbbé tartós megfeneklést tesznek azok a reáfogott 

inchoativumok, s így értve természetesen helyén van a szó megnyújtása. Senesco nem azt teszi, 

hogy vén kezdek lenni, hanem hogy vénülök, a mi tartós állapotot vagy inkább állapot-változást 

jelent. Labasco nem azt teszi, hogy dűlni vagy esni kezdek, hanem hogy ingadozom, s így a 

többiek. Már az is mutatja állításom igazságát, hogy csak imperfectuma van a „sco” képzős 

igéknek. Hogy pedig az imperfectum lényegesen tartós cselekvényt vagy állapotot jelent, arról 

az egész nyelvészi és nyelvtanári kar egyhangulag teszi a bizonyságot. Hasonlókép vannak a 

görögben is „inchoativum”ok, „welche das allmählige Eeintreten in einen Zustand bezeichnen.” 

Rost. griech. Gramm. 329. lap. 90. §. Miért nem nevezik inkább „transformativum”oknak? 
53

 A francziák igen jól érzik elbeszélésbeli elsőségöket és szeretnek magoknak ilyes bókokat 

tenni mint: „Les français est le peuple éminemment conteur.” – „Ce n’ est que le français qui 

sache raconter une histoire.” – „C’ est nous qui avons le vrai talent de bien raconter.” stb. Hogy 

hát nálok az elbeszélő idők nagy fejlést nyertek, természetes. 
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feljebbiek szerint helyesebben, a melyen ez a vonal átmegy, „présent”-nak nevezi. 

Az ő „présent”-ja azonban kettős szolgálatot tesz; mert nála a valódi és a 

határzatlan jelen nincs megkülönböztetve. P. o. ebben: „Qu’ est ce que font ces 

messieurs là? – Ils mangent du porc,” valódi jelent tesz a „mangent”; ebben pedig: 

„Les chrétiens mangent du porc, mais les juifs n’en mangent pas” határzatlan 

jelent. – Itt már az angol különít, mint a kinél az „I eat” határzatlan jelen; az „I am 

eating” határzott jelen. 

A múltra nézve megint vonalat húz a franczia, mely az elbeszélendő vagy 

beszélt tények során vonúl át. Nevezzük ezt históriai vonalnak. Az erre a vonalra 

eső igeidőkre nézve – többesben mondom, mert több rendbeli van – elsőben azt 

nézi, vajjon az illető tény tartósan folyamatban van-e vagy bevégzett. Ha az első, 

úgy a reá illő kifejezést „imparfait”nak nevezi; ha a második, úgy „passé 

défini”nek, és természetesen két különböző alakja is van hozzájok
54

). 

Itt mielőtt tovább megyünk, kettőt jegyzek meg. Egyiket azt, hogy a „passé 

defini”vel való éléshez egy sajátságos feltételt köt a franczia, mely tiszta 

gallicismus, és szokás által szentesített önkényen kivül más okát hiában kerestem 

én is, sőt minden franczia nyelvész is. Másikat azt, hogy a németnek e két igeidő 

kifejezésére csak egyetlen egy alakja levén, a sok kontár fordítás miatt ebből 

származott a tán helyrehozhatlan zavar és ferdeség a magyar múlt időkre nézve. 

Ettől korábbi nem-németes íróink egészen menttek; miért nem megyünk hozzájok 

tanulni? 

A históriai vonal által jelelhető többi igeidők a feljebb felvett harmadik eszmét, 

ú. m. a távolságot veszik jellemzőjöknek, és azt fejezik ki hogy bizonyos két tény 

azon a vonalon tőszomszédos egymással. E végre három idő-alak szolgál: kettőjök 

a sorban előbb történt tényt, harmadikuk a későbbre történtet vagy történendőt 

jeleli. A két első közől csak egyiknek van neve a nyelvtanokban, t. i. „passé 

antérieur”
55

); a másikat a helytelen pedant rendszereskedés sem megnevezni sem a 
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 Példák: 1. Az „imparfait”ra: „Le petit Frédéric n’ aimait pas à se lever matin. On avait beau 

l’éveiller, un instant après on trouvait qu’ il dormait plus profondément qu’ auparavant; de 

façon que tous les jours c’ était une nouvelle querelle pour le tirer de son lit.” Abbé Gaultier. 

2. A „passé défini”re: „La petite Caroline demanda un jour à sa mère la permission de se faire 

friser. Sa mère lui fit des représentations là-dessus. Elle ne s’en dégoűta pas moins de la frisure. 

Elle revint si souvent à la charge, et mit tant d’ importunité dans sa demande, que sa mère céda 

enfin à ses instances, et lui permit de se faire friser.” Abbé Gaultier. 

Példák a váltogatva használt két múltra: „L’ infanterie, la cavallerie, la flotte, tout se réunit 

(convenere) sur les bords d’ Ems, lieu désigné pour le rendez-vous général. Les Chauques 

effrirent des troupes qui furent acceptées (adsciti sunt). Les Bructères dévastaient leurs propre 

territoire; Germanicus fit marcher contre eux Stertinius qui les mit en fuite (fudit) avec des 

troupes légères. Parmi les dépouilles on retrouva (reperit) l’ aigle de la 19-me légion, qu’ on 

avait perdu avec Varus. On pénétra jusqu’ aux extrémités de leur pays, et tout l’ espace entre l’ 

Ems et la Lippe fut ravagé (vastatum est). Non loin de là se trouvaient les bois de Teutberg ou l’ 

on disait (dicebantur) que Varus et ses légions étaient resté sans sépulture.” Tacit. Ann. I. 60. 

Nisard ford. 
55

 Passé antérieur: 
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paradigmákba felvenni nem engedte. Megállíták t. i. előre, hogy „csak két segítő 

ige: „avoir” és „être” legyen”, s aztán az élet és gyakorlat hasztalan mutogatja, 

hogy bizony venir, alle, és devoir is tesznek hasonló szolgálatot. Így a kezünk 

alatti esetben, a második alakot, a venir segíti alkotni, pl. il venait de manger
56

). A 

bizonyos tény után nyomban történendő tény jelelésére „allait” szolgál, infinitif-fel 

kapcsolva, s jegyezzük jól meg róla, hogy legeslegtöbbször csak a szándékot fejezi 

ki, mint a melynek megfelelő tényt rendszerint mással cseréli fel a rideg való
57

). 

                                                                                                                           
„Madame de Lusine fut obligée de faire un voyage de quelques semaines à Paris. Après qu’ elle 

en fut revenue et qu’ elle eut passé quelques jours avec ses filles, elle s’ apperçut que leurs 

manières étaient bien changées.” Abbé Gaultier. 
56

 Példa: „Et Plancine, plus indécente encore, quitte ce jour là même le deuil d’ une soeur, qu’ 

elle renait de perdre, et prend des habits de fête.” Nisard. 

„De son côté, Tibère après avoir reprimandé les juges qui venaient d’ absoudre Antistius Vetus 

accusé d’ adultère, le ramena devant de nouveaux juges comme criminel de lèse-majesté.” 

Nisard. 
57

 „Mais sur le déclin de sa vie (d’ Auguste) lorsque les infirmités aggravèrent le poids de sa 

vieillesse, et que sa fin prochaine allait changer tous les intérêts, on vit se réveiller, dans 

quelques-uns, de regrets infructueux sur la perte de la liberté.” Nisard. 

„Non seulement ils étaient sauvés, mais encore ils allaient être plus riches et plus heureux qu 

ils ne l’ avaient été à aucune époque etc.” A. Karr. 

A csak szándéklott azutánra példa: 

„Madame la Fayette m’a mandé qu’ elle allait vous écrire, mais que la migraine l’ en 

empêche.” Mad. de Sévigné. 

Hasonló szolgálatot tesz „avait à”, mint ebben a példában: „Flatterie non moins ridicule que 

vile, dans un vieillard, qui n’ avait à en recueillir que de l’ infamie.” (Tantum infamia usurus). 

Nisard. [43] 

Azt az eszmét, melyet a franczia meglehetős ritkán s korlátolva vesz gyakorlatba, t. i. a 

históriai vonalban nyomon azután következő cselekvény kifejeztét, a görög egész teljességében 

fogta fel, s egy igeidőt alapított tűzetesen reá, melyet a nyelvészek „aoristus”nak neveztek, és 

sok – zöldet beszéltek róla. Egyikét a legfurcsábbaknak hadd idézzem: „Der Aorist stellt den 

Verbalzustand als der Vergangenheit angehörig dar” (egyszerűen mondva az aoristus a múlt 

idők közé tartozik; ez ellen semmi kifogás, de most jő már a java), und zwar so, dass das 

Eintreten und der Abschluss desselben als in einem Puncte zusammen fallend gedacht werden, 

also die Entwickelung des Zustandes und seine Ausdehnung in der Zeit unberücksichtigt 

bleiben. Rost. griech. Gramm. §. 116. 8. Bámulom az éles eszét, a ki az „also” által kifejezni 

akart következést látja. Aztán ezt hogy „Xšrxhj ™bas…leusen” [44], mikép lehet egy pontban 

gondolni, megint nem foghatom meg. De meg ám azt, hogy Xerxes uralkodása nyomban egy 

más esemény után kezdődőtt. – Valamint a perfectumában a görög egy akármikor kezdődött de 

határozottan bevégzett cselekvényt, úgy az aoristusában egy határzott pontban kezdődött 

cselekvényt képzel, de a melynek további folyamával és bevégzésivel nem gondol. Hogy az én 

felvételem helyes, mutatja az aoristusnak már etymologiai alkata is. Az augmentum ugyanis a 

históriai vonalba tartozónak bélyegzi, jellemzője a  pedig mely a jövendőével azonegy, az 

azutánt jeleli. – Továbbá a szándéklott és így történendő cselekvényre is van saját kifejezése a 

görögnek, melyet „œmele” segéd-igével s az infinitivussal alkot. 

Itt van helye még egy viszonyt megemlítni, melyet a szövegbe nem vettem fel, de itt kipótlom 

mulasztásomat. A latinnak t. i. van egy ideje, melylyel a históriai vonalban két cselekvény 

egykoruságát fejezi ki. E végre a conjunctivi imperfectumát használja. A példa számtalan reá, s 
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A históriai vonal sorában álló tények határzatlan „azelőtt”je és „azután”ja 

három más időalakot sugallott a francziának. Az „azelőtti” tényeket jeleli a 

„plusqueparfait”
58

); az „azutáni”akat a „conditionnel présent”
59

), és egy nevetlen, 

melynek „devait” a segéd igéje, infinitif-fel kapcsolatban
60

). A conditionnel 

présent-ról egyébiránt tudni kell, hogy többféle szerepet is viszen az ide tartozón 

kivül, s a nevére, melyet nem innen kapott, nem kell ügyelni. 

Mind ezek szerint nyolcz időalak kell a francziának, hogy egy történetet 

minden finom árnyalataival elbeszéljen, és mégis van helye kivülök egynek, ú. m. 

a történést oly élénken jelenlítő „présent historique”-nak
61

). Az evvel való élést 

                                                                                                                           
annál szükségtelenebb felhoznom csak egyet is, minthogy ez a latinismus a magyar nyelvbe is 

bekapott, és a legrégibb kor óta használják íróink. A franczia ily esetben mindig a részesülőt 

használja, t. i. az „ant” ragot, hol „en”t téve eleibe, hol a nélkül, bizonyos esetekben pedig az 

egyszerű imparfait-ját. (Quum perrogarent sententias consules [45]=comme les consuls 

recuellaient les voix). – A latin is használja olykor a participii praesenst, igen gyakran pedig az 

„ablativi absoluti” nevű constructiót. De hiszen nem írok összehasonlító nyelvtant, azért elég 

ebből ennyi. 
58

 „Une tempête des plus violentes avait ravagé un hameau. Le tonnerre était tombé sur la 

chaumière d’ une pauvre veuve, et y avait tout réduit en cendres. Mère de deux enfants privée 

de tout secours, cette infortunée, qui avait vécu jusque-là dans une honnête aisance, se vit” 

(ezzel lép be a históriai vonalba) „obligée d’ implorer la bienfaisance publique. Elle commença 

etc.” A. Gaultier. 
59

 „Valerius proposait d’ élever une statue d’ or dans le temple de Mars vengeur. – – Il avait 

ajouté que Tibère, Augusta, Antonie, Agrippine et Drusus, recevraient les remerciments de la 

nation, pour avoir vengé Germanicus.” Nisard. 

„Les savans ont annoncé, qu’ il y aurait le mois prochain une éclipse de soleil visible a 

Paris.” Poitevin. 

„Votre oncle à promis qu’ il vous enverrait tous les fonds néces saires à votre première 

établissement, et qu’ il vous ouvrirait un crédit chez son banquier. Poitevin. 

Szintúgy meglepve látom, hogy a latin is használja a nála úgy nevezett conjunctivi 

imperfectumot, mely etymologiai tekintetben a franczia condit. présent-nak felel meg, emezzel 

hasonló viszonyban, ú. m. a múltnak históriai vonalára nézve azután történő cselekvények 

kifejezésére, p. o. 

„Igitur Nero, non auctoris, non ipsius negotii, fide satis spectata, nec missis per quos nosceret 

an vera afferrentur, auget ultro rumorem, mittitque qui velut partam praedam aveherent.” Tacit. 

Annal. XVI. 2. [46] 

„Gliscebat interim luxuria spe iuani, consumebanfurque veteres opes, quasi oblatis, quas 

multos per annos prodigeret.” U. o. 3. [47] 

„Nec amisit Silanus obniti et intendere ictus, – – donec a centurione vulneribus adversis, 

tamquam in pugna, caderet.” U. o. 9. [48] 
60

 „Le sénat décerna des prières solennelles et de grands jeux, oů devaient présider (ederent) les 

pontifes, les augures, les quindécemvirs et les prêtres d’ Auguste.” Nisard. 

A latin kifejezés mutatja, hogy a „devaient” se parancsoló se kényszerítő szerepet nem visel. 
61

 A latinnál is meg van a „praesens historicum”; de, – kivált mikor sokat akar egy folytában 

használni, – szereti mind átváltoztatni infinitivusokká. Evvel az „infinitivus historicus”-sal sokat 

bajlódtak a nyelvészek, erőnek erejével „ellipsis”t akarván lelni benne. Csakhogy mind e mai 

napig egyikök se tudta megmondani: micsoda finitus ige maradt ki mellőle. Már pedig ellipsist 

csak úgy állíthatunk bizonyosan, ha a nyelvben fellelünk egy hasonló kifejezést, melyben a 
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tökéletesen igazolja nem csak az, hogy az elbeszélés szolgálatában a jelen időt a 

már fenebb említett határzatlan értelmében veszszük, hanem még egy más 

észrevétel is. T. i. azok az alakok, melyek az elészámlált históriai vagy elbeszélő 

időket jellemzik, nem positiv jegyei annak, hogy az általok rajzolt tények a 

múltban vannak, hanem csak nemleges czéljok van, azt akarván a hallóval értetni, 

hogy nem valódi jelenben folyó cselekvényről van szó. A „présent historique”-nál 

pedig ezt a nemleges jelelést kipótolja vagy valamely múltat jelentő igehatárzó, 

vagy rendszerint az a körűlmény, hogy a kérdéses időalakkal alkotott mondatok, a 

tulajdonképi históriai időalakos mondatok sorába vannak igtatva, közükbe vagy 

utánok. 

De annál élesebben van jelölve a múlt, még pedig egyenesen a valódi jelenhez 

való viszonyának szemmel tartásával, két más időalak: a „passé indéfini” és egy 

nevetlen, melyet latinúl paulo ante praeteritumnak
62

) [49] mondhatunk. A „passé 

indéfini” oly tényt jelel, mely a valódi jelen álláspontjából tekintve, a múltban 

valamikor és akármikor történt, teljesen be van végezve és semmi más ténynyel 

vagy tényekkel sorozatos kapcsolatban nincs. E három jellemvonás mindenike, 

hogy zenei szóval éljek, „obligat” és kimaradhatlan
63

). Futólag megjegyezhetjük, 

hogy a latin „praeteritum perfectum” kül alakja kettős szolgálatot tesz, ú. m. a 

„passé defini” és „passé indéfini” helyett, melyeket pedig oly élesen 

megkülönböztet a franczia, hogy latinból való forditásaiban sem véti össze soha, 

mint nem vétette K á l d i György és más régi íróink sem. Ez a (herostratusi) 

dicsőség (!) a „nyelvmívelő” kornak vala fenhagyva. 

Menjünk a másik időalakra, mely az elébbitől a határozottsággal és a közelség 

eszméjének hozzájárulásával különbözik, de szintúgy mint az, bevégzett tényt 

jelel. Segéd igéje a venir, de-vel és infinitif-fel kapcsolva. Ennek megfelelő, még 

pedig egyszerű igealakja a magyarnak van: p. o. „feltevék egy levelet a postára”; – 

                                                                                                                           
másszor kihagyott szó helyet foglal. Sokkal természetesebb itt az „infinitivus”t „nomen 

actionis”nak nézni, eszünkbe jutván a latin participialis constructiók, melyeknél szintúgy 

hiányzik a verbum finitum, a melynek hozzá tétele csak erejéből venné ki a kifejezést, és 

semmit se magyarázna. Tacitus „concisio”ja (mennyiben a stylustól függ) ezen participialis 

constructiók gyakori használatában rejlik nagy részben. 
62

 (Paulo ante praeteritum): „Je viens de la quitter.” – „Il ne vient que de partir.” – „Elle vient 

d’ expirer.” stb. Szótárak. 

„Un congrès vient de se réunir à Bruxelles, pour jaser de la propriété litteraire et artistique et 

faire un banquet.” A. Karr. 
63

 A „passé indefini”re példák: 

„Le roi m’ a nommé aujourd’hui archevêque de Cambrai.” Fénélon. 

„Hier, en travaillant à mon quatrième dialogue, j’ ai éprouvé un vif plaisir.” Bern. de St.-

Pierre. 

„Les Tyriens ont été les premiers qui ont dompté les flots, qui ont osé se mettre dans un frèle 

vaisseau à la merci des vagues, qui ont sondé les abîmes de la mer, qui ont observé les astres 

loin de la mer, enfin qui ont réuni tant de peuples que la mer avait séparés.” Fénélon. 
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„csak az imént hallám ezt a hírt”; „megtudám hogy megérkeztél és rögtön hozzád 

sieték” stb.
64

). (A „megérkeztél” passé indéfini). 
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 Meg kell jegyezni, hogy midőn két nyelv igeidejeit vetjük össze, teljes azonságukat, még a 

legszorosabb közeledés esetére se szabad állítnunk. Az ily szembetünő viszonyoktól, – mint p. 

o. hogy a német imperfectum a franczia imparfait és passé défini jelentéseiket egyesíti; holott a 

latin perfectumé a passé définié és a passé indéfinié között osztozik, s a magyar „láték” 

egyformán szolgál a „je viens de voir” és a „je vis” gyanánt, – egész addig a finom árnyalatig, 

mely még a „láték”ot is megkülönbözteti a „je viens de voir”tól, – számtalan a fokozat. Igen 

sokszor, mint a synonymáknál is, a különbséget szóval alig jellemezhetni, holott a kényes 

nyelvérzék ösztönszerűleg el tudja választani. 

Ezért s ilyenekért nem lehet az igeidőknek semmi átalános és minden nyelvre illő elméletét 

állítni fel, se pedig találó párhuzamba tenni a különböző még legrokonosabb nyelvbeliekét is 

egymással. És egyátaljában két nyelvben alig van egymásnak megfelelő két oly szó, melyeknek 

jelentései egymást tökélyesen „fednék”, hogy a geometriától kölcsönzött de ide teljesen illő 

kifejezéssel éljek. Az a kivánat, hogy egy szegényebbnek tartott nyelvet az által gazdagítsunk, 

tökélyesítsünk, hogy egy más gazdagabbnak amott nem létező szavaira, bármely szigorú és 

törvényes analogia szerint, szókat alkossuuk: nem pium desiderium [51], nem is eszményi 

feltétel, hanem a szó teljes értelmében képtelenség! Nem is sikerűlt e soha és egy esetben se, 

mert az e végre alkotott szó soha se felelt meg idegen mintájának, vagy nem töltötte ki egész 

körvonalát, vagy túlcsapongott a határain. 

„Intéressant” ezt magyarúl „érdekes”nek fordították, igazán oly jól a mint csak lehetett, és oly 

természetes származtatással, hogy alig lehet csinált szónak mondani. De biz’ „intéressant”ot 

csak addig jelent tökélyesen, mig a ki vele él, tudja, hogy ő az „intéressant”ot akarja lefordítani 

vele, s egyszersmind emezzel franczia vagy német alakjában helyesen tud élni. Mihelyt pedig, 

vagy a kiknél az eredeti mintának e szemmeltartása hiányzik, azonnal egy saját kört alakít 

magának az „érdekes”, mely nem egészen az, a mi az „interessant”é. Mikor felkapott nálunk a 

magyarított szó, történt, hogy egy társaságba várnak vala bizonyos urat, s a rendelt órára nem ő, 

hanem egy barátja érkezik meg, s avval menté kimaradtát, hogy érdekes pere van s abban kell 

hogy járjon. Mi volt az az „érdekes” per? Egy fiscalis actio, melyben nem kevesebbről, mint 

„caput et omnia bona” [52] volt a szó. A jó mentegető abból az eszméből indúlt ki, hogy 

„érdekes” az a mi „érdekel”, s az a mi bőribe jár az embernek, kétségkivül érdekli; és csupán 

magyar álláspontból is vi vocis igaza volt. Úgy de az „intéressant” soha se érdekel oly durván 

és soha se kellemetlenűl; de e szépítő vonásoktól a közhasználat a magyar érdekest – akárki mit 

mondjon – megfosztotta. Egy sebészi műtét, kéz vagy lábvágás a működő orvosnak és 

collegáinak „ein interessanter Fall” lehet; de a beteg bizonyosan nem fogja evvel a kifejezéssel 

jellemezni állapotát. Magyarúl tétovázás nélkül fog vele élni. Az angol hírlap író azt írja 

Victoria király-nőről: „Her M. is in interesting circumstances”; de mondaná csak egy szegény, 

ember neki a ki hét porontyát se bírja ruházni, s felesége nyolczadikszor viselős, nem tudom, 

megmenekednék- egy néhány G–dam-mal. Magyarúl ismét nem tenne semmi különbséget. Még 

a német is, a ki még le se fordította vagy módosította, hanem nyersen átkölcsönözte, már 

ferdített rajta. Nézzük bármely franczia- vagy angol-német szótárban oda van téve az 

„intéressant” és „interesting” jelentései közé a „wichtig”; holott a synonymákkal világosító 

franczia igen óvatosan csak ennyit vet a többi után: „ce qui a quelque importance”, az angol 

hasonló határzatlansággal: „concerning”, s mindenik csak azután hogy többi synonymáiban 

mind kifejezte a feljebb érintettem vonást, a kellemesen érintőt. – Így nincs az a sz. lélek 

sugallatán alúl való hatalom, mely a magyar közönséget megtanítsa helyesen és szabatosan élni 

e szóval: „jelleg”, t. i. abban az értelmében a „typus”nak, melyet a „bélyeg”gel nem lehet 

kifejezni; mert hiszen csak amabban volt, ha volt, szükség a „jelleg”re. Így vagyunk ezekkel: 
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Következik a jövő. Ennek eszméje elsőben is a közelséggel árnyalva s a valódi 

jelenre vonatkozva, adja a paulo post futurum-ot [50], melyet megint sem a 

paradigmákba felvételre, sem megnevezésre nem méltattak a franczia 

nyelvtanárok. Segítő igéje megint az „aller” infinitif-fel kapcsolva
65

). Jeleli a most 

után rögtön következő tényt melynek kifejezésire saját alakja van még a 

szanszkrtnak (futurum I. s. periphrasticum), a latinnak (amaturus sum) [53], a 

görögnek (a paradigmákba be nem vett: „mšllei ?ane‹n”), és az angolnak (I am 

going to read). A német periphrasticè mondja: „ich bin im Begriffe abzureisen; a 

magyar némely esetekben rövidebben: „menőben vagyok.” – Második alak a 

határzatlan jövő, mely ismét a valódi jelent veszi álláspontnak, és az azután 

akármikor történendő tényt jeleli
66

). Ennek, mondhatni, minden nyelvben van 

megfelelő, hol egyszerű, hol szerkesztett alakja. – A harmadik jövő az „azelőtti” és 

a „bevégzett” eszméket egyesítve, a jelenre vonatkozó jövővel, teszi az előbbit 

közbevetetlenűl megelőző tényt, s jellemét jól kifejező neve: „futur antérieur,” a 

latinnál futurum exactum, melynek egyszerű alakja (amavero) van, holott a román 

nyelvek, a német stb. csak segéd igékkel alkothatják
67

). 

                                                                                                                           
jellem, szellem, kedély, gyermeteg stb., melyeknek mind más-más körei keletkeznek nálunk, 

mint az eredeti szókéi az illető nyelvekben. Sőt teméntelen példa van reá, hogy ugyanazt a szót, 

ugyanazon nyelv különböző dialectusaiban más-más értelemben vagy értelemkörben 

használják: tegyük északi, meg déli Németországban, meg Schweizban. 

Mindezeket intés és óvás gyanánt azoknak – a fordítóknak mondom, a kik a nyelvmivelés 

czélját abban keresik, hogy majd a Ballagi szótára egyedűli segedelmével képesek lesznek 

Heine-t, Göthe-t, Hugo Victor-t vagy épen Shakespeare-t vagy Humboldt-ot magyarítni, és azt 

képzelik, hogy a dolog mély értésit, finom nyelvérzetet (mindkét nyelvre nézve), a synonymák 

szabatos megkülönböztetését, s átalában az itélőtehetséget valaha feleslegessé teszi bármily 

gazdag, bármily részletes, bármily rendezett szótár! 
65

 „J’ apprends que vous alles publier une nouvelle édition de Raoul Desloges, l’ un des livres 

les plus remarquables de mon excellent ami Alphonse Karr.” Eug. Sue. 
66

 „Mon fils, je vois que tu ne feras jam ais rien dans la maison de ton père, et que si tu y restes 

plus longtems, tu seras livré à la paresse toute ta vie. Aussi, j’ ai déjà tout arrangé, et tu partiras 

demain pour une pension bien éloignée d’ ici.” A. Gaultier. 

A magyar jövendő a legnagyobb zavarban van. 
67

 „Je serai à lui dès que j’ aurais achevé la lettre que j’ ai commencée.” A. Gaultier. 

„Quand il sera parti, il faudra laver le plancher.” Idem. 

Megjegyzendő, hogy ugyanevvel az alakkal a múlt kifejezésire is él a franczia, midőn a 

cselekvény nem bizonyos, hanem csak hihető vagy valószínű a szóló előtt. P. o. 

„Vous m’ aurez trouvé, sans doute, bien négligent.” A. Gaultier. 

„Ces deux messieurs ont eu, à son égard, une conduite, qui aura dű bien mortifier ce bon 

homme, et dont il se sera sans doute apperçu.” Idem. 

A magyar csak az utóbbi értelemben használja a némileg hasonló alkatú „fogtá”t. P. o. 

„Elvitte-e az inas a levelet a postára?” Fel. „El fogta vinni”, (azaz, bizonyosan nem tudja a 

felelő, de azt hiszi, hogy elvitte). 

A közbeszéd használ még egy e végre szolgáló kifejezést, ú. m. az iménti példát így mondaná 

ki: „elvitte lesz.” 
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Ím a legegyszerűbb s azt hiszem, világos és értelmes jellemzése az igeidőknek. 

Ide is hagynám e tárgyat, ha két balságot ki nem kellene mutatnom, melyeknek 

egyikét a természetnek rendet szabni akaró elmélet, másikát a tudatlanság okozták, 

és kapatták lábra. 

Az időnek, úgy mondanak, három fokozata van: múlt, jelen és jövendő. Ezek 

mindnyáját magára is lehetvén kiinduló momentumnak tekinteni, mindenikben 

ugyanazt a három fokozatot különböztethetni meg. Van hát 

 

 Múlt 1. 

Jelenben Jelen 2. 

 Jövő 3. 

 Múlt 4. 

Múltban Jelen 5. 

 Jövő 6. 

 Múlt 7. 

Jövőben Jelen 8. 

 Jövő 9. 

Tehát kilencz idő-alak; se több, se kevesebb! kész a Procrustes ágya, csak belé 

kell fektetni az illető nyelvet: ha belé illik, jó a jó! Ha nem, vagy hosszabbra 

csigázzuk, vagy levagdaljuk fejét, lábát; de a mértéknek, úgy se’, ütni kell, azt 

parancsolja Procrustes-metaphysica! Már pedig világos, hogy a franczia 14 alakját, 

melyet a tényekhez mindig hűn még szaporítni is lehetne egy párral, 9 rovatba 

beférkeztetni nem lehet. De biz’ a németnek vagy magyarnak is bajos volna ám 

maga jószágából kitölteni. Több még az, hogy ha egy bizonyos nyelv idejeit oda 

adjuk tíz egyénnek ama rovatok alá besorozás végett, csak kettőjök munkája sem 

üt egyenlően ki, mire példáim vannak
68

), s a mi mutatja, menynyire nem 

alkalmasok ama rendszer combinatiói diagnosisoknak. Pedig reá nézve, mily ízűlt, 

mily tagosított, mily összevágó, mily symmetriás! Csakhogy a nehézségekben nem 

tesz másszerű szolgálatot, mint a holdvilágtalan éjeken a kolozsvári útczai lámpák, 

melyeket csupán arra valóknak monda egy elméncz hogy a setétséget darabokra 

szaggatják. Három dolgot kell vala megfontolni akár feltalálóinak, akár 

elfogadóinak. Meggondolhatják vala, hogy a nyelv organicus hajlékonyságát és 

                                                                                                                           
Abból azonban, hogy a franczia futurum exactum második értelmével találnak az iménti 

magyar kifejezések, nem következik, hogy az elsőbb tűzetes értelmére is találjanak, s ismét 

vétkes csigázása lenne a nyelvnek így beszélni, vagy írni: „Mikor el fogtad vinni a levelet a 

postára, hozz nekem szivart a boltból.” Vagy: „Ha elvitted lesz a levelet” stb. 

Akadtam én nem egy tős törzsökös magyar emberre, a kinek nem csak nem sértette a fülét ez a 

példa, de nyelvmívelési haladást is látott és követelt benne. Hja! Azt csak nem kivánhatjuk, 

hogy a nyelvérzék erősebb legyen mint Babylon. Persepolis vagy Palmyra; ezek pedig 

romjaikban hevernek. 
68

 Fogarasy és Finály, mint akademiai értekezéseik mutatják, mindketten a kérdéses schemára 

építik a magyar ige-idők használatát, s mily különböző eredmények! S aztán a korábbi iróinkból 

inducáló Hunfalvy mennyire eltávozik mindkettöjöktől! 
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hullám-vonalait nem lehet a csupa symmetria ridegen jegeczült szögeire feszítni, 

mint a holt ásványt. Meg azt, hogy amint a múlt-at, jelen-t és jövő-t egymással 

párosítva hozták ki a kilencz alakot, épen úgy tovább is lehetett volna menni, s 

amaz eredeti hármat ezek mindenikével összefogva, 27 alakot teremteni. Mert 

hiszen hol az ok, mely az első combinatiónál az „eddig jőj és tovább ne menj”-et 

parancsolja? Megláthatták és gondolhatták volna végre azt, hogy az igeidők 

alkotásába bizony más lényeges elemek is folynak be, mint csupán a puszta időbeli 

fokozat; s midőn ezeket tekintetbe nem vették, úgy jártak, mint az a gépész, ki 

csak az emeltyű abstract törvényét ismerné, és surlódásra s más gátló elemekre 

nem ügyelve, csupán avval akarna számítni; a minek aztán perse, hogy vagy 

kudarcz vagy – perpetuum mobile a vége. Végre ama szépen kivonalozott mutatós 

„schema” még csak nem is eredeti, metaphysicai ötlet, hanem Harris
69

) angol 

nyelvész eszméjének, mely hasonlókép igen is rendszeres ugyan, delegalább 

inductióban gyökeredzik, követelt kijavítása. Harris schemája: 

 

 
H a t á r z a t l a n H a t á r z o t t 

F o l y t o n o s B e v é g z e t t K e z d ő d ő 

Je
le

n
 I ask 

Je demande 

Interrogo 
™rwtî 

I am asking 

Je demande 

Interrogo 
™rwtî 

I have asked 

J’ ai demandé 

Interrogavi 

™rčtha 

I am going to ask 

Ja vais demander 

Interrogaturus sum 
mšllw ™rwt´n 

M
ú
lt

 

I asked 

Je demandai 

Interrogavi 

™rwt»sa 

I was asking 

Je demandai 

Interrogabam 

ºrètwn 

I had asked 

J’ avais demandé 

Interrogaveram 

ºrwt»ein 

I was going to ask 

J’ allais demander 

Interrogaturus eram 

œmellon ™rwt´n 

Jö
v

ő
 

I shall ask 

Je demanderai 

Interrogabo 
ºrwt»sw 

I shall be asking 

Je demanderai 

Interrogabo 
™rwt»sw 

I shall have asked 

J’ aurai demandé 

Interrogavero 

™rwthëj œsomai 

I shall be going to ask 

J’ irai demander 

Interrogaturus ero 
mell»sw ™rwt´n 

 

Látnivaló, hogy ez a minta-tervezet az angol időalakon, s így bár korlátolt, de 

tapasztalati alapon nyugszik, s e tekintetben nincs kifogás ellene. Azt is helyesleni 

kell benne, hogy a tény minősége – (mert a „folytonos”, „bevégzett”, „kezdődő” 

nem az időre, hanem a cselekvényre vonatkoznak) – kellő tekintetbe van véve. 

Hanem aztán az erőltetett rendszerezés, mi a papíron egyébiránt jól mutat a 

szemnek, az elébb nyert előnyöket csaknem elszalasztja. Némely felosztás nem is 

egyezik a valósággal; mert hogy: „I have asked” = megkérdeztem, azért jöjjön a 

jelen rovatába, mivel ha már egyszer megkérdeztem, most már megnyugszom 

rajta, vagy más szóval: most abban az állapotban vagyok, mint a ki már túl vagyok 

                                                 
69

 Hermes or a philosophical inquiry concerning the universal Grammar. Book I. ch. 7. 
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a kérdezésen, – azt bajos átlátni, s én részemről nem is látom. Már pedig ama 

kilenczes osztályozás épen erről az oldalról rokonos a Harris rendszerével, 

melynek megint megvan ugyanaz a hibája, tudnillik egy nyelvnek igen szűk ruha, 

holott másnak igen is bő köpenyeg. 

Szóval minden ily a priori schemák tökélyesen egy rangon állanak a 

„Naturphilosoph”-ok természetrajzi rendszereivel. 

Mi a második balfogást illeti, avval hamarabb végzünk. Tudjuk, hogy 

nyelvtanaink legnagyobb része a „renaissance” óta a latin grammatica rendszerét 

követi. Nem tudom más nyelveknek mit ártott, mit nem, de a miénken nem egy 

érzékeny csapást ejtett. Legkevésbbé szívelhető ezek közt az elbeszélő idők 

tökélyes összezavarása, s egyiköknek elferdítése. A latin grammatica azonban nem 

oka annak, hogy a tudatlanság – nem akarván vétkes léhaságot mondani – őt 

félreértette. Hogyan juthatott volna eszébe Priscianusnak, hogy lesz egykor oly 

magyar nyelvtanár, sőt lesznek sokan, kik nem tudják, vagy nem gondolják meg, 

hogy „tempus praesens, praeteritum, futurum” van ugyan, de tempus imperfectum, 

tempus perfectum, vagy tempus plusquamperfectum non ens, érthetlen gallimathias 

volna. S azok a nagy eszek még is úgy értették, mi több, abban az értelemben, 

vagy inkább nem értelemben, le is fordították, – csodálkozom, hogy a toll meg 

nem fordúlt a kezökben, és szemökbe nem fecskendette a tintát, – lefordították, 

mondom, alig-múltnak, félig-múltnak, fél-múltnak, s mit tudom én? minek. Ennek 

következtében lett aztán az az idvetlen zavar, mely egész elbeszélő prosánkat 

semmivé tette. Igaz, lehetnek oly szerencsétlenek is, kiknek nemhogy szívök, de 

fülök sem fáj, midőn ilyeneket hallanak, hogy „húsz esztendeig szeretém őt stb.” 

hanem én azt mondom, hogy siessünk helyre ütni, míg mégis lesz valaki, a ki 

bosszankodni tud rajta; mert különben majd eljön az utolsó Brutus, de már nem 

lesz, kinek „mentse meg a hazát.” 

 

16. §. 

 

Hetedik sajátság az ige származékai különféleségében áll. 

 

Ige-származék név alatt összefoglalom azokat a szókat, melyek a különböző 

nyelvek nyelvtanaiban a „nomen actionis, nomen agentis, infinitivus, participium, 

gerundium, supinum”, mint a melyeket már a 14. §-ben a tulajdonképi 

igealakoktól merőben különválasztandóknak nyilváníték. Igenis, miután a 

subjectum és praedicatum dualismusa mellőzésével, a mondatban egy uralkodó 

igét s alatta való igehatárzókat különböztettem meg, a közöttök való éles határnak 

– a mennyiben t. i. inductionalis eszmék közt éles lehet a határ – átlépését 

semmikép sem engedhetem meg. 

Ha e tárgyaban a különböző nyelvek tanait és rendszereit összehasonlítjuk, 

kettőt tapasztalunk igen gyakori ténynek. Egyszer azt, hogy azonegynemű 

származékot két nyelvben két neven neveznek; másszor ellenkezőleg azt, hogy 
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azon nevezet alatt két nyelvben két különböző dolgot értenek; s e kettőnek 

következése: sok zavar mind elméletben mind gyakorlatban. Az első miatt 

azonban jóval kevesebb a baj, mert hiszen az azonságot a különböző név alatt is 

könnyű fellelni; de aztán az is igaz, hogy a névbeli különbség a legazonosbaknak 

látszó igeszármazékokra nézve is némi árnyalatbeli különbségeket rejteget. Így 

példáúl a sémi nyelvek „nomen actionis”-a és a nyugoti nyelvek „infinitivus”-a 

sok tekintetben hasonló, de némelyekben mégis különböző fogalmakat jelelnek. A 

második rendbeli összetévesztés ellenben csalókább, bajosabban bonyolíthatni ki, 

és olykor nyelvferdítő befolyása van. P. o. a szanszkrt infinitivus a hasonnevű latin 

igeszármazéktól voltakép különbözik, s inkább a „supinum”-mal analog. Az angol 

participium, mely „ing”-ben végződik, három különböző értelmet foglal be, 

melyeknek más nyelvekben három különböző megfelelője van ugyanannyi név 

alatt, ú. m. substantivum verbale, gerundium, és részint valódi participium (nomen 

agentis). A magyar participiumoknak más értelmi körük van, mint más 

nyelvbelieknek, melyekkel párosítni szokták a paradigmákban. De biz a mi 

infinitivusunk és más nyelvek azon név alá foglalt alakjai sem fedik egymást 

értelmileg. Az összezavarás gyakorlati következményeire nézve csak két esetet 

említek meg, nyelvünket illetőt. Forditóinknak, midőn idegen nyelvben, kivált a 

nyugatiakban, infinitivust látnak, még csak eszökbe sem jut, hogy talán lehetne oly 

eset, melyben magyar infinitivust nem volna szabad használni helyette, s azért 

olvas az ember oly magyar (?) mondatokat, hogy majd elszédül belé. Csak a 

legborzasztóbbak egyikét idézem: „Nem mondtam le még a reményről, önt 

házamnál láthatni.” – Második ügyetlenség az ily kifejezéseknek, mint: „mosópad, 

iróasztal, evőkanál, hálósipka.” stb. megkísértett és részint végre is hajtott 

kiküszöbölése. Ürügye megint a latin -ans, -ens és a magyar -ó -ő végzetű 

participiumok azonosítása. Mivel amaz szigorúan „nomen agentis” cselekvő 

subjectumot jelelő adjectivum, tehát emennek is annak kell lenni. Távúl legyen! 

Az -ó -ő végzetű participiumnak a magyarban szélesb és a „nomen actionis-”hoz 

közeledő értelme van, mint kitetszik az ilyekből: „látogatóba megy”, „síróba 

fakadt”, „messzelátó” és több másokból. 

Még meg kell említnem némely nyelvészeink költött szabályát, mely 

hasonlókép a verbale nomenek jelesen a nomen actionis természetének nem-

ismeréséből és így valódi tudatlanságból származott, s a melyet ők író 

közönségünkre reátudni bírtak. Hadd mondjam el egyikök szavaival: „Igen jól 

megkülönböztetve kell élni azon magánértőkkel, a melyek a cselekvő és szenvedő 

időszókból formáltatnak; nehogy egyik a másik helyett tétettessék, p. o. 

Jó így beszélni: Rosz így beszélni: 

Az Isten hiveinek üldöztetések üldözések 

E világnak teremtetésétől fogva teremtésétől fogva 

A nyavalyának megorvosoltatása orvoslása 

A bűnösök megostoroztatása ostorozása 

A tévelygések megczáfoltatása czáfolása 
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Az Istennek segítségűl hivattatása hivása 

A Krisztusnak megcsúfoltatása csúfolása 

Az Istennek imádtatása imádása 

1. Gyarmathi Sam. Magyar nyelvmester I. 159. lap. és még egyszer 

szükségesnek látja ismételni a 276. lapon: „A szenvedő jelentésű neveket, melyek 

részelményekből lettek, szorgalmatosan meg kell különböztetni a cselekvő 

jelentésüektől: p. o. Az ember teremtetése (nem teremtése, mert nem ő teremt, 

hanem az Isten). Az ember megigazíttatása (nem megigazítása). A gonosztevők 

megöletése a bírót illeti, de a megölése a hóhért.” 

Mit tegyek jobbat, mint ha Gyarmathink tekintélyével szembeállítom a 

legderekabb és leghíresebb nyelvészek egyikét Ewald-ot, ki is (Gramm. arab. I. 

pag. 162.) így nyilatkozik: „Ut in nomine abstracto quovis nullum est sive agentis, 

sive patientis discrimen, sic neque in infinitivo Arabum; id e solo nexu patet 

orationis.” [54] És ezt igazolja nem csak csekély tapasztalásom, de fel merem 

szólítni Európa minden nyelvészét, hogy mondjon egy ellenkező vagy gyengítő 

tényt. – No már hogy a magyar nyelvnek oly valami élesen kitűnő sajátsága 

legyen, melynek más nyelvekben épen semmi nyoma, azt ha merőben és 

apodictice nem tagadhatjuk is, de bizony felettébb nagyon valószínűtlennek kell 

állítanunk. Mert csakugyan ha ilyes szükség, t. i. a nevekben a cselekvő és 

szenvedő állapot kijelelése átalában léteznék, csaknem lehetetlen, hogy annyi 

különböző nép nyelvében e szükség kielégítésének bár tökélytelen durványa ne 

mutatkoznék. Különösen várhatná az ember a sémi nyelveknél, hol egyetlen egy 

szótagbeli önhangzó változása mindjárt megtette volna a kivánt szolgálatot. E hát 

már magában gyanússá teszi az egész dolgot. Igaz hogy gyanúra senkit és semmit 

se lehet végkép elitélni, és a jelen esetben, ha a tény tisztában volna, minden 

valószinűtlenség daczára, el kellene ismernünk e kivételes sajátságot. Úgy de nem 

az, mert az a „tat” vagy „tet”, melylyel nyelvészeink ama megkülönböztetést 

eszközölni kivánják, a legszélsőig engedve is kétes, és szintúgy lehet causale mint 

passivum viszony jele, és tulajdonítsunk bármi csekély érvényt a nemzet 

élőbeszédének, ez eldönti végkép a kérdést, és az ilyeket, mint: „étetés, itatás, 

kapáltatás, építtetés, öletés, patkoltatás” és száz meg száz mindannyiát, mások 

által eszközlött cselekvényt jelentő névszóknak határozza. Sőt furcsa dolog látni, 

mikép kapott ki a józan ész és természetes nyelvérzék a Dr. Gyarmathi pedant 

rendszereskedésén, midőn utolsó példája, az ő saját magyarázata szerint, épen azt 

erősíti, a mit – minden elfogúlatlan magyarral kezet fogva – én állítok. Mert hisz 

azt mondja, hogy a „megöletés a bírót illeti”, – természetes, hogy azt, mert a bíró 

ölet; – „a megölés a hóhért”, – igen, mert a hóhér maga öl. Az ő elmélete s 

analogiái szerint pedig ebben a mondatban mind a két helyt „megöletés”-nek 

kellene állani, mert hiszen minden esetre a gonosztevők „öletnek meg.” 

Egyszersmind az is kitetszik, hogy nem egyszer bevégezhetlen vita tárgya lenne, 

hogy kire vagy mire vonatkozzék a névszó, és így hogy minő alakban képezzük; 

holott az élet szentesítette theoria és praxis szerint kétség soha sem lehet. A házam 
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épitését*** építőmesterre bíztam, és 50,000 frtomba kerűl az építtetése. Mind a 

két jelentést tulajdonítni pedig a tat-nak józanúl nem lehet, mert az igazán 

kibonyolíthatlan zavart okozna, s fájdalom! jelenleg – hála metaphysicálásunknak 

– jórendin benne is vagyunk. Szintúgy vagyunk a va ve végzetű participiumok 

állított passivizálásával is. 

Osztályozásaink örökké vigyorgó Mephistophelese, az átmenet, az ige és 

igeszármazék közti – feljebb annyira sürgettem különbségre is gúnynyal tekint. 

Csak hadd tekintsen! Mi azért osztályozásunkkal – ha jogosak és alaposak – 

nemcsak fel nem hagyunk, hanem magukból az átmeneti jelenségekből is 

ismertető újabb tanuságokat, jellemző vonásokat igyekszünk nyerni. Így a jelen 

esetben is. Az ige értelmű szót valódi igévé a gyöknek vagy illetőleg törzsöknek a 

személyhez, számhoz, időhöz való alkalmazkodása teszi, melynek eszközei az elő- 

utó-, benső ragok és a flexio – már hol egyik hol másik, gyakran többen is 

egyszerre. No már vannak oly nyelvek, melyekben az ige-gyököt vagy törzsököt 

mind ama változások egyike se vagy igen kevéssé módosíthatja. Ilyen példáúl a 

chinai, nyelv, melyben az ige-gyök egyátalában változhatlan; ilyen a tibeti, 

melyben csak két alakot ölt: egy cselekvőt, melynek egyszersmind jelen értelme, 

és egy szenvedőt, mely egyszersmind múlt is. A kopt nyelvben meg csak egyetlen 

egy ige van, ú. m. a lét-ige, s ez egyedűl teszi folyóvá, elevenné a többi ige-

gyököket. Mind ezekben hát az ige és igeszármazék eszméje összefoly, nem 

nevezhetni az illető szókat tulajdonkép se igének se nomen actionis- vagy 

agentisnek, se participiumnak, se infinitivusnak, mégis alkalom szerint mindenik 

helyett szolgálnak. Ám de ezek ismét nem külön szigetelt jelenségek, hanem 

folytonos sorban vannak velök egyfelől azok a participiumok, melyek a sémi 

nyelvekben szükségből, a szanszkrtben, nem ritkán a latinban, (hogy a magyarban 

is meg van legalább tehetségkép, láthatni abból a példából, melyet Gyarmathi 

fogalmazott. L. Magyar Nyelvmester. II. dar. 151. l.) – úgy szólva fényűzésből 

szolgálnak bizonyos idők helyett; másfelől azok a participiumok és infinitivusok, 

melyek oly sok nyelvben a segédigékkel kapcsolva az úgy nevezett szerkesztett 

időalkatokat képezik. 

Ime ismét minő gazdag szülesége alakban és csoportosításban azoknak a 

jellemvonásoknak, melyek különböző nyelvek mondatainak oly különböző, 

egyszersmind oly határzott színezetet adnak, úgy hogy még a legrokonabb nyelvek 

közt is némi határvonalat állítnak. Hasonlítsuk össze csak a szabatos zsidót a 

terpedt aramaeaival! E különbségek számba nem vevése olykor igazságtalan 

követeléseket szűlt. P. o. Tacitusnak egyetlen egy fordításával sincs a világ 

megelégedve, sőt a legengedékenyebb rész avval akarja elsimítani a dolgot, hogy 

Tacitust egyenesen fordíthatatlannak nyilvánítja. Pedig a dolog természetes 

magyarázata az, hogy az emlegetett szerző utánozhatlan „concisio”ja és (olykor 

csak látszó) „praegnans” volta legnagyobb részt maga a latin nyelv concisiója és 

praegnantiája, egyszerű ige-idejeinél, participiumos és infinitivusos szófűzéseinél 

fogva, s Tacitusnak e sajátságokat csak annyiban tulajdoníthatni, a mennyiben ő 
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űzte az előttünk, ismeretes írók közt talán a legszélső határig a latin nyelv e 

vonásai felhasználását. Ezeket hát egy nem latin nyelvre átvinni ép oly lehetetlen, 

mint – fűrészszel gyalúlni. Lehetne könnyen oly egyén, a ki egy Thukydidest vagy 

Montesquieut nem kevésbbé „concisus”oknak és „praegnans”-oknak tartsa; de a 

nyelvek, melyeken írtak, főkép particuláik halmaza miatt, nem hagyják azt a 

benyomást keletkezni az olvasóban. Homerus epos-ai méltósággal hömpölygő 

Dunája Virgilius utánzásában egy lejtős völgyön lerohanó hegyi-patakká válik, s a 

különbséget legalább is nem csupán a két költő egyéniségéből, hanem az illető 

nyelvek különböző geniusából is magyarázhatni. Hasonló viszony van Pindarus 

ódái és Horatiusnak legdörgőbbjei közt. Meglehet, hogy emez 

– ceratis ope Daedalea 

Nititur pennis – [55] 

hogy nem emelkedik oly magasra, de azt nem tagadhatni, hogy sebesebben 

repűl, és csak azért, mivel latinúl s nem görögűl ír. Előre megjövendölöm, hogy 

épen úgy jár az, a ki Göthe „Hermann und Dorothea”ját kísértendi meg magyarra 

fordítni. Simaságot, képet, festést, szívet, kedélyt s több ilyet mind visszaadhat, de 

azt a szelid nyugalmat, mely az egészen épen az eredeti nyelvnél fogva elömlik, 

katonásabban léptető, csörtető nyelvünk épen úgy nem engedi viszszaadnia, mint 

Paul de Kock német fordítójának a német, a franczia könnyű tánczát. 

 

17. §. 

 

A mondat nyolczadik sajátságát kereshetjük  

a határzó és határzandó közti viszonyban. 

 

„Határzó és határzandó”nak – (sem nyelvészek sem logikusok nem tarták 

méltónak nevet adni ennek a viszonynak) – nevezek oly pár szót, melyek közöl az 

egyik, mint jegy vagy tulajdonság, a másik mint fogalomnév mellé a végett 

helyződik, hogy azzal együtt egy alsóbb fogalmat alkosson. A természet-rajzban 

igen is tudják jelelni az ily szópárt e kifejezéssel: fajnév; de ezt itt nem 

használhatom, bár megemlítése segít világosabbá tenni e czikkben felvett 

tárgyamat. Ily szópárok: a név névmellékkel, a név viszonyragos névvel, az 

úgynevezett appositio, a névmellék adverbiummal, az igeszármazék viszonyragos 

névvel, névmellékkel vagy adverbiummal. Ide tartoznék még az ige is az 

igehatárzóval, de minthogy a köztök létező rendviszonyt – csak is e tekintetben 

akarván e viszonyról szólani – már a maga helyén megemlítettem, itt nem 

ismétlem. 

Mint érintém, a határzó és határzandó közti viszonyt csak a rend, az „egymás 

után”, a helyzet tekintetéből fogom fel, mert más oldalról nem a nyelvészet tárgya. 

Így is szolgál sajátsági vonás gyanánt a mondatban, miután vannak nyelvek, 

melyekben a határzó a határzandónak mindig előtte, vannak, a melyekben mindig 

mögötte, ismét mások, melyekben bizonyos és szabályzott esetekben előtte, 
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másokban mögötte áll. A helyzetre vonatkozik továbbá az a különbség is, mely 

szerint a mondatban a határzó és határzandó mindig egymás mellett álljanak-e, 

vagy más szók által olykor eltávolítva egymástól? Az utóbbi természetesen csak 

oly nyelvekben lehető, melyekben a concordantia és ennek szembeötlő vonásai a 

kérdéses viszonyban levő szók egymáshoz való tartozását világosan kimutatják. 

Mind ezek ámbár igen ritkán víttatott sőt emlegetett dolgok, mindazáltal oly 

világos és könnyen fellelhető tényeken épűlnek, hogy átalán véve sem részletezést 

sem tanúskodó példákat nem tartok szükségeseknek a megbizonyítására annak, 

hogy a határzó és határzandó közti helyzetviszonyt a különböző nyelvek mondatait 

jellemző vonás gyanánt nézhetni. 

De van egy eset, mely egy kis külön fontolást érdemel. Ez a birtokviszonyé, 

mint a melyben a birtok a határzandó, a birtokos a határozó képét viseli. 

Mejegyzésre méltó, hogy ebben a viszonyban az ismeretes nyelvek legnagyobb 

része a birtokost vagyis a határzót jeleli ki, a birtoknak semmi megkülönböztető 

jelet sem juttatva. De van egy pár, jelesen a zsidó, az arab és a magyar, melyek a 

birtokosnak nem adnak jegyet, hanem a birtokot különböztetik meg. De hogy az 

átmenetelek se hiányozzanak egyfelől, egy sémiféle nyelv, a syriai, mind a 

birtokost mind a birtokot kijeleli, emezt néha kétszeresen is. Másfelől a magyar is 

teszi ezt bizonyos esetben, dativus ragot használván a birtokos jelelésre. De aztán 

van neki egy, úgy szólva, kezdődő genitivusa is, mely ismét megjegyzésre 

méltólag, csak akkor áll elé, midőn nincs mellette birtok vagyis határzandó, s a 

melyet korábbi nyelvtanaink nem ok nélkül soroltak a latin genitivus helyére, 

ámbár köréből csak igen kis megyécskét foglal el. Nincs miért magyaráznom, 

hogy itt az -é végű birtokosról szólok, melyhez járúl az „enyim, tied” stb. is.
70

) 

 

18. §. 

 

A mondat kilenczedik jellemző vonását a szerkesztvények nyújtják. 

 

A szerkesztvények (compositum, vox composita) jó értelmezését adni, igen 

nehéz. Ha csak külső jeléről veszszük, s azt mondjuk, hogy megszakasztás nélkül 

összeírt két (vagy több) szó szerkesztvény: ez értelmezés, ámbár gyakorlatban 

legközönségesebben, majdnem egyedűl, használt ismertető jelnek felel meg, de 

kétség esetében nem segít ki a bajból, s mi a legfőbb, döntetlenűl hagyván azt a 

kérdést: „de minő szókat kell hát összeírnunk?” csak tovább hárítja a nehézséget. 

Aztán a szanszkrit nyelvben, a hol orthographiai tekintetből mindig egymáshoz 
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 Szász Károly „Parthenon”jában ezeket: emberé, állaté, asztalé stb. ezekkel azonosítja: 

emberi, állati, asztali stb. Azután tovább terjesztve a hasonlatot, a genitivus és adjectivum közt 

semmi különbséget sem akar ismerni. Annyira megy, hogy gymnasialis használatra írt latin-

nyelvtanocskájában az „ego”t imígy declináltatja: „Nominat. ego. Genit, meus, mea, meum, 

mei, meae, mea.” [56] – Csak annak akarám példáját adni, minő labyrinthusba tudja keverni egy 

speculativ ötlet még az eszes embert is. 
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van ragasztva egy falka szó, melyeket más írás szerint külön kellene írni, épen 

rosszúl járnánk vele. Ha azt mondjuk, hogy szerkesztvény az a szó, melyben egy 

gyöknél több van, avval se megyünk semmire, mert hiszen a képzők és ragok is 

mind gyökökből eredtek, s így majd minden szóra reá illenék értelmezésünk. Vagy 

igazítsunk rajta hogy: „a képzők és ragok kivételével”? Úgy de a szerkesztvény 

nem csinált, hanem természetes – inductionalis – fogalom, s az értelmezőnek 

számot kell adni, miért rekeszti ki a képzőket és ragokat. Azt mondja tán, hogy 

„mivel ezek gyökei nem képeznek önálló szókat.” Evvel elhallgattatják ő 

kegyelmét a szóelemzők, és bizony számos esetben részökre kell állanunk. Most 

már kifogytunk a nyelvtani értelmezésekből, fordúljunk a metaphysicaihoz. 

„Valódi vagy saját összetétel az, melyben két vagy több szó egyesítése által egy 

harmadik, új, fogalom áll elő, mely, ha az összetétel részei külön vétetnek, általok 

ki nem fejeztetik”
71

). E megvesztegethetne, mert olyformán veszi fel a 

szerkesztvényeket, mintha kimiai egyletek volnának, melyekben positiv és negativ 

elem, vagy sarany és alj egymást neutralizálják, s ennélfogva természettani 

analogiáimnak hizelkedik. De én ellentállok nagylelküleg a kísértetnek, s 

megmondom himezés-hámozás nélkül, hogy ha az előbbi értelmezések nem 

valának kielégítők, minden esetre illők, ez az utóbbi tíz közől kilencz esetben hágy 

cserbe, s eső elől az eszterhaj csorgója alá jutottunk. Nem csak hogy 

lehetetlenséggel határos az a fokozat kiszabása, a melyen az értelem összeolvadása 

szerkesztvénységre jogosítson két vagy több összeragasztott szót, de a legnagyobb 

részében a világismerte compositumoknak meg sincs kísértve ez a követelt 

összeolvadás. Egy cseppel sem olvad biz’ a jobban össze, mint egy substantivum 

az adjectivumával. Sőt Grimm, az elismert tekintélyű nagy nyelvész, nem is 

követeli e jellemvonást a szerkesztményeknek, midőn így szól: „In den 

zusammengesetzten Wörtern werden beide Wurzeln betont.” 

Így áll a szerkesztvények ügye jelenleg, és távúl legyen, hogy a különben is 

elég gyarló állapotot egy elszerencsétlenendő újabb értelmezési kísérlettel még tán 

nagyobb homályba borítsam. Csak azokat a tényeket sorolom elé, melyeknek a 

szók szerkesztésével valamennyire állandó kapcsolatban létét mutatja ki az 

inductio : 

1. A szerkesztvényben összekapcsolt szavakat a nyelvérzék egmással szorosb 

kapcsolatban levőknek képzeli, mint bármely más két szót, melyek egy bizonyos 

mondat részeit képezik egymás közt. 
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 Lásd az akademiai bizottságtól beadott tervet a magyar helyesírás- és szóragasztásról (Pest, 

1856). E terv alatt az én nevem is áll; mert bizottságban a kevesebbség engedni tartozik, de az 

„óvás” fennhagytával. Pedig nem csak ez az egy dolog, a mit ott magaménak nem vallhatok, 

hanem, a többit elhallgatva, csak a magyarságáról szólok az idézett értelmezésnek, mely 

körűlbelűl a következőt akarja mondani: „Valódi vagy tulajdonképi szerkesztvény az, melyben 

két vagy több szó egyesítésével új fogalom áll elé, melyet az összetétel részei különvéve nem 

fejeznek ki.” A gondolat így sem jó, de a szókötés nem német, mint az eredetiben. 
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Hogy ez a viszony képzete utoljára egészen elenyésző fokozat alá van vetve, 

önként érthető. Sőt ugyanaz a viszony hol elég a szerkesztvényre, hol nem. Nevet 

a mellékével rendszerint nem kapcsolnak szerkesztvénybe, mégis ott a 

„respublica” „Schwarzwald” „Rothholz” stb. és teméntelen a szanszkrtban. Ezek 

között egy nevezetes osztályt képeznek azok, melyek saját utóraggal felruházva 

egy más dolog tulajdonságát jelelik. Ilyek a magyarban „kék szemű” „zöld levelű” 

„piros virágú” stb. csak hogy nálunk nem nézik szerkesztvényeknek, mint a 

perzsában és szanszkrtben. Aztán mondjon az ember teljesen átalánost a 

compositióról.
72
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2. A szerkesztvényt alkotó szók megszakasztás nélkül öszsze szoktak írva lenni. 

Megjegyeztük feljebb, hogy más tekintetekből is történik összeírása a szóknak; 

itt pedig más oldalról jegyezzük meg, hogy némely nyelvekben külön írnak és nem 

néznek szerkesztvényeknek oly szókat, melyeket értelmökre nézve más 

nyelvekben azokká képeznek. Így a sémi nyelvekben status constructusba kapcsolt 

szópárok nagy része akármikor megjárnak szerkesztvényeknek, s ott, a hol a 

hosszas használat és szokás összemondatta őket, mint p. o. a tulajdon nevekben, 

ott azokká is váltak. 

3. Ha két szó alkot szerkesztvényt, határzó és határzandó viszonyában vannak 

egymáshoz. 

Ez alól nem ismerek más kivételt, mint a szanszkrt „dvandva” nevű 

szerkesztvényeit. – (Azok a benszülött nyelvészek panditák, az összehasonlító 

nyelvészet segítségét nélkülözve is, bámulatos ügyességet és éles látást fejtettek ki 

nyelvök tulajdonságai nyomozásában, és kijelelésében). – Az ilyek, tökélyesen 

egy-érvényű és rovatú szók kapcsolatai, mintha p. o. magyarúl ezt, hogy: „egy 

király és egy koldus” így mondanók ki: „király koldusok”, csak hogy a szanszkrt 

nem a többes hanem a kettős szám ragját veti utána. Hasonló ehhez azonegy szó 

ismétlése, mint p. o. „pacsatipacsati” = „főzfőz” azaz folytonosan főz, mint 

népmeséinkben: „mennek, mennek, mendegélnek”, csak hogy ezekben a két szó 

értelme igazán egygyé van olvadva. Más példa: „grámógrámah = „falukfaluk” 

azaz: falvak sora. 

Minő közelebbi viszonyban legyen a határzó a határzandóhoz a 

szerkesztvényben, az illető nyelv sajátságától függ. Némelyek, mint jelesen a 

szanszkrt és a német, e tekintetben csaknem határtalan szabadságot igényelnek.
73

) 
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 Íme csak ebben az egy dologban háromféle útra indúlt a három nyelv. A szanszkrt egészen 

össze, egy szónak írja a szövegben jellemzett párosításokat; a magyar két külön szónak. A 

perzsa közép útat követ, mert e szerkesztvény elemeit szorosan egymás mellé írja ugyan, de 

még sem egy szónak, a mennyiben a rendszerint kapcsolni szokott betűket ilyenkor nem 

kapcsolja vagy vonja össze. A német a szanszkrttal tart. 
73

 Lássunk nehány példát a következésiért: ansakrana: részekre (portiókra) való osztás; 

ansumálin: sugarakkal koszorúzott; dhánhártha: rizszsel szerzett gazdagság; jupadáru: áldozatra 

való fa; vjághrabhaya: tigristől való félelem; mászadhéja: egy hónapban adandó; sarírántakara: 

testeknek végetvető. („Testvégvető”, írná tétovázás nélkül a mostani magyar stylista). 
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A görög már jóval korlátoltabb. Hogy a magyar mennyire szenvedi meg ez idegen 

vonás reá erőltetését saját természete megvesztegetése és elkietlenítése nélkül, a 

más kérdés, melynek megoldását második (tüzetesen a magyar nyelvnek szentelt) 

értekezésemben fogom megkísérteni. 

Itt van helye, egy következő pontért, megemlíteni, hogy némely 

szerkesztvények, melyek eredetileg bizonyos tárgy tulajdonságát fejezték ki, 

használat által e tárgy nevévé váltak, minélfogva elemeik önállóságukat egészen 

elvesztették, úgy hogy a hallóban a szerkesztvények már csak az illető tárgy 

képzetét ébresztik. Ez aztán a többször emlegetett összeolvadás legmagasabb 

fokozata, mely felé közelítő számtalan árnyalat közt nincsen határ. Ilyenek 

magyarúl: „semmirekellő”, „naplopó”, „akasztófavirág.” (Ilyenné vált a 

„csecsemő” is, de főkép azért, hogy az „emő” szó kiveszett a nyelvből.) 

4. A határzó rendszerint megelőzi a határzandót a szerkesztvényben. 

A mely nyelvek szószerkesztésbeli hajlékonyságukról ismeretesek, azokban, 

mint a szanszkrtban, perzsában, görögben, németben, muszkában, – a többi szláv 

nyelvekről, aztán a basqueról, keltáról stb. szóljanak a kik „vesződtek” velök – 

mindnyájában nem csak uralkodni, hanem az egy görögben némi kivétellel, 

egyedűl uralkodni látjuk ezt az elvet. A görögben is az eltérés csak nehány ily 

szóban mutatkozik, mint: ?elx…rwn, mellÒgamoj, misÒponoj, mnhs…aoj, 
iloerd»j, iloma?»j melyeknek első eleme bizonyos kiható értelmű 

igetörzsök, másodikja az a tárgy, a mire az első kihat
74

). Ellenben azokban a 

                                                                                                                           
És ezt a sokféle viszonyt, melyben a határzó áll a határzandóval, a legparányibb külső jel se 

különbözteti meg egymástól. Mindeniket csak találgatnunk kell, mint a németben: 

Dampfboot: gőzzel hajtott ladik. 

Gottesfurcht: Istentől való félelem. 

Nächstenliebe: felebarátunk iránt viseltető szeretet. 

Stangenbohnen: karós paszuly. 

Fiebermittel: láz ellen való szer. 

Wundfieber: seb miatt támadó láz. 

És több ilyen ezer meg ezer. No már itt az a kérdés lebben fel: egyez-e a magyar nyelv 

természetével, sajátságaival, ős analogiáival ez a neme a szószerkesztésnek? – Nyelvmívelőink, 

azaz: vaktába fordítóink gyakorlata, Fogarasy nyelvtana, a Magyar nyelv rendszere, az „Orvosi 

heti lap” és Oroszhegyi Józsa azt mondják, hogy igen! Én tagadom. A „miért” II. 

értekezésembe tartozik. 
74

 A szanszkrit aránylag újabb alakjában (az eposok korán kezdve) nincs meg ez a kivételes 

szerkesztvény; de igen is megvolt a védá-k nyelvében, mint p. o. szanad-vádzsa: eledel-

osztogató. Elemei szanat: osztó és vádzsa: eledel. – Azt hiszem azonban, hogy ezt a visszásnak 

látszó esetet nem lenne nehéz az illető nyelvek átalános szabálya alá felvenni, hogyha úgy 

nézzük a kivételes szerkesztvényeket, mint ezeket: „rothwangig, piros pofájú” stb. Pl. 

il£deloj = szeretett testvérű; szanatwadzsa = osztott eledeles stb. A többit kísértse meg az 

olvasó, imígy módosítani. – Van ellenben egy nyelv, melyben ámbár gyakoriak a 

szerkesztvények, de mégis a határzó mindig hátúl van a határzandón, s ha kettőnél több törzsből 

áll a szerkesztvény, mindnyája e viszony szerint sorakozik. P. o. átkozódó = gyeiua = mondó 

átkot, e helyett, hogy átkot mondó. Tűrő = érhars-hit = csináló késleltetést szívet (indúlatot), 
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nyelvekben, hol ezt a rendet megfordítva tapasztaljuk, azt is látjuk egyszersmind, 

hogy a szerkesztés – úgy szólva élő – tehetsége a nyelv kifejlése és megállapodása 

óta elenyészett, mint p. o. a sémiekben, a francziában stb. P. o. Ab-raham, Ben-

oni, Ben-jamin, Samu-el; – garde- robe, cerf-volant. – Megtörtént azonban ez a 

hátralépés a latinban is, ámbár a hajdanból maradt szerkesztvényei – causidicus, 

carnivorus, floriger, pedissequus – az átalános elvhez tartják magokat. 

„Paterfamilias”-t és a „respublica”-t csak az összeírás láttatja vagy inkább színleti 

szerkesztvényeknek. [57] 

5. Az első szó törzsök-alakban, olykor kötő betűvel, van a másodikhoz 

ragasztva. 

Nem szolgál különös dicsőségére az európai nyelvészetnek, hogy a brahman 

panditáknak kelle megtanítni őket arra, hogy valami olyas is létez a nyelvben, a 

mit „törzsöknek” (Stamm, thema) neveznek
75

). Sőt még most sem méltányolják 

azt a gyakorlati fontos szolgálatot, melyet a törzsökök a nyelvtanulás 

könnyítésében tenni képesek. Pedig oly egyszerű az egész dolog: „törzsök” a 

szónak az a része, a mi a ragok lefosztása után megmarad; tehát hol a csupasz, hol 

képzőkkel toldott vagy szaporított gyök. Ilyekből kell összetenni a 

szerkesztvényeket, fenhagyva mindazokat a változtatásokat, melyeket az egymást 

érő betűknek az illető nyelv hangtani szabályai szerint, vagy egymás miatt, vagy 

az olykor közikbe szúrt kapcsoló betű (Bindelaut) miatt netalán szenvedniök kell. 

Pl. „carnivorus”ban az első elem carn, caronak a törzsöke, kapcsoló betű pedig az 

i. – podÒèhj-ben (Hom.) pod- (podj törzsöke), kapcsoló betűje nincs. A törzsök 

elméletével ismeretlen egykori philologia ezeket úgy magyarázta, hogy carnivorus 

a carnem vorans-ból, podèhj a pÒdaj èÚj-ből vannak összehúzva! – Létez egy 

                                                                                                                           
azaz: indúlat-csillapítást mívelő. Ez a kopt nyelv sajátsága, melyet szövegem leírásakor még 

nem ismertem, minélfogva hiányos inductión épűlt ottani állításom, miszerint a hátúlhatárzó 

nyelvek szerkesztvények alkotására kevésbbé alkalmasoknak látszanak, ez esetben kivételt 

szenved. Meglehet, hogy teljesebb ismeret még inkább csökkentené. De míg ezt a tapasztalást 

vagy magam meg nem szerzem, vagy másoktól hitelesen nem értesülök róla, addig, ha szűkített 

átalánosságban is, állítmányom mellett maradok. 
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 Mennyire túlszárnyalták a magok egyetlenegy nyelvére szorított „panditák” az annyi 

segédeszközzel rendelkező európai nyelvészeket, kitetszik a szerkesztvényekről szóló 

tanjokból, melyben ez ügy szellemi részire az Induson innen nem álmodott figyelem van 

fordítva. Náluk a szerkesztvények értelmök szerint rendezvék és műszavakkal jelelvék. Első 

rovat a dvandva, melyet a szövegben magyaráztam. Mánsodik a tatpurusa, melyben a határzó 

és határzandó két külön dolgot jelentenek, milyenek magyarúl: házfedél, hajókötél, istenadta, 

ebszülte stb. Harmadik a karmadhárja, melyben határzó és határzandó ugyanazt a dolgot vagy 

személyt jelelik, milyen p. o. királyasszony, vagy úrasszony. Ilyen a német wolkenschwarz. 

Negyedik a dvigu, melyben a határzó: számszó, pl. kétkrajczáros (pogácsa vagy egyéb). Ötödik 

és utolsó a bahuvríhi, melynek természetét ezekből a magyar példákból: pirospofáju, 

mankólábú, kékvirágos stb. nemileg megérthetni. A német színvonalos nyelvészek a görög 

nyelvtanban ezek helyett a „Bindelaut”okkal vesződnek; pedig előttök áll, hogy „a betű megöl, 

a lélek megelevenít.” 
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pár példa jelesen a szanszkrtban, hogy az első elem ragozva van, de igen ritka 

kivételt képez. 

6. Ha kettőnél több elem járúl a szerkesztvényhez, az elébbi vissonyok 

ismétlődnek. 

Itt jő már elé az a fontos kérdés, hogy p. o. a+b+c+s képlet alatt gondolva a 

szerkesztvényt, melynek a, b, c, a határzó elemei és s a határzandó, minő 

viszonyban legyenek egymással a, b, és c? A legtermészetesebb felelet erre a 

volna, hogy b c-nek, és a b-nek szolgáljon határzó gyanánt. És hogy ez a viszony 

nem elérhetlen eszmény, lehet akárhány példával bizonyítni a szanszkrt nyelv 

rőfös szerkesztvényeiből. Az eltéréseket pedig könnyű igazolni két eset nyomán. 

Elsőben, midőn a határzó elemek közől kettő „dvandvá”-t alkot, azaz tökélyesen 

coordinált két fogalmat teszen, a mely hát mindenik külön-külön s egymástól 

függetlenűl vonatkozik e meghatárzandóra. Másodszor, midőn egymás mellett álló 

akármely két elem elveszti önállóságát, s kisebb-nagyobb fokozatban egy 

fogalommá olvad össze. Ily esetben az oly forma szerkesztvényeket is, a milyeket 

a 4. szám alatt emlegettünk, t. i. hogy elűl áll a határzandó bennök, lelünk kettőnél 

több elemből is alkotva, pl. ilo-arpo-Òroj, melyben a arpoÒroj 

egyszerűen csak „termő”-t jelent; ilo-met£-boloj, (met£boloj: változó); ilo-
pšnt£tloj, (pšnt£?lon: a játékküzdelmek együvé foglalt bizonyos csoportja). 

7. Szerkesztvény eleme az úgynevezett beszéd-részek akármelyike lehet. 

Ezek azok a vonások, melyeket hol halványabban, hol setétebben tapasztalhatni 

a különböző nyelvek szerkesztvényeiben. És épen árnyalataik különbségénél s 

ilyen vagy amolyan csoportozataiknál fogva jellemzik az illető nyelv mondatait, s 

ennélfogva magát a nyelvet. 

 

19. §. 

 

A névmások ügye, mint a mondat 10-dik jellemző vonása. 

 

Soha és semmiben a józan ész és logika oly nyilvánosan, oly hosszason, oly 

büntetlenűl orra körűl paczkázni nem engedett, mint az úgynevezett névmások 

által. Ily analysist és következtetést, mint: „Mikor valakinek nevét nem tudom, 

elfelejtettem, vagy nem akarom kimondani, így szólítom meg: te; tehát a névmás a 

beszédnek az a része, a mit név helyett mondok”; nemhogy egy falusi iskolai 

tanítónak, de egy kisdedovónak vagy száraz dajkának sem lehetne megengedni, 

vagy ha megtette, megbocsátani. Hát még nyelvtanárnak, nyelvésznek? – hát még 

azt, hogy nyelvtanítási módszert alapítson reá?! Hisz’ a felhozott esetben nem csak 

azt mondjuk, hogy „te”; hanem: „földi, atyafi, komé, szomszéd, bátya, öcsém, 

apám, anyám, néne, húgom, barátom, pajtás, izé” s ki tudja hány, mindenik azt a 

szolgálatot teszi, s így ezek mind névmások! Csekélység! mondják önök. Én pedig 

azt kérdem: csekélység-e, átalában az ostobaító rendszer? csekélység-e, egyik 

legnemesebb lelki tehetséget, az itélőt, következetesen megrontani? Csekélység-e, 
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a szabályok, és így a törvény iránti tiszteletet az ifjúságban csökkenteni az által, 

hogy oly értelmezésre tanítjuk, mely egyfelől az illető fogalom neve alá sorzott 

tárgyaknak nagy részére épen nem illik, másfelől pedig alkalmazható teméntelen 

olyanra, melyet megint ama névvel nevezni nem szabad? Megbántanám 

hallgatóimat, ha ezeket így kifejtvén, még most is azt gondolnám, hogy 

csekélységnek tartják. 

Igenis, az a halmaz, mi a nyelvtanokban a „névmás” rovata alá van gyűjtve, 

egy idomtalan tömeg, melyet semmi értelmezés, semmi eszme, semmi organikus 

működés sem kapcsol össze. Még zavartabbá teszik a tényállást a szóelemző mai 

nyelvészek, kik valódi pronominomaniában (sit venia verbo) sínlenek, és minden 

ragban, sőt már képzőkben is névmást látnak. Nem akarom, hogy se vaknak, se 

makacsnak tartsanak, s elismerem, hogy nem egy esetben van igazok, de arról se 

tehetek, ha eszembe jut, hogy voltak olyan történetek is, mint az esőkérő 

közönségé, meg olyak, mint a Göthe-féle „bűbájos inas”-é. 

Nem tartozik czélomhoz, mutogatni e helyen, mily méltó joggal foglalhatnak 

helyet az úgynevezett névmások a nevek és névmellékek közt
76

), hová a franczia 

nyelvészek vissza is állították egy részöket. Nem bizonyítgatom, mennyire 

találóbb, igazabb, és termékenyebb lenne e tárgyban a mutatás és vonatkozás 

eszméje, mint a helyettességé. Csak figyeltetni akartam a közönséget egy 

ferdeségre, melynek gyakorlati befolyása nyelvünkre is már károsan hatott, 

jellemét halványítni és másfelől korcsosítni kezdte. De aztán óvást is akartam 

tenni vele, hogy ha e czikk feliratában s folytában ama bevett kifejezéssel élek, 

avval még nem fogadom el a hozzá kötött téveszméket is. Csak úgy veszem, mint 

egy symbolumot, mely minden hallgatóm s olvasóm előtt ismeretes, és tudja, 

miről van a szó ebben a czikkben. 
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 Egészen más, a mit a bevett kifejezések szerint a latin nyelvtanokban neveznek themának. P. 

o. az ő themájok „doceo”, a miénk „doce”; az ő themájok a nominativus „sanguis”, a miénk: 

„sanguin.” [58] A szanszkrt nyelvészek ebben is egy pár ezer évvel előzték az európaiakat, kik 

még csak a görög nyelvtanban s itt is csak az újabb időben vették fel ezt a könnyebbítést, holott 

már Lennep (a múlt évszázi hollandus philologiai iskola egyik jeles tagja) figyeltette reá őket. 

Pedig mennyire könnyítné azokat a szokott nehézkes formatiókat a latinban a törzsek felvétele! 

Szintoly szolgálatot tenne a franczia igeidők oly nehéznek tartott hajtogatásában is. Figyelmet 

fordított erre egy angol (Hewitt Key), a kinek szavait idézi Lubóczy az „Új magyar Muzeum” 

1859-ki folyama VII. fűzetében ilyetén formán: „Szokás a közönséges grammaticákban a 

neveknél a nominativusból, igéknél az infinitivusból vagy ind. praes. 1. személyéből indúlni ki; 

holott a nomin. többet foglal magában mintsem a puszta névszót. Így az ige 1. személye is 

befoglalja ragjában az 1. szem. névmás képzetét stb. 

A törzsök-rendszer elve ellenben abban áll, hogy ezen idegen anyagtól megszabadúlunk, s a 

szónak legegyszerűbb alakját állítjuk ki.” 

De mielőtt mindezeket láttam vagy tudtam, a latin igék hajtogatására tanító (könyvárus boltba 

nem bocsátott) táblát készítettem és nyomattam, a mely hihetetlen gyorsan és biztosan segít a 

kitűzött czél elérésére; s hasonló elven épűlt okszerű vezérem etymologiai része is. 
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Kevés figyelem kell reá, hogy észre vegye az ember, mily különbséget hoz a 

mondatokra, s ennélfogva, mily élesen jellemzi a nyelvet a névmás rovatai alá 

dugaszolt szavak mennyisége, minősége, ritkább vagy sűrűbb használata. Nem 

terjeszkedem részletekre, csak két vonást említek meg. Egyik abban a 

különbségben áll, mely szerint egyik nyelvben külön szók alakjában jelennek meg 

a névmások vagy legnagyobb részök; másban meg ragok (suffixumok) képében 

rejtőznek kisebb-nagyobb részben. – Második vonást adja a nyugoti európai mai 

nyelvek az a sajátsága, hogy minden meg nem nevezett igehatárzót, ha bármi kis 

ok legyen létezése sejtésére, vagy bármi csekély vonatkozás reá, legott, névmással 

pótolnak. Világos, hogy a subjectum és objectum épen azok közé tartozván, a 

miknek ottlétét mindig feltehetni, a nekik megfelelő névmások szünet-szakadatlan 

működésben vannak. De a többiek is gyakrabban mint más nyelvekben, akár a 

régiségéit akár a mostani időkéit vetjük össze velök
77

). 

Hogy mind ezekben sok az árnyalat, hogy vannak átmenetek, hogy némelyik 

nyelv egy vagy más tekintetben szintúgy typust képez, – (mint pl. az új franczia az 

eléadot második sajátságra nézt), – mások csaknem polaris ellentétet mutatnak 

egymáshoz, – (mint az imént említett nyelv a latinnal). – önként érthető; mert 

hiszen közös sorsa minden inductióval nyert átalánosságnak. De azért a feljebb 

kitett és ki nem tett más vonások jellemző volta érvényes marad. 

 

20. §. 

 

Az előszócska, mint 11-dik sajátsága a mondatnak. 

 

Az „articulus”-t csupán csak a purismus iránti hódolatból nevezém 

előszócskának, mert a mint mindjárt fogjuk látni, értelme nem mindig talál, a mely 

okból „névelő”-nek se lehet átalában mondani. De „nem szó”-nak se nevezhetni, 

mert hiszen ott is van articulus, hol a nyelv a nemi különbséget mint a nevek 

átalános tulajdonságát nem ismeri, (mint a magyar); meg ott, a hol ismeri ugyan, 

de articulusát nem szabja hozzájok (mint a zsidó és arab s újabban az angol). 

                                                 
77

 Benfey a következő jellemvonással törekszik a névmások külön rovatát megalapítni: „die fast 

begrifflose formale Bedeutung der Pronomina” (Kurze Sankrit-Gramm. 331. lap). Csak azt 

jegyzem meg reá, hogy a „fast” nem tartozik egy szabatos értelmezés kellékei közé, és hogy 

„formal” és „Begriff” ellentétben volnának egymással, azt még eddig logikus nem állította. 

Nem szerencsésebb a következő metaphysica is: „Pronomina sind Wörter, welche zur 

Andeutung eines Gegenstandes in Beziehung auf ein besonderes Bewustsein des Redenden 

dienen. Es nennen also die Pronomina einen Gegenstand nicht, sie bezeichnen nicht sein Wesen 

und seinen Inhalt, sondern sie deuten einen Gegenstand an, der als körperliche Erscheinung 

nach seiner Totalität (nicht nach einzelnen Merkmalen) dem Bewustsein des Redenden in 

irgend einer Beziehung gegenwärtig ist.” (Rost: Griech. Gramm. VII. Kap. §. 57.). Minden 

könnyű kritika helyett: „sok” Rostnak nem névmás, hanem névmellék; ellenben „ez” vagy „az” 

névmások. Kísértse meg valaki az idézett értelmezés nyomán megkülönböztetni! 
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„Névhatárzónak” épen nem nevezhetni, miután oly articulus is van, mely 

határozatlanságát jeleli az illető név alatt gondolt fogalomnak. 

Ha okvetlenűl szükségesnek tartanám a purizálást, névtámasz-nak nevezném az 

articulust. Mert a mely nyelvekben létez, és a mely esetekben ott van, bizonyosan 

ez mindig a tisztje, s a hol nincs, ott átalában vagy bizonyos körülmények közt 

nem tartódik (?) szükségesnek a támogatás. Hogy ezt az eszmét nem ok nélkül 

hozom kapcsolatba az articulussal, bizonyítja egyfelől a görög nyelvnek az a 

fogása, mely által nem csak infinitivusokból, hanem egész mondatokból is neveket 

tud képezni az articulus segítségével. Más felől a hangsúly ügyében oly fontos 

szerepet játszó „enclisis.” (’Egl…nei = valahová hajlik, támaszkodik). – Vegyük 

csak számba azt a különbséget, mi az új németnek egyformán hangzó articulusa s 

mutató (úgynevezett) névmása között van, miszerint ebben: „der Mensch” = az 

ember, a der épen oly hangsúlytalan, mint a magyarban; holott midőn azt teszi: ez 

vagy az az ember, szükségkép hangsúlyozni vagy nyomosítni kell: „der Mensch” 

dieser Mensch helyett. Hasonló esetekben van nem csak a német, hanem a magyar 

is az egy-gyel, mely midőn articulus – mert bizony articulus az a maga helyén, 

akármit mondjon némely nyelvészünk – hangsúlytalan; mikor pedig számszó, 

hangsúlyos. És mind a kettő (az és egy) mikor hangsúlytalan, annál élesben segíti 

kiemelni az utána következő név hangsúlyát. 

Mind ezek után azt is jó lesz megjegyeznünk, hogy haszinte a mutató 

névmásból származott is az articulus, mint ezt nem egy nyelvben világosan 

kimutathatni, oly saját szerepet és sajátságot váltott, melynél fogva a névmások 

sorából egészen kiválik. És ebben a nyelvészek nagy többsége elméletileg és 

gyakorlatilag kezet fog velem, úgy hogy ama származása már csak a nyelv 

fejlődése történelmében foglalhat helyet, és az articulusnak e vagy ama nyelv 

jellemzésére szolgáló működését legkisebbé sem csökkenti. Lássuk hát mikép 

nyilatkozik e működésben. 

Némely nyelvben van másban nincs articulus. És nem kevésbbé méltó a 

megjegyzésre, hogy e tekintetben az egymással legrokonosb nyelvek is 

különbözhetnek egymástól, holott más esetekben olykor egész nyelvcsalád 

jellemét képezheti. Így a zsidóban és arabban van, a chaldaeaiban és Syriaiban 

nincs. A görögben van, a szanszkrtben, latinban nincs. A magyarban van, a 

finnben nincs. Ellenben az összes román nyelvcsaládban van, a szlávban nincs. Sőt 

vannak nyelvek, melyek fejlésök folytában felvették az articulust, melylyel 

korábbi állapotukban nem éltek, mint a görög, mint az olaszszá vált latin. Hogy ez 

a vonás a színezetnek mily szembeötlő különbségét képezi, egy latin és egy görög 

periodus összehasonlítása azonnal fényes világba helyzi. – A második 

jellemvonást az articulusnak helyzete adja. Rendszerint elől áll a neven, de hátúl a 

rumun és a tibeti nyelvekben. 

Miben álljon az a sajátságos benyomás, melyet az articulusos vagy nem 

articulusos nyelvek hallása – olvasása – éreztet velünk, fejtegetését oly 
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metaphysicai speculatiónak tartom, melybe elegyedni se tisztem, se kedvem. Elég, 

hogy létez, még pedig félre ismerhetlenűl létez. 

 

21. §. 

 

A particulák, mint a mondat 12-dik sajátsága eszközlői. 

 

Particulák neve alatt rendszerint a „beszéd részei” (partes orationis) közől a 

hajlíthatlanokat szokták érteni; tehát ezeket: adverbium, praepositio, conjunctio, 

interjectio. Én sokkal szűkebb értelemben veszem. Az adverbiumokat már feljebb 

coordináltam a többi igehatárzókkal. Az elől- és utól-járók, mint a ragokkal 

azonegy szolgálatot tevők, velök együtt is említődtek meg. Az indulatszók szintoly 

közösök minden nyelvvel, mint magok az indulatok a népekkel, s ezért az 

interjectiókban mondatbeli sajátságot nem keresünk. Tehát az egész sorból csak a 

conjunctiók maradtak fen, de ezek bőven elégségesek jelen rovatunk kitöltésére. 

Igen fontos részei a beszédnek, és korlátolt nevök, melyet egy soloecismussal 

fokozva (kötszó, mint írtoll vagy lovagolnadrág) magyar földre is át ültetettek, 

koránt se gyaníttatja igazi szerepöket. Ezek a particulák a periodussá nőtt és 

ágazott mondat részeit vagy inkább ágait jelelik, s a nyelve tekintetbeli bősége 

vagy szűksége együtt jár periodusok alkotására alkalmas voltával. A conjunctiók 

szűke engedhet, mintegy halmozva sorakozott mondatokat, de valódi organicus 

periodusokat nem. Láthatni ezt nem csak a sémi nyelvek példájából, hanem még a 

szanszkrtéból is, minden „árja”sága daczára. Igaz, hogy classica prózája nem 

levén, bajos egészen döntő ítéletet hozni róla; de azért kimondott elvünk átalános 

igazsága ellen csakugyan nem használhatni erősségnek. Minő kitünő 

periodologiája van ellenben a conjunctiókban dús nem csak görögnek és latinnak, 

hanem az újabb európai nyelveknek is! A nagyobb osztályzatok mellett azonban a 

kisebb fokozatok is még elég jellemző vonásokat adnak. Állítsuk csak szembe a 

sok fínom árnyalatú apró conjunktiókban gazdagabb görögöt az aránylag 

szegényebb es csak súlyosabb mozzanatokat jelelő latinnal. Minő játszi, kedélyes 

színezete amannak, ellentétben a férfiasabb komolyságú rómaival. Aristophanesről 

nem is szólva, íme, Terentius, Menandert fordította; s fogadni mernék, hogy a hol 

Menander nevet, ott Terentius alig mosolyodik el. Avval se koczkáztatnék sokat, 

ha a közmondásos orientalis komolyságot a conjunctiók szűk voltával hoznám 

kapcsolatba. Másfelől nem lehet tagadni, hogy a költés más nemeinek nem 

kedvezők a conjunctiók; úgy de a periodusok se, és mind egyiknek mind másiknak 

feláldoztával tudnak magokon segítni az illető nyelvbeli költők: az indulat nem 

ismer rhetoricát. De e nem tartozik tárgyamhoz, csak a volt czélom, hogy a 

conjunctiók befolyását mutassam ki a mondat színezetére, valamint az, hogy e 

különböző színezet nyelveket és nyelvágazatokat különböztet meg; s azt hiszem, 

ezt a czélomat el is értem a mondottakban. 
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22. §. 

 

A származékok minősége a mondat 13-ik sajátsága. 

 

Azt mondhatnák, hogy miután oly tüzesen kikeltem az etymologia túlságos 

hatalmaskodása ellen, melylyel a nyelvészet terét csaknem egyedűl veszi igénybe, 

most meg úgy látszik, mintha én akarnék bele szántani az ő földjébe. 

Megengedem, hogy van egy kis színe ennek a vádnak. De hiszen gondoljuk meg, 

hogy az inductiv tudományok tárgyaiban kikerülhetlenek az átmenetek, s tekintsük 

úgy e földet, mint a melyet mind egyik, mind másik részről bajos vagy épen 

lehetetlen szigorúan elkorlátolni. Aztán az az oldal, melyről a származékok ügyét a 

syntaxis – a „szófűzés” nem egészen adaequat vele – és az etymologia tekinti, 

egészen más. Emez a szóelemzéssel foglalkodik, én a nyelv származtató 

működésének, úgy szólva, szellemi benyomását veszem vizsgálóra. Már pedig az a 

különbség, mely szerint a szigorúan úgy nevezett flexio által származtató nyelvek 

bizonyos rövidség, szabatosság, czélra sietés, a ragozók némi pompásság, legalább 

sallangosság, jellemét öltik az illető nyelvre, az tagadhatlan. Az árnyalatok, 

átmenetek és elegyedések itt is megteszik a magokét; de azért vannak valódi 

typicus nyelvek e részben is, mire legott egyik oldalról a sémiek állanak elő kitűnő 

példákúl, ámbár nem mindnyájok egyenlő mértékben. Más oldalról se nagyot 

hibázok, ha magyar édes nyelvünket hozom fel, melynek e jellemvonására ha 

nyelvmívelőink – pater et juvenes patre digni [59] – ügyet se vetettek, „tant pis 

pour mademoiselle la langue hongrois,” melyről hogy Babylon „leánya” jut 

eszembe, viseljék a vétek súlyát azok, kikkel a rosszúl értett haladási vágy a 

szűzesség és ártatlanság iránti tiszteletet elfeledtették. 

 

23. §. 

 

Tizennegyedik sajátsági vonás a concordantia. 

 

„Concordantia” alatt, mint tudva van, kettőt szoktak érteni: egyiket az ige 

megegyezését a nominativussal, személyben és számban – néhol nemben is; 

másikat a név és névmellék egyezését számban, nemben, ejtésben. Világos, hogy 

az ige concordantiája minden nyelvben együtt jár az ige hajtogathatóságával, s 

ezért az ismert nyelvek nagyobb részében meg is van. De jóval kevesebb nyelv 

szabja magát a másikhoz; átalában nem azok, a melyeknél a névmellék merőben 

változatlan, mint az angolban és magyarban; és korlátolt mértékben azok, a 

melyekben a nemeket nem különböztetik meg. Továbbá szembetűnőbb a 

concordantia a hangzatosabb nyelvekben, hol t. i. minden szótagot tisztán nemcsak 

kiírnak, hanem ki is mondanak, szóval a hol a ragok szembe és fülbe ötlők, p. o. 

szanszkrt-, görög-, latin-, olaszban; ellenben gyakran alig sejthető a kopott 
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nyelvekben, minő a franczia s az új német család, ámbár itt is vannak bizonyos 

jovalmai. 

A concordantia a netalán különben is szabadabb szórendű nyelvekben a szók 

látszólag rendetlen elhányásának nagyon kedvez, és kivált a névnek a 

névmelléktől való elválasztását csak is a teszi lehetővé. Ezt az elhányást és 

elválasztást azonban nem a mostani latinisták czikornyált stylusából kell 

megitélni, mert olyan szépségeket (!?), a milyeket e nemben egy-egy német 

gymnasiumi programmban vagy philologusok praefatióiban, ornata latinitast 

követelő dissertatiókban lelünk, Cicerónál, Liviusnál, Sallustiusnál vagy 

Tacitusnál hiába keresnénk
78

). Ezeknek legrendetlenebbnek látszó szórakásai is 

olyanok, mint a Hamlet őrűltsége, melyben Poloniusként, methodus van, ama 

modern stylistáknál pedig egyszerűen csak a szók széthányása affectatiója. A 

költőknek, a verselés nehézségei tekinteténél fogva még valamivel több van 

megengedve, s ily constructiót mint példáúl: . 

– te Jovis impio 

Tutela Saturno refulgens 

Eripuit; – [60] 

vagy 

– ne rudis agminum 

Sponsus lacessat regius asperum 

Tactu leonem, quem cruenta 
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 Vegyünk egy igen jellemző példát Tacitusból, Nisard jeles fordítása szerint és 

összehasonlítva az eredetivel: 

„Alors Il se tourne vers sa femme. Il la 

conjure, au nom de leurs enfants, par le 

souvenir de son époux, d’ avoir moins de 

fierté, d’ abaisser son orgueil sous les 

rigueurs de la fortune, et de se défendre à 

son retour à Rome, de cette affectation de 

pouvoir, qui blesse les plus puissants. 

Voilà ce qu’ il dit tout haut. Il eut ensuite 

un entretien secret, ou l’ on croit qu’ il lui 

fit entrevoir ses soupçons sur Tibère. Il 

expira peu de tems après, sa mort répandit 

dans la province et chez les peuples 

voisins un deuil universel etc 

Tum ad uxorem versus, „per memoriam 

sui, per communes liberos oravit, exueret 

ferociam, saevienti fortunae submitteret 

animum; neu regressa in urbem 

aemulatione potentiae validiores irritaret.” 

Haec palam, et alia secreto, per quae 

ostendere credebatur metum ex Tiberio. 

Neque multo post exstinguitur, ingenti 

luctu provinciae et circumjacentium 

populorum. [62] 

Illeszszük be a latin szövegbe azokat a franczia nyelvben nélkülözhetlen névmásokat: Tum ad 

uxorem versus ille, per memoriam sui, per communes liberos suos oravit illam exueret ferociam 

suam, saevienti fortunae submitteret animum suum; neu regressa in urbem aemulatione 

potentiae validiores irritaret illa. Haec ille palam, et alia ille secreto, per quae illi ostendere 

credebatur ille metum suum ex Tiberio. Neque multo post exstinguitur ille, ingenti luctu stb. 

Úgy-e szépet csináltunk belőle, szebbet mint az „Epistolae Obscurorum virorum?” [63] Már 

pedig körűlbelül ehhez hasonlítnak németből és francziából való fordításaink s némely magyar 

író eredeti stylusa is. 
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Per medias rapit ira caedes; [61] 

és hasonló fűzeményeket a görögben, szanszkrtban, csupán csak a concordantia 

segít rendezni és megérteni. Mindazáltal soha se feledjük, hogy minden numerus 

vagy rhythmus parancsolta rendetlenség felett és ellen folytonosan őrködik a 

logika átalános szelleme, melynek ha törvényei elméletileg és rendszeresen nem is 

tudvák, az élő nyelvérzék az alkalmazásban soha se enged egy bizonyos korláton 

túl csapongani, de még ahhoz igen gyakran s igen közel is járni. Sőt ezt a 

nyelvérzéket nem csak a benne született és szopott, hanem az idegen is, és nem 

csak az életbeli közlekedésből, hanem az illető nyelv irodalmával való figyelmes 

és húzamos foglalkozástól is eltanulhatja – a kinek esze van hozzá. De nem ám az 

„ornata syntaxis” és a „praecepta styli bene latini” [64] stb. féle nem csak 

többnyire felületes, de gyakran csalfa szabályokból. De mit ajánlom én az idegen 

nyelvérzék megszerzését, midőn nálunk az a szokás, hogy a magunkét is 

elfelejtsük? Pedig nem kell vélni, hogy a kétféle nyelvérzék ellenséges lábon 

álljon egymással. Oh nem! Tiszta nyelvünket épen németűl jól nem tudó fordítóink 

árasztották el germanismussal, holott latinúl jól tudó régiebb stylistáink igen-igen 

kevés latinismust csempésztek be. Igaz, hogy jól tudtak ám magyarúl. 

 

24. §. 

 

Tizenötödik sajátságát a mondatnak  

és következőleg a nyelvnek a hangsúlyban kereshetni. 

 

A hangsúly (accentus) kérdése egyike a legkevésbbé döntött és tisztált 

tárgyaknak, mind e név alá tartozó, és benne összevegyített sőt összezavart, igen 

különböző nemű és eredetű fogalmak különválasztása, mind pedig ezeknek az élő 

és halt nyelvekre való alkalmazása tekintetéből. Megfontolva, mily temérdek 

számú értekezés, de még egész könyvíró is tűzte ki e tárgyat vizsgálata czéljáúl, 

talán nem látszik valószinűnek imez állításom. De hadd mondjam el, hogy 1) 

legtöbbnyire nem inductiv úton indúltak ki az írók nyomozási munkálkodásukra, 

hanem egy a priori alkotott metaphysikai értelmezést tettek alaptövöknek
79

); 2) 
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 Azok közt a metaphysikai badarságok közt, melyeknek látszó mélysége egy rakás embert 

gondatlan utána-mondásra késztetett, alig van egy, melynek oly világosan ellene mondjanak a 

tények, mint az, a mit a hangsúlyról szoktak mondani, hogy t. i. „az adja meg az egységet és 

kapcsolatot a szónak.” „Das ganze Wort zusammenhaltend und einigend” azt mondja a jeles 

Ewald. Sajnálom, hogy ezt az oly sok oldalról s oly mélyen tisztelt tekintélyt kell rettentő 

példáúl hoznom fel; de hiszen nagy emberek botlásai veszélyesbek de tanuságosbak is, mint 

ama magunk-féle lilliputiakéi. A szót elemei egymásra vonatkozása kapcsolja egygyé s 

egészszé, a min az ék bár egy parányit se segít. A szanszkrtban, hol – mint korábban már 

említettem – phonologiai okokból egyegy rakás szó van megszakasztás nélkül egymás végtibe 

írva, olykor kétségbe jön az olvasó, mikép válaszsza szókra? de az értelem s nyelvtani alak 

kisegítik a bajból. Nem tudom mit használna ilyenkor, ha minden szó meg volna is ékezve 

benne. Nincs is átaljában amaz állításra semmi hasonló példa a természetben, sem a 
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hogy a mennyiben az inductio működött bennök és náluk, e nem a tények 

szükséges megkülönböztetésében fáradozott, hanem épen nem egynemű tényekről, 

– p. o. szanszkrt, zsidó, és görög accentusokról – gyűjtött vonásokat halmozott, 

tudva és tudatlanúl, valami képzelt egészszé; és 3) hogy tán egyikök se indította 

vizsgálatait csupán a tárgy megismerése és ismertetése kedvéért, hanem egy s más 

elméleti vagy gyakorlati czélt tűzvén ki magának, ennek befolyása alatt elfogúltan. 

Ilyenkor aztán, mint Kakas Márton mondja, „akár inde, akár unde” minden vonás 

jó, csakhogy a kedvencz állítást a pártolt elmélet támogassa, a kitűzött eljárást 

kényelmesítse. Az ismeretes maxima: „finis sanctificat media” [65], a tudós 

értekezések erkölcsi codexéből még nincs kiküszöbölve. A Vespasianus „lucrum” 

a helyett az „igazom legyen” kecsegtet édes illatával, s ezért az „ex qualibet-re” az 

erősségekre nézt teljes érvényében marad. Ezek után aztán elhihetni, hogy a sok 

tárgyalás nem mindig kezese a tárgy tisztába hozatalának. [66] 

                                                                                                                           
mesterségben. Egy bunkós bot inkább egy és egész-e, mint egy sima bot? Egy buzogánynak a 

csillaga azt mutatja, hogy az épen buzogány és súlyos fegyver, a nyele meg azt, hogy annál 

fogva üthetni vele; de mutatja-e valamelyik része maga azt, hogy a kettő együvé van kapcsolva? 

Az egésznek nincs egy tökélyesebb képe sőt symboluma, mint egy gömb; és bizony egy sima 

gömb nem lesz tökélyesb egész, ha egy kiálló szeget verünk az oldalába; valamint az alma nem 

almább a szárával, mint szára nélkül. Egyenlő magasságú homlokzattal épített ház nem 

kevésbbé egy és egész, mintsem ha egyik végire egy bástyát építnének; sőt ellenkezőleg rontaná 

azt az eszmét, ki rína belőle, némi csonkaság képzetét ébresztené. „Építsük csak a közepére” 

mondják. Igaz, de akkor a symmetria adja a kapcsolatot, az egységet. Ha az igazat akarjuk 

találni, azt kell mondanunk, hogy a hangsúly egyénít. Egyéníti az illetett szótagot a szóban és a 

szót is magával ragadván, egyéníti a mondatban. Hasonlítsuk csak össze a német szavalást a 

francziával. Egy Rettichnó-ét a Rachel-ével: olykor a kedvetlen hatásig megy, mikép 

tolakodnak figyelmünkbe a minden lépten nyomon kiemelkedő szótagok, s mivel németben a 

gyök a hangsúlyozott szótag, az illető szók külön értelmei az egész mondat értelme 

rövidségivel. A német tudósok vizsgálódásaiban uralgó bizonyos részletező, pepecslő szellemet 

hajlandó volna az ember nyelvök e sajátságának tulajdonítni. Én pedig az egész dologra nézve 

hajlandó vagyok azt hinni, hogy az egyénítés sejtelme súgalta a rostába vetett állítás 

szerkesztésit. Az egyén fogalmában ugyanis az egész, kapcsolat, mint jegyek benne levén, ezt a 

hangsúly eszközlötte egyénítésben épen elenyésző jegyet tolták előre, s az elkülönzöttség jegyét, 

mely itt a főszerepet játszodja, kiküszöbölték belőle. 

Hosszúra kellett e czáfolatot terjesztenem, mert a hangsúlyról táplált ferde fogalmaknak káros 

befolyása lehet, és már volt is nyelvünkre. Egy az, hogy ha elhiszszük, hogy a hangsúly adja a 

szónak az egységet, úgy a hangsúly nélküli szó nem szó, hanem csak szótaghalmaz; tehát 

minden nyelvben kell lenni szóbeli hangsúlynak; tehát a magyarban is: így következtetnek a 

mindennapi tapasztalás és a legtisztább nyelvérzék daczára. Erre aztán nyelvünket illető más 

elméleteket szavalási, helyesírási, sőt gyöknyomozási elveket is alapítunk, melyek aztán 

természetesen ama fő állítás elestével magok is megbuknak. Végűl megjegyzem, hogy 

összefoglaló és tartó abroncs gyanánt annyira nem szolgál az accentus, hogy a nyelvek 

históriája azt az egyetlen egy kétségtelen míveletét mutatja ki, mely szerint az accentuált szótag 

nem accentuált társait, mint Kronos a gyermekeit, untalan felfalni törekszik, a mint hogy p. o. 

az új németben nagyobbára el is nyelte. 
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Azonban e hiány kipótlása ezúttal nem feladatom, jóllehet kijelelni 

szükségesnek tartottam, már csak azért is hogy következő három követelésem 

kielégítésének útját ne állja. 

Én t. i. a következő tények elismerését kérem: 

1. Hogy a hangsúly kétféle ú. m. szóbeli és mondatbeli, a mondatbelin nem 

értve az indulat hangsúlyát, hanem azt, a mely a mondat alkatától függ. 

2. Hogy vannak oly nyelvek, melyekben szóbeli rendes, azaz mindenesetre 

szükségkép ott levő és a szó bizonyos tagjához egy vagy más okból kötött 

hangsúly nincs. (Franczia nyelv, szláv család, kivéve a muszkát). 

3. Hogy vannak oly nyelvek, melyekben mondatbeli hangsúly van. 

(Kétségtelenül a magyar; a többire nem méltóztattak fület mozdítani a nyelvészek. 

Azt hiszem, a francziát is ide számíthatni, a nemzetbeliek minden tiltakozása 

daczára, mert a mondat végét mindig nyomosítja.) 

Anticipálni nem akarván, most ennyi e tárgyról elég. 

 

25. §. 

 

A mondatnak átalánosan nem jellemezhető sajátságai. 

 

Első pillantásra érti mindenki, hogy itt az emlékezetet felülmúló időktől fogva 

úgynevezett „idiotismus”okról van szó [67]. Hogy ezeket bizonyos rovatok alá 

nem lehet venni; mert hiszen a rovatok s átalánosságok analogián épűlnek, holott 

az „idiotismus”ok épen analogia elleni jelenségei a nyelveknek. Mondat 

tekintetéből, oly összefűzései a szóknak, melyeknek értelmét csakis abban a 

csoportozatban tanulja meg az is, a kinek a külön szók anya nyelvebeliek, mert 

máskép előtte is magyarázatlan symbolumok volnának. A francziát az il, y, és aller 

szók ismerete nem képesítné a kitalálására, hogy mit tesz: „il y va de ma vie”; 

holott ezt: „éltem forog kérdésben”, az „élet” „forog” és „kérdés” szókból, ha 

legelsőben hallja is így összeállítva, legott megérti. Így a német is, ha gyermek 

korától fogva nem hallja, hogy ez: „Wie sieht der Krokodil aus?” soh’ se tudná 

meg a külön szók értelméből, hogy azt teszi: „milyen a krokodilus?” s alig 

foghatná meg, mikép mondhatni, hogy az néz, a mit én nézek. De biz’ én se 

foghatnám meg, mikép nézhették nyelvmívelőink egy oly ferde kifejezés 

behozatalát, mely az illető nemzet előtt, mint keblében fogamzott ivadék, méltán 

kedves és becses lehet, de másutt csak esetlen és idomtalan jelenet, a magyar nyelv 

gazdagításának és szépítésének, ha eszembe nem jutna, hogy egy időben a hölgyek 

fekete selyemből picziny foltocskákat raggattak az arczukra, és 

„Schönheitspflästerchen”nek nevezték. Most már okosabbak mind a hölgyek, 

mind a nyelvmívelők úgy-e? – Átalános nyelvvizsgálónak azonban az 

idiotismusok, akár anya- akár idegen nyelvbeliek, nagyon érdekesek sőt nagyon 

fontosok. Valamint a természeti többi tudományokban a korábban fitymált 

„monstrositas”ok rejtett törvények fellelésére nyújtottak kulcsot, úgy ilyest 
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remélhetni, sőt volt is már eset reá, a nyelvbeli anomaliák, szeszélyek, 

idiotismusok – vagy akárminek nevezzük – részéről is. És e tekintet ad mélyebb 

értelmet Grimm következő szavainak: „Allgemein logischen Begriffen bin ich in 

der Grammatik feind; sie führen scheinbare Strenge und Geschlossenheit der 

Bestimmungen mit sich, hemmen aber die Beobachtung, welche ich als die Seele 

der Sprachforschung betrachte. Wer nichts auf Wahrnehmungen hält, die mit ihrer 

factischen Gewissheit anfangs aller Theorie spotten, wird dem unergründlichen 

Sprachgeiste nie näher treten.” 

Az idiotismusok egy név alatt két különböző fajt rejtegetnek. Az egyik úgy 

szólva nemzetséges, a másik egyéni. Amaz magában foglalja egy bizonyos nyelv 

oly szófűzéseit, melyek az átalános nyelvbeli, mondhatni, logikai analogiáktól 

eltérnek, de bizonyos szóhoz nem kötvék. Ilyen pl. a görögnél az attractio. Mert 

íme! minden nyelvben, sőt a görögben magában is átalános törvény az, hogy a 

visszahozó (pron. relativum) ha hajlítható, a relativ mondat igéjétől függjön. Az 

attractio e törvény alól némi esetekben felszabadítva az antecedensével egyezteti a 

relativumot. Az egyéni idiotismus pedig csak bizonyos szókat fűz szokatlan 

szókötésbe, de más szókat még hasonló körülmények közt is annak analogiájára 

összeállítni nem szabad, nem is szokás. Példát ad a feljebb idézett franczia 

idiotismus: „Il y va de ma vie,” melynek bizonyos jelentést tulajdonított az „usus”; 

de csupán az „aller”ra szorítva; úgy hogy maga a franczia se mondhatná p. o. „il y 

vient de ma vie,” vagy más ilyent. Meg a német se, hogy: „diese Musik hőrt gut 

aus”, mi egyszerűen csak non-sens volna. 

Az idiotismusok az illető nyelv szigorúan kirekesztő sajátjai, melyeknek más 

nyelvekbe átültetését a nem kevésbbé kényes fülű, mint kényes érzésű görög 

“barbarismus” névvel bélyegezte meg. Nyargalva haladó nyelvmívelőink perse 

hogy jobban tudják; van is ám láttatja ferde törekvéseiknek, csak hogy maholnap 

sírva nézzük a vandalismus ez új nemét, melyet építő vandalismusnak lehetne 

nevezni, mint a mely nemzeti alkatokat lerontva stylustalan és symmetriátlan 

keverékeket állít helyökbe; a törvényes Kálmánokat az örökségből kirekesztve, 

bitang Boricsokat emel thronusra. 

 

26. §. 

 

Berekesztés. 

 

Az elmondottakban összeszedém belátásom s tehetségem szerint azokat a 

jellemvonásokat, melyek a mondatok természetrajzi leirására szolgálnak, s 

egyszersmind hol egyenként, hol változatosan csoportosítva a különböző nyelvek 

mondatait s majd magokat a nyelveket is, egymástól megkülönböztetni segítnek. 

Összeállításom se teljességet se rendszert nem igényel. Hisz’ ezt egy első 

kísérlettől már magában se kivánhatni. Már pedig nem egy tekintetből első ez a 

kísérlet. Első abban, hogy vizsgálódásom eszközévé kirekesztőleg a természeti 
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tudományokat oly magas fokra emelte inductiv módszert választottam, mentten 

minden előleges elfogúlt nézettől. Megint abban, hogy a mondatok 

összehasonlítását ily széles alapon előttem senki se vette munkába. De hogy ily 

kísérletet, nemhogy kiegészítni, de csak a tökélynek aránylag magasabb fokára is 

emelni lehessen, arra sokkal terjedelmesebb és valódibb nyelvismeret kivántatik, 

nem mondom, mint az én csekély világom, de mint a mennyit egy emberről 

józanúl és méltányosan fel is tehetni. Hiszen alig állok én ott, a hol Linné, midőn 

6–8000 növényfajával, melyekben még a föld különböző vidékeinek oly kis 

részbeli képe volt viselve, a növény-családosítást megkísérté. Es minő silány mű 

vala, s mégis belőle a segédeszközök szaporodtával a növények természetes 

rendszerének most már oly bámulatos épülete emelkedett. Majd eljő utánam is egy 

Jussieu, vagy más „nálamnál erősebb, kinek én nem vagyok méltó, hogy csak 

zsolyáját viseljem”, és a ki az én tökélytelen és gyengén vázolt körrajzomat 

szemlegeltető, szívvidámító és lélektápláló festmenynyé fogja színezni. De, mint 

érintém, annak is oly segédek kell hogy dolgozzanak, a feladat érdemétől áthatott 

és fontosságáról meggyőződött lélekkel, a keze alá, a milyek a világ öt része 

kincseit összegyűjtve s kritikailag megszemelve könnyíték egy Lindleynek vagy 

egy Endlichernek feladatuk teljesítését. 

Míg azonban ez óhajtott idő elközelednék, hízelkedem magamnak, hogy én is 

lendítettem valamit ebben az értekezésemben az ügy előhaladásán. A fő pontok 

(vajha gyújtók lennének!), melyekbe az elszórtan mondottakat összeszedhetni 

vélem, a következők: 

A mondat egyéniségét és úgy szólva erkölcsi méltóságát, ha nem kellő, 

legalább kitűntetőbb világba igyekeztem helyezni. 

Ennek következtében a nyelv szellemi jelentőségéhez méltó syntaktikai 

vonásokat jeleltem ki, melyek a különféle nyelveket jellemezvén, egyszersmind a 

nemzetek észjárásába, és jellemök egyik belkamarájába, talán némileg 

egymásközti viszonyaikba is, legalább oly mélyre engedik lélektani pillanatokat 

vetni, mint a k l r s vagy h betűk saját jelentősége, vagy a „gesetzliches Verhältniss 

der Laute.” 

Hogy némi eszmét adtam arról, mily sok oldalúak a nyelvek sajátságai, de 

egyszersmind mennyi az akhillesi sarok, a megsebhető pont, melyen a gyöngéd de 

ép testet sérthetni, forradványokkal csúfíthatni, béníthatni, vagy épen egy 

veszélyes vak szúrással lassú halálát okozhatni. 

Corollarium gyanánt kivehetni, hogy a syntaktikai jellemvonások gyakran 

egészen másfelé néző rokonságokat mutatnak ki a nyelvek közt, mint a gyökök 

sokszor erőltetett hasonlóságai. 

Határozott rovatokat jeleltem ki, melyeknek rendes és módszert sugalló 

segítségével a magyar mondat ismertetésében határzott czélokat tűzhessek ki, s 

tétovázás nélkül pályázhassam feléjök. 

Végtére pedig egy új nemű, syntaktikai nyelvhasonlításnak rajzoltam ki 

alapvonalait, mely egykor terjedelmesebb mezőn, és mondhatom, magasabb 
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színvonalon hajtsa végre azt a munkát, mint az érdemes Bopp-nak 

megbecsűlhetlen művében – az indogermán nyelvek összehasonlító tanában – oly 

fényes eredménynyel sikerűlt az etymologiai téren
80

). 

Ennyi vala törekvésem, s azt hiszem, hogy ernyedetlen lelkiismeretes, és maga-

magával tisztában levő törekvést elébb utóbb mások elismerése is követend.
 

                                                 
80

 Egyik igen tanuságos példája a német philologiabeli feljebb 6) és 7) jegyzet alatt 

jellemzettem állapotnak az, a mi jelenleg Bopp-al történik. Őt a német nyelvészek mostanában 

uralkodó nemzedéke (Iffland „Philipp”je az „Allzuscharf macht schärtig”ban „das jüngste 

Gericht”-nek nevezné) egy hanggal, egy szívvel és lélekkel Altvaterének, nagymesterének, a 

hasonlító nyelvészet egyedűli hatalmas (alleinigen-gewaltigen) megalapítójának vallja és kiáltja 

– átaljában. Átaljában, mondom, mert a külön részletekre menve talán minden harmadik 

állítását vagy megczáfolják vagy megigazítják az ő háládatos de nyakára nőtt tanítványai s 

követői. Ha a „Vergleichende Grammatik”-ja óta megjelent philologiai munkák és folyóíratok 

roppant halmazával rendelkezhetném, százanként hordhatnám fel példáit, midőn az az egy pár 

fűzet is, mely ily félrefekvő helyen kezembe akad, elég nagy Boáz-féle mező, melyen Ruth 

asszony foglalkodását űzhessem. No hiszen a mind egy, csakhogy az igazság nyerjen vele. De 

bizony félő, hogy olyan igazságok azok, melyek a Rousseau feljebb (7. jegyzet alatt) idézett 

mondatát juttatják eszembe: „Le faux est susceptible d’ une infinité des combinaisons” stb. 

Hanem e csak mellesleg legyen mondva, mire alkalmat Bopp egyik legrégibb, híresebb s az 

övével csaknem egyenlő tekintélyű tanítványának épen most olvasott értekezése ada nekem. 

Egyenesen a szövegbeli tárgyra vonatkozó észrevétel ellenben a következő: 

Végig tekintve a syntaktikai hasonlatok eléadott során egyfelől, valamint az előttem ismeretes 

nyelveken is másfelől, az a tény ötlik eszembe, hogy a syntaktikai akár egyes vonások, akár 

többek csoportjai gyakran egészen más rokonságokat tüntetnek fel a nyelvek közt, mint az 

etymologiaiak. Evvel a világért sem akarom sem csekélyleni az utóbbiak fontosságát, sem azt 

kivánni, hogy amazokért az ebből nyert biztos eredményeket elvessük. Hiszen már a 9) 

jegyzésemben kimondám, hogy a gyökök egyezése, de épen csak az én felvételemnél, t. i. a 

gyökök conventionalis megalapításánál fogva, az illető népek rokonságára enged következést 

húznunk. Hanem valamint az etymologia a testi, úgy a syntaxis a szellemi rokonság eszméjét 

kelti. Meglehet, hogy mindjárt mondandó példáim némi paradoxon színt viselnek, s már is igen 

hosszúra nyúlt kitéréseimet nem akarom még hosszabbá tenni igazoló részletezéseim által. 

Kipótolja ezeket elfogúlatlan, de szakértő olvasóm bővebb megfontolása, s azért elmondom 

csak szárazon. A chinai s a mai angol nyelv, a sémiek és az új franczia nyelv, a szanszkrt, római 

és orosz nyelvek syntaktikai alkatai közt oly érintkezési vonalak léteznek, melyek ama három 

csoport szellemi és társalmi vonásai közt – mindenik csoportot külön-külön véve – megfelelő 

hasonlóságot nem csak gyaníttatnak, hanem mélyebb vizsgálatra, létezéséről valóban meg is 

győznek. 
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II. ÉRTEKEZÉS
1
) 

TÜZETES RÉSZ. 
Előadatott május 1. 1863. 

 

 

I. FEJEZET. 

Az ige, a mondat sarka. 
 

1. §. 

 

A módszer. 

 

A nyelv a világi dolgok rendében szintoly külön egészet képez, mint bármely 

más országa a természetnek. Szintúgy, mint ezek valamelyike, helyileg egymás 

mellett létező és idő szerint egymás után következő tényekből áll. Külön, magában 

álló voltát legkisebbé sem csökkenti az a viszony, mely szerint a nyelv a 

természeti és erkölcsi világ más hasonló egészeivel s tényei tényeikkel szoros sőt 

szervies kapcsolatban van; szintugy mint nem kisebbíti az oceán nagyszerű 

egyéniségét az, hogy egyfelől a szárazföld folyamai táplálják holott másfelől a nap 

sugarai oszlatják szét untalan gyarapodó vizeit a légkörbe. A nyelvet, mint a 

nyelvészet tudománya tárgyát, nem nehezebb külön egésznek gondolni, mint a 

növénytanét a növényországot, az állattanét az állatországot, a csillagászatét a 

világ alkotmányát, és jóval könnyebb mint a physikáét vagy kímiáét, mint a 

melyeknek nevet sem adott, sem élet sem tudomány. E jellemzésből világosan 

következik, hogy a nyelvészetben s ennek akármely részében a módszer nem lehet 

más, mint az, a melynek a mívelt világ szószólói inductio nevet adtak, mely nem 

egyéb, mint a tények összehasonlításából és megkülönböztetéséből átalános 

igazságok, törvények, szabályok és elvek kivonása. 

A módszer alkalmazásakor azonban két út bukkan előnkbe, mely mindenik 

különböző czélhoz vezet. Vizsgálataink folytán, midőn az imént részletezett 

általánosságok felfedezése teszi a kérdést, szorosan kell ragaszkodnunk az 

analyticus fogalmakat képző reflexio műtéti sorához. A külön és egyes tárgyaktól 

indúlunk el, s fokonként emelkedünk mindig általánosabb észrevételekre és 

igazságokra. Midőn ellenben az amúgy már megalkotott rendszer eléadása a 

czélunk, a rendet is megfordítjuk. Az inductio után nyert legáltalánosbat bocsátjuk 

előre, s az azon
2
) nemű és eredetű felosztási elvek nyomán és ismételt 

alkalmazásukkal szállunk mindig apróbb részletekre. A gúla-építő nem kezdheti a 

                                                 
1
 Az I. Értekezést (Általános elvek) l. ez Értesítő I. köt. (1860.) 279–399. 11. 

2
 „Azon” szót az általános nyelvszokás, régi jó iróink s szótárnokaink szentesítették értelmében 

veszem. Azon = idem, ille ipse, derselbe, le même sat. Soha sem csupa mutató, mely mindig: az 

a, ez e. 
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tetején; de igenis kezdheti a kész gúlát ismertető, s igen gyakran ott is kell 

kezdenie ha zavar és hosszadalmasság nélkül akar czélhoz jutni. Nem kell 

iszonyodni, sem mindig sem mindenütt, attól a rosz hírbe kevert maximától, hogy 

a czél megszentesíti az eszközt: ott t. i. és akkor és az alatt a feltétel alatt, a hol, a 

mikor és ha képes az eszköz a megszentesülésre. A naturalis historicus a 

legszorosabb inductio útján állítja fel rendszerét; de eléadásában aztán a sergek 

czímein és jellemzésén kezdi, s úgy száll fokonként felsőbb és alsóbb osztályokra, 

rendekre, nemekre és fajokra. 

Ezt az útat követem én is, felhasználván a Magyar Mondatról írt bévezető 

értekezésemben közzé tett elveket. 

 

2. §. 

 

A nyelvbeli egyén. 

 

Mindazokban a tudományokban, melyek keletkezésök, fejlődésök, 

tökélyesülésök fő tényezőjének az inductio-módszert vallják, otthonos az egyén 

fogalma. Néhol hallgató megegyezéssel, néhol világosan kijelentve, mindenikben 

alkalmazhatni, s valóban alkalmazzák is az egyén nevezetét bizonyos nemére vagy 

nemeire a tárgyaknak. De hogy melyik ez a nem egyikben s másikban, az olykor 

kérdés és vítatás tárgya volt, s némelyikben ma is az. Legkétségtelenebb a dolog 

világosan ott, a hol vita épen nem támad felette, s mint elébb mondám, hallgató 

megegyezés fejezi ki az átalános elismerést. A zoologiában p. o. senki sem hozza 

kétségbe, hogy egy ló, egy veréb, egy kígyó vagy egy harcsa ne volnának egyének. 

Igenis, mert a helyétváltoztató állatban a különvált lét, a részeknek szervies 

kapcsolata egymás mellett a térben, s az egésznek kezdete és vége – születés és 

halál – egymásután az időben, mindezek a jegyek, mondom, összefogva oly 

tökéletes jellegét állítják elé az egyén fogalmának, hogy a ki ezt bennök vita 

nélkül el nem ismerné, vak vagy bolond czímét húzhatná magára. És mégis e 

czímek nem fojthatják el azt a kérdést, vajjon a szalagféreg, melynek mindenik 

izűlete a többitől elszakasztva külön él, sőt megint hasonló egész sorrá 

gyarapodhatik, s még azonfelül hermaphrodita is, vajjon mondom az a szalag nem 

bitorlólag tulajdonítja-é magának az egyén nevet, melyet egy izűlete tán 

törvényesben viselne? Vagy azt: vajjon a hernyó s a belőle átváltozott pillangó, a 

csimmaz és belőle támadt cserebogár azon vagy két külön egyén-é?
3
) Hát még a 

                                                 
3
 Érdekes kérdést lehetne támasztani, vajjon az anya és méhebeli gyermek egy és azon egyén-e? 

Én azt merném állítani, hogy a gyermek születéséig és az anyától való végképi elválásáig egy. 

A törvény is velem tart, és annak ismeri. Mert az alig született élő kisded megölését, mint 

gyilkosságot, megbünteti, az elvesztést vagy hajtást pedig bűnvádi kereset alá sem veti. 

Szerencse! mert ha minden ily esetre kemény büntetést szabna, p. o. akasztást rendelne, 

fájdalom, szerfelett megszaporodnék azoknak a fáknak a száma, melyeknek gyümölcsözésében 

az athenaei Timon annyira gyönyörködött. 
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„parthenogenesis” neve alatt összefoglalt jelenségek – midőn némi állat csak a 3-

dik vagy 4-dik ivadékban tér vissza szülője alakjára s a közbelső formák olykor 

egész gyarmatok – mekkora botránykövet nem gördítnek az állati egyén kérdése 

megfejtése eleibe! Az a mi ez országban kivétel, vagy csak a fogalomkör egy 

részére tartozó jegy, a növényekében majdnem átalános jellemmé válik. Hosszasan 

vitatott, s inkább kifáradás miatt annyiban hagyott, mint tűzetes felelettel döntött 

kérdés: vajjon élőfa-é az egyén, vagy egy hajtása? A gyakorlat ugyan az elsőbb 

nézet mellett áll keményen, s élőfa vagy cserje vagy átalában egy bokros tő-

növény képét csak a XVI. század humoristico sarcasticus nyelvén „vivumok”nak 

nevezett „herbariumok”ban viseli egy-egy leveles vagy virágos ág. De azért maga 

a kérdés sem érdekét sem jelentőségét nem vesztette el, sem itt sem más 

tudományokban, melyek közé a legpontosabbnak szintúgy mint 

legmagasztosabbnak elismertet, a csillagászatot is kell számítnom. S itt se volna az 

egyén fogalma egészen tisztába hozva? kérdi tamáskodva valaki. Bizony nincs; 

még napunk rendszere korlátolt határai közt sincs. Egyik az imezt alkotó minden 

égítestet külön-külön nevezi egyénnek, s így azon fogalom alá legkülönbözőbb 

természetű s viszonyú dolgokat: napot, planétát, holdat gyűr inkább mint rendez. 

A másik philosophusibb szellemmel a napot környező concentricus pályák 

mindenikében csak egy egyént ismer, mely állhat egy tömegdarabból mint Venus, 

kettőből mint földünk a holdjával, kilenczből mint a nyolcz darabontjával 

környezett Saturnus, felfedezetlen sokból mint az asteroidák gyűrűje, vagy 

végtelen sokból, mint a meteoriták öve. Hát ha még az álló csillagot veszszük 

egyén jellegének? Ebben az esetben napunk reszere egészen egy egyénné olvad 

össze, és még magasabb fokozatra jutunk, ha egy „nebulosá”tól kérdünk tanácsot a 

csillagászati egyén értelmezésében. Szálljunk alább. Mily sokáig tétovázott az 

ásványtan az ásványi egyén meghatározásában! s nem tudom, vajjon az utolsó szót 

mondta-e meg benne Mohs, midőn egy jegeczformára szorította azt a nevezetet. A 

meteorologiában természeti jelenségek – eső, szél, villám sat. – teszik az 

egyéneket; a rationalis mechanikában (mikép és miért nevezzem magyarúl ezt a 

tudományt, mely soha még magyar iskolába bé nem nyitott, soha magyar 

könyvnek vagy csak akademiai értekezésnek is tárgyat nem szolgáltatott?) az erők; 

a géptanban a gépek különböző nemei; a kímiában az elemek és egyleteik 

vítatatlan egyének. Vajha ilyest mondhatnék a £t’ ™xoc»n [1] úgynevezett 

természettanról is; de biz itt elakadok, miből azonban azt a következést nem kell 

húzni, mintha ebben nem lenne szükség az egyén fogalmára. Egészen más itt a baj: 

az hogy a physika maga sem egyén a tudományok közt, mint mindnyája az eddig 

emlegetetteknek, hanem közép valami egy encyclopaedia s egy lomkamra közt, 

olyan, mint a névmások fejezete a nyelvtanban, részint a többiek lenyirbált 

részeiből, részint másutt jó móddal el nem helyezhető hontalan valamikből áll. 

Szóval a „physika” nem tudomány a szó teljes értelmében, hanem egy collectivum 

név- a mely alá foglalt tárgyhalmaznak a tankönyvek szintúgy nem adnak 

egységet, rendszert és szervies kapcsolatot, mint az egyiptomi mumiának életet a 
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bébalzsamozás és bépólálás. Azért nem csudálkozhatni, ha az egyének benne hol 

erők mint a mechanikában, hol szerszámok mint a géptanban, hol jelenségek mint 

a meteorologiábnn, hol „agensek” (meleg, villámosság sat.) melyeket a 

természettanárok bámulatos logikával súlytalan anyagoknak neveztek. 

E kimutatás hosszadalmas és fárasztó lehetett, nem kevésbbé reám mint az 

olvasóra nézve; de szükséges volt, miután nyelvészek, – néha egyszersmind 

philosophusok, – az egyén kérdése fontos voltát, sok esetben vítatás alatt létét 

tekintetökre nem méltatva, vizsgálataik tárgyává nem tették, s mégis mintegy ex 

tripode, kétségtelen döntvény gyanánt kimondták ellenembe, hogy a nyelv egyéne 

„nem a mondat, hanem a szó.” Szintoly hebehurgyán mint tekintélyesen mondott 

itéletök mellett azonban, bármily őszinte törekvéssel s eszem megfeszítésével sem 

tudok más erősséget lelni, mint a szótárakat, s a nyelvészetnek azt a részét, melyet 

az újabb időben alaktannak, régebben etymologiának neveztek.
4
) Ezekben az igaz 

a szók az egyének; csakhogy én nem a szótárak s nyelvtanok, hanem maga a nyelv 

egyénét keresem a mondatban. Az is igaz, hogy a szók ismerete idegen nyelvek 

tanulásában oly lényeges és szükséges mozzanat, hogy könnyebbítésére méltó volt 

külön és tűzetes segédeszközöket, rendszeres nyelvtanokat és abc-rendű szótárakat 

szerkeszteni; de ez a szükség nem bélyegzi a szókat a nyelv egyéneivé. Épen úgy 

nem, mint az organographia s a műnyelv szótárai a növény gyökerét, szárát, 

levelét, rügyét, bimbaját, virágát sat. a növényország egyéneivé. Tudjuk, hogy 

gyárak léteznek, milliókra menő alaptőkékkel s pénzforgalommal, melyekben az 

óra alkotó részeit: kereket, rúgót, tokot sat. készítik. Ezek a részek ama gyárak 

egyénei kétségen kivül, de azért a köz élet és köz használat mégis csak a belőlök 

szerkesztett órát ismeri és vallja egyénnek. Másfelől, ha ez – mit nem gondolok – 

nem volna elég, a szóelemző munkák legiója, a semmiféle nyelvek s a szanszkrit 

szótárok némelyike nyomán azt is bé lehetne bizonyítni, hogy nem a szók hanem a 

gyökök a nyelv egyénei. De igazában csak oda megy ki a dolog, hogy betük, 

gyökök, szók mindnyájan a nyelv különböző fokú egyénei, e szó szélesb 

                                                 
4
 Nyelvésztől, valamint minden szaktudóstól követelhetni, hogy tudománya történelmét az 

apróbb részletekig ismerje. Ennek hiányát oly derék és ovatos tudósnál, mint Hunfalvy Pál, nem 

tehetem fel. Nem bírom hát mire magyarázzam azt a megjegyzést, melyet utószavában (Magy. 

Nyelv. IV. évf. 130. l.) arra a nyilatkozatomra tesz, hogy nem az etymologiára kell a syntaxist, 

hanem inkább erre amazt építeni. „Az etymologiát,” úgy mond, „semmikép sem lehet a 

syntaxisból” kihozni. A történelmi nyelvkutatás okvetlen a szóragokra, képzőkre, azaz: a 

szónyomozásra irányozza első és kitartóbb gondját. Bizony kevés figyelem kellett volna 

részéről annak a megértésére, hogy én az idézett szavakban az etymologián nem a szómotózást 

és gyökkutatást értem, melyekre biz’ a nyelvészet szellemi része, a syntaxis, kevés segélyt 

nyújthat, hanem a ma úgynevezett „alaktant,” melyben még csak a beszéd részei értelmezése 

sem sikerűlhet a szókötés segítsége, sarkalatos segítsége nélkül. Nem vádolom azonban 

ellenfelemet nyilatkozatom szántszándékos félreértésével. Hanem tulajdonítom annak a 

természetes ingerűltségnek, mely akármely szenvedélyes embert elfog, mihelyt szeretete s 

törekvései tárgyához bántólag látszik közeledni valami. Denique a Philippo male informato [2] 

– sat. 
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értelmében mint a kímiai elemek, a sejt és a különböző – külső szervek a 

növényéi: mi aztán elvitázhatlan sőt kétségbe hozhatlan igazság. De non de hoc 

agitur.
5
) [3] 

Nem ismételve hát értekezésem bévezető I. részébeni fejtegetésemet, melyhez 

most is, és méltán, tántorithatlanúl ragaszkodom, állok a mellett, hogy a nyelv 

egyéne a mondat. 

 

3. §. 

 

A mondat lelke. 

 

                                                 
5
 A „Magyar Nyelv Szótára” szerzői, úgy látszik, e széles értelmet tartották szemök előtt, 

midőn az „elvont gyököket,” ragképzőket és ragokat is egy sorba állították a nyelv szó-

egyéneivel. E minden jó renddel szembeszálló eljárásnak nem hiszem párját tudnák mutatni 

valamennyi mívelt és míveletlen nyelvek szótáraiban. A származtatólag rendezett szótárakban, 

p. o. a sémiféle nyelvekéiben, a szanszkritban, az igaz, úgy látszik, mintha helyet foglalnának a 

gyökök is mint külön czikkek és e szerint egyének. De csak látszik biz’ a, mert azok igazában 

törzsökök, azaz viszonyragatlan szók, illetőleg igék, melyek a M. Ny. Szótárabeli elvont 

gyököktől voltakép különböznek. Hogy most más vonást ne említsek, a törzsökök határzott 

értelmei is elismert, kétségtelen szók, melyekre nézve külön vélemény csak ritka kivételkép 

létezik, s a melyek mint szók, hacsak szerkesztményekben is, nyíltan megjelennek a nyelvben. 

Az „elvont gyökök ellenben igazán csak abstractiók, még pedig e vagy ama nyelvész alanyi 

abstractiói, melyekre nézve az eltávozó vélemény a mindennapi eset s az összeegyezés a 

kivétel. Lám ott az élő példa a szóban forgó szótárnak mindjárt a legelső czikkében: az a. Erre 

nézve magában az akademia keblében mindnyájunk tudomására világosan két párt áll 

egymással szembe. A szótárírók azt mondják: „A névelő önhangzóval kezdődő szók előtt toldva 

az. Erre az ellenfél Hunfalvy Pál szájával azt állítja, hogy a világért sem, hanem a z – mint az 

újabb nyelvészek szokták kifejezni – „organice” tartozik az a-hoz és így a szó eredeti idoma: 

„az”, melytől a z könnyen megmondható elégséges okokból néha elmarad. Magam is oda 

vagyok bátor szavazni, hogy ha az inductiónak, a helyes, teljes inductiónak van valami érvénye, 

tekintélye a nyelvészetben, tartózkodás nélkül a Hunfalvy részére kell állanunk, s ennek 

következtében a hiányjel (’) kihagyását merőben kárhoztatnunk. Az idézett szótár írói általában 

felettébb kegyelik az üres toldások eszméjét. Szerintök példáúl ezekben: azon ezen, csak az a e 

az organicus hangok, a zon, zen pleonastikus toldalékok, mint a szurok és tollu az angol nép 

gyakorlati tréfájában (practical joke) midőn t. i. az előttök kellemetlen ember testét szurokkal 

bekenik s aztán tolluban meghengergetve tovább eresztik. De ha e nem igen finom tréfa, biz’ az 

a haszontalan toldás is a nyelv józan philosophiájában nem valami talpra esett eszme, a mellett 

sértő is mert a nyelvalkotó nemzet eszét valamivel alább való fokon valónak képzelteti, mint a 

verébét, mely nem csiripol, meg a varjúét, mely nem károg ok nélkül. A mi a képzők és ragok 

egyénítését és a szók sorába írását illeti, a már épen példa és hasonlatosság nélkül van. Mert 

hogy a görög, latin s más nyelvek praepositióit szótárakba irják, az igaz; de azok valódi külön 

szók. Ellenben declinátióbeli ragokat, vagy – tas, – io, – ia, – tia, – men s több ilyes végzeteket 

külön czikkeknek latin szótárba felvéve halandó szem még nem látott. Vagy csak azért, hogy 

aztán szavaink ezreivel, nyelvünk gazdagságával kérkedhessünk? Nisi utile est quod facimus, 

stulta est gloria, s a népszerüség vadászását, ha elnézhetni a politikai téren a tudományén lábra 

kapatni nem lenne idves dolog. 
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Az egész egyéniségét legkisebbé sem csökkenti, hogyha részei, egymástól 

határozottan megkülönböztethető részei vannak. Sőt inkább mintegy magasabb 

jelentést, felsőbb fokozatot ruház reája. Hiszen az egésznek ismertetése részeinek 

elészámlálásából és az egészhez s egymáshoz való viszonyaik eléadásából áll 

legfőkép, ha nem kirekesztőleg. 

Az első kérdés tehát: mik a mondat részei legfelsőbb osztályzatában? 

Sokkal inkább méltánylom azt a közmondásos szabályt: „járt útat a járatlanért 

el ne hagyj!” hogysem azért, hogy akadémiai értekezést írok, melyben 

okvetetlenűl valami újat kell mondani, vagy épen paradoxont hajhászó 

viszketegségből ellenére cselekedjem. Nem! nyomos okok kényszerítnek reá, hogy 

a legelső kérdésre legott tolakodó feleletet: alany és mondomány, mellőzzem. 

Röviden elmondom: 1.) inductiv tudomány levén a nyelvészet, elégtelen 

inductióra alapított elvből nem indúlhatok ki; 2.) a mondatbeli dualismus még 

szorosan véve nem is nyelvészeti inductio szüleménye, hanem egy más 

tudománytól, a logikától van kölcsönözve; 3.) még oly nyelvészeti értelmezését a 

subjectumnak, melynél fogva minden mondatban meg lehetne határozni, mind e 

mai napig nem leltem; 4.) az egész elv következéseiben az ezután fejtegetendőkre 

nézve meddő; 5.) ha vannak is netalán oly nyelvek, melyekben – ha erőltetve is – 

mindenütt alkalmazhatni, de épen a magyarban teljességgel nem lehet. 

Ezekhez hozzájárúl, hogy tulajdonkép nem is vétek ama szabály ellen, mert 

nem járatlan, hanem csak egy más járt útért hagyom el az előbbi jártat, épen mint 

midőn valaki egy meredekebb útat mellőzve, lankásabbra hajtat a szekerével, még 

ha egy kicsinyt kerülne is vele. A mondat kiinduló pontjának az igét választani, s 

ehez „concordantia” és „regimen” rovatok alatt a mondat többi részeit oda fűzni, 

oly régi eljárás mint Priscianus és Donatus maguk, és oly gyakori, hogy a 

mondatnak alany és mondomány szerinti elemzése nem nagyobb, de tán jóval 

csekélyebb arányban van hozzája mint egy a millióhoz. 

Igen is, a mondat lelke – soká keresgéltem alkalmasabb azaz kézzelfoghatóbb 

kifejezést, de középpont, polus, sark, tengely, gerincz, törzs sat. mind nem feleltek 

meg eszményemnek – a mondat lelke hát az ige. 

A mondat minden többi részeit az ige kormányozza, azok pedig egyenesen 

vagy közbenjárással hozzá simúlnak, támaszkodnak, alkalmazkodnak, tőle 

függenek és reá vonatkoznak. Mi több, ő maga magában is képes végrehajtani a 

mondat feladatát, s nélkülözheti segédeit, ezek meg teljességgel nem lehetnek el 

urok nélkül. Esik, havazik, villámlik, dörög, kiabálnak, muzsikálnak, egyél, szaladj 

sat. mindnyájan magukra egészen megmondják a mit a mondó akar. A halló pedig 

nem szükség hogy kiegészítse, valamit hozzájok tegyen, mással felcserélje, hanem 

rögtön és teljesen az a képzet támad benne, a mit a mondó szándéklott ébreszteni. 

Mikor azt mondja nekem valaki: esik, az eső egész jelensége, az ég beborúlta, a 

cseppek hullása, a föld megnedvesedése, egész teljességében oly élénkségben 

megjelen képzelődésemben látatlanúl is, hogy egy Vörösmarty vagy Arany költői 

leírása se tehetné különben. E szóban: kiabálnak, a tátott szájak, a levegő s ez által 
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a halló idegei megrezzentése, maga a hang, mind bé vannak foglalva, és így 

cselekvény, alany és tárgy összeolvadva keltik egyetlenegy szóban a kivánt képet. 

Hadd nézzek szemébe két ellenvetésnek, melyek közől az egyiket bármily 

felületes nyelvésztől, a másikat szakjába mélyen béavatott philologustól várhatom. 

Az első azt mondja, hogy „van a beszédben több mondat is, a mely csak egy 

szóból áll, s az az egy szó nem ige”. Van, csakhogy az ilyeket magok a nyelvészek 

ellipticus = csonka, hiányos mondatoknak nevezik, s illőleg kiegészítve 

magyarázzák. Azt mondja valaki: jaj! s azt kérdi rögtön a halló tőle, hogy hát mi 

fáj? Lefordítja hát gondolatjában a jaj szót értelmes, igés mondattá, mintha azt 

mondja vala a jajgató: fáj nekem! Ez a szó: „rajta” semmi bizonyos képet nem 

keltene a hallóban, ha az az előtti nyilatkozatokból vagy a körülményekből nem 

tudná, mire nógatja őt a beszéllő. Medea híres „én”je Corneille-nél, melyet 

magasztosság példája gyanánt annyit idéznek a francziák: 

Contre tant d’ ennemis, que vous reste-t-il? 

Moi! 

minden magasztossága mellett csak úgy lesz érthetővé, ha a kérdésből 

kiegészítjük egész mondattá. Mellesleg megjegyzem, hogy magyar példára is 

tudok vala hivatkozni elégre, ha más kinézésem is nem lett volna. Egész 

állításomra nézve pedig ismétlem, hogy minden ilyes kisegítések az egy igéből 

álló mondatokra nézve merőben szükségtelenek és feleslegesek. 

De most már elé áll a tudós nyelvész, és kiáltja nekem: „Ön csak magát csalja, 

midőn azt hiteti el magával, s következőleg akarja velünk is, hogy példáúl idézett 

mondataiban oly magára és csupaszon áll az ige, mint első tekintetre látszik. 

Ebben t. i. esik, az ik ragban bé van foglalva már az alany is, és annyit tesz: ő vagy 

az esik, valamint ebben: kiabálnak, a nak személyrag, és azt teszi: ők kiabál(nak). 

Nem torlom viszsza a vádat, hogy tudósunk tán minket ámít, s aztán egy füsttel és 

lével maga is elhiszi pronominomaniacus állítmányait; hanem csak következő 

megjegyzéseimmel „állok elibe”: 1.) Ebben: dörög, nem lappanghat az ő vagy az, 

minthogy személyragja nincs. 2.) A rag alanyjelentése nem gátolja meg a 

valóságos és tűzetes alany odatételét valahányszor szükség van reá; miszerint ez: a 

lúd iszik, pleonastikus kifejezés volna, s egyenlő ezzel: a lúd ő isz. 3.) Ha szinte 

esik azt is tenné: ő vagy az es, és kiabálnak ezt: ők kiabál, az ő vagy ők az 

ébresztendő képet sem tisztábbá, sem élénkebbé, sem határozottabbá nem tennék, 

és átalában 4.) az ige lényegét nem a ragozása vagy hajlítása teszi, hanem a vele és 

általa kifejezett cselekvény (széles értelemben) eszméje, s igen könnyen 

gondolhatni, sőt mint létezőt könnyen meg is nevezhetni oly nyelvet, melyben az 

igét se nem ragoznák se nem hajlítnák, s mégis az igetörzs csupasz kiejtése 

értelmes mondatot alkotna. 

Ez a vonás, mely az ige középponti és sarkalatos voltát mintegy plastice 

kiemeli ugyan, de bébizonyítására legkevesebbé sem szükséges, a magyarnak, ha 

nem is kirekesztő, – mert nehány mással osztozik benne, de mégis csak sajátja, és 

így a magyar mondat ismertetésében tűzetesen meg kellett említenünk. A 
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megczáfolt két ellenvetés is olyan, a milyet tős törzsökös magyar nyelvész is 

tehetett. De még ellenvetésnek sem nézem, hanem csak az elfogúltság 

nyegődözésének, midőn a nyugat-európai nyelvész az alany-mondományos, 

dualisticus elmélet alól a lába kikapását sejtvén, – és méltán sejtvén, – 

elszörnyűködve tiltakozik ellene. A német, az igaz, nem mondhatja csupaszon: 

regnet, hanem elibe kell tennie az alany-hézagpótló es-t: es regnet, s nem lehet 

feltudni neki, ha saját nyelve természetéből indúlva ki, oly nagy fontosságot és 

lényegességet tulajdonít a mondatbeli dualismusnak. De a magyar, miért szereti 

magáévá tenni észjárását és azzal elfogúlt voltát? Hogy a „tudomány színvonalán” 

lebegjen? Úgyde én azt hiszem, hogy ovatos és talpraesett kritika inkább áll a 

tudomány időszerinti tetőzetét érő magasságban s olykor kicsinynyel feljebb is, 

mint az idézetekkel sallangozott és „után-imádkozó” (nachbetend) tudóskodás. A 

sujet és attribut dualisticus elméletét sehol sem láttam oly következetesen 

keresztűl hajtva az egész nyelvszerkezeten, mint a francziánál. De aztán nevezetes 

is látni, mily viczkándozó ötletekkel iparkodik bébizonyítni a franczia nyelvész, 

hogy az il ezekben: il pleut, il neige, il est temps sat. nem hézagpótló formalitas, 

hanem jelentő és valódi alanyokat teszen. Neki szükséges lehet az a magyarázat; 

de magyarnak, latinnak, még olasznak is, legalább, hogy többet ne mondjak, 

szerfelett való. Másfelől olvastam német nyelvésztől vastag könyvet, mely annak a 

bizonyítására van írva, hogy a franczia nem tud a saját tulajdon nyelvéről jó 

nyelvtant írni, s nem is lesz ilyen, míg a „deutsche Gründlichkeit” nem segít a 

hiányon. 

 

4. §. 

 

Az ige módosulásai. 

 

a) A módok. 

 

A lélektani tények közt legismeretesb az, hogy a megszokás véleményeinket és 

hibáinkat, kivált ha még fiatal korunkban szoptuk bé, megszeretteti, sőt egész a 

szenvedélyig fokozhatja. Hogy ne? midőn Aristoteles még az erkölcsiségnek is 

szolgálatot hitt tenni: „Virtus est habitus” [4] értelmezésével. Csakhogy a mi e 

tekintetben erény, azt az elébbi két esetben előitéletnek vagy rögeszmének és 

megátalkodásnak vagy javíthatlanságnak nevezik azok a nem udvarias 

philosophusok. De jaj annak, a ki – a többit mellőzve – az imígy megszeretett 

véleményeket bármily alapos okból és tárgyias mély meggyőződésből abajgatni 

merészeli. Ha csak nagy – legalább tekintélynek ismert – név varázsa nem veszi 

aegise alá vállalatát, haszontalan szőrszálhasogatás, szükségtelen piszkálás, 

paradoxon-vadászás lesz a czíme, vagy a megbuktatás legbiztosb eszköze az 

ignorálás, agyon hallgatás teszi sikeretlenné az igazság-kereső törekvést. Példát 

mondok mind a kettőre. Alig lehetne megszokottabb, bétanultabb vélemény, mint 
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az, hogy azok a – minek is nevezzem? erő, agens, súlytalan anyag, hatás-forma, 

tessék választani – azok, mondom, a miket melegség, világosság, villámosság, 

magnetismus, chemismus különböző nevei alatt ismerünk, valóban különböző 

dolgok is. És íme! midőn Grove felkél, s azt állítja, hogy mind azok a 

különbözőknek látszó erők voltakép csak egy és azon erő, Európa tapsol a nagy 

felfedezésnek, s autora iskolát alapít vele. Ha én azzal állok elé, hogy az a három 

rovat, a mit a nyelvtanok modus, forma és derivatum czímekkel jelelnek, csak 

azon eszme módosulásai: – tán lármát ütök vele? Ó nem, csak szánakozó 

mosolylyal tekintenek reám az okosok, mintha mondanák: „az a bolond azt 

gondolja, hogy mi az általa kútba vetett kő kihúzásával vesződünk! Ha bévetette, 

csuppant egyet, s ott maradjon. Se le nem fecskendette egyikünket is a kilökött 

víz, sem a forrás száját be nem dugta a kő. Requiescat!” [5] Én legalább más 

értelmet nem tudok adni az európai hírű és bokros érdemű philologus 

megjegyzésének, az egyetlenegynek, melyet állítmányom felől hallottam. „Aber 

Alles, was in die drei Hürden Modus, Form und Derivat eingepfercht worden, hat 

unstreitig eben so grosse Statthaftigkeit als gediegene sprachphilosophische 

Nützlichkeit
6
). Az ellenvetés megvilágosítását a jegyzésbe útasítván, itt egyenesen 

a tárgyra annyit mondok, hogy ha a nyelvphilosophia azt teszi a mit kell, t. i. az 

általános nyelvét (azaz a nyelvek minden oldalról való összehasonlítása 

következtében keletkező általanos igazságok rendszerét), nem pedig ennek vagy 

amannak a nyelvnek a philosophiáját, vulgo nyelvtanát: úgy minden oly „aklozás” 

ellen, mely egyneműeket külön kosarakba csap, különneműeket összetérintget, 

épen a philosophia, jelesen az inductiv-philosophia nevében fennyen tiltakozom, 

                                                 
6
 Ez az ellenvetés – igazabban a „Schlendrian” védelme – igen leleményes. Miért nem jutott a 

bukófélben levő phlogistikus chemikusoknak, vagy a növénytanban az utolsó Linnéistának 

eszébe?! Mert biz’ az az ő rendszereik védelmére is épen úgy szolgált volna. Meggátolhatják 

vala-e azzal a szükségkép bekövetkezendő reformot s rendszereik hanyatlását: a más kérdés, 

melynek eldöntésére vegyük fel a következő parabolát: Szomszédom sövényt csinál, s elkertel 

vele földemből egy jó darabot. Perbe rántom érette, s ő azt állítja, hogy 1) Neki joga volt az ő 

birtoka s az enyim közt sövényt csinálni; 2) a sövény mind a kettőnk javalmára van, mert 

állatainkat kölcsönösen eltartóztatja a kártételtől. Itt van a „Statthaftigkeit”, itt a „Nützlichkeit” 

is másfelől, s meg van-e bizonyítva vele, hogy jól és jó helyre húzta a sövényt? Igen, de a 

sövény – akarom mondani – a mód, forma, származék már megvan, s Hegel szerint „Was 

wirklich ist, das ist vernünftig.” Ha ezt elfogadjuk tőle, fogadjuk el a magyarázatát is. „So viel 

Bildung”, így szól ő maga, „ist vorauszusetzen, dass – – – auch in Ansehung der Formellen, 

dass ueberhaupt das Daseyn zum Theil Erscheinung und nur zum Theil Wirklichkeit ist. Im 

gemeinen Leben nennt man etwa jeden Einfall, den Irrthum, das Böse, und was auf diese Seite 

gehört, so wie jede noch so verkümmerte und vergängliche Existenz zufälligerweise eine 

Wirklichkeit. Aber auch schon einem gewöhnlichen Gefühl wird eine „zufällige Existenz” nicht 

den emphatischen Namen eines Wirklichen verdienen.” – Ilyes „zufällige Existenz”eknek 

tartom én a modus, forma és derivatum megkülönböztetését is, és azt hiszem, elég okkal is 

támogattam véleményemet értekezésem első részében: olyakkal, melyeket sem a 

„Statthaftigkeit”, sem a „Nützlichkeit” meg nem ingathat. (L Magazin für die Litteratur des 

Auslandes. 1862. 17. szám. 199. l.). 
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és az olyannak mind jogos (Statthaftigkeit) mind hasznos voltát merőben tagadom. 

Sőt az utóbb érintett értelemben tehát egy valamely nyelv tanulmányában is igen 

csekély értéket tulajdoníthatok oly felosztásnak, melyhez épen a fő kellék: a 

felosztási elv, hiányzik. Ha sikerűlend valakinek valamely külön nyelvre 

vonatkozólag ezt kimutatni, akkor az utóbbira nézt megadom magamat; az 

általános nyelvészetre nézve fel sem tehetni a megengedett előzményt. 

Megmaradok tehát – egyenesen tárgyamra, a magyar mondat ismertetésére, 

térvén – az egyetlenegy rovattal: az igék módosulásával; mi azonban nem tiltja el 

nekem, hogy a rostába vetett rovatokat jelelő kifejezéseket is ne használhassam, 

midőn úgy kivánja az értelmesség. 

És valóban kivánja is most mindjárt, hogy vegyünk elé egy formát a mód rovat 

alá sorozott módosulások közől, névszerint az úgynevezett foglalót. Nem kell 

tanítnom értekezésem hallgatóit vagy olvasóit, hanem csupán érintenem egy pár 

szóval, hogy a mely nyelveknek ez a mód kétségtelen sajátja, az ige beléje tartozó 

idomainak két merőben különböző vonást tulajdonítnak a nyelvészek. Egyik az, 

hogy mindig és kirekesztőleg egy másiktól függő mondatban van helye. Másik az, 

hogy az általa jelelt cselekvény vagy állapot némi kétség és bizonytalanság szinét 

viseli. No már a legfeddhetetlenebb inductio, a közbeszéd és az eredeti irodalom 

legterjedelmesebb és lelkiismeretesebb tanulmánya egyetlenegy példát sem 

nyújtanak az elsőre; úgy hogy e tekintetben bátran kimondhatni, hogy a magyar 

igének foglaló módja nincsen
7
). Ha e világos tény daczára magyar nyelvtanaink 

                                                 
7
 Ha speculativ tudomány volna a nyelvészet, ezt a tagadó thesist is be kellene bizonyítnom; 

mint a geometria kötelessége kimutatni, hogy az egyenes vonal egy pontján nem áll két 

függélyes egyén. Az erősség ily esetekben a feltett eset lehetetlensége. Igen, de egy nyelvben 

soha sem lehetetlen az, a mi egy másban, bármily különbözőben is, megvan. Ez egyből is 

kitetszenék, ha különben elég világos nem volna, hogy a nyelvészet nem speculativ, hanem 

merőben inductiv tudomány s a „magyarnyelv metaphysikáját” még csak emlegetni is, 

legkímélőbben nincs helye. Ha hát én is a conjunctivus modus hiányát a magyar nyelvben bé 

akarnám bizonyítani, olyan nevetséges lennék, mint az a tolvajsággal vádlott alperes, a ki 

tagadását száz tanú eléállításával akarta igazolni, mint a kik közűl egyik sem látta, hogy ő 

lopott. Ha valahol, itt áll, hogy „affirmantis est probare.” [6] Más színbe öltöznék az ügy, ha 

már is okokkal támogatott állítást tagadnék. De ezeket az okokat hasztalan keresem. Mindenütt 

csak azt a puszta tényt lelem, hogy nyelvtaníróink széltibe béigtatják a hajtogatási mintákba a 

foglaló módot, mint egy önként és magában értendő dolgot, melyhez minthogy kétség nem fér, 

bizonyításra sincs szüksége. Azonban még a látszóságát is ki akarván kerülni, mintha kutyát 

sejtenék a kertben, s egyszersmind bizonyságát adni, hogy lelkiismeretesen utána jártam a 

dolognak, felhozok egy példát, mely első tekintetre tán ellenem tanúskodhatnék valamely 

mohón kapó szem, s hebehurgya itélő ész előtt. E kifejezésben: „elég ok arra hogy elmenjek” 

ez: „hogy elmenjek,” minden bizonynyal mellékmondat, de az ige nem azért van ám nógató 

módban, hanem mivel az elégséges okban a kényszerítés rejlik. Íme az elébbenihez hasonló 

mondatfüzetben: „Ez az oka annak, hogy elmegyek,” ismét mellékmondat van, s „elmegyek” 

még nincs nógató módban. Pedig itt is meg van az ok, vetik ellenem. Meg ám, de micsoda ok? 

Ratio sufficiens, mit kifejez az „annak,” holott az elsőben az „ok” causa efficiens [7], mit 

világosan láttat az „arra” szócska. Itt hát nincs semmi baj; hanem hozok fel erősebb példát; tán 

a legerősebbet a mit átalkodott ellenfelem is hozhatna fel. Várnak valakit egy társaságba, de 
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mégis folyvást viszik e rovatot, a csak egy példája azoknak a – hol anyagi hol 

alaki – ferdeségeknek, melyekkel a nyelvtanok általában az ifjúság józan itéletét és 

okoskodását már csirájában megvesztegetik. És kétszeressé lesz a hiba az által, 

hogy az idegen nyelvek conjunctivus modusának feljebb irt második vonása a 

magyarban foglaló módnak nevezett formára nemcsak nem illik, de épen 

ellenkezik is ennek valódi jelentésével. Lássa, hallja, egyék, hozzon, fusson, üljön 

stb. mindnyájan az erőltetés, az „úgy kell” bélyegét viselik, mi csak abból az 

egyből is kitetszik, hogy a magyar parancsoló mód semmi sem egyéb, hanem csak 

a rosszúl nevezett foglaló mód 2. és 3. személye azon az alakban
8
). A „foglaló 

mód” czímet hát, ha a józan okosság szavára akarunk hallgatni, akárhogy 

ágaskodjék ellene a megalapított, bevett tudomány lárvájába burkolódzó 

„Schlendrian”, ki kell irtanunk nyelvészeti munkáinkból. De minthogy a külön 

forma csakugyan megvan, ha minden áron meg akarjuk fényűzésből módnak 

tartani, nevezzük p. o. Nógatónak vagy Erőltetőnek; mert hiszen egyfelől az a 

nevezet kifejezi a szóban forgó idom saját jellemét; másfelől a műnyelv alkotása 

szabályai világosan tiltják nem egy nemű dologra azon nevezetet ruházni. Bizony 

nem a szégyellősködés, sem az euphemismus tartóztatta el a „sexuale systema” 

hatalmas bajnokát, Linné-t, hogy a „stamen”-t „penis”-nek s az „anthera”-t 

„testiculus”-nak ne nevezze, hanem mivel az ő ritka világú esze megsúgta neki, 

hogy két fogalmat egy nevezet viselésére még a csaknem teljes analogia sem 

jogosít. Visszatérve a kérdéses módra, mivel ettől a „parancsoló” sem értelemben 

sem kűlalakban nem különbözik; egy dolgot két rovat alá venni pedig a 

műnyelvtani törvények szintúgy tiltják, mint az előbb említett ellenkező eljárást: 

önkint következik az eddig vitt két rovatnak bármi czím alatti öszveolvasztása
9
). 

Különben sem adott létezésére okot semmi egyéb, mint a latin nyelvtan s rovatai 

megfontolatlan s kritikátlan majmolása. 

Az ál-foglalón kivül ott sürgölődik nyelvtanainkban még az „ohajtó-mód” is 

szintoly szerencsétlenűl nevezve, mint az előbbi. A dolog valósága az, hogy a 

magyar soha ezzel a móddal nem ohajt, s ha ohajtó kifejezésben használjuk, más 

szócskák adják meg az igének ezt az értelmet. „Bárcsak volna száz forintom!” 

Ebben a „volna” egy cseppet sem ohajt, hanem a „bárcsak.” – „Enném” csak átvitt 

                                                                                                                           
késik, s ekkor azt mondja valaki: „Már nem hiszem, hogy eljöjjön.” Lám itt van a conjunctivus 

minden körülménye, itt a mellékmondat, itt a bizonytalanság árnyalata is, a „nem hiszem”. Úgy 

de még sincs sem egyik sem másik okból mondva az „eljöjjön;” akarnám hogy eljöjjön, de nem 

hiszem,” vagy: „nem hiszem, mert már eltelt az idő, melyben el kellett volna jönnie.” Minden 

esetben benne van a kellés és így a kényszerűség eszméje, melyet ha készakarva mellőzni akar 

a szóló, imígy mondja: „már nem hiszem hogy eljő,” s vége a követelt conjunctiva formának. 
8
 „Azon az” = ipsissimus, eben derselbe. 

Ismét régi jó iróink használata szerint. 
9
 Ez úttal tekintélylyel is takaródzhatom, mert Révainál is össze van kapcsolva az említett két 

mód. Vagyis helyesebben mondva R. egyenesen csak imperativusnak nevezi a szóban forgó 

módosultát a magyar igének. Hasznosnak látom megjegyezni, hogy ezt az öszszetalálkozást 

akkor vettem észre, midőn már tisztában voltam elméletemmel a magam erején. 
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értelemben teszi azt, hogy „vágyom enni”; ellipticus kifejezés az, melyet 

következőleg egészíthetni ki: „Ha volna mit” –, vagy „ha adnának valamit” – 

„enném.” A ná- né-rag mindig feltevőleg gondolt cselekvényt vagy állapotot, s 

ennek nem különben gondolt és csak lehető következményét jelenti. Ez okból 

sokkal találóbban is lehetne feltételes módnak nevezni, hogyha, egy felől kifejezné 

avagy csak sejtetné is ez a nevezet az illető cselekvény vagy állapot, mondatni 

eszmei létezését; másfelől, ha feltételes mondatot nem lehetne jelentő móddal is 

alkotni. Azonban mivel értelmezés képét viselő, még pedig sem hiányosan sem 

feleslegesen nem viselő, nevezetet lelni igen nehéz, legtöbbnyire lehetetlen: mégis 

jobb a már némelyektől használt „feltételes mód” nevet használni, mint a 

semmikép sem illő ohajtót. 

Általában már mind a két idomra nézve, ki kell mondanunk fejtegetéseink 

következtében, hogy sem egyik sem másik a mód nevezetet nem érdemli. Mert 

ugyanis, ha van valamely lényeges megkülönböztető vonása a származékok olyas 

nemeinek, a melyeket „módoknak” neveznek, csak a lehet, hogy az illető rovat alá 

tartozó idomokat csupán mondatfűzetekben, és ezeknek bizonyos és meghatározott 

részeiben használhatni, s kell is használni. Ily értelemben igenis van foglalója 

görögnek, latinnak, németnek, francziának; de nincs ám a magyarnak. Ezt bátran 

állíthatni, miután a nyelv eredeti tárházában ide vonatkozó eset vagy épen nincs, 

vagy ha az átmenetek törvénye szerint egy-kettő netalán előfordúlna, oly kétes és 

kivételes, melyre szabályt józan inductióval nem építhetni. 

A nógató és feltételes tehát szintoly származékok, mint lehetségesítő, 

cselekedtető, gyakorító stb. formák. S ha imezeknek ismét vannak nógató s 

feltételes származékaik, egyenrangúságaikat épen úgy nem csökkenti, mint a 

zsidóban nem az, hogy a Pual a Piélnek, a Hophal a Hiphilnek szenvedője, s mint 

nem a magyarban az, hogy a gyakorítóból s cselekedtetőből újra képezhetni 

megfelelő lehetségesítőt, a cselekedtetőből gyakorítót stb. 

 

5. §. 

 

Az ige módosúlásai. 

 

b) A származékok. 

 

Elébbi szakaszom vége a származékokra hozott. Nem kivánhatni tőlem, hogy 

általános értelmezéssel jeleljem ki, mit foglalok e bevett rovat alá, midőn állításom 

az, hogy sem mástól nem láttam, sem magam nem tudok gondolni 

különválasztására, sem felosztási elvet, sem fogalmi jegyeket. Lám a M. Ny. 

Rendszere csak az ige nemei (azaz formái) alá sorolja be fajok gyanánt. Fogarasi 

meg („A Magy. Ny. Szellemében”) egészen különrészben az igék 36 formáinak 

nevezi, nem adván semmi értelmezését a „forma” fogalmának. Mind oly adatok, 

melyek állításomat igazolják. 
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Az igének azokról a módosúlásairól kivánok hát néhány szót mondani, a 

melyek miveltető, gyakorító, kicsinyző, kicsinyezve-gyakorító és tehető nevek alatt 

ismeretesek. A Fogarasi idealis (szerinte „grammatikai”) 36 formája az előbbi 

szakaszom végén érintett összházasúlásokból s fiasodásokból telik ki. Mindezeket 

sem származásuk vagy képzésük módja leírásával, sem példákkal ismertetni nem 

szükség. A kinek tetszik, az idézett helyeken számbaveheti. Csupán egynehány 

észrevételre szorítkozom egy s más származéki módosúlásra nézve. 

Mi az oka, kérdem elsőben, hogy miután véleménykülönbség, ellenmondás, 

kifogás nélkül elismeri minden nyelvész, nyelvtanár és laicus, hogy az at, et, tat, 

tet a míveltető származék specificus képzője; – miután a M. Ny. Rendszere 

világosan kimondja, hogy „a külszenvedő” – a míveltetőből ik hozzáadásával 

származik”, mi az oka, mondom, hogy mindezek után mégis mindegyre hallja az 

ember, – nem régiben még Fogarasitól is – hogy a tat, tet a szenvedő képzője? 

Hogy Aranynak új találmány gyanánt kellett (Szépir. Figy. 1861. 579. lap.) 

elmondani, „hogy a magyar nyelv arra nézve, hogy a cselekvő igét középpé vagy 

szenvedővé változtassa, elégnek tartotta csupán ik végezetet toldani hozzá”? Most 

csak maradjunk a kérdésekkel, mert későbbre tűzetesen eléveszem ezt a tárgyat. 

Második kérdésem az: mikép történhetett, hogy született magyar nyelvész a 

gat, get, dogál, dögél képzőkkel idomított igékben mind e mai napig csak a 

gyakorítás eszméjét látja, következőleg ezt a nevet is adják nékik, a másik szintoly 

feltűnő jelentésöket a kicsinyelést, téltúlságot pedig alig vagy épen nem veszi 

számba bennök? Már pedig én azt állítom, s meg vagyok győződve, hogy a ki a 

dologba mélyebben tekint, mint eddig szoktak, pártolni fog benne, hogy a 

felhozott igeszármazékokban a kicsinylés, – már a mit ez alatt értünk igazában: a 

megvető kicsinylés – a fő, s a gyakorítás a járulék-jellemvonás jelentésökben; 

szóval, hogy ezek valódi igediminutivumok
10

), és helyesen csak ezt a nevet 

viselhetik. Megmondom bővebben, miért. 

                                                 
10

 A megvető kicsinylés nem csak az igék diminutivumainak, hanem a nevekéinek is velökjáró 

tulajdonsága; úgyhogy csupán a kis epithetonnal sem megmagyarázni, sem felcserélni nem 

lehet a kisebbítő ragot. Egy kisded termetű embert minden mellékárnyalat, minden bántalom 

nélkül mondhatok „kis embernek,” de ha „emberkének” nevezem, minden bizonynyal rossz 

neven veszi. Nem mentek ettől az árnyalattól még a kényeztető diminutivumok is. A ki mást 

ilyes nevezettel kényeztet, mindig bizonyos superioritast affectál (jegyzésben szabad lesz 

impuristáskodnom,) felette, s ebbe mindig vegyűl egy kis adag a megvetésből. Ez az oka, hogy 

a kit gyermekkora óta Jánoskának neveztek, egykor csak fölébred önérzete, s azt mondja illő 

hetykeséggel, hogy „biz’ ő már elég idős arra, hogy Jánosnak nevezzék.” Igen de mondják: 

„Amália, Máli marad teljes életében, és nem követeli, hogy Amáliára fokozzák a nevét.” Nem, 

mert tudva van, hogy a férfinem mindig megtartja a superioritas affectatióját a szépnem felett, s 

ez is elismeri hallgatva és tettlegesen az inferioritását. Egy udvarló csak „Amália” előtt térdel, s 

mihelyt Málira kap, ne féljünk hogy térdeljen többet, még meg is leczkézi olykor, mit 

Amáliával nem mert volna tenni. De bizony Sir Robert Peel-t sem hívta legbizodalmasabb 

barátja is „Sir Bob Peel”nek; ámbár Bobnak hívhatta, de akkor a Sir és minden vele járó 

tisztelet is pusztúlt. Szóval: „emberke” nem csak azt teszi hogy „kis ember,” hanem azt is hogy 

„ember is, nem is.” 
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Elsőben is mind azokat a példákat, melyeket a nyelvészek a feljebb említett 

képzőkkel s másokkal is alakított gyakorítókra összehordottak, meg azokat a 

melyeket magam tudtam hozzájok gondolni, figyelmesen megfontolva, a 

kicsinylés eszméjét mindenikben fellelem. P. o. irdogál, irogat, irkál. A két első 

világosan nem jelent egyebet, hanem hogy egyszer-másszor ír, az írással téltúl 

vagy ímmel-ámmal foglalkodik. A gyakran ír vagy épen folytonosan ír helyett nem 

szoktunk, nem is lehet irdogál-t, irogat-ot mondani. E kérdésre: mivel keresi ez s 

ez a kenyerét? egészen más értelemben feleljük azt, hogy: írással, vagy pénzért ír, 

melyben mind a kettőben megvan már a gyakran ír vagy mindig vagy folyvást ír 

eszméje, és ismét más, ha azt feleljük hogy irdogál v. irogat. Lopez de Vega, 

Luther, Meursius, Voltaire, Gőthe, Humboldt, Scott W. Dickens, Jókai ugyancsak 

sokat és gyakran írtak és részint írnak; de vajjon nem a lehető legidétlenebb sőt 

bántó kifejezés volna azt mondani rólok, hogy irdogálnak vagy irogatnak? A 

harmadik az „irkálás”; e pedig már nem is írás, mely mindig bizonyos czélból tett, 

határozott tárgyú s formájú működést tesz; úgy hogy csak ezt is mondani: „egy 

levelet irkál?, nem is tudom minek nevezzem kifejezés lenne. – „Járogat”nak a 

törzse, „jár”, már magában igazi gyakorító, melynek a gat csak kicsinylő értelmet 

képes még adni. Kitetszik ez e két kifejezésnek jár a templomba és járogat a 

templomba különbségéből, melyet magyarúl tudónak nincs miért magyarázzak; 

magyarúl tanulttal pedig nem állok szóba. – Szintoly világos diminutivuma a 

járkál is a járnak. Áll és álldogál, ül és üldögél egyaránt folytonos állapotokat 

jelelnek, s csak az a különbség köztök, hogy a másodikok kicsinylői az elsőknek, 

Eddegél a világért sem gyakorító, s az a nyelvész, a ki úgy akarja megértetni a 

némettel hogy „er isst oft”, egészen csalfa és ferde eszmét ád neki. Magyarúl se 

lehet az „eszik” gyakorítóját másként mondani, hanem: sokszor v. gyakran v. 

örökké eszik. Nem tartom szükségesnek több példát halmozni; de önök se 

tulajdonítsák az állításommal ne talán ellenkezők elhallgatásának; hiszen ez 

ingyen vád alól csak úgy menekedhetném
11

) ki, ha a szótáron egészen végig 

mennék. De én nem a magam alanyi nézetére, hanem az illő olvasó saját 

nyelvérzékére hivatkozom, s példáimmal csak fogantyút akartam adni 

gondolkodásának. 

Másodszor, nyelvészeink – legalább nevezetes részök – magok is elismerik, 

hogy a gyakorítók közé számított igék nehánya „kicsinyzés, gyengédség, aprózás 

értelmét” fejezik ki. Másokról és számosokról meg azt, hogy a két értelem 

egyesítve van bennök
12

). 
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 Íme mindjárt egy ige – lupus in fabula [8] – mely „ked” képzője ellenére sem gyakorító; 

jóllehet a „ked” tagot gyakorító képzőnek állítják nyelvészeink. A M. Ny. Rendszere legalább 

azok közt számlálja elé (id. munka 86. l.) 
12

 L. M. Ny. R. 191. l. E czikk fogalmazására nézve nem állhatom meg azt a megjegyzést, mily 

különösnek tetszhetnék egyszerű ember előtt, hogy a kicsinyzés az ige értelmét nevelje! Már 

pedig azt mondja az idézett hely: a kicsinyzők, melyek a tőige fő értelmét, a gyengédség, 

aprózás értelmével nevelik. Nem állítom hogy logikailag ne lehetne igazolni, de jó logika és 
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De nekem több kell; azért, harmadszor, meg kell mutatnom, hogy a kicsinylés 

az eredeti értelem, melyhez járúlni kell megkivántatókép az aprózásnak és 

ennélfogva az úgylátszó gyakorításnak, mint a mely nélkül az aprózást gondolni se 

lehet. Megmutatom pedig imígy: 

Testi fogalom, mint ember, ló, fa, kő, kés, ház stb. már magában s elaprózás 

nélkül válthat illő képzővel kicsinyített értelmet. Emberke, lovacska, fácska, 

kövecske, késecske, házacska, szintoly ép, egész dolgok, mint primitivumaik. De 

történelmi fogalmakkal ez nem eshetik meg sem főnév sem pedig ige képében. 

Ezekben hát a cselekvést vagy állapotot elébb aprózva kell gondolnunk, az aprózás 

pedig nem egyéb, hanem csak a rövid ideig tartónak képzelt cselekvény ismétlése 

és így gyakorítása. Így járúlt a kicsinyítéshez a gyakorítás és ámította el 

nyelvészeinket, hogy annálfogva az utóbbit tartották benne fő eszmének. A 

megfordított arány pedig épen lehetetlen, mert maga magának ellentmondó. A 

cselekvénynek egész teljességében való ismétlése, vagyis a gyakorítás, mint ilyen, 

csak magára, a kicsinyítés, aprózás és így kicsinylés eszméjét magában nem 

foglalja, és így fel sem költheti. 

Mindezekkel azonban korán sem akarom azt mondani, hogy a magyarban nincs 

igazi gyakorító ige, még pedig, természetesen a kicsinylésnek, a fitymálásnak 

minden árnyalata nélkül. Van igenis; még pedig háromféle. Első rendbeliek azok 

az igék, melyek egy más ige által jelelt cselekvény vagy állapot ismétlését, 

gyakorítását teszik. Ily igepárok: tesz és rak, vesz és szed, megy és jár, üt és ver s 

több ilyek, melyekről a M. Ny. Rendszere megemlékezni nem tartotta méltónak, 

mely pedig nyelvünknek valódi sajátsága. Második rendbeliek, a melyek képzővel 

alakúlnak, de, jól megjegyezzük, sohasem már képzett és, mint szó, saját 

értelemmel már felruházott igéből, hanem képző nélkül szűkölködő gyökből. 

Ilyenek: forog, morog, ing vagy inog, döczög, hápog, hákog, áncsorog, mozog, 

farag stb. Ezek a példák azt is mutatják, hogy a – legalább fő – gyakorító képző: g. 

– Harmadik rendbeliek végre a kad, ked, kod, koz, köz, dez, még károz és koráz is, 

melyek igetörzsökökhez járulnak, mint kapkod, csipked, vereked-, kapdos, csipdes, 

futos, futkároz v. futkoráz, átkoz, ütköz- stb.
13

). 

Több észrevételem ezúttal a származékok felől nincsen. Ezeket is csak azért 

vettem fel, hogy az ige értelmét illetvén, a mondatbeli használatával szoros 

kapcsolatban vannak. 

                                                                                                                           
rossz stylus igen gyakran találkoznak össze, mint itt is. A példák nagy része pedig, ha lehet még 

szerencsétlenebbűl választvák, mint a kifejezés. Csupán csipdez, verdez, jók. „Hajlong, búsong” 

nem kicsinyzők, hanem gyakoritók. Legyint-ben magának a gyöknek van kicsinyítő értelme, mi 

kitetszik ha társával, a „legyezzel” összehasonlítjuk. Taszint sem kicsinyző, mert akár úgy 

megtaszinthatni valakit, hogy orrára bukjék. S általában az int nem kicsinyző képző, hanem a 

gyakorítónak ellenkezője és pillanatnyi cselekvény egyszeri megejtését jeleli. Taszítni órákig 

lehet, még pedig folytonosan, taszintni csak egyszer és pillanatig. Gyakorítója taszigál. 
13

 Szorosabban vizsgálva, némelyek ezek közől már nem tiszta, hanem a kicsinyzők felé inkább 

vagy kevésbbé húzó gyakorítók. 
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Legközelebbi jegyzetemben megemlítettem már, hogy van még nekünk egy 

egészen sajátságos képzőnk -int (ant, ont), mely a gyakorító ellentéte és mindig 

cselekvő, még pedig úgy, hogy a cselekvénynek csupán egyszeri történtét jeleli. 

Közép igét képző társa az: an, en. Kopint, kopog, koppan. 

 

6. §. 

 

Az ige módosúlásai. 

 

c) A formák. 

 

Mit értek én a forma alatt? Felelet, azt a mit minden nyelvész ért, t. i. az igében 

a cselekvés és szenvedés megkülönböztetését. E sem realis sem nominalis 

definitiónak nem jó, azt mondhatná némi philosophiai észjárású ember. Nem 

tagadom, de én jobbá nem tehetem, úgy adom a mint vettem. „Legalább a 

„proximum genus”-t [9] beléje lehetne igtatni”, emlékeztet valaki. Jó hát, kísértsük 

meg: A forma az a módosítása az igének, melynél fogva cselekvő és szenvedő 

formát adunk neki. Még rosszabb, kiáltják, hisz’ így az ellen a lényeges szabály 

ellen van vétve, mely megtiltja, hogy az értelmezendő ne foglaljon helyet az 

értelmezés mondományában. No már én erről megint nem tehetek, jobban 

szerkeszteni nem tudom, próbáljon más is szerencsét vele
14

). A helyett sikeresebb 
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 Ha a formát, mint formát, bajos értelmezni, bizony magát a passiva formát is alig vagy épen 

nem könnyebb. Mert mondjuk p. o. azt hogy az activumban az alany cselekszi az ige jelelte 

cselekvényt, a tárgy szenvedi; a passivumban pedig az alany szenvedi s a tárgy cselekszi. Ekkor 

az a kérdés lebben fel: mi hát az alany és a tárgy? S erre az a felelet, hogy az alany az, a mi az 

activumos mondatban cselekszi a cselekvényt, a passivumokban pedig szenvedi. A tárgy 

megint az, a mi az activ ige mellett szenvedi a cselekvényt, holott a passivumnál cselekszi. E 

már csak circulus vitiosus úgy-e? És ebből a körből nincs menekűlés; még úgy sincs, ha az 

alanyot szokás szerint úgy értelmezzük, hogy az a része a mondatnak, a melyről a mondomány 

kimond valamit. Mert itt megint újabb kétség támad, melyik hát az a része a mondatnak, a 

melyről mondva van valami? Nem szükség ismételnem a mit e tárgyban értekezésem bévezető 

átalános részében mondtam, s a miről a már említett jeles philologus azt nyilvánítá, hogy én 

„oly dolgokat követelek az alanytól, melyeknek a mondat nyelvtani bonczolásában semmi 

értékök.” (Die Nullität des Dualismus sollen verschiedene Beispiele darthun; wir unseren Theils 

haben nichts Anderes daraus gelernt, als dass unser Verfasser an das „Subject” Ansprüche 

macht, die für grammatische Zerlegung des Satzes keinen Werth haben. L. az idézett Mag. f. 

d.Litt des Auslandes 199. – No már én azt gondolom, hogy ha a mondat nyelvtani bonczolását 

veszszük és vétetjük czélba, s ennek kiinduló tényének a subjectum és praedicatum 

megkülönböztetését teszszük: nem igazságtalan, még nem is méltánytalan követelés az, hogy 

oly csalhatatlan jegyeket adjunk, melyeknél fogva a bonczolni kezdő biztosan megtudhassa, 

melyik szó vagy szócsoport a mondatban az alany, s melyik a mondomány. Midőn a növénytan 

a növény felhágó tengelyében a szár és levél dualismusát sűrgeti, kötelességének tartja ily 

csalhatlan jeleket adni, s kikeresésökben s minél szabatosabb, hibátlanabb eléadásukban a 

tudomány haladását, tökélyesülését látja; sőt az ilyes kérdésekből egy külön ág keletkezett: az 

organographia, melyhez képest a Linné philosophia botanicáját, a maga korában igen jeles és 
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lesz talán, ha egy kis történelmi világosítást kísértek meg. A görög és latin 

nyelvben a kiválva úgy nevezett származékok oly kevesek és ritkák, a szenvedő 

forma ellenben oly gyakori, hogy nem csuda, ha csakis, vagy legalább kiváltkép 

imez vonta magára az alaktan körűl forgolódó nyelvtanárok figyelmét. Amazokkal 

tehát keveset törődve, csak a passivumnak adtak forma (a latin nyelvtanokban 

„vox”) nevet, mely aztán párhuzam kedviért az activumra, sőt a kettőjök köztire a 

mediumra (a latinoknál deponens) [10] is reá ruházódott. A görög és latin nyelvtan 

– az utolsó természetesen sokkal inkább – szolgálván az újabb nyelvekéinek 

mintáúl, műszavaik is, még pedig többnyire megfelelő alkalmazással, átjöttek 

                                                                                                                           
eléggé nem bámulható művet, csaknem ábcének mondhatni. A következes aztán a felhozott 

példában az, hogy a fűvész a Phyllocactus levelet színlelő szárában a Bupleurum, némely 

Acaciák s a Ruscus phyllodiumaiban nem lát levelet, s a mohok sinór módjára összefonódott 

leveleiben nem szárat. Ez ellenében igaz könnyű azzal a peremptorius kifogással állani elé, 

hogy a „nyelvészet nem természeti tudomány!” De ezzel, ha megengednők is, a mit nem 

teszünk, nincs még az mondva, hogy nem inductiv tudomány, s még kevésbbé fogja az 

ellenvető azt akarni állítani, hogy a nyelvtant, nyelvtani működéseket, s jelesen a 

„grammatische Zerlegung”ot nem vezetik, nem szabályozzák a logika törvényei. Ezek 

„követelik” nem én, hogy ha valamely tárgyra bizonyos fogalom nevét akarjuk ruházni vagy 

bizonyos rovat alá sorolni, az illető fogalomnak, rovatnak határozott értelmezést kell előre 

adnunk. Azt mutattam én ki értekezésemben, hogy még eddigelé ily értelmezése a nyelvtani 

subjectumnak nem létezik; még pedig philosophiai elemzéssel, s nem „egynéhány példából” 

mint tisztelt tudós barátom állítja, kinek végszavai.” Da der Sutz übrigens schon lange für ein 

erweiterest Wort (Hauptwort) erklärt wird, so dürfte die Gefährlichkeit des „Dualismus” damit 

schon beseitigt sein,” azt gyaníttatják velem, hogy czélomat, minden magyarázgatásom s 

tiltakozásom daczára, félreértette. Eszem ágában sincs sem a dualismust átalában, sem a 

mondatbeli dualismust különösen veszélyesnek, avagy csak „unstatthaft” eszmének is 

nyilvánítani. Csupán annyit állítottam s állítok ma is, hogy a subjectum és praedicatum által 

jelelt dualismus, bár számos mondatban félreismerhetlenűl megvan, de mindenikben, sőt 

legnagyobb részökben megkülönböztethetlen s a mondat bonczolására átalán véve igazán 

értéktelen, haszontalan, s kivált a magyar mondatéra elégtelen. 

Visszatérve feladatunkra, még más próbát is tehetnénk. Azt mondhatnók t. i. általánosan, 

hogy az ige módosulásai kétfélék, ú. m. 1.) a melyek a subjcetum és praedicatum egymáshoz 

való viszonyát változtatják, de a cselekvény minőségét nem bántják; 2.) a melyek a cselekvényt 

módosítják, a subjectum és praedicatum viszonyait nem érintik. Ama lenne a forma, ez a 

származék (és mód.) Úgy de, egy az, hogy Plátó szerint (Polit. 262. l. Steph. kiad.) módszer-

ellenes hiba egy rakás osztandóból egyet bizonyos czím alatt egyfelé s a többi nagy tömeget 

másfelé választani. Erre az ellenvetésre ugyan magam sem sokat adok, ahhoz értők részéről 

könnyen kitalálható okokból. Hanem több az, hogy ama felosztás szerint a miveltetőt is a forma 

rovatába kellene fel venni, mit egy nyelvész sem tesz, és így is csak az ellenzék szerepe jutna 

nekem, Mert hiszen a tat, tet, épen úgy megváltoztatja az alany és cselekvény közti viszonyt, s 

épen úgy nem módosítja a cselekvényt, mint a tatik, tetik. „A gazda szánt” és „a gazda szántat”, 

mind a két mondatra tökélyesen azon cselekvényt képzeljük; de az elsőben a cselekvő egyén a 

„gazda”, a másodikban a bérese vagy napszámosa, és világosan azt teszi, hogy nem a gazda 

szánt, hanem más valaki; meg azt, hogy a gazda nem szánt, hanem megparancsolta vagy 

rendelte hogy szántsanak vagy szántson más valaki; maga a szántás ténye pedig ebben az 

esetben is épen csak az, a mi a volna, ha a gazda maga szántana. Egészen más ellenben a 

cselekvény ebben a mondatban: „a gazda szántogat.” 
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imezekbe, mi a szóban forgó tárgyban annnyival is könynyebb volt, hogy az 

európai újabb nyelvekben a származékoknak még híre pora is eltűnt. Annál 

nagyobb bőségben özönlöttek elé a magyarban; de nyelvtanáraink inkább hódoltak 

Priscianus tekintélyének, mint saját vagy legalább tárgyalás alá vett nyelvök 

törvényeinek, s mivel a származékok a „forma” rámájába nem fértek, emezt sem 

merték amannak a rovata alá felvenni. Pedig bízvást megtehették volna, mert 

hiszen az alaktant oly függetlenűl kezelték, s kezelik mind e mai napiglan, mintha 

a szavak teljesen és igazán egyének volnának, s a magát türelmesen fitymálni 

hagyó syntaxis nem is létezne. Ennélfogva az activ és passiv formákban az a 

szófűzésbeli ellentét, hogy a szenvedő a cselekvő alanyát tárgyává a tárgyát 

alanyává teszi, a „forma” viszony elszigeteltét bizonyosan nem okozta náluk. 

Külidomban pedig az a különbség, a mi a görögnél és latinnál, nincs meg a 

magyarnál: t. i. hogy az activum törzsöke a passivumban megmarad, személyragjai 

változnak; holott a derivatumban a primitivum törzsöke változik, személyragjai 

megmaradnak. A magyarban mind a két rovatban az utóbbi törvény uralkodik, 

tehát a szenvedő ige épen oly származék, mint a többi. És még most is, midőn az 

altaji-féle nyelvek nagy családja az ide vágó tényeket oly felesen megszaporította, 

paradoxon gyanánt tűnik fel sokak, mondhatnám a nyelvészek többsége előtt az az 

állításom, hogy – legalább a magyarban, hinnivaló, hogy a rokon nyelvekben is – 

mód, forma, származék, mind egy húron pendűlnek. Pedig csupán a származékot 

hagyni meg egyetlenegy rovat gyanánt, egy cseppel sem lenne merészebb lépés 

mint az, hogy a latin declinatiót és praepositiókat a viszonyragos rovatba 

olvasztották – igen helyesen – egybe. 

De hagyjuk meg ezúttal a „forma” rovatot, és vizsgáljuk meg a megrögzött 

szokás szerint beléje tartozó idomokat, s nyelvünknek e tekintetbeli sajátságait. 

Legelsőben is az az észrevétel tolakodik előnkbe, hogy a szorosan vett activum 

és passivum nem elszigetelt vagy tátongó hézaggal elválasztott ellentétet 

képeznek, hanem csak szélső – helyesbben végső – tagjai egy oly sornak, melynek 

czikkezetei csaknem megkülönböztethetetlen átmenettel kapcsolódnak egymásba. 

Jelleges és, mint ilyek, elkülöníthető tagjai ennek a sornak: a kiható, cselekvő, 

közép, belszenvedő, külszenvedő nevekkel bélyegzett igék. Gyakorlatban és 

alkalmazásban könnyű dolog e rovatok akármelyikére kifogáson kivűli példákat 

lelni; de nehéz ám olyat, a mely kirekesztőleg csak egyikökre tartozzék. „Ád” 

ugyancsak tisztán kihatónak látszik, s mégis használhatni tárgyeset nélkül, p. o. 

midőn egy valakit jellemezve azt mondjuk: „ez s ez soha sem ád, hanem mindig 

csak veszen. „Lát” is kiható, mégis midőn valakinek, – könnyen képzelhető 

esetben, – azt feleljük: „láttok én, nem vagyok vak” csupán cselekvő lesz. Ilyen 

„eszik” is, és teméntelen más. Hogy valósággal puszta cselekvő értelmet váltanak, 

kitetszik abból, hogy nem csak elhagyjuk olyankor – per ellipsim [11] – a tárgyat, 

de nem is gondoljuk oda sem általában sem különösen. Megfordítva „jár”, tisztán 

cselekvő igének látszik; úgyde „járjuk az országot, járjuk a templomot, járjuk a 

tánczot, járjuk a karamanczát, stb. „Ül” közép ige, s nem csak a tőszomszédjába, 
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hanem a harmadikba is átcsap, midőn azt mondjuk: „jól üli a lovat.” Ekkor világos 

kiható, valamint ebben: „lóra ülök” szintoly világos cselekvő
15

). Hasonló: „áll” és 

„alszik” is, mire könnyen gondolhatni példát. „Készűl”: e mondatban: „útra 

készűl” cselekvő ige; holott ha azt az értelmet adjuk neki, hogy „készíti magát”, 

mint p. o. ebben hogy: „készűl a ruha, bútor vagy egyéb”, valódi belszenvedő; de 

hogy miben különbözik belértelme a „készíttetik” külszenvedőétől, mástól várok 

oktatást. 

Nem keresek több erősséget, nem is halmozok több példát oly igazság 

bebizonyítására, melynek tán egyszerű említésével kellett volna megérnem, ha 

továbbra is nem néztem volna. De még így is tudom, hogy ellenvetésekkel kell 

szembeszállnom. Némelyek mindjárt azt kérdhetnék: vajjon ama rovatok 

egymásba átfolyó rokonsága csak a magyar nyelv sajátja-e? és ha nem az, miért 

foglal oly nagy helyet eléadása a magyar mondatról szóló tűzetes értekezésben? 

Megfelelek mind a kettőre. Az átmenetek törvénye az egész természet minden 

jelenségeiben mutatkozik, s a gyakorlatban örökös tekintetben kell tartanunk, akár 

a dolgok lényegének, akár emberi felfogásunk tökélytelenségének tulajdonítsuk 

elméletben. Mutatkoznia kell hát kimaradhatatlanúl a nyelvekben is, és ha az 

iménti dilemma második ágát fogadjuk el, mint valószinüebbet, még sűrüebben itt, 

mint másutt, miután a nyelv nem a dolgok lényege, hanem saját érzelmeink, 

képzeteink, fogalmaink s az ezekből szőtt gondolataink kifejezéseiből áll. Magyar 

nyelvünknek hát kirekesztő sajátja az, a mi az emberiség közös vonása, nem lehet. 

Még azt sem állítom, hogy az átmenetek gyakrabban, többféle és számosb 

esetekben mutatkoznának nyelvünkben, mint másokban; sőt ellenkezőleg, tán több 

szabatosság, határozottság van benne, mint más, nem egy, miveltebbnek, 

gazdagabbnak, még eszesebbnek is magasztalt nyelvben. De meg van bíz az 

átmenetiesség, ha szabad e szóval élnem, nálunk is, és e szerint tulajdonságai vagy 

minőségei közé tartozván, ki kellett ez esetben is világosan mutatnom, mert a 

módszer teljességgel nem teszi kötelességemmé, hogy csupán a „specifica 

differentiák”-ra [12] szorítkozzam a magyar mondat ismertetésében. De még ennél 

követelmesebb ok az, hogy az átmeneteket illő tekintetbe nem vevén, nyelvészeink 

oly nyűgökbe akarták keverni iróinkat sőt a beszélő élő nemzetet is, melyeknek 

kötelező voltát a nyelv geniusa el nem ismeri. Íróink pedig, midőn ellenben a 

reájok tolt iga alá készségesen nyújtották a nyakukat, más oldalról féktelenűl 

száguldoznak a kies réten. A helyett hogy természetes virágaiból fűznének 

koszorút, lábok alá tapodják, mennyiben rajtuk áll kiírtják s azután papirból, 

mézgás szövetekből csinált álvirágokkal piperézik bokrétáikat. Ennek a rossznak 

ellene kell állani, s ha a felvilágosítás fegyverűl szolgálhat, ellene is állok, még 

azzal a bíztos kilátással is, hogy honfiúi törekvéseimért legfeljebb hallgatva 

mosolygó gúnyt aratok. 

                                                 
15

 A francziánál és németnél plane reflexivum; mert egyik mint másik: leülteti magát = il s’ 

assied = er setzt sich. 
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Az eddigiekből csaknem elméletileg következtethetjük, hogy nyelvünk, mely 

egy és azon igeidomot többféle rovat különböző jelentéseiben használ, e 

rovatoknak megfelelő s csak egy valamelyikökre illő jegyről, illetőleg képzőről, 

sem gondoskodott, azaz, nincs oly határozott külső forma, melynél fogva egy vagy 

más igéről bizonyosan és kivétel nélkül kitudhassuk, vajjon kiható, cselekvő stb.-

é? Hanem azért nem kell ám gondolni, hogy rend és szabály nincs. A természetben 

nyilvánuló bölcs ész itt is bámulandó bélyegét ütötte fel működésének; csakhogy 

szabályai s a nyelvtanárokéi közt az a különbség, a mi a szívünkbe oltott erkölcsi 

törvény s egy aprólékosságokra ereszkedő emberi törvényhozó czikkei közt. Az a 

fínom választó tehetség, melyet a scot philosophia erkölcsi érzésnek, a közélet 

ethikája lelkiismeretnek nevez, élesen megkülönbözteti a jót és a rosszat még oly 

homályban is, melyet az írott törvény mesterségesen kiczirkalmazott szavai nem 

bírnak eloszlatni. Így az ő hasonmása is: a nemzeti nyelvérzék, biztosabb irányt 

ád, mint a nyelvtanok körmönfont szabályai. A nyelvérzék által a nyelvre felsütött 

bélyegeket kell kilesnünk, ha imezzel voltakép meg akarunk ismerkedni. Én a 

szóban forgó tágyat nézve azt lestem ki, – ha hibáztam, igazítsanak útba, csak ne 

mellőzzék negédes hallgatással, – azt tapasztalom mondom, hogy az ige idomai, 

nem ügyelve a feljebbi öt tagú sorra, csak az ellentétet bélyegzik párjával. Ellentét 

pedig nem csak a cselekvés a szenvedéssel, hanem a sürgő-forgó cselekvés a 

nyugodt vagy mereven állapottal is. Kifejezésökre, vagy saját végződése van az 

ellentétes pár mindenik egyénének, vagy úgy állanak egymással szemben mint 

primitivum és derivativum. Az első rovat alá tartoznak az -ít és -űl végzetű, egy 

gyökből származó igetörzsök-párok, mint: mozdít, mozdúl; tanít, tanúl; feszít, 

feszűl; kábít, kábúl; gyújt, gyúl; gyűjt, gyűl; hajt (= haít), hajúl (közönségesen: 

hajol); tágít, tágúl; rándít, rándúl; jobbít, jobbúl; stb. Általában ki lehet róluk 

mondani, hogy a cselekvés és szenvedés ellentétét jelelik, mind a mellett, hogy a 

nyelvszokás némelyeknél a második formát (az -úl végűt) fogalmában gyengítve, 

egyes esetekben majdnem, vagy egészen is a cselekvésig árnyalta, mint: pl. tanul. 

Szintoly lényegtelen az az észrevétel is, hogy vannak -ít végzetűek megfelelő -úl 

végzetű párjaik nélkül, s ritkábban az utóbbiak az előbbiek nélkül. E rovatba valók 

továbbá az: -szt és -d végzetű párok. Koppaszt, koppad; ragaszt, ragad; virraszt, 

virrad; lohaszt, lohad; fáraszt, fárad; akaszt, akad; maraszt, marad; éleszt, éled, 

stb. Az ellentét csak abban áll, miben az előbbi; ámbár úgy látszik, hogy a 

szenvedő fél színe itt halványabb, mint amott. Még egy harmadik párra későbben 

térünk vissza. A második rovat két osztályra válik; az elsőbe tartoznak azok az 

ellentétek az állapot és cselekvés közt, melyben az elsőt az eredeti vagy 

egyszerűebb, a másodikat a származtatott vagy képzett idom jelöli. A képző a 4. §-

ban már tárgyalt -at, v. -tat, olykor az iménti -ít és -aszt. Áll, állat, v. állít; ül, 

ültet; ing v. inog, ingat; lóg, lógat; függ, függeszt stb. A második sokkal 

terjedelmesebb osztályba cselekvés és szenvedés, forma név alatt ismeretes 

ellentéteit soroljuk, mint a melyekben az iménti esettel ellenkező viszony leledzik, 
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t. i. a cselekvő ige a törzs-szó. Ide vonatkozó képzőkben nyelvünk, futó tekintetre 

ítélve, elég gazdag; szemesebben vizsgálva, csak látszik annak. 

 

7. §. 

 

Folytatás. 

 

A szenvedő forma igazi képzője. 

 

Azzal végzők, hogy nyelvünk dúslakodása a szenvedő viszony kifejezésében 

csak látszólagos. Igenis; mert mind a tények, mind az eddigelé ismeretes acták 

érett megfontolása után merem állítani, hogy nyelvünkben a szenvedést jelelő 

képző csak ez az egy: -ik. Nem paradoxon ez, s nem is én mondom legelébb. 

Olvashatni már Révainál
16

). S mi az oka, hogy még is oly kevesen ismerik ezt az 

igazságot, nyelvünknek e kétségtelen tulajdonát? S mi az oka, hogy általában az -

ik-es igék kérdése annyi és oly tüzes vítatás tárgya volt, s még kiirtásukat, 

kiküszöbölésöket is sürgették némelyek? Miért is ne sürgették volna? hiszen nekik 

nem fájt a nemzeti nyelven esendő sérelem! A nyelvérzéket szintúgy érheti 

részszerinti gutaütés mint a testnek akármelyik tagját. A gutaütés pedig, közhitel 

szerint, a véres embert közelebbről fenyegeti, mint a bár gyengébb phlegmaticust. 

A testi világ oly számos esetekben tükröződik vissza az erkölcsiben – (mi, 

közbeszólva – oly sok felszínes philosophust csábított a kettőnek összezavarására), 

– hogy a kép alkalmazásától itt sincs miért visszarettenni. Hanem, hogy ezzel az 

alkalmazással nyomozásaim sorát meg ne szakaszszam, jegyzésbe utasítom
17

), s az 

-ik rag vagy képző tárgyalását folytatom tovább. 

                                                 
16

 Révai El. Gramm. Hung. II. 634. „– Accedunt his etiam factitiva omnia, et ac tet formativi 

accessione nata; dum ea ex activis passiva fiunt, nullo formativo alio, nisi solo ik pronomine 

assumto.” [13] – Ismét (635. l.) „tum etiam factitiva passiva, szül-et-ik, áld-at-ik, dicsér-tet-ik, 

takar-tat-ik.” Napfénynél világosabb, hogy Révai a szenvedő forma jellemzőjét az et, tet- (at, 

tat) ben sem nem kereste, sem nem látta, s hogy tana nemleges oldala az enyémmel tökéletesen 

megegyez. Tevőleges oldala is meg annyiban, hogy az et, tet neki is a factitivum és csak a 

factitivum formativuma. A különbség köztünk egyedűl az, hogy azoknál az eseteknél fogva, 

melyekben ik-es igéknek úgy látszó vagy valódi cselekvő értelmök van, igen is messze vitt 

lelkiismeretessége nem engedé meg neki, hogy az ik-et elméletben is a szenvedő forma 

sajátjának nyílvánítsa. De gyakorlata csak oda megy ki, mint kitetszik a használta czímből: 

Forma indeterminata secunda, vulgo passiva.” 
17

 Nemzetünk annyi vért s oly ép alkatot hozott magával Európába, a mennyivel a középkori 

népvándorlás egy tagja sem dicsekedhetik. Kitetszik ez abból az eltagadhatlan tényből, hogy 

imezek mindenike (alan, goth, frank, normann sat.) megkülönböztetlenűl és nem egy saját 

vonása feláldoztával, beléolvadt új hazája elébbi nemzeteibe. Ha adott neki, vett is tőle, úgy 

hogy a ”credit” és „debet” [14] rovatok meglehetősen kiegyenlítik egymást. Melyik 

psychologus birná ma kibonyolítni a goth eredeti jellemvonásait a spanyolban, a frankéit a 

francziában, a normannéit az angolban? A magyar mind e mai napiglan Árpád magyarja 

maradt. Megtartotta eredeti nyelvét, meg, ha nem eredeti saját, legalább magáénak választott és 
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Az -ik-es igék sorát gondosan végig nézve, legelsőben is az ötlik szemünkbe, 

hogy az -ik részint eredeti, részint származott törzsökökhöz járúl. Az utóbbiak 

száma természetesen sokkal nagyobb. Vajjon az eredetiek valójában azok, azaz 

pusztán gyökök é mindnyájan, vagy pedig némelyikök már maga is képzővel 

módosított gyök, nem tartozik vizsgálódásaim körébe: vannak elegen, a kik azzal 

bajlódnak. A kétségtelenűl származtatott törzsökök pedig ismét két osztályba 

esnek, t. i. vagy oly képzővel alakúltak, a milyennel iktelen igék is vannak, vagy 

olyannal, a mely magára, ú. m. ik nélkül, nem képez igét. Első rendbeliek a d, l, n, 

p, s, z képzők és a cselekedtető t. P. o. 

él-ed fer-ed-ik 

haz-ud vaj-ud-ik 

kot-ol bot-l-ik 

                                                                                                                           
mindenesetre sajátúl módosított öltözetét, annyi ellenséges viszályok közt nemzeti, önálló 

szerkezetét, erkölcsi jellemét. És ha a körűlmények hatalmának okosan hódolva, azoktól a 

népektől, melyek közé megtelepedett, anyagi tárgyak kifejezésére néhány – tegyük sok – szót 

kölcsönözött, betű helyett sokkal, hasonlíthatlanúl, becsesebb lelket adott nekik ingyen ajándék 

gyanánt: t. i. az igazi polgárisodás lelkét, a társadalmi egység, a közös hon családias érzetét, 

melyet a nyelvkülönbség nem csökkenthetett, melyet szuronyok hatalma nem bir megadni, s 

melyet csak ármányos politika hintette konkoly veszélyeztethet, tán végleges kiirtással. A mi 

ezeket tudta részint kiállani, részint végrehajtani – az csakugyan egészséges constitutio, úgy-é? 

Tekintsük már más oldalát a dolognak. Az a míveltség, melylyel korunk annyira büszke, 

melynek fészke és bölcsője a Pandora szelenczéje, pompás virága az „International Exhibition” 

és kétségbeejtő vég szava az az axioma, hogy „a természet nagy asztalánál Lázárnak nem jutott 

és nem juthat teríték,” csábító hatalommal van felruházva. Ha sok másokkal s jelesen Plátóval 

én is az emberiség (humanitas) külmázának tartom, nem úgy a világ átalában. Fut és kapdos 

utánna, mint a legvalódibb legdrágább kincs után, s ez a „sodomai alma” hatásaiban versenyez 

a paradicsomi almával, a Hippomenes és Eris almáival, – ha túl nem tesz rajtok. A Persepolist 

felégető Alexandert egy pár hó alatt babyloni Nabugodonozorrá teszi; Rómában az eredeti, a 

nemzeties irodalmat csirájában megfojtja, s majd a köztársaságot buktatja meg, s a keresztes 

hadak a kelet csillogó fényüzésével a byzantiumi erkölcsi romlottságot is átviszik Európa 

nyugoti felére. Midőn már egy erős, vérmes fajta figyelmét ez a varázskép megkapta, mohó 

rohammal iramlott megragadására mindannyiszor, valahányszor különb meg különb oldalról 

mutatkozván, vágyának mindig új és más tárgyat látszott kitűzni. Nem csudálom hát, ha 

fájlalom is, hogy a szédítő eszme irodalmi, s – bár lassú mérgezés útján, – élő nyelvünkre is 

gyászos hatással volt, szülve a „nyelvmívelés” szintoly ferde mint kártékony fogalmát. Nem 

azt, hogy nálunk gyakorlati nyelvészekké, a nyelvmívelés törvényczikkei szerkesztőivé és 

sikeres terjesztőivé a fordítók, még pedig nem egyszer idegen születésű s igy nyelvünket 

gyökeresen nem tudó fordítók lettek; hiszen ez az esete a töröknek, a mongolnak is, kikhez 

bizony nem kellene, legalább e tárgyban, iskolába járnunk, hanem inkább károkon tanulva 

távoztatnunk a veszélyt. De nem! hanem a „nyelvmívelés” mámorában fitymálták és fitymálják 

íróink és nyelvészeink a Lichtenberg arany mondását, mely szerint „a nyelv nem a Csáky 

szalmája, hanem a nemzet tulajdona.” De fitymálták és fitymálják a nagy Révainak is – (a kin 

bételt a latin közmondás: „virtus laudatur et alget” [16]) – nyomos emlékeztetéseit. 

Kimaradhatatlan következéseűl mindezeknek, a fordító alkalmi szüksége idegenszerű 

kielégítését, a nyelvész pedig hiányos inductióval támogatott éretlen ötletét tolta fel, a nyelv 

törvénye gyanánt. 
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hisz-en jel-en-ik 

har-ap áll-ap-ik 

fut-os bujd-os-ik 

oltalm-az ág-az-ik 

csat-áz csir-áz-ik 

fed-ez éh-ez-ik 

köt-öz fütt-öz-ik 

folt-oz táv-oz-ik, stb. 

Nem képeznek magukra igét az od, öd, kod, ked, köd, koz, kez, köz, ód, őd, ódz, 

ődz és sz képzők, melyek mellé okvetlenűl -ik-nek kell járúlni. Csupán a kad, ked, 

köd végzetűek közt van egy pár kivétel. 

Mielőtt azonban imez előzmények megvítatásához fognánk, egy kis 

egyszerűsítésre van szükségünk. Meg vala mondva feljebb, hogy nyelvünk, s a 

mennyire a közismeretű nyelvek tanúskodnak róla, a nyelvek általában amaz öt 

rendbeli módosúlását az ige értelmének: kihatót, cselekvőt stb. saját és állandó 

idomokkal nem különbözteti meg. Kísértsük meg, vajjon, ha kevesebb osztályra 

szorítkoznánk, nem férkezhetnénk é közelebb a nyelvalkotó szellem gondosan 

őrzött, de magát mégis ottan-ottan eláruló titkához. Az ismeretes öt módosúlást 

tehát szorítsuk csak kettőre, ú. m. cselekvőre és szenvedőre. E két rovat alá minden 

istenadta ige befér. Meg lehet ezt mutatni inductive és deductive. Az első szerint 

csak arra kell utalnunk, hogy az ötös rovatolásba köz megegyezésnél fogva, mely 

ismét minden nyelvész tapasztalatai eredménye, minden levő és lehető ige be van 

foglalva. A kettős rovatolás megint az ötöst veszi szárnyai alá; mert a kihatót és 

cselekvőt az utóbbi kifejezéssel nevezhetni; a bel- és külszenvedő már világosan 

mind a kettő szenvedő. Hátra van még a közép, mely bizony helyesen viseli e 

nevet, mert számos része a körülmények szerint való felfogáshoz képest, hol 

cselekvő, hol szenvedő értelmet vált, némelyike pedig tisztán az utóbbihoz 

tartozik. Mindezeket pedig példák nélkül is megérthetni s engedhetni. – Lássuk 

már a deductiót. Minden a mit az ige kifejezhet, vagy az alany-nominativus által 

vagy vele akár rajta történik. Vegyük még felsőbb eszme nyomán: minden 

cselekvény – (széles értelemben) – vagy tőle jön, vagy hozzá megy. „Kifeledte ön a 

harmadik esetet”, veti valaki ellenem; „mert épen nála vagy rajta is lehet.” Nem 

feledtem, hanem úgy nézem ez esetet, mint a kímikus a status nascenst [15], vagy 

a mathematikus a határértéket (limes, ratio evanescens), mint a melyeknek 

elsejében az elválás és egyűlés egy megkülönböztethetetlen idő és térpontba van 

foglalva; a másodikában hasonlókép csak születtében van a plus v. minus. 

Még e nem elég. Az inductióhoz és deductióhoz még az analogia támogatása is 

járúl. Tudjuk, hogy a görög és latin csak a cselekvő és szenvedő formák közt tesz 

megkülönböztetést, és hogy a közép igék, átmenői denevér-természetökhez híven 

e két forma közt vannak megoszolva. Tudjuk, hogy a szanszkrit a cselekvőt és 

szenvedőt, és csak is ezeket jeleli parasmaipadam és atmanepadam formáival. És 

bizony fejlettebb és hajlékonyabb három nyelvet analogiáinak alapja gyanánt alig 
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vehetnénk. Igaz, hogy a hébernek nem csak két párja, ú. m. Piel és Pual, meg 

Hiphil és Hophalja, hanem még ezeken kivül Niphal-ja is van. Igaz, hogy az 

arabnak ezeknél még tarkább combinatiói vannak. Úgyde egyfelől e semmi 

egyebet nem bizonyít, mint azt, hogy a cselekvés és szenvedés ellentéteit a 

különböző származékokban különböző idomok (flexiók és formativumok) jelölik, 

de nem azt, hogy az ötös rovatolás osztályaihoz szabják magokat. A minthogy fel 

merem szólítni Európa minden linguistáit, mutassanak ki oly nyelvet a föld 

kerekségén, mely a sokat emlegetett ötféle módosúltát az igének határozott 

flexiókkal, ragokkal vagy mind a két módon is jelelné. Más felől, ha még nem is 

úgy volna, a kérdés csak az, vajjon nyelvünk természete e tekintetben a sémi 

nyelvekéhez üt é vagy az árjákéhoz? – „Sem egyik, sem másikhoz” mondja a 

kérlelhetlen finnista, „mert nyelvünk egészen más családba, az áltajiba, tartozik.” 

Jól van, igen helyes, már régóta nincs kifogásom ellene
18

). De hiszen családnak is 

lehet családdal analogiája; tehát az iménti kérdést szélesítve így módosítom: 

„vajjon az áltaji nyelvcsalád általában a sémihez üt é a szóban forgó tekintetben 

vagy az árjához? Vagy pedig, a mi szintúgy lehetséges, némely tagjok az 

                                                 
18

 A jelenben uralkodó nyelvészeti felekezet, két jeles tudós Schott Vilmos és Hunfalvy Pál 

képviselői tolla által azzal akarja csökkenteni syntaktikai nyomozásom hitelét, hogy 

„hasonlatosságaim a nyelvek közt egészen más rokonságot mutatnának ki, mint a gyökelemző 

philologia.” Ez ugyan egészen külön kérdés, melynek megvítatása tűzetes értekezést igényelne, 

s egy jegyzés szűk korlátai közt alig is lehetne hozzá szólni. De mivel a felfogtam ügy hitele 

forog fenn, nem tehetem hogy egy pár észrevételt ne tegyek az idézett kifogás érvényessége 

felől. Tegyük fel előbb, hogy úgy van. Hát nem – mondhatni – mindennapi esemény ez az 

inductiv tudományok történelmében? A kímiában nemde más rokonságokat mutatott ki az 

oxygen, mint a phlogiston? S Lavoisier után is, mihelyt Davy hatalmas batteriája az alkalikat 

színíté, nemde egészen más csoportulatok állottak elé az elemek sorában s rendszerében? 

Jussieu természeti módszere más rokonságokat mutata ki a növények közt, mint a sexuale 

systema; Cuvier nyomozásai másokat az állatok közt, mint Linné rendszere; s Berzelius kímiai 

elvei másokat az ásványok közt, mint Werner külső ismertető jelei. A philologia eddigi 

nyomozásai bévett következéseit sem emelhetjük a mathesis vagy philosophia örökös igazságai 

sorába, rendíthetlen elvei magasságára. Bármily veszélyes volna is hát a nyelvek szófűzet 

tekintetéből való összehasonlítása a most érvényeseknek tartott rokonságokra nézve, ebből nem 

a következnék, hogy hát fel kell hagyni amazzal, hanem csak az, hogy újabb vizsgálat alá kell 

venni azokat az elveket, melyek a nyelvek rokonságai meghatározásában eddigelé vezérekűl 

szolgáltak. Nevezetes pontja volna e vizsgálatnak, vajjon alkalmazandó é a nyelvészetben is 

ama tekintélyes keletű axioma: „a betü megöl, a lélek megelevenít.” (2Kor 3,6) 

Úgyde a dolog valósága az, hogy nem is áll az az ellenvetés, és a nyelvek syntaktikai 

összehasonlításától nincs miért félteni a bévett rokonságokat. Nekem részemről, mint a 

szövegben is bevallám, a felállított családok ellen nincs kifogásom, és szófűzésbeli 

fejtegéteseim nem oda vittek, hogy p. o. nyelvünk altajiságát tagadjam, hanem csak az oly 

nyelvészek következetlenségét kellett átlátnom és kijelelnem, kik nem veszik, vagy nem 

akarják venni észre, hogy az ő saját megkülönböztető jegyeik közt, melyekkel a nyelvcsaládok 

közt határt vonni igyekeznek, legalább is oly számosak a syntaktikaiak, mint az etymologiából 

vontak: a mint hogy ezt bévezető értekezésemben tűzetesen kimutattam. És miután ezt 

míveltem, szintúgy váratlan vala nekem az az ellenvetés, melyet e jegyzésben csak téltúl is 

tárgyalék. 
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egyikhez, más a másikhoz? Feloldása az altajisták tiszte; de mi most az ő 

döntvényökre
19

) vizsgálódásainkban nem várakozhatunk. Mert hiszen harmadik, ú. 

m. analogiai erősségünknek nem kell messzebbre szolgálni, mintsem oda, hogy ha 

szinte nyelvünk igeformáiban csak a cselekvés és szenvedés ellentétét lelnők is fel, 

ezzel neki hallatlan vagy példátlan sajátságot nem tulajdonítanánk. 

Vizsgáljuk meg már most előkészületeink után, nem tulajdoníthatunk é? 

Vegyük elé elsőben is azokat az igéket, melyek azon képzőkkel hol ikesek, hol 

iktelenek (52, 53. l.). Az ott minden válogatás nélkül hozott példákból kitetszik, 

hogy az iktelenek legnagyobbára cselekvők: hazud, kotol, hiszen, harap, futos, 

oltalmaz, csatáz, fedez, kötöz, foltoz. Csak egy van kétségtelen közép, az „éled” s 

ezt is képzelhetni cselekvőnek, ha eszmél, mozdúl, élet jeleit mutatja s több ily 

synonymáival összevetjük, és így némi önkéntességet gondolunk belé. A második 

oszlopbeli példák ellenben (az. ik-esek: feredik, vajudik, botlik stb.) mindnyájan 

vagy tisztán szenvedők, vagy – ha kétségesek – könnyen annak gondolhatók. A 

kinek szüksége volna reá, hogy azon az úton győződjék meg erről, fordítsa le 

németre vagy francziára, vagy mind a kettőre az illető példákat. Az ik et hát 

szenvedő képzőnek tanusítottuk velök. 

Még szembetünőbb bizonyságai azok az esetek, melyekben világos és 

félreismerhetlen cselekvőből szintoly kétségtelen szenvedőt képez az ik. Ilyek: tör 

(frangit) és törik (frangitur); hall (audit) és hallik (auditur). Hozzájok tehetném 

ezeket a párokat is: hajol (inclinat) és hajlik (inclinatur); vérez, vérzik; érez, érzik; 

old, oldik. De ehez szó férhetne, mi a más két párnál lehetetlen. Így is úgy is igen 

kevés példa, mondhatják, s kevés és elégtelen lenne még tájszólásokból 

néhánynyal szaporítva is. Kevés, az igaz, arra, hogy inductio alapjáúl 

szolgálhasson, ha valamely új törvény, új viszony felállításáról volna szó, vagy 

valamely abnormis esetet mutatnának fel ezek a példák. De midőn úgy állanak elé, 

mint a többi esetek legnagyobb részéből kihozható viszony typicus kifejezései; 

midőn az ik szenvedőképző mivolta már más adatokból a valószinüség magas 

fokára van emelve: akkor ilyen, habár csak egy-két példa is, elégséges a 

hihetőséget bizonyosságra emelni. Természetes, hogy csak inductiv – mint a 

nyelvészetben egyedűl lehető s létező – bizonyosságot értünk. Lássuk hát, hogy a 

még nem tárgyalt esetek állításunk mellett szólanak é? 

Hátra vannak elébb is azok, a melyekben bizonyos képzők magokra nem 

képeznek a gyökökből igéket, hanem mindig egyszersmind ik-nek is kell hozzájok 

járúlni. Itt ugyanis két rendbeli kétség támadhat. Először az, vajjon az így képzett 

igék mindnyájan vagy majd mindnyájan a szenvedők rovatába tartoznak é? 

                                                 
19

 Magam is belékóstoltam egynéhányába annyira, hogy téltúl megfelelhetnék a szövegben 

feltett kérdésre. De ez oly kényes tárgy, hogy csupa nyelvtanokból merített ismeretekkel 

alaposan szólani hozzája nem lehet. Annál kevésbbé, ha meggondoljuk a nyelvtanok szokott 

modorát és szerkezetét. Tegyük fel például, ha német, franczia vagy angol nyelvész akarna az 

enyimhez hasonló okoskodást folytatni a magyar nyelv bővebb ismerete nélkül, csupán Révai, 

az Akademia, Fogarasy, Ballagi, Riedl nyelvtanaikra támaszkodva. Mi lenne belőle? 



 

124 

 

Másodszor, vajjon az említett – mondhatni, csonka – képzőknek is nem 

tulajdoníthatunk é részt a szenvedő értelem eléállításában? 

Az első kérdés eldöntésére nézve hivatkozom egyenesen az olvasó saját 

itéletére, hogy az ikes igék sorát s jelesen az épen ide tartozókat egyenként 

megvizsgálva, nem felleli é legeslegnagyobb részökben a „rajta vagy vele 

történés” eszméjét. Ha egyikökre erősebben, élénkebben, a másikukra 

halványabban van reá sütve a bélyeg, sőt némelyikök cselekvőbe, még kihatóba is 

átcsap: azon oly kevéssé csudálkozhatni, mint azon nem, hogy kék dolmányból 

sokszor verhenyes vagy hamuszín lesz, vagy legalább lett akkor, mikor egy 

dolmányt addig viseltek míg elhagyta a színét. Íme, közbeszólva, egy példa az 

épen most használám kifejezésben arra, hogy a nyelv és nép szeszélye egyszer-

másszor kiveti fejéből a kantárt. Íme, mondom, közhasználatu idiotismus szerint a 

„posztó hagyja el a színét” és cselekvőleg jelenik meg, holott igazában szenvedő, 

mert a szín hagyja oda a posztót, a mennyiben amaz elröppen s ez ott marad. 

Egyébiránt a legszélsőbb esetekben is ki lehet a szenvedő árnyalatokat mutatni, s 

általában ez az egész kérdés nem olyan, hogy tüzes vítatástól lehetne felőle tartani, 

és alig szükség hozzá tennem, hogy a latin or, a görög  és a szanszkrit é 

végzetektől is el lehetne vítatni, hogy nem szenvedő ragok, épen mint az ik-től, ha 

a „törpe minoritas”ra hallgatnánk. 

Sokkal kényesebb már a második, mint a melyben kész lehetek arra is, hogy 

elfogúltak ellenvéleményébe botlom. Vegyük azért külön és apróra a dolgot. Az 

od, öd képzőt rokonosnak mondhatni az -ad, -ed-del, melyről már feljebb azt 

hoztuk fel, hogy az aszt, eszt képzőkkel ellentétben közép és belszenvedő igéket 

jelel. Úgyde ebből még az ad, ed képzőre nézve sem következik, hogy benne 

rejlenék a szenvedő értelem, mert az is meglehet, hogy épen csak az érintett 

ellentét adja neki. Megerősít e gyanuban az, hogy a mely gyökök aszt, eszt-tel nem 

képeznek igéket, az ad, ed-del nem érik meg, hanem ik toldalékot kivánnak, mint 

cselekedik, elégedik, stb. E szerint nem annyira az ed, mint positiv képző 

odaragasztása, mint az eszt-ből a cselekvő t elhagyása eszközölné az ellenkező 

rovatba jutását az illető igének. Nem baj az, hogy hisz így az ereszt-ből csak eresz, 

fáraszt-ból fárasz stb. és nem ered, fárad lenne. Mert a tiszta megkülönböztetés 

eszméjét oly sűrűn s oly fínomúl látjuk működni a nyelvalkotásban, hogy p. o. 

fárasz a fáraszt-tal könnyen összevéthető levén, az sz-nek a vele rokonos d-vé 

változását igen természetesnek -lelhetjük annál is inkább, hogy ezt a cserét az 

igetörzsökök végeiben különben is gyakran tapasztalhatni; sőt együtt és egymás 

mellett is nem egy esetben van az élő nyelvben használatban az sz és d (cselekedik 

és cselekszik, elégedik és elégszik, alszik és aludni, hiszen és hidd el, eszem és 

egyem (azaz edjem). Az ad, ed rokonsága e szerint az od, öd szenvedő képző 

voltára mit sem bizonyít. Azt kell tehát vélnünk, hogy az ad, ed, od, öd általában 

csupán igeképzők, és semmi más határzott árnyalatot az ige értelmének nem 

kölcsönöznek. Következőleg, ha az ily képzetű igék szenvedők, az ik teszi azzá. 

Világosan mutatják ezt a műfolyamot az ily példák mint savanyodik, keseredik, 
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okosodik; melyekben az od, ed okvetlenűl szükségesek, hogy a savanyú, keserű, 

okos névmellékekből igéket képezzenek, melyeket az ik szenvedőkké tesz. Arra az 

esetre, midőn az od, öd, kész igetörzsökökhöz járúl, nemsokára visszatérünk. 

Lássuk már a többit is. Kod, ked, köd, koz, kez, köz: ezeket mind öszszevehetem, s 

ha mindnyáját ismétlő, gyakorító, viszontagosító képzőknek nyilvánítom, melyek 

magukra szenvedő értelmet nem adnak, azt vélem, nem igen fogok ellenmondásra 

találni. Annál bajosabb lesz elhitetni azokkal, a kik az egész ódik, ődik-ben látják a 

„belszenvedés” képzőjét, hogy az ód, őd ebben egészen ártatlan s csupán csak az 

ik a szenvedő képző. Már pedig úgy van, s az ód, őd benne egészen más szerepet 

visel. Hogy mi ez a szerep, azt, mint minden valódi dolgot a nyelvészetben, 

megmondani igen bajos, és én nem akarom véleményemet egyébnek, mint 

igénytelen hozzávetésnek tartani. Az od, öd közt egyfelől – (azokat értem, melyek 

kész igetörzsökhöz járúlnak, mint tekeredik, kavarodik, takarodik) – s ód, őd közt 

másfelől külsőkép csak a hangzók hossza látszik különbséget tenni, s az általuk 

képzett igéket összehasonlítva értelmök közt is bajos felfedezni valamely 

megmondható különbséget. Azonban az egyikökkel és másikukkal képzett igék 

mégis oly élesen elválnak egymástól, hogy alig lehet vagy egyet kapni, melyben 

vagy szabadosan lehetne akár rövid, akár hosszú o-t, ö-t mondani, vagy különböző 

tájszólások eltérnének a kimondásban egymástól. Ez arra mutat, hogy az ék alatt 

némi lényegesebb dolog rejlik. Hátha az az oly gyakran eléfordúló eset, hogy az l 

a d előtt elkopik
20

), mutatkozik itt is, és az ód mint teljesben old, az ol és d 

igeképzőkből szerkesztett képző? E szerint az ód, őd és od, öd csak d-jöknél- fogva 

volnának rokonosak. De a kérdés az, miben áll hát ez a rokonság, és minő 

árnyalatot ád a d annak az igetörzsöknek, melyhez járúl. Az ad, ed, od, öd képzők 

névmellékhez járúlva, a tulajdonságot cselekvénybe viszik át és így képeznek igét; 

nem lehetséges-e, hogy igetörzsökhöz adva is e működésöket megtartják, s a 

törzsökben már adott cselekvénybe való átmenést jelölik, épen mint a latinban az 

úgy, bár rosszúl, nevezett inchoativum-képzők? Facsar, facsarod-; teker, tekered-; 

kavar, kavarod-; fut, futamod-; stb. igepárok összehasonlítása, azt gondolom, 

helyeslő szavakat bír szerezni véleményemnek. Minthogy már benne vagyunk a 

szóhasogatásban, kísértsük megmondani, mi hát az imént nyomozott l-nek is a 

jelentése? Kevés a száma azoknak az igéknek, melyekben a kész igetörzsökhöz 

még l képző járúl; de a kevésből is, p. o. hat, hatol; jár, járúl; húz, huzal (kodik); 

von, vonul; tár, tárol; kér, kérel – jó rendin kivehetni, hogy az l fokozó képző s az 

igék vele képzett származékai intensivumok. Tehát az old, öld-ből lett hatályosabb 

ód, őd képző, mint az ad, ed, od, öd s az amazokkal képzett igék ezekhez képest 

intensivebb értelműek. 

Így: „mosódik” hatályosabb, mint a „mosdik”ká rövidült „mosodik” – s 

mindeniktől különbözik a vidékies: „mosakodik.” – Még e nem elég. Az első 

                                                 
20

 Jusson eszünkbe az ismeretes óma (alma), szóma (szalma) s t. e. példákon kivül Hunfalvy Pál 

nagyon elfogadható etymologizálása: imád = imáld; átkoz = áldkoz. 
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rangú fokozást még feljebb fokozhatni, s mint a Piel mellett Pilel is van a 

héberben, úgy a magyarban is a már elég hatályos takaródik mellett ott van a meg 

hatályosabb takaródzik, melyből s hasontársaiból kiindúlva, ezekben az 

idomokban a z-t is fokozó képzőnek kell tartanom. Mindent összefoglalva tehát, 

azt vélem bízvást elfogadhatni, hogy az idézett ad, ed stb. kepzők mindnyájának 

saját jelentése levén, a szenvedő képzését azoknak tulajdonítni nem lehet, és 

semmi részök benne nincsen. Az ily nemű ikes igékben, ha inkább vagy kevésbbé 

szenvedő értelműek, ik és csak ik a szenvedő képző.  

Vegyük elé végre a gyökökből közbejáratlanúl képzett ikes igéket. Ázik, Buvik, 

Esik, Hallik, Hajlik, Hízik, Illik, Késik, Kopik, Múlik, Nyílik, Szokik, Szűnik, Telik, 

Törik, Tűnik, Vágyik, Válik, Vásik, Vérzik stb. mind oly cselekvényeket  jelelnek, 

melyek vele vagy rajta történnek; tehát a kettős rovat szenvedő felébe esnek. 

Ennyivel szembe a Bánik, Bízik, Ellik,·Eszik, Ferdik, Gyónik, Iszik, Lakik, Lépik, 

Szökik, Tűnik, Ugrik, mint kisebb szám, engedni tartozik. Annál inkább igen, 

mivel majd mindeniket lehet szenvedő értelemben is venni egy vagy más oldalról. 

Néhányokra nézve rövidség okáért arra hivatkozom, hogy más nyelvekbeli 

synonymáik is szenvedő idomúak vagy szerkezetűek; Bizik, francz. se fier; Ellik 

lat. enitor; Ferdik lat. lavor, ném. sich baden, francz. se baigner; Gyónik lat. 

confiteor; Lépik lat. gradior;. Lakik fr. être loge; Szökik fr. s’échapper; Tűnik lat. 

figuror, videor, fr. se presenter, s’évanouir. Bánik jelentésében némi kölcsönös 

viszony, hatás és visszahatás mutatkozik a bánó személy s a közt a tárgy közt, a 

mivel bánik, így egymásra nézve cselekvő és szenvedő állapotban vannak, 

szintúgy mint foglalkodik-ban (fr. s’occuper). Eszik, iszik, a mennyiben a has 

megtelését jelelik, szenvedő értelmet válthatnak. Végre · Ugrik a mennyiben 

valamely rugó erőtől elpattintást képzelhetünk alatta, nem különben szenvedőt 

jelenthet. 

Nevezheti ezeket, ha tetszik, valaki erőltetett magyarázatoknak; de állításom 

ellen oly temérdek számú kétségtelen esettel szemben, erősséget belőle nem 

húzhat. Mert ha húzna, azt a több mint merész állítmányt mondaná vele, hogy 

általában egy ismeretes nyelvben sincs szenvedő képző. A latinban nevezetesen az 

or nem az; mert hiszen számos deponensnek van cselekvő vagy annak látszó 

értelme; ellenben némely o végű ige valódi szenvedő: mint veneo, vapulo. A 

görögtől is el kellene disputálnunk a mai-t a cselekvő, sőt kiható mediumok nagy 

számáért, és megtagadnunk a szanszkritban az atmanepadam passiv jellemét, 

melyet pedig általánosan elismernek a nyelvészek. 

Íme még az oly képzőkre nézve is, mint ad, ed, od, ul, ül, ód, őd, ódz, ődz, 

melyek iránt gyanu támadhatnak és támadott is nem egy nyelvész és dilettans 

fejében, vajjon bár csekély mértékben és árnyalatban nem szolgálnak-e szenvedő 

értelem eszközlésére : szorosabb vizsgálat után ki kell mondanunk, hogy nem 

szenvedő képzők. Hát már az at, et, tat, tet világosan és vítatlanúl miveltető 

képzőről nemde a legszembeszökőbb ellenmondás, borzasztó képtelenség-e azt 

állítani, hogy szenvedő értelmet ada vele képzett primitivumnak, nem csak igében, 
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hanem főnevekben is? Hát oly nyelvész, a ki ilyest állít, s állítása mellett netalán a 

felhozott erősségek megfontolása után is makacsúl megáll, méltó képviselője-e a 

mi — bármik legyenek másnemű hibái — józan eszű és ép gondolkozású 

népünknek? Azon képző tüzetesen jeleljen, világosan jeleljen egymással ellenkező 

két oly dolgot, minők már magukban a cselekvés és szenvedés, és még sokkal 

inkább a miveltetővé fokozott és így a sorban egymástól még messzebb álló kiható 

cselekvés és szenvedés!!! Nem! ily őrűltséget a nyelv geniusáról feltenni sem 

szabad. Szóval: így, nem lehet. 

De hogy van hát? 

Kétségkivűl úgy, a hogy minden ellenmondás, minden zavar és bonyodalom 

megszűnik. Úgy, a hogy a sötétség helyett világosság, a tétovázás helyett 

megállított rend, szeszély helyett természeti törvény áll be. Úgy, a hogy a nyelv 

szelleme megalapította, az élő nyelv szokása, sőt a romlatlan irodalmi nyelvé is 

hangosan hirdeti. Mindezek pedig csak úgy következhetnek el, de aztán el is 

következnek bizonyosan, ha elismerjük, bevalljuk, és változhatatlan elv gyanánt 

beigtatjuk a tudományba, hogy szenvedő képző csak egyetlen egy van s ez az ik. 

 

8. §. 

 

Folytatás. 

 

A külszenvedő természete. 

 

Az által a fentebbiek közt még nem tárgyalt eset is, ú. m. a közönségesen úgy 

nevezett külszenvedő alakúlta s jelentése, a legtermészetesebb magyarázatát leli. 

Az igét az at, et, tat, tet rag miveltetővé képzi, a képzett miveltetőt az ik 

szenvedővé. De az így képzett szenvedő az ő miveltető értelmét épen az at, et, tat, 

tet ott léte miatt el nem veszthetvén, válik külszenvedővé, azaz olyanná a melyben 

nem csak az van kifejezve – az iknél fogva, – hogy valakin, vagy valamin, 

valakivel vagy valamivel történik a cselekvény, hanem – a tatnál fogva – az is, 

hogy valakinek vagy valaminek külhatása, eszközlése, közbenjárása által történik. 

Hisz ebben semmi újság sincs, mondják sokan, mire való volt oly nagy feneket 

kerítni? 

Természetesen nincs. Ha elemzésemet közhelynek nyilvánítják, bókolatnak 

veszem s köszönöm. Mert hiszen a közhely semmi sem egyéb, hanem csak 

világszerte elismert igazság. Azonban még nagyobb köszönettel tartoznám annak, 

a ki ezt a közhelyet előttem egész általánosságában és határozottságában kimondta 

volna, vagy ki bírná mutatni, hogy más valaki kimondta. Pedig semmi sem egyéb, 

mint egy ténynek szókba öltöztetése, s a tény maga oly régi, mint a kifejlett 

magyar nyelv, s történelmileg kimutathatni, hogy oly régi, mint a legrégibb 

nyelvemlékünk. Az óta, s igen hihetőleg százakkal az előtt, e ténybe foglalt elv 

szerint beszéltek milliók számos nemzedékei, s írtak azok, a kik anyatejjel együtt 
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szoptak atyai nyelvet. Midőn hát én ezt az alkalmazásban oly ismeretes, oly tiszta, 

világos tényt, az inductio legegyszerűbb szabályai szerint kellő ovatossággal, s 

ezekből eredő bátor eltökélléssel, határozott értelmű szavakba öltöztetve, elv 

gyanánt állítom fel: természetes, hogy minden elfogulatlan reáismer elméletben 

arra, a mit 20-60 év óta csinál gyakorlatban, s önként fakad arra az itéletre: hogy 

hisz e nem újság, valódi locus communis! Ámde hasonlítsa ő az én elvemet ahhoz, 

amit fordítók – a legrégiebbeken kezdve – csinálnak gyakorlatilag, s mit részint 

reájok hallgató; részint idegen s még nem is rokon nyelvek tanaiban elfogúlt 

nyelvészek állítnak, értelmezések s szabályok alakjaiban tanítnak; kellő vizsgálatra 

át fogja látni, hogy biz az enyimekben mégis van valami újság, de egyszersmind 

sokkal több igazság is. Még tisztábban kiderűl ez az állítottam elvből tüstént 

húzandó következmények megfontolásával. 

Mielőtt azonban ezek sorolásába bocsátkoznám, szükségesnek tartok egy 

általános megjegyzést tenni. Az által, hogy a tatik végzetű szenvedő formában a 

tatban a kivűlről ható ok cselekvő vagy eszköz kifejezését ismertük el, épen nem 

mondtuk, s nem is akartuk mondani egyszersmind azt, hogy valahányszor ilyes 

külható valakit vagy valamit tehetünk fel, mindig kötelességünk is kifejezni és 

tatik-os formával élni. Hisz ez annyi lenne, mintha „kígyó” alatt nem értenénk 

szárazi kígyót is, mivel megvan a vízikígyó név, vagy pedig mindig piros rózsát 

kellene mondanunk, s „rózsa” magára nem tehetne piros rózsát is. Szóval, azért 

hogy valami így vagy amúgy van, s a nyelv módot nyújt kifejezésére, ezt mindig 

használni nem tartozunk; hanem csak akkor, mikor az értelmesség kivánja a 

különben elhallgatható körűlmény világos megemlítését. Hogy ez a maxima a 

szóban forgó tárgyra nézve tökélyesen alkalmazható, megmutatjuk ilyeténképen: 

Valamint „kígyó” alatt érthetni vizi és szárazi kígyót, a „madár” alatt repülő, 

járó, gázló, úszó, éneklő és nem éneklő madarat; valamint általában a nem 

magában foglalhat és foglal bármily éles különbségekkel elválasztott fajokat: úgy 

az ige szenvedő formája alatt, akár igenlegesen ikkel, (tat nélkül), akár pedig a 

cselekedtető képző elhagytával nemlegesen vagy ellentétesen legyen képezve, be 

vannak foglalva a szenvedés minden fokozatai és árnyalatai, ki nem véve a 

külszenvedőt is. „Áll a szobor”, teheti és teszi: hogy nem ül, helyt van, fel van 

állítva, „felállították” s ha úgy tetszik: felállíttatott. „A ló megsérűlt”, ezt úgy is 

lehet érteni, hogy sérelmet kapott, úgy is hogy megsértette valami vagy valaki. „Itt 

maradt” alatt azt is érthetni, s akarjuk is értetni vele, hogy itt hagyták. „Az ajtó 

nyilik” illik arra az esetre is, midőn nyittatik vagy nyitják. „Kezdődik” vagy 

„végződik” a látmány, a zene, alig is tehetnek egyebet mint kezdetik és végeztetik. 

„Az ajtó bezáródott”, nem csak azt teszi, hogy minden külső agens, vagy 

észrevehető külhatás nélkül, mint mondani szokták: „magától” történt az illető 

cselekvény; hanem magában foglalja a bezáratott értelmet is. Csak hogy a szóló 

nem akar semmit tudni a külagensről stb. Ellenben minden példában az utolsó ú. 

m. külszenvedést jelelő kifejezések nem tehetik az előttök valókat. Szóval, a 
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külszenvedő forma a többiekhez úgy van, mint egy saját jellemvonással 

megkülönböztetett faj a nemhez. 

Mind ezekből első következmény az, hogy a külszenvedő forma használata – a 

meg nem vesztegetett magyar nyelvben – felettébb korlátolt. Mellőzzük, hogy 

csupán miveltető igékből alakúlhatván, már ez is szorítja a vele élést. Hanem fő 

dolog az, hogy szenvedő formával rendszerint csak azt akarjuk kifejezni, hogy a 

cselekvény valakin vagy valamin, valakivel vagy valamivel történik; a cselekvőt 

pedig soha sem fejezzük ki – (ez esetben mindig cselekvő igével s szófüzettel 

élvén), – tehát csak az az egy eset marad fenn, midőn világos szándokunk 

kifejezni, hogy csakugyan cselekszi egy meg nem nevezett valaki vagy valami a 

szenvedett cselekvényt. Még ezekből az alkalmakból is lehúz egynehányat az az 

aleset, melyekben a külhatás a dolog természetéből, a használt ige jelentéséből 

vagy a körülményekből eléggé világos. A maradékból ismét devalvál egynehányat 

a cselekvő forma többes 3. személyével, sőt nem egyszer a többes 1-vel való élés, 

mint látják, hallják, verik, (látjuk, halljuk). 

Oly igen kevés alkalom mutatkozván e szerint a külszenvedő szabályos 

használatára, nem csuda, hogy a közéletben sokkal kevesebbszer fordúl elé, mint 

az irodalomban, s még ennek is úgy szólva csak az okoskodó-részében, – mindig a 

fordításokkal el nem ferdített irodalmi nyelvet értve. Annyira igaz ez, hogy méltán 

támadt kérdés, hogy vajjon a mostani élő nyelvből kiveszett é a külszenvedő, vagy 

eredetileg sem volt benne, s a miveltetőből származott szenvedő forma merőben 

irodalmi termék? Mert hogy a népnyelvnek nem sajátja, azt ama forma 

legbuzgóbb pártolója is bevallja. Én az nem vagyok, s miért nem, részint más 

helyütti nyilatkozataimból
21

), részint az itt eléadottakból s adandókból világos. De 

annyira, mennyire az iménti állítás terjed, higgadtan megfontolva a dolgot, még 

sem megyek. Nem hogy az irodalom termékének tartanám, de még az élőnyelvből 

kivesztét sem engedem meg. Egy oly idom, bárha már meglevő képzőkkel 

szerkesztett származék is, mely egyfelől nyelvünk legbensőbb törvényeinek a 

legjobban megfelel, másfelől sem latin, sem más velünk érintkezésben levő 

nyelvek analogiájára
22

) nincs készítve, s mely egy azokban meg sem levő saját 
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 L. jelesen: „M. Nyelvészet, IV. évfoly. 108. köv. lap. Ezek a czikkek csak ismételt 

lenyomatai az E. Híradóban közlötteknek. 
22

 Messzebb menve igenis lelünk egy meglepő hasonlatosságot. A szanszkritban ugyanis köz 

tudat szerint – tehát Fogarasi is tudhatná – a míveltető (factitivum, Rév. – causale a ném. 

nyelvészeknél) ige egyik és leggyakoribb alkotása módja = ja képzővel történik. Az így alakúlt 

törzsök a parasmaipadam személyragjaival ragozva, míveltető értelmét megtartja; az 

atmanepadaméival hajtogatva pedig külszenvedő értelmet kap, a világra mint a magyarban. A 

hasonlatosságot egy parányit sem csökkentvén sem az, hogy a szanszkritban a kiható igének 

nincs határozott, (Hunfalvy szerint „tárgyragos) és határozatlan formája, mint a miénknek; sem 

az, hogy az atmanepadam formák ott sokkal számosbak mint nálunk. Teljessé teszi ellenben az 

analogiát az, hogy ámbár atmanepadam-féle ragok épen úgy mint a mi ik féléink lényegesen és 

eredetileg a szenvedő értelmet jelölik; mégis számos atmanepadam hajtogatású igének közép, 

cselekvő, sőt kiható értelme is van, épen mint a mi ikeseink közől egynehánynak. 
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árnyalatot fejez ki, kontár fordító míve nem lehet. Kontárnak nevezek pedig, és 

kíméletesen, minden fordítót, a ki az eredeti szerző gondolatára a meglevő 

nyelvben kifejezést nem tud lelni, s nemcsak hogy új szót, de még új formát is 

kész teremteni szorúltságában. Eredeti író megint, mint csupán író, nem 

igényelheti magának e származék első alkotását, hanem legalább is osztoznia kell 

a beszélővel a formateremtés valószinüségében, még ha nem adja át merőben neki 

a koszorút. Én hát a külszenvedőt az élő és fejlődő nyelv igaz kamarán kelt 

szüleményének tartom, melyet az irodalom természet szerint gyakrabban használt 

mint az élő nyelv, és így sűrűbben meg is tartott. De azt sem engedem meg, hogy 

emebből merőben kiveszett volna. Eredeti és igazi értelmében ugyan – a kifejtett 

okokból – oly ritka alkalom van használatára, hogy csak igen terjedelmes és 

gondos, figyelmes tapasztalás akadhat nyomára; de meg van biz a. Csak hogy 

számbavételét véghetetlen nehézzé teszi most már az irodalom visszahatása, mely 

napjainkban – részint idvesen, részint nyelvünkre nézve kártékonyan – a nép 

minden rétegeibe annyira elterjedt, hogy az eredeti maradványokat az eltanult 

kifejezésektől már alig-alig vagy épen nem lehet megkülönböztetni. 

Miután mind a külszenvedő formának mind az irodalom e tárgybeli érdemének 

kiszolgáltattuk az igazságot, fordítsuk meg az érmet, s lássuk a viszszáját is. A 

fordítók ugyanis – és fájdalom íróink nagy, olykor nagyobb részét ezek tették 

nálunk – felkapván a külszenvedő formát, kellő megfontolás nélkül hovatovább 

sűrűbben nézték és vették a latin passivum hasonmássának, míg végre teljesen, 

egészen és kivétel nélkül azonították vele. A valóság pedig az, hogy a magyar 

külszenvedőnek a latinban teljesen megfelelő forma épen nincs. Hasonlókép a 

görögben sincs; annál kevésbbé van a nyugati európai nyelvekben, s ha olyat 

akarunk lelni, egyfelől a sémi nyelvekre (héber: Hophal), másfelől a szanszkritra 

kell viszszamennünk. A latin, görög és nyugateurópai passivum a magyar 

szenvedőnek, mint általános nemnek felel meg, nem pedig korlátolt fajának – a 

külszenvedőnek. Ennélfogva ezt akarni tenni amazok mindenkori képviselőjének, 

épen oly visszásság és kajcsasság, mint ha azt állítanók meg, hogy a franczia 

„oiseau”-t mindig „veréb”nek kelljen fordítani. „Auditur” = hallik és hallatik; 

„videtur” = látszik és láttatik; „lavatur” = mosdik, mosódik és mosakodik. Oly 

eseteket, melyekben netalán megfelelő különböztetéseket lehetne fellelni, s a 

milyenekre magam is tudnék példákat felhozni, annak kell tulajdonítnunk, hogy 

két nyelvben formák közt szintúgy nincs tökélyes synonymia, mint egyes szavak 

közt. De elég ennyi erről, lépjünk a második következményre. 

Alapjáúl azt a „lemma”-t teszem, hogy mindazokban az esetekben, melyekben 

a kifejezések válogatásában különben egészen szabadosak volnánk, az 

értelmesség, mint a beszéd mellőzhetlen kelléke, mint mindig tiszteletben tartandó 

vezérelv, kell hogy igazgassa választásunkat. Ennélfogva, minthogy a tat stb. 

változhatlanúl miveltető képző, és szenvedővé a vele képzett igét csak az ik teszi: 

világos következés, hogy értelmesnek lenni akaró nyelven csak akkor szabad 

használnunk a külszenvedő formát, midőn az ik és neki megfelelő többi 
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személyragok világosan megkülönböztetik a miveltető formáktól. Ez a különbség 

a többes számban sehol sincs meg, nincs a teljes v. bevégzett múltban is, és nincs a 

jelennek, az imént múltnak egyes 1. személyében a határozott (újabb névvel 

tárgyragos) formában. E tilalom alól csak az az egy eset menthet fel, midőn a 

dolog természete, a szövegzet (contextus), és főkép – nyelvtanilag szólva – a 

külszenvedő formát megelőző szavak a félreértést lehetlenné teszik
23

). Ennek 

megitélésére pedig azt a tényt kell szemünk előtt tartanunk, hogy romlatlan fülű s 

nyelvérzékű magyarnak az at, tat hallására legott a miveltető viszony jut eszébe, s 

ennélfogva kihatónak tartván, a mondatbeli nevezőt cselekvőnek és nem 

szenvedőnek képzeli. Ha hát a mondó ennek elejét nem veszi, maga ád alkalmat a 

félreértésre, mely ha a mondat további reszénél fogva kiigazúl is, a hallónak már 

botrányt és zavart okozott, és a mondat czélja el van vétve. Nem mentség ez ellen, 

hogy a mai és, fájdalom, elég régótai stylusban már úgy neki vannak a fülek és 

szemek szokva az at, tat szenvedő értelemben vételének, hogy a miveltető már 

alig vagy épen nem is jut az olvasó eszébe. Mert ez által nyelvbénítást követünk 

el, s egy kétségtelenűl világos képzőt úgy szólva kiküszöbölünk, s minthogy 

használatát kikerülni lehetetlen, erről az oldalról okozunk homályt és félreértést. 

Minden esetre hát jobb a világos törvényhez tartanunk magunkat. 

Harmadik következtetés az, hogy az ige-eredetű adjectivumokban s 

adverbiumokban (melyeket a latin nyelv nyügében elfogúlva részesülőknek 

neveznek nyelvtanaink) a miveltető képző a szónak szenvedő értelmet nem adhat. 

Senki két úrnak nem szolgálhat; még a részesülő sem. „Cajus megépíttetvén a 

házát”, és „Cajus háza megépíttetvén”: mind a kettő jó nem lehet; mert az 

egyikben miveltető-kiható, a másikban szenvedő értelemben kellene venni azonegy 

„építtetvén” szót, a mi képtelenség. Csak egyikben lehet hát helyes, és azt vélem, 

okszerűen csak abban, a melyikre a „tet” képző jogosít. 

                                                 
23

 Nagy embereknek botlásai is tanuságosbak, mint más közönséges halandókéi. Egy 

akademitánk, a ki nagy tudós átalában, nagy nyelvész különösen, és az egyes c nagy zászlósa 

legkülönösben, e nagy emberünk mondom, imígy kezdé bizonyos beszédét: „Midőn aprilis 

végnapjaiban az akademiai előadások tömött sora miatt elejtettem . . . . . . . . .” No már, a ki 

eddig hallgatta vagy olvasta, érti-e, hogy mit tesz „elejtettem?” Midőn a népdal azt mondja : 

„Végig mentem az ormódi temetőn, 

Elejtettem piros bársony kezkenőm,” 

minden magyar érti, s németnek így tolmácsolná: „ich liess fallen” az „elejtettem”et. Úgyde a 

feljebbi idézetben nem az az értelme, mert nincs tárgyeset mellette; hanem tovább olvasva, 

kitalálja nagy bajjal az ember, hogy „elejtettem” túlszenvedő, s így kell németítni: ich wurde 

fallen gelassen!” Nem tetszik valakinek ez a németség? Bizony, bizony, még inkább nem 

tetszhetik az a magyarság (?), az a külszenvedőnek állított miveltető, melyet nem is elemzek 

tovább; mert a kinek ez a visszásság első pillanatra nem sérti a nyelvérzékét, hosszas 

magyarázat se tudná életre ébreszteni. Szint oly haszontalanúl szaporítnám a szót azok ellenébe, 

kik nem akarnák elismerni, hogy az értelmiségnek kell első és fő törvénynek lenni beszéllő és 

író előtt. Elég az, hogy ha szónokunk így kezdi vala: „Elestem attól a szerencsétől” sat. a 

félreértésre legkisebb alkalmat sem ád. 
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Épen így nem adhat és nem ád szenvedő értelmet a miveltető képző az igéből 

eredő ás, és végzetű neveknek. Az általában vett viszonytalan cselekvény 

kifejezése végett az ige alaptörzsökéhez ragasztjuk ama képzőket, s a tat csak 

akkor járúl közbe, midőn világosan ki akarjuk jelelni, hogy a cselekvő alany nem 

maga személyesen hajtja végre, hanem más valaki (illetőleg valami) által eszközli, 

mivelteti a cselekvényt. „Az aratást elhalasztom a jövő hétre” az is mondhatja, a ki 

maga két kezével vágja, az is a ki beréseivel v. napszámosaival takaríttatja le a 

lábas gabonáját. De ha így fejezi ki magát: „az arattatást elhalasztom stb.” már 

némi büszkeséggel akarja értésünkre adni, hogy ő maga nem fog sarlót a kezébe. 

Nem változtatnak semmit ezen a viszonyon a következő kapcsolatok is: „Az 

aratásomat” – vagy: „az arattatásomat” –; sem ezek: „a búzám aratását – vagy: 

arattatását” elhalasztom stb. S valamint az: „arattatásomat” nem teszi azt hogy „a 

gazdát aratja le valaki”; úgy a „búzám aratását” sem lehet úgy érteni, hogy „a búza 

arat”! mint Gelei s Gyarmathy állítják, s oly sokan vaktában majmolják. Ez a tárgy 

azonban nem is e helyre való, szólottam is hozzá tűzetesen bevezető 

értekezésemben, s a mi kevés hozzá adni valóm van, a 22. számú jegyzésben 

mondtam el. 

A formáról a mondat tekintetéből még az a fontos mondani valónk van, hogy 

külszenvedő ige magára értelmes mondatot nem alkothat. Szükséges volt ezt azért 

megjegyezni, nehogy valaki a latin „statur”, „sedetur” stb. majmolásából 

törvényesnek tartsa a „tánczoltatik”, „ebédeltetik” s több ilyek használatát. 

Általában egész és értelmes mondatot – az ellipticus esetek kivételével, mint a 

melyek nem ide tartoznak, csak az igen kevés számú, úgynevezett személytelenek 

(impersonalia) alkotnak csupaszon és magok erején. [17] 

 

9. §. 

 

Az ige módosúlásai, (folytatás). 

 

d) A szerkesztmények. 

 

Nem tudom mennyiben sikerűlt elébbi szakaszaimban a szenvedő forma felett 

lebegő homályt eloszlatnom, s a külszenvedőbe szerelmes, ellatinosodott, 

németesedett íróinkat igazságos engedményeim által kibékítnem. De az e 

szakaszban felveendő tárgyra nézve még előre sem táplálok semmi olyas reményt, 

hogy a rögeszmékbe elfogúlt elméktől legkisebb viszonyengedményt is 

kicsikarhassak. Pedig semmi egyebet nem kivánok tőlök, csak hogy kinyissák a 

szemöket s lássanak; természetesen azzal a nehéz feltétellel, hogy az idegen 

nyelvek szemüvegét vegyék le, s úgy nézzenek puszta szemmel, a mint Isten 

látniok engedte. A jelen esetben még nehezíti e feltételt az, hogy az imént mondott 

szemüvegen kivül még a nemzeti büszkeség nagyító üvege félretételét is kivánom. 

Ugyanis, hogy, hogy nem, az emberek azt vették a fejökbe, hogy bizonyos 
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nyelvnek nagy dicsőségére válik, ha sok sok szava van. A nyelv koszorúja pedig 

miért ne illenék minden beszéllője s kivált írója fejére? Ki akar tépni valaki, bár 

egy levélkét, belőle? Feszítsd meg! 

Már, feszítnek, nem feszítnek, előre és őszintén kivallom, hogy e szakaszom 

feladata, nem szálanként, hanem marokkal tépni ki a leveleket abból a követelt 

koszorúból. Csak annyi időhaladékot kérek magamnak, hogy megmutathassam, 

vajjon azok a kitépendő levelek nem valami fonnyadtak, csenevészek, idétlenek-e, 

melyek a koszorúnak nem hogy diszítésére, hanem épen értéke csökkentésére 

szolgálnak. Azután hadd érjen a mi érni akar. 

Szótárainkban egy rakás ige van, melyek illetőleg ilyen különválasztható 

szócskákon kezdődnek: bé (v. be), el, fel (v. föl), ki, le, meg, össze, rá (v. reá), 

vissza, stb. (a ki teljes listájokat akarja látni, nyisson a M. Ny. Rendszere 119, 120. 

lapjaira). No már én azt állítom, hogy az ezekkel szerkesztett (vulgo: [18] 

„összetett”) igék mindnyájan oly szerepet viselnek, mintha egy eleven ágakból s 

virágokból fűzött koszorúba papirosból s gummis gyolcsból készített leveleket 

vegyítnénk. Különböztessük meg jól; én itt a szótár-koszorút értem, azaz, hogy az 

ebbe tartozó szóegyének sorában nem foglalhatnak helyet ezek az úgy tartott 

szerkesztvények. Mint szerkesztvények, mondom, mert a nyelv testében igen is 

jogos helyet foglalnak. Jogczímeikről később lesz szó, most azt mondom, hogy 

azok a feljebb említett és több hozzájok hasonló szócskák mindnyájan oly önálló 

határzók, mint szépen, jól, okosan, bölcsen, egyenként, bízvást, fönt, lent, józanúl, 

tavaszkor, naponta, mindig, hátúl, máshonnan, egyszer, kétszer, örökre, nem, s 

több számtalan, melyek „az igékkel sem szorosan nem egyesűlnek, sem velök egy 

szóvá nem lesznek, sem öszve nem íratnak.” (M. Ny. R. 119. l.) A mily joggal p. 

o. „leír” helyet foglal a szótárban, épen olyannal foglalhatna a „szépenír”, „jólír”, 

„tavaszkorír”, „máshonnanír”, nemír”, stb. stb. Hol van csak árnyéka is annak az 

előjognak, melynél fogva amaz elűl emlegetettek az igével összeforrhatnak, az 

utóbbiak és számtalan társaik pedig nem? Ez az igen természetes kérdés úgy 

látszik eszökbe sem ötlött nyelvészeinknek, mert még csak meg sem kísértették 

felelni reá, hanem csak amúgy ex tripode oda állították az igével összeirandó 

határzók sorát. 

De ha joguk nincs külön osztályt alkotni, valami oknak mégis kellett lenni 

kiváltságuk nyerésére. S valóban van is: az a mi minden kiváltságnak, t. i. nem 

észszerű, hanem csak történelmi ok, s még nem is valami mélyen gyökeredző, a 

nyelv benső fejlésében keletkezett ok, hanem egyes egyedűl – idegen nyelvek 

majmolása. 

Tudjuk hogy van az árja-nyelvekben (indogerman) egy sajátságos szokás. Ez 

abban áll, hogy eredeti igetörzsökök eleibe előljárókat ragasztanak, melyekből 

azután ismét hajtogatható igetörzsökök válnak. P. o. fero, adfero; eo, abeo; facio, 

praeficio; quaero, requiro; pendo, perpendo; – tragen, abtragen; geben, aufgeben; 

nehmen, übernehmen; trauen, misstrauen; wirken, verwirken stb. A latin 

grammatikában elfogúlt korábbi nyelvészeinknek elég volt ez az analogia arra, 
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hogy a szóban forgó határzókat ama latin praefixumokkal egy természetüeknek 

nézzék, s képökre és hasonlatosságokra az igével összeírják. Miből azután önként 

következett, hogy valamint eo és abeo két különböző szóegyének, úgy megy és 

elmegy is azok legyenek. Későbbre a német nyelv ismerete nem hogy szemet 

nyitott volna, de még nagyobb zavarba hozta nyelvtanárainkat. A hasonló 

szerkezetű német igék némelyikénél ugyanis fellelének még egy hasonlító vonást, 

mely a latinokban nem létezett: azt t. i. hogy a német praefixumok is mint az 

állított magyarok, bizonyos esetekben a törzsök-igétől elválván, hátúl kerűlnek, 

mint abgehen és ich gehe ab. 

Már pedig a hasonlatosság a mily szembetűnő, ha felűletesen tekintjük, épen 

oly csekélylyé olvad közelebbi vizsgálatra. Óriásilag megnevekednek ellenben a 

különbségek, melyekből kitetszik, hogy az árja nyelvekbeli praefixumok s a meg, 

el, fel, le stb. nem egy eszme képviselői. Ugyanis 

1) A praefixumok az igékkel összeragadt particulák, melyeknek csak 

kivételkép van külön létezésök. Az igékkel nem csak értelmileg, hanem 

hangzatilag is a hol alkalom van reá összeolvadvák. (P. o. adfero = affero, adsero 

= assero, abfert = aufert.) A görögben az imígy szerkesztett ige csak egy accentust 

kap. – A magyarban mondhatni: „Megetted az ételt? – Meg. Elhoztad a pénzt? – 

El. Továbbá a közbeszéd, mely a „gazda asszony”t „gazdasszony”nyá húzta össze, 

„a kölcsönt vissza adja” és soha sem „visszadja”
24

). 

2) A praefixumok, a hol magokra állanak, nem határozók, hanem praepositiók 

képében jelennek meg. A magyar kérdéses szavak ellenben viszonyrag szerepet 

soha sem viselnek, hanem mindig valódi határozók. 

3) A praefixumok, mint ilyek, ingatag, határozatlan értelműek s jelentésöket 

igen gyakran szabják vagy alkalmazzák ahhoz az igetörzsökhöz, melyhez csatolva 
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 Nem árt ezt a hasonlítást tovább folytatni, hogy lássuk, hogy a szövegbeli tény nem kivételes 

eset. A szanszkritban upa és aç-ból lesz upáç, ava és asz-ból avász, ava és áp-ból aváp; a 

görögben: ata és ¥rcw-ból lesz at£rcw, par£ és ¥gw-ból par£gw, par£ és a„nšw-ból 

parainšw. De a magyar nem mondja ráadom helyett hogy rádom; rá-akasztom, nem 

rákasztom; és rá-állítom, nem rállítom. Menjünk az e hangzóra. Az „eke-et”-ből „ekét”, „csibe-

et”-ből „csibét”, „kefe-et”-ből „kefét” vált a nyelvszokásnál fogva. Úgyde ezekből: „le-ég, le-

ejt, le-ereszt, le-esik, nem lesznek „lég”, „léjt”, „léreszt”, „lésik.” Aztán a latin re-emo helyett 

redimo-t ír, re-eo helyett redeo-t; mintha magyarúl le-j-ég-et, le-j-esik-et, stb. mondanánk. (Ezt 

az eljárást ízültetésnek nevezhetnők). A magyar továbbá: „a bort ki-iszsza, a hibát ki-igazítja”, 

nem kiszsza, kíszsza vagy kijiszsza; a szanszkritban prati és is-ből pratís; pari és iks-ből paríks 

lesz; a görög pedig ™p…-ƒstwršw, ™istwršw helyett: ™p…-†sthmi-t ™…sthmi-t ír. – A ragoknál 

mind az összehúzás, mind az ízűltetés eléfordúl. Nem mondja senki: „Turkevi-i határ”, 

„Dunakeszi-i lakos”, „Portici-i néma”; hanem Turkevi vagy Turkeviji határ. Dunakeszi v. 

Dunakesziji, Portici v. Porticiji. Azval, téjvel, rákval helyett ezeket mondjuk és írjuk: azzal, 

téjjel, rákkal stb. Ezekben: „juhot”, „méhet”, „lovat” a h és v csak ízűleti betűk. A hol hát mind 

kettejét mellőzte a nyelvszokás, nem nézte ragnak: meg, el, ki, be stb. tehát nem ragok, tehát 

nem is elő-ragok vagy praefixumok. 
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vannak. (Vertheilen, verkennen; entsprechen, entbinden; exeo, excipio)
25

. – Meg, 

el, fel, le, stb, mindnyájan állandó, bíztos, határozott értelműek. 

4) A praefixes igék, nem egyszer, oly értelmet váltanak, melyet sem egyik sem 

másik alkotó részökből sőt kettejök kapcsolatából is gyanítni sem lehetne. 

Szolgáljanak példáúl és mintegy csak kóstolóban: a) Szanszkritban: ní (vezet), 

pra-ní (szeret); kar (csinál), ni-kar (bánt, bosszant), alam-kar (ékesít, díszít); gá 

(megy), ut-gá (származ, növeked). - b) Görögben: ginèsw (ismerem) ata-
ginèsw (vádolok); t…?hmi (teszek), ¢na-t…?hmi (terhelek); poišw (csinálok), 

peri-poišw (szerzek); ¢me…bw (cserélek), par-ame…bw (feljűlmulom, 

meghaladom). – c) Latinban: habeo (nekem van), adhibeo (alkalmazom, 

reáfordítom); penso (mérek), compenso (helyette pótlok); cunctor (késedelmezek), 

percunctor (tudakozódom); lego (követet küldök, végrendeletben hagyok), relego 

(hazájából kitiltom, kiűzöm). – d) Németben: bringen (hozni, vinni), umbringen 

(ölni); biethen (ajánlani), verbiethen (tiltani); brechen (törni), erbrechen (okádni); 

fallen (esni), gefallen (tetszeni); deuten (mutatni csel. i), bedeuten (jelenteni köz. i) 

stb. – A magyarban mind az ige mind a határzó szócska, változatlanúl megtartják 

eredeti értelmöket. A meg, el stb, csak annyira módosítják az ige értelmét, a 

mennyire minden más határzó, melyet nem szoktak összeírni az igével; azaz: 

körűlményesítik vagy alsóbb fogalom körére korlátozzák. Úgyde ez a viszony van 

a név és névmellék közt is, melyeket eddigelé nem szoktunk szerkesztvényekké 

kapcsolni. 

Egy ötödik és felettébb fontos különbség eléadásának a következő szakaszban 

lesz helye. Azt tartom, a mondottak által is eléggé be van bizonyítva, hogy az árja 

nyelv praefixumos igéi s a mi meg, el, fel stb. kezdetű igéink nem egy 

természetüek. Tehát abból, hogy eo, abeo, adeo; meg: gehen, weggehen mind 

különböző szóegyének, teljességgel nem következik, hogy megy, elmegy, felmegy, 

lemegy is azok. De világos következése ám jelesen a 4. pont alatti különbségnek, 

hogy magyar szótárban csak „megy” foglalhat helyet, s a többiekkel sort 

foglaltatni annyi lenne, mintha e szón kivül: mező, még zöldmező, gyepesmező, 

szűkmező, szélesmező s számtalan mások szaporítnák szótáraink hasábjait. 
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 A nyelvérzéknek egyfelől ösztönszerű hatását, másfelől könnyen csorbúlható kényes voltát 

egyszerre s azon esetben mutatja a következő példa. Hajdani latinos iskoláinkban a labdát 

„kifogták”, s ez a kifejezés maig is megmaradt. Felűletesen tekintve azt mondhatná valaki, hogy 

itt a nyelvszokás ellene mond a szövegben állított szabálynak; mert ebben a „kifogás”ban nem 

lehet az az értelme a „ki”-nek a mi más esetekben sajátja, p. o. a kimenésben, kikeresésben, 

kihozásban, sat. De jobban megfontolva „exceptio firmat regulam.” [19] A latinos tanuló 

ugyanis magyar nyelvérzékinél fogva azt tette fel, hogy az ex-nek az excipio-ban is az az 

értelme a mi az exeo-ban, ejici-oban sat. s bízvást lefordította „ki”nek; holott elfogni, elkapni, 

megkapni lett volna a helyes kifejezés. Nem fontolta meg a jámbor fiatal, hogy ezáltal a magyar 

„ki” veszti az értelmét, a mely e szónak más használatában, p. o. „kifogni a halat a vízből,” 

egészen szabályszerű. Hasonló soloecismus a kidolgozni is, mint az elaboro fordítása. Ellenben 

van ennek a szónak egy más használata: p. o. „kidolgozni valakit,” mely szólásban a „ki” saját 

értelmében van véve; mert azt teszi, hogy nem hagy egy csep becsületet is rajta. 
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De hát mi kár benne? kérdhetné valaki. 

Elsőben is azt mondom, hogy a tudomány hitelével s tekintélyével ellenkezik, 

sőt culturánk becsületéből is levon, ha olyat igtatunk nyelvészeti munkáinkba, a mi 

nem igaz. Annál inkább, mivel egy kis ámítás van benne, a mennyiben a meg- és 

el-es, és több azon nemű igéink a nyelv szótári statistikáját jogtalan számokkal 

szaporítják. 

Másodszor a nyelvünket tanuló idegenre nézve tévedést okoz, midőn p. o. 

„megy” czikknél tolmácslatnak csak „gehen”t látja, s „elmegy” szót kell 

felkeresnie, hogy a „weggehen”t is meglelje. Holott a „megy”-nél kellene 

figyeltetni, hogy e szónak alkalomszerűleg „weggehen, abgehen” sőt „abreisen, 

sich entfernen” értelmei is vannak. Valamint megfordítva, a német-magyar 

részben jogtalanúl van a gehen csak a megy-gyel s a weggehen csak az elmegy-

gyel kirekesztőleg párosítva; mert a nyelvszokás és ennélfogva a nyelvtörvény 

untalan ellene mond. Csak ez az egy tévedés is elég lenne fordításainknak idegen 

és nyelvérzéket bántó zamatot – inkább bűzt – adni, és még hány ily tévedés van 

hasonló következménynyel! 

Utoljára hagyám a legvalóképibb, legérzékenyebb kár megemlítését. Azt t. i. 

hogy ha a kérdéses szócskákat előragoknak, és így az ige testéhez tartozóknak 

tekintjük, a magyar syntaxisban a szórend meghatározására szolgáló általános 

érvényű elvet felállítani merőben lehetetlen. Megbizonyítását a maga rendén 

eléadom, mert e szakaszomnak csak is nemleges iránya és czélja vala. 

E„ ™n tù Øgrù xÚlJ taàta –, ™n tù xhrù t… gšnhtai; [20] – Ha nyelvünk élő, 

minden pillanatban használt kifejezéseit ennyire félreértették azok az idegen 

nyelvek nyügébe fogott dilettansok, – nyelvészek nevét kár volna reájok 

vesztegetni, – kik az állított előragok írását divatba hozták, mit várhatunk a 

szógyártóktól, kik a nyelv elemeit „materia vilis”-nek [21] tekintik, melyet 

tartózkodás nélkül felhasználhatni a leglelketlenebb experimentumokra. Igen is, 

száraz fadaraboknak nézték, s tetszésök szerint faricskáltak, enyveztek össze 

belőle bútorokat, a milyeket semmiféle kor, semmiféle vidék nem ismer 

magáénak; köveknek és tégláknak tartották, s kényökre darabolva halmozták 

torzépületekké, melyekre semmi stylus bélyege felütve nincs. Értem 

legközelebbről azokat a szörnyetegeket, azokat a nyelvünkre nézve 

legkétségbeejtőbb jelenségeket, melyeket tudományos nyelven szerkesztett 

nevekből alakított igéknek (denominativa ex compositis) értelmezhetünk. Ilyenek: 

távir, fényképez, gondvisel, képvisel, pártfogol, árverez; melyekre igazán 

elmondhatni Arisztidessel: „hogy az isten vette volna el e keserű poharat.” Hová 

kellett nemzeti nyelvérzékünknek satnyúlni, hogy lábra kaphatott ez a borzasztó 

soloecismus, mely a nyelvújítás dühének ellene álló erkölcsi korlát utolsó 

léczecskéjét is elvágta? A többieknél még jó rendin lehetett hivatkozni több-

kevesebb, bátor gyakran elég silány analogiára; de ennek sem nyelvünk irodalmi 
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múltjában, sem a mai közbeszédben sincs legparányibb nyoma is
26

). Sőt azokban a 

nyelvekben is, melyek szerkesztvényi képességökről ismeretesek, ritka eset 

efféléket lelni
27

). És nem csupán az analogia hiánya, hanem a hajlíthatatlanság is 

ellene mond az ily bitang alkatoknak. Ha példáúl e kifejezéshez: „Az a gyermek 

egy hét alatt viselte el a csizmáját” akarnók szabni a képviselni-t, így kellene 

írnunk: Ez a követ esztendeig viselte kép a megyéjét.” S ha ezt nem írjuk, hanem 

szokás szerint így: „esztendeig képviselte stb.” csak a hibát kettőztetjük meg vele. 

Vagy tán szebb lenne így: „kétszeresen hibaejtünk”? 

 

10. §. 

 

Az igeidők kérdése. 

 

E czímet adám szakaszomnak, mert bizony Európa közpolitikájában a keleti 

kérdés nem fontosabb, mint az igeidőké a magyar irodalomban. Mi több, mind a 

kettő hasonló okból keletkezett: amott a török birodalom, itt a nyelvérzék a „beteg 

ember.” Némi kis szerencse, hogy még csak az irodalomban s nem az életben is. 

De itt is mutatkoznak már kórjelek elszórva, és siessünk, – ha gyógyítni nem 

lehetne, – elkorlátolni a ragályt; mert ha még késünk vele, bizony Európa minden 

nyelvei osztozni fognak azon a földön, mely most talán a mi nyelvünké, és saját 

termékeivel van beültetve. 

Bár okát adók, mégis fog a bámulás, miként keletkezhetett ez a kérdés. Mert 

hiszen legegyszerűebb jelentésére nyomozva, mit tesz? Azt, hogy létez egy 

időszak, melyben 6 millio lélekből álló nemzetnek nemzeti nyelvöket beszéllő írói 

nem tudják, hogy használják azon nyelv igéje idejeit; vagy a mi mind egy, nem 

bizonyosak felőle vajjon jól használják é? 

Mert ha bizonyosak volnának, lehetne-e vítatkozás felette a nyelv törvényei s 

tulajdonságai vizsgálói, a nyelvészek közt? Higyjék el uraim, el annyira természet-

                                                 
26

 Ha valaki a M. Ny. rendszeréből idézné megczáfolásomra a „becsmérel, ócsárol, 

vakmerészkedik” igéket; én neki Plautus compositumait idézném az ellenébe, hogy a latin 

nyelv, megállapodott korában, meg volt fosztva a szerkesztvényi képességtől. Még pedig nem 

tréfából. Nyelvünk alkotásában az az erélyes jellemvonás tűnik elé olykor, hogy kisebbítő, 

feddő, hibáztató, gyalázó értelmű szók egyenesen a nyelv természetével ellenkező, mintegy 

kirívó modorban alakítvák. E vonás példáinak tartom én a feljebb idézett igéket. Hozzájok 

számítom még a „merészt” is, melylyel szógyártóink a festész, épitész, költész és több ily 

szörnyüséges anomaliákat iparkodnak igazolni; de a melylyel alkotója egyenesen a „nem 

eszélyes bátort” akarta igen valószínűen bélyegezni. Rossz dolognak rossz szót! mint Plautus a 

comicum kedviért. Nem hiszem hogy Jókay szeretné, ha iró helyett irásznak neveznék. 

Favágni, sat. mint infinitivusok, nem tartoznak ide. 
27

 Ilyen a görögnél: ¢n?rwpoagšw, lagotonšw, aƒmorragšw, [22] stb. stb. A szanszkritban 

bizonyos szerkesztvények bhu és kar igékkel szolgálhatnak példáúl. Kénytelenek voltak vele, 

mert a mi, -úl (javúl, stb.), -ít (szépít), -áz (puskázik), -kod (bíróskodik) stb. képzőinknek 

megfelelők hiányzottak nálok. 
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ellenes, csaknem képzelhetetlen dolog ez, hogy a miveltségben velünk egy fokra 

vagy feljebb haladott nemzetek nyelvei történelmében hasztalan keresnénk példát 

reá! Egészen sajátszerű körülményeknek kellett hát oda járúlni, s csak ezek 

befolyása alatt lehete szép és szabályos nyelvünk ily botránkoztató esemény 

nézőhelyévé. Engedjék, hogy kísértsem meg e körülmények elemzését! 

Akárhogy sérti is nemzeti büszkeségünket, el kell ismernünk, hogy a 

keresztény vallás behozatalakor – s meglehet jóval azután is – körűlbelűl oly 

viszonyban voltunk az olasz, vagy ki tudja micsoda nemzetbeli papokkal, a 

milyenben példáúl a zulu-kafferek Natal tartományban az angol 

missionariusokkal. Mit csinálnak ezek? Megtanulják a zulu-nyelvet, a hogy lehet, 

– valami philologiai mély tanulmányt nem tehetünk fel, – s azonnal neki fognak a 

Biblia fordításának. Na már tegyük fel, hogy vagy 300 év múlva irodalmi nyelvvé 

válik a zuluké, és akkor a nyelv természetének némi pontja felett vita támad. 

Vajjon fog-e ebben alapos és nyomos oklevél gyanánt szolgálni, ha az egyik fél, 

mely a zulu nyelv történelmi búvárait számlálandja párthivei közé, eléáll a Biblia 

mostani fordítmányával, s a kérdést püspök Colenso tekintélyével akarja 

eldönteni? Mutato nomine de nobis [23] –: csaknem ily erősség a müncheni stb. 

codexekre való hivatkozása mostani nyelvészeinknek. Nem csökkenti a hasonlatot, 

sem az, hogy a r. katholikus missionariusok nem a Biblia fordításaival kezdték 

vallástanító munkálataikat, sem az, hogy az idézett fordítmányok nem Sz. István 

korabeliek. Ha Bibliát nem, fordítottak Cathechismust, ájtatossági könyveket s ez 

által alapítottak egy bizonyos irodalmi nyelvet, mely az élő beszédnek szintúgy 

nem volt hű képe és tűkre, mint a mostani irodalmi nyelv
28

). – Továbbá vajjon 

azokról a későbbi fordítmányokról s eredetieknek is tartható kéziratokról meg van-

e higgadt kritikával állítva, vajjon magyar, és beszédjöket anyjok tejével szopott, 

vagy a nyelvet csak eltanult idegen szerzők mívei-e? Az utolsó esetben 

                                                 
28

 Egy a közbeszédétől különböző irodalmi stylus áleszméje mikép vezetheti tevelygő útra a 

legjobb stylistát is, szembeszökő példáját látjuk a Mikes Kelemen leveleiben. Megjegyzésem ez 

úttal csak a mutató névmásra vonatkozik. Ennek természetes „az a” sat. alakját Mikes 

egyformán és kirekesztőleg használja mindenütt. Nyissuk ki akárhol a könyvet LX. lev. (régi 

kiadás) – „Hol vagyon az a puskás, ki meglőtte azt a farkast, ki megette azt a kecskét, kit apám 

vett a vásáron.” – „Legalább az a pénz a kit gyapottért adnak, megmaradna az országban.” – 

„abból az enyvből lészen a gyapott,” – „minthogy azok az állatok nagy ehetők,” – „semmi sem 

árt ugy ezeknek az állatoknak, mint a tisztátalanság,” – „ezek a kis állatok,” – „ez a féreg,” – 

„ezt a köntöst” – LXI. – „ez az állat,” – „azt a kis házat,” – „ahoz a változáshoz,” – „azokat a 

kis házakat.” – LXII. „az a sokféle savanyu,” – „az a sokféle hidegítő. – LXIII. – annak a 

leánynak halálán,” – „arról a leányhóhérról.” sat. Azt tartom elég. Ezekkel ellenkezőleg a 

CXCIX. levélben, ahol egy angol ifiu és egy vad leány története van leírva, irodalmi stylusra 

akar emelkedni a jó Mikes, és a mutató névmás már „azon” képében jelenik meg. „Azon idő 

alatt” (két ízben), – „azon vesztéseket” sat. Úgy látszik, hogy a könyv (gyanítom a 

„Spectateur”), melyből olvasta, előtte volt nyitva, ha nem szóról szóra fordította is. Kitetszik az 

igeidők zavart és néhol improprius használatából is ennek a történetnek elbeszéllésében, holott 

másutt, a hol emlékezetéből s szabadon látszik hogy írt a levelező, bámulatos 

következetességgel él velök. 
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voltaképeni tekintélyt tulajdonítni épen oly kevéssé lehet vagy szabad, mint nem 

lehet és nem szabad természeti törvényt alapítni a tudomány óvatos fogásaiban 

járatlan dilettans physikus tapasztalataira avagy kísértvényeire. Hogy pedig az 

imént említém kritika nem felesleges, mutatja többek közt egy példa, mely már a 

nyomda feltalálása utáni korba esik. Heltai Gáspár egyike a XVI. századbeli 

legbecsültebb és termékenyebb íróknak; úgyde saját vallomásából tudjuk
29

), hogy 

a magyar csak tanult nyelve volt, s maga is érzette a hiányait. És akármily tűzzel s 

hévvel, kitűnő szorgalommal fogta is neki adni magát a magyar nyelv tanulásának, 

s bármily kedvező alkalma volt is az élő nyelv elsajátítására: tulajdoníthatunk-e 

neki jó lelkiismerettel oly tekintélyt, hogy írásaiból idézett példák egy vagy más 

szólásmód tős törzsökös vagy csak a nyelv természetének megfelelő volta iránt 

döntő erősségűl szolgálhassanak? Bizonyosak lehetünk-e más, kétségtelen 

források hiányában, vajjon a kérdéses szólásmód az élő és törzsökös nyelv 

viszhangja-e, vagy Heltai (von Heltau) anyanyelvének magyarba oltott 

reminiscentiája
30

)? Szóval, Heltait Meliussal, Bornemiszával v. Molnár Alberttel 

egyenlő rangúnak, mint nyelvbeli tekintélyt nem tarthatjuk. 

Már pedig ez a korábban fejlett, Zulu-Colenso-féle irodalmi nyelv az 

utóbbiakra nézve sem volt befolyás nélkül. Sőt kiterjedett azokra is, kiket 

elfogulatlanúl, arany korú íróinknak nevezhetünk: Káldi Györgyre és Pázmán 

Péterre s az utóbbival polemizáló protestans íróinkra. Ennek a nyelvnek legfőbb 

vonása természetesen a latinismus, melynek épen jelen czikkünk tárgyára az 

igeidőkre való hatását alább részletesen fogjuk vizsgálni. 

A latinismus korát a XVIII. században a germanismusé váltotta fel; de úgy, 

hogy előde barbarismusai számos esetben megmaradtak, – a hol a két rendbeliek 

össze nem ütköztek; a mellőzött eredeti, törzsökös magyar szólásmód tekintetbe se 

jött. Ennek az időszaknak egyik legelsőbb epocháját jelöli Faludi Ferencz, kinek 

fordított munkáiban a latin s német mintára szabott szólásmódok oly bőven 

vegyűlnek az igazi magyarok közé
31

), hogy meg nem foghatni, miképen állíthatta 

ez írónkat legjelesebb, remekebb prózaistánknak egyik aesthetikusunk, hanemha 

azt teszszük fel, hogy fülét épen azok az idegen flosculusok csiklándoztatták. 

Teljes diadalt vívott ki csaknem minden osztozás nélkül a germanismus a XVIII. 

                                                 
29

 Lásd: Heltai Gáspár. A Részegségnek és Tobzódásnak veszedelmes voltáról való Dialogus. 

Colosvárt 1552. 12. melynek ajánló levelében imígy szól: 

„es hr (ha) szinee (szinte) tiszta magyarságal irva ninchen, te kegyelmet meg bochassa: Mert 

iol tudgya te kegy. hogy nyeluem szerint szász vagyoc, es eszt e’ keueset tizenhat esztendeig 

tanultam”. 
30

 Ebből láthatni, hogy nyelvünk oly kitűnő sajátságának, minő a korábban úgy nevezett 

„euphonia,” aránylag új keletkezését, minő érvénynyel lehet nyelvemlékeinkből szedett 

példákkal bizonyítni. (Kazdagség = gazdagság. (M. Ny. Szótára. Előbesz. 127. l.) 
31

 Hasonló jelenséget tapasztalunk a legújabb időben is. Sajnálva kell kitűnő példák gyanánt 

említnem két írónkat, kikben legnagyobb mértékben kellene feltennünk a magyar nyelvérzéket, 

Jókay Mórt és Vas Gerebent. Mutatványokkal nem foglalok helyet. Nyissa ki akárki akárhol a 

munkáikat. 
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századnak utolsó évein kezdve a német regények fordításával. Egyik legkorábbi 

hőse Barczafalvi Szabó Dávid vala, legiója a „Téli és Nyári” és a „Rózsaszínű” 

könyvtárak dolgozó társai, s időnkben a magok nemében szintoly ritka jelességű 

vitézei a legújabb regények s divatos művek sebes futtában dolgozott fordítói. 

Azonközben a gallicismus is állított tropaeumokat, főkép Haller és Báróczy 

fáradozásaikkal, s mindnyájok – latinisták, germanisták, gallicisták – gyakorlatilag 

építettek egy „nondescript” [24] épületet; a Kazinczy-iskola pseudo-aesthetikai 

elmélet oszlopaival körűl támogatta, és nevezte nyelvmivelésnek. 

Csuda-e már, hogy oly erődítmény vált belőle, melyet magán erő nem vehet 

meg; hogy az írótoll hegye elől bujdosó magyar szólásmód oda volt kénytelen 

menekűlni, hol még a democraticus Molière sem kereste az erényt, – a szegények 

és tudatlanok házaiba, s még itt sincs bátorságban a ragadványtól; csuda-e, hogy a 

fordítói nyelv előképivé, mintájává, szabályzójává, zsarnokává lett az eredeti 

szerző nyelvének? És nem vala-e igazam, midőn azt mondám, hogy mívelt 

nemzetnek nyelve történelmében a körülményeknek hasonló – mondjuk 

egyenesen, gyászos – sorát nem leljük. 

Mind ezekből az a következés, hogy az idők kérdése megfejtésében az 

irodalom, sem döntő adatokat nem nyújthat, sem kiinduló pont gyanánt nem 

szolgálhat
32

). Az élő beszéd – most már ez is megválogatva – adhatja azokat a 

tényeket, melyeket inductiónk alapjává kell tennünk. Az irodalom termékei csak 

azokban az esetekben használhatók, melyekben a legszorosabb kritika után 

meggyőződünk, hogy az író minden irodalmi követelődzés nélkül csak természetes 

nyelvérzéke sugallata alatt vetette papirosra gondolatait. Hogy e feltételnek még 

naplók és magán levelezések sem tesznek mindig eleget, önkint érthető. 

Az inductio czélja, s – ha jól sikerűlt, – eredménye az idők használatát 

szabályozó törvény, és még ezen feljűl a benne lappangó elv felfedezése. Ez az elv 

pedig minden nyelvben, sokszor még a rokonosokban is, nem egészen azonos, és 

sokszor voltakép különböző. A görög nyelv kulcsa nem szolgál a latinban, s 

egyiké sem a németben, francziában, angolban; és semmi sem csinált nagyobb 

zavart e kérdésben, mint az erőltetve parallelizált paradigmák. A külön elvek 

természetesen összeolvadnak felsőbb, általánosabb elvekbe, épen, mint a külön 

nyelvek fogalma az emberi beszéd általános fogalmába; de imez általános elvek 

fokozataik felsőbbsége arányában meddők, s egy bizonyos határozott nyelv 

igeidejei jellemzésében többnyire haszonvehetetlenek. Értekezésem első részében 

kimutattam a nyelvészek által állított közönséges schemák elégtelenségét, 

valamint azt is, mennyi sok részletes, ámbár lényeges vonás van, melyekről a 

                                                 
32

 Midőn Fogarasi három ezer egynéhány példát gyűjt nyelvemlékeinkből az igeidők 

használatára, tisztelem jóakaratát, bámulom a szorgalmát; de csak azt mondom ez esetben reá: 

„Que diable cherchait-il dans cette galère?” A ki megszámlálta hány szó van a Bibliában, 

átalában, vagy hányszor fordúl elé benne az „és” sat. kitűnő szorgalmat tanusított, csakhogy 

néhai Molnár Samu jut eszembe reá, a ki Kolozsvár útczáin forgácsot szedegetett, s azután ha jó 

csomót gyűjtött, a Szamosba vetette e szavakkal: „Csuka legyen belőle.” Cui bono? [25] 
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schemák semmit sem tudnak, sőt a melyeket részint alájok sem férkeztethetni. A 

kérdés hát az, melyek a magyar igeidők megkülönböztetésének az elvei? 

A legismeretesebb dolgon kell kezdenem. A magyar igének a három idő: jelen, 

múlt és jövendő megkülönböztetésére saját formái vannak. A formák kétfélék: 

egyszerűen ragozottak és segédszókkal alkotottak. Egyszerűen ragozottakat az élő 

beszéd csak a jelenre és múltra nézve ismer, s ezek közől is az elsőnek a ragozása, 

úgyszólván, nemleges, azaz, saját rag hiányában áll. A segéd szókkal alkotott idők 

múltat és jövendőt jelölnek. A segéd szók kétfélék, ú. m. igék és határozók. Segéd 

igénk kettő van, egyik hajlított: fog, a másik hajlítatlan, ú. m. „van”nak egyes. 3-

dik személyben használt egyszerű idejei, (vala, volt, lesz, volna). A határozók 

rendszerint meg és el. 

Kérnem kell akár hallgatómat, akár olvasómat, ne tessék – szokott módon, 

vagy – rejtett gúnynyal, vagy elszörnyüködve imígy nyilatkozni: „Ez új tan”! 

Jusson eszökbe Horatius jellemzése a bölcsről: „nil admirari.” [26] 

Az hogy meg és el nem előragok, hanem igeidőket alkotni segítő szavak, 

tannak igen is új tan; de gyakorlatnak s igazságnak oly régi, mint az előttünk 

ismeretes magyar nyelv. Nem az a bámulni való, hogy mondom most; hanem az, 

hogy miért nem mondták nyelvészeink ezt a szembeszökő tényt régen ki? Hiszem 

állhatatosan, hogy ha az idegen nyelvek ferdítő tükre, jelesen a praefixumok 

szerencsétlen eszméje, nem gátolja, már régóta meglátták és ki is mondták volna. 

De gyanítom azt is, hogy azon akadályok most is csökkenetlenűl léteznek, s alig 

fogják engedni, bár figyelembe és fontolóra vételét állításomnak. És nem csak 

önnek, tisztelt hallgató és olvasó, önkintes belátása előtt állanak azok ernyő és 

szemfedél –, hanem az én bizonyításom előtt is az elfogulást hatalmasan és – félek 

– diadalmasan védő cyclopsi fal gyanánt. Ugyanis az én erősségem voltakép nem 

áll és nem állhat egyébből, mint a nyelvérzékre való hivatkozásból. 

Úgy van! Minden született magyar, sőt azok is, kik nyelvünket nem csupán 

nyelvtanokból ismerik, hanem gyakorlatilag tanulták beszéllni és írni, a kitűztem 

fogalom, nem világosan értett, hanem csak ösztönszerűleg érzett befolyása alatt 

használják a magyar ige idejeit. 

Midőn t. i. világos és kétségtelen jelent, azaz olyat, melyben az illető 

cselekvény tettleg folyamatban van, akarunk kifejezni, soha, de soha az igét meg 

vagy el szócskákkal nem párosítjuk. „Mit csinálsz?” – „Eszem” Nem mondhatni 

semmi esetben: „Megeszem.” Mit csinál az öcséd? – „Alszik.” Nem volna jó: 

„Elalszik.” Mit csinálnak oda ben? – „Számlálják a pénzt.” „Megszámlálják”, már 

nem jelen. 

Okát is lehet adni: a legtermészetesbet. Meg és el a cselekvény teljes bevégeztét 

jelelő határzók, s mivel a mi jelenben cselekvődik vagy történik, még nincs 

teljesedésbe menve, képtelenség volna azt a körülményt tulajdonítni neki
33

). 

                                                 
33

 „Meg” és „el” a szövegben adott jelentésökben egyeznek. Némely igék előtt koronként vagy 

vidékenként fel is cserélődnek; de azért voltaképi különbség létez köztök. „Meg” egyenesen és 
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És mégis tulajdonítjuk! Mert kétségtelen az „Megeszem”, „Elalszik”, 

„Megszámlálják” szokott, tőstörzsökös, helyes és törvényes kifejezések. Csakhogy 

nem, vagy csupán kivételesen tesznek jelent. Képtelenséget okozna ugyanis, ha a 

mondott határzókat a jelen eszméjével párosítnók. A mi tettleg folyamatban van, 

nem lehet egyszersmind be is végezve. A jelen formájával azonban mégis 

párosítjuk és bízvást párosíthatjuk, mert ekkor azt teszi, hogy az illető cselekvény 

vagy történemény, mely az ige formájánál fogva „jelen” volna és így most 

történnék, egyszersmind teljesedésbe megy, vagyis képzeletben, gondolatban már 

teljesedésbe ment; mivel pedig ez a valódi jelenben lehetetlen és képtelen; tehát 

ezután és csak ezután lehet és kell, hogy teljesedésbe menjen; tehát a meg-gel, el-

lel párosított jelen a jövő vagy jövendő időt fejezi ki
34

). Q. e. d. [27] 

A magyar jövendő egyik idoma tehát az igetörzs, meg és el határozó 

szócskákkal, s ez a kapcsolat soha tettleges jelent nem tesz. Következőleg midőn 

„lát” mellett a „meglát”, „hagy” mellett az „elhagy” szótárainkban ott fityeg, épen 

anynyi, mintha a görög szótárakba tÚyw, b£lw-t; a latinokba amabo, docebo, 

legam formákat is beigtatnák, mint külön szókat. [28] 

De, láttuk már, hogy nem csak ezek szaporítják, – mint helytelenűl jeleneknek 

nézett és állított jövendők, – jog nélkül szótáraink ige-féle czikkeit; hanem azok is 

mindnyájan affélék, a milyeknek ingyen állított szerkesztett voltát a 9. §-ban 

tárgyaltuk. Igen is, mindazoknak az ál-praefixumoknak, nem tudom mi okból 

                                                                                                                           
bensőleg vonatkozik a vele párosított ige cselekvényére, s ennek a teljesedésbe mentét, 

végrehajtását, czélt értét jeleli. „El” inkább annak a cselekvénynek vagy állapotnak, melyet az 

igéje cselekvénye vagy állapota szükségkép felváltott, bevégeztét, megszűntét sejteti, s a 

teljesedésbe menés a cselekvény vagy állapot megváltoztára vonatkozik. Az ember meg-űli a 

lovat, s a kakas el-űl, azaz, járkálása sat. megszűnik s mozgása nyugalomra változott át. A levél 

meg-megy, azaz: útját bévégezte s eljutott a czímzett személy kezébe; el-megy pedig a levél, 

midőn azon a helyen léte, a honnan küldetik, megszűnik, s útjára megindúl. Megküldöm, 

elküldöm; – megindulok, elindulok. „Megérkeztem” mondom, midőn azt akarom kifejezni, hogy 

„itt vagyok;” elérkeztem, midőn az az érzület van nyilatkozatomba vegyűlve, hogy útamat vagy 

az utánam való várakozást megszüntettem, túl vagyok rajta. „Megismerek” valakit, miután 

jellemző és megkülönböztető vonásait elmémben összegyűjtöttem. „Elismerem” a hibámat, az 

igazságot, midőn kétségem vagy épen tagadásom iránta megszűnt s az átlátás stadiumába 

léptem. Megiszom a bort; de eliszsza a föld a vizet, úgy hogy nyoma se látszik meg, s a vizesség 

állapotáról a szárazságéra bételik a változás. Ellövöm a puskát s meglövöm a nyulat. Az elébbi 

állapot megszűnése s az azt felváltó állapotnak tőle való mintegy eltávozása okozta 

természetesen, hogy az ab latin, fort, weg s olykor ver német praefixumokkal azonosították, 

nem eléggé mélyen elemző nyelvtanáraink az „el” határozót. Avatatlan szógyártóink pedig 

koholták a „verkennen” tolmácslására az „elismerni”t, „vergeben”re az „elosztani”t. Amannak a 

józan nyelvérzék nyakára hágott, s csak némely elmaradottak szájából hallhatni; de az utóbbi 

maig is divatozik a kártyások közt. Azon árnyalata következése az is, hogy az el határozóval 

párosuló igék szeretik a tó-, ból-, ról-lal ragozott egészítményeket. 
34

 A szanszkrit nyelvbeli 1. jövendő etymologiai alakúltát a világra így magyarázzák a 

nyelvtanárok. L. Benfey: Kurze Sanskrit-Grammatik 187. l. Az idézet közlését későbbre 

hagyom; mert, bámulatosképen, a 2-ik jövendői is a két nyelvnek tökélyesen összetalálnak 

szellemben, azaz az alakúltokat vezérlő elvben. 
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nevezik igekötőknek
35

), azoknak a határozóknak, mondom, az értelmébe belé van 

foglalva bizonyos végczél avagy végeredmény eszméje, és így épen abból az 

okból, a miből „meg”és „el”, igék eleibe helyezve, jövendő formákat alkotnak. 

Tehát: „A vizen viszi a hajó a terhet most; de „átviszi” ezután, t. i. ahoz a valódi 

időhöz képest a melyben mondom. Így értjük továbbá példák gyanánt ezeket is: 

hivja, egybehivja; adja, hozzáadja; megy, kimegy; válik, különválik; teszi, leteszi; 

szedi, összeszedi; veri, szétveri; esik, visszaesik. E párok közől tehát a második 

helyen állók rendszerint tettleges jövendők
36

). 

Meg kell magyaráznom, miért vala szükséges a „rendszerint” és „tettleges” 

szókkal módosítanom állításomat, s ez által el is oszlatnom némelyeknek méltó 

kétségét és jogos ellenvetését. 

Feljebb a jelen-t is a „tettleges” szóval határoztam meg, értvén alatta azt a 

cselekvényt, mely a mondat pillanatában tettleg folyamatban van. Úgy kellett, 

mert van a nyelvben, nem csak a magyarban, hanem mindenikben, oly használata 

az igének, melyet közönségesen csak azon forma értet, a melylyel a jelent szoktuk 

kifejezni. Ezt az orránál tovább nem látó alaktan, nem is nevezi máskép, csak 

jelen-nek. Már pedig téved; mert midőn azt akarjuk kifejezni, hogy bizonyos 

cselekvény amúgy szokásosan történik, nem nézünk múltra, jelenre vagy 

jövendőre, vagyis, a mi mindegy, az idő eszméjének elhanyagolásával, 

félretolásával, hallgatva mind a háromra kiterjesztjük. Lehetne „határtalan jelen”-

nek nevezni. Hogy az igének ily használata, még pedig széltiben, megvan, arra 

még talán felszínes vizsgálat sem szükséges, és köztudatú dolognak kell 

feltennem, kivált nyelvészek körében. Hozzá tehetem, mint kevésbbé ismeretes 

dolgot, hogy némely nyelvekben a tettleges és határtalan jelen 

megkülönböztetésére saját kifejezések is léteznek
37

). No már a határtalan jelent 

                                                 
35

 Az én értelmezésem szerint még inkább lehetne igazolni ezt a nevet. A mennyiben a kérdéses 

szócskák, mint határozók, az ige cselekvénye fogalmát alsóbb rangúvá teszik, körét korlátolják, 

és értelmét mintegy megkötik. De mikép igazolnák a M. Ny. Rendszere szerkesztői, azt, – mint 

a szövegben is említém, – képzelni sem tudom. Mert azt csak nem hiszem, hogy „igével 

összekötött szót” jelentsen az „igekötő.” A lovat is oda kötik a kapu bálványához, vagy a 

jászolhoz; de sem a bálványt, sem a jászlat nem nevezik kötőféknek. 
36

 Suum cuique! [29] A M. Ny. Rendszere szerzői, – kiknek örömest és tisztelettel megadom a 

szorgalmas méhek nevét és czímét, bárha nem mind tiszta színméz is a mit gyűjtöttek, – igen 

kevés tarlózni valót hagytak nyelvünk adatai tekintetéből. Ámde igen is gyakran vagyunk 

kénytelenek ellent mondani, midőn az adatok elemzésére s magyarázatára kerül a dolog. Ím’ e 

tárgyban is mit mondanak: „Ily igekötők sokszor a jelen idejű igékbe jövőidő értelmét oltják.” 

Nem sokszor, uraim! hanem rendszerint (in der Regel), de bizonyos határzott esetet kivéve 

mindig, s aztán tisztába leszünk. 
37

 Az angol nyelv ide vágó sajátságát (I write, I do write, I am writing) értekezésem 1. részében 

már említettem. A törökre nézve szolgáljon bizonyítékúl egy idézet: 

Redhouse. Grammaire raisonnée de la laugue ottomanne. Paris 1846. 75. lap. 387. §. „Le 

présent de l’ indicatif indique que l’ action s’ accomplit au moment même oů le discours a 

lieu.” (Tehát ez a tettleges jelen.) 
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tehetik az álpraefixes igék is, ki nem rekesztve a meg-gel s el-lel kapcsoltakat, ha 

úgy kivánja a cselekvény szorosabb vagy körülményesebb meghatározása. 

„Chinában eszik a patkányt.” „Eszik” nem tettleges jelen, mert nem tudom e 

pillanatban eszi-e valaki; hanem csak annyit tesz, hogy szokták enni. Ha pedig azt 

akarom kijelenteni, hogy „a chinai nem undorodik még a patkány megevésétől is”, 

azt mondom: „Chinában megeszik a patkányt”, – és a „megeszik” ismét nem 

tettleges jövendő, hanem csak határtalan jelen
38

). 

Az iménti ok, t. i. a körülményes meghatározás, még egy szintoly fontos 

kérdést gördít előnkbe: Minthogy ki, be, fel, le, stb. valódi határozók, még pedig 

nélkülözhetlenek, nem lévén semmi más azon jelentésű szavaink, szükségünk 

lehet reájok a tettleges folyamatban lévő cselekvény meghatározására; – mit 

mivelünk hát ilyenkor, hogy kifejezésünk se határtalan jelent, se tettleges jövőt ne 

jelentsen? 

                                                                                                                           
„ „388. §. Quelquefois aussiil exprime une habitude présente, mais qui n’ est pas durable; une 

action qu’ on a actuellement l’ habitude de répéter, sans qu’ elle ait lieu à l’instant même du 

discours.” (Határtalan jelen). 

76. l. 393. §. L’aoriste de l’indicatif se rapporte quelquefois au présent, c’est à dire à une 

durée qui n’est pas encore terminée; il exprime alors une habitude, ainsi que le fait le présent 

dans l’un de ses emplois; (ismét a határtalan jelen); la différence entre les deux étant, que le 

présent” (a feljebbi jelenidő-alak) „est plus positiv dans son rapport au présent, tandis que celui-

ci indique plutôt une habitude générale et durable.” 

„ „394. §. L’aoriste se rapporte aussi quelquefois au futur, et alors il indique une promesse.” 

Szükségesnek látom megjegyezni, hogy a hasonlatosságot nem utólagosan állítottam fel, hanem 

rég készen voltam a szövegbeli elmélettel, midőn az idéztem ismertetésre bukkantam. 
38

 Példák: – „Akárminemű bünben heverő emberek, noha szájokkal vallyák, és dichérik a 

Krisztusnak tanítását és életét: mindazáltal, minthogy különben rendelik életöket chelekedettel 

ellene mondanak és meg-botránkoznak benne.” Káldi. – „A fösvény, ki mindent magának akar 

koporitani, meg-botránkozik a Kristusban.” K. – „Hasonlók voltak azért a zsidók a bolond 

halakhoz, melyeket étszaka fognak szövétnek világánál; melyet a Nap fényességének állítván, 

örömökben a vizből fel-ugrálnak.” K. – „Második Haszna a Teremtett-állatok isméretinek, az: 

Hogy ez által gerjed bennünk az Isteni szeretet, és Hálá-adásra indittatunk. Azért mondja szent 

Basilius; hogy mikor egy Füvecskét látunk, Isteni szeretetre indittatunk, ha meggondoljuk, hogy 

ezt Isten, nem magáért, sem az Angyalokért, vagy oktalan-állatokért, hanem – – emberek 

szolgálattyára teremtette. Mert az ember, szükölködik az oktalan-állatok nélkül, – – Ezek pedig 

az oktalan-állatok fűvel tápláltatnak: A füvek nem nőnek különben, hanem ha esővel öntöztetik 

a föld: Az esők másképen nem lehetnek, hanem, ha a Tengerből és folyó vizekből pára 

emeltetik, a földből pedig gőzölgő füstök támadnak, és szelet inditnak, mely a felhőket el-

terjeszti a föld kerekségére. Ezek a párák és füstök különben fel nem emelkednek, hanem a Nap 

és Csillagok erejével.” (Pázm.). – „A Török örömest megbékéllik, ha megverik.” – Mik. K. – „A 

kire haragszom, annak megbocsátok, a mennyiben lehet; de a kit szeretek, azon bosszut kell 

állanom – ezt hijják édes boszszuállásnak.” M. K. – „Némelyeket az Isten felmagasztal, 

némelyeket megaláz, és mindeniknek hálákat kell neki adni.” M. K. – „Nagyon biztatnak” (tettl. 

jel.) „a hadakozással; de mennél többet beszél (határt. jel.) a Török a hadakozásról, annál 

nagyobb kedve vagyon a békességre.” M. K. – „A holt ember pedig olyan izetlen, kedvetlen, 

hogy még a feleségét sem öleli meg.” M. K. 
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E kérdésre, mely nyelvtanárainknak soha eszébe sem ötlött, megfelel a 

legtisztábban és határozottabban az élőbeszéd. Hátúl teszi a határzó szócskát, és 

ezt veti utána: „felé.” – A köd megy felfelé. – A borász húzatja a borát lefelé. – A 

tolvaj hág a kerten átfelé vagy kifelé. – A farkas kullog az erdőbe befelé. stb. A 

felé hozzátételét sokszor el lehet hagyni, némely vidéken ritkán is élnek vele; de a 

határozó hátúl téte szorosan és változhatatlanúl kötelező. Ilyeket ugyan nem lehet 

tanulni a „régi nyelvemlékek”ből
39

). 

A jövőidő második alakját „fog” segédigével szerkesztjük. Ez is kipuhatolható 

elvű származtatás; mert tudva van, hogy „fog” átvitt értelemben synonymája 

„kezd”-nek. A mely cselekvény hát még csak kezd lenni (kezdődik a jelenben), 

világos, hogy még nem ment teljesedésbe; tehát csak ezután, azaz jövőben jöhet 

létre. Hasonló a görög és latin jövők jellemzése. Mert amabban a , ebben a b, 

nagyon hinni való, hogy a cselekvény megkezdését jelelik
40

). Hiedelmünkre a latin 
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 Nem biz’ azt – hogy magam commentáljam magamat –; de a világért sem abból az okból, a 

miért Fogarasi mondja, hogy t. i. „az idők, kivált pedig a múltak igen fínom különbségeinek 

egymásra (sic!) viszonyúlásának rejtélyét őseink nem ismerék (!), nem ismerheték (!) annyira, 

mint ezt nekünk mai időben ismerni illenék, stb.” (Nyelvtud. Közl. I. 164. lap.) – Ez az itélet, 

mely egy húron pendűl a szerző idézte Buttmann nevetséges állításával, hogy „Herodotus még 

nem tudta jól használni és megkülönböztetni az aoristust és imperfectumot”, mind a nyelvek 

történelmével, mind a psychologiával merőben ellenkezik. Még ha oly messze hátra érnének is 

nyelvemlékeink, melyben nyelvünket alakúló félben levőnek tekinthetnők, – a miből semmi 

sincs – úgy is annyit tenne, mint azt állítni, hogy újan készített, jól megaczélozott, kifent kés 

nem vág olyan jól, mint egy ócska, melynek aczélja lekopott, éle a használatban eltompúlt! 

Higyje el F. úr, hogy bizonyos kifejezést, szólásmódot akár formát, melyet a társalkodási 

szükség teremtett, azon szükség biztosabban is használtat, legfínomabb árnyalatában és élesben 

megkülönbözteti, mint a lelketlen „routine.” A nyelvek történelme meg azt tanítja, hogy régiebb 

korukban, a mennyire t. i. írásbeli – eredeti – hagyományok nyomozni engedik, formákban 

dúsabbak voltak, mint későbbi, úgynevezett fejlődésökben. Így a Védák nyelve a 

Mahábháratáéhoz, Homerusé Herodotuséhoz hasonlítva. S lehet-e józan észszel gondolni, hogy 

a Védák vagy Homérus korabeli nemzedék bírta, de használni, még pedig a legszabatosban 

használni ne tudta volna? F. úr összevéti a szabatosságot (praecisio) a szabályszerűséggel 

(Regelmässigkeit). Amaz a nyelv formái és szólásai használatára; imez az egész nyelv jellemére 

vonatkozik. Ebben a nyelvek rendszerint gyarapodnak a haladás folytán; amabban csökkennek, 

azon okból, a miből bizonyos mesterségben annál több lesz a kontár, minél szélesebbre terjed 

az űzlete. De e tárgyról fűzetet, vagy könyvet lehetne írni; megérem tehát ezekkel az 

inteményekkel, s csak annyit ismétlek, hogy nyelvemlékeink nem azért nem biztos fogantyúk 

az igeidők kérdésében, mivel régiek, és a korukbeli nyelv tökélytelenebb lett volna a 

mostaninál; hanem mivel írásbeli hagyományaink nem hű tükrei őseink beszédének. 
40

 A magyar 2. jövendő származása egész világosan összetalálkozik elvben a szanszkritbelivel. 

Hadd győződjék meg az olvasó a feljebb (33. jegyz.) érintett idézetből: 

„Die etymologische Bedeutung dieses Futurum” (a 2.-diké pl. bódhisjámi, gyök budh.). „ist, 

gemäss der Entstehung der IV-ten Conj. Classe aus dem Passivum reflexivum und der Bildung 

des Präsens thema des Passivum” (érti B. a miénknek megfelelő külszenvedő formát), „durch 

Zusammensetzung mit dem Verbum já, gehen, in das Sein (asz) von dem was das in Fut. 

auszudrückende Vb. bezeichnet. (z. B. hier, des Erkennens [budh]) gehn [já] gewissermassen 

beginnen zu erkennen, ähnlich wie engl: I am going to; franz: je vais, zum Ausdruck des 
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imperfectumban s görög aoristusban való eléfordúlásuk szolgáltat okot és 

erősséget. Hozzá szólunk még e tárgyhoz a múlt időalak alkalmával. 

Semmi szükség a jövendőnek a jelentől való megkülönböztetésére nincs, midőn 

időjelentő határozók, a mondatban más módon kifejezett körülmények, vagy 

elébbi mondattal való kapcsolat elég világosan kifejezik, hogy a cselekvényt nem 

jelenben, hanem jövendőben kell képzelnünk vagy gondolnunk. Példa mindjárt az 

iménti mondatom: „– visszatérünk, midőn – szólunk.” 

Hátra volna még az nd jellemzővel alkotott jövendő, p. o. látand, ejénd. Ezt 

ámbár „élőbeszéd”beli álló pontomnál fogva kitagadhatnám a jövendő formák 

sorából, kellő ovatossággal nyilt kérdésnek hagyom. Csak egy bizonyos. Az, hogy 

egyszerű (indicativus) jövendőnek nem használhatni, hanem legfeljebb csak akkor, 

mikor a cselekvény megtörténése felől némi kétséget, bizonytalanságot, inkább 

akarást, mint biztos reményt szándékunk kifejezni. Legkevésbbé sem ok pedig 

elfogadására az, mit a M. Ny. Rendszere hoz fel, t. i. a „változatosság.” Csupa 

tarkítás kedvéért egy nyelv sem alkotott formát. De ezt nem hajtom tovább, mert 

igen messze vinne. Térjünk a múltra. 

 

11. §. 

 

Az igeidők kérdése. 

 

(Folytatás). 

 

A csupán magára, minden határozó, tehát álpraefix (igekötő) nélkül mondott 

magyar ige a szólót és hallót egyformán belé képzelteti az ige jelentette cselekvény 

tettleges folyamába, és ennek is úgyszólva, közös közepébe. 

Ez a magyar igeidők fő és sarkalatos elve, használatuk közönséges kulcsa, 

melyből a többi elvek és szabályok szintúgy önként folynak, sőt felállításuk és 

megértésök nála nélkül lehetséges sem volna. 

Láttuk már, mikép üti ki magát ez a jellem-vonás a jelen kifejezésében; és 

mivel a bizonytalan jövendőbeli cselekvény folyamatába bajos magunkat belé 

                                                                                                                           
Futurum dienen. Das 1-ste Futurum” (pl. bódhitászmi) „dagegen ist gebildet durch ein Nomen 

mit Suffixum tr, welches aller Wahrscheinlichkeit nach vom Verbum trr” (vagy tar) „stammt; 

die eigentliche Bedeutung von diesem, von einer Seite zu andern gehen, speziell zu 

entgegengesetzten, der ‚Endseite’ ist dann insbesondre, vollenden (vgl. das dazu gehörige 

griech tšl-oj” Miért ne a franczia passer értelmi viszonyait is?) „In dieser scheint es mir zur 

Bildung des Nomen agentis verwandt, so dass dieses eigentlich bedeutet, ,der den Verbalbegriff 

zu Ende bringende.’ Auf diese Weise erklärt hätten sich hier zwei fast entgegengesetzte 

Ausdrucksweisen nach und nach zur Bezeichnung des Futurum indifferenzirt. Bei der einen 

liegt das Moment des Fut. darin, dass die Vollziehung des Verbalb egriffs begonnen wird, also 

noch nicht begonnen hat; dieses bildet einen Gegensatz zur Gegenwärtigen Zeit; bei der andern, 

dass sie vollendet wird, also noch nicht vollendet ist: dieses bildet einen Gegensatz zur 

vergangenen Zeit.” 
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gondolnunk, szükségesnek tartotta a nyelvalkotó szellem a kezdet és a vég (a 

teljesedés) eszméit szólítani segédekűl a jövő forma alakítására
41

). 

Nincs könnyebb és természetesebb ellenben, mint az, hogy a már megesett 

cselekvény folyamatába képzeljük be élénken magunkat; s ezt a momentumot 

használta fel a magyar nyelv, s ennek a nyomán alakítá igéje sarkalatos múltját. 

Kimondja t. i. a magyar az ige törzsökét, belé meríti vele a hallót a cselekvény 

folyamába, s azután egyszerű t hozzávetésével figyelteti, hogy a cselekvényt mint 

elteltet kell gondolni. Ír-t, ül-t, varr-t, jár-t, áll-t, vár-t stb. 

Ez az egyszerű jelelés elég arra, hogy a cselekvény múlt voltát kifejezze; de 

nem szolgál s nem is kell szolgálnia arra, hogy a figyelmet a cselekvényről más 

körülményre vonja
42

). Nevezetesen a kezdetnek és végnek vagyis a cselekvény 

befejezésének legcsekélyebb árnyalata sincs benne. Következőleg a 

folytonosságát, vagy ha tetszik tartósságát fejezi ki a legtermészetesebben, s 

ugyanazért folytonos múlt nevet is adhatunk neki, hanemha a tettleges jelen 

hasonlatára tettleges múltnak akarnók nevezni. Én ama lényeges tulajdonságát 

tekintve az elsőbb nevezetet fogom használni. Ha a „félmúltnak” vagy félbe 

múltnak (imperfectum) – a mennyiben a félig múlt cselekvényt még mind tartónak, 

folyamatban levőnek lehet képzelni, – hasonló jelentést tulajdonítunk, ez ellen a 

nevezet ellen sincs kifogásom. 

A folytonos múlt tehát a magyarban a csupasz ige, t képzővel ragozva. Hozzá 

járúl még a szokásos, az ismételt cselekvényeknek a folytonosokkal véghatárban 

összeolvadó fogalma melynélfogva, azoknak a kifejezésére is szolgál a tárgyalt 

forma. 

A cselekvény folytonossága, tartása eszméjével annyira megegyező az 

egyidejűség v. azonidejűség fogalma, hogy nem csudálkozhatni, ha a nyelvészek 

nagy része ímezt fogták fel első rendű jegynek az imperfectum fogalmában. 

Kiváltképen sürgetik ezt a jegyet a francziák, a kiknek imparfait-ja a mi folytonos 

múltunknak annyira megfelel, a mennyire csak két nyelvben megfelelhet valami 

rovat egymásnak
43

). De tény és magyarázat két különböző dolog, s a jelen esetben 

                                                 
41

 Lehetnek oly nyelvek, melyek más elvből indúlnak ki a jövendő kifejezésére. Így a latin a 3. 

és 4. hajtogatásában az a és e hangzókkal él e végre, mint leg-a-m, leg-e-s; audi-a-m, audi-e-s 

példákban láthatni. Mi itt az elv, s mit jelentenek az a, e, csak hozzávetésből gyaníthatni. A 

conj. jelenével s az angol I shall write-al összevetve gondolhatnók, hogy a kellés, kényszerűlés 

eszméje lappang az a betűben s tán a szándéké, az akaraté az e ben; de nem vítatom, mert 

nyomozásomnak sem irányát sem czélját nem érdekli. A francziában az infinitif jellemzőjével 

az r-rel üt össze a jövendőé, s talán a jövendővel járó bizonytalanság, határtalanság kifejezője. 

Ez is: valeat, quantum valet. [30] 
42

 Ismét mondom, sem szóalaktant sem gyöknyomozó etymologiát nem írok; ennélfogva nem 

állítom, hogy a t betűnek lényegesen és szükségkép kell erre szolgálni. De igen azt, hogy a 

magyar ember ilyes jelentéséhez szokott a múltbeli t-nek, attól az időtől fogva, a melyben füle a 

szavak jelentését felfogni megkezdette. 
43

 „L’ imparfait ou Présent relatif marque l’action comme présente dans le temps qu’une autre 

action s’est faite.” (De Wailly). Principes de la Langue Française. Paris et Leipsic. 1788. 55. 
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az utóbbi kiváltkép fontos, mert azon fordúl meg a szóba vett múlt helyes 

használata, mit a csalfa elmélet nem csak nem irányoz, hanem épen zavarba hoz és 

tévedésre késztet. 

Nem fő, sőt nem is lényeges jelleme a folytonos múltnak az egyidejűség: 1) 

Mivel a folytonosságot minden példában felleljük, az egyidejűséget nem. „Mit 

csináltál tegnap? – Írtam.” 2) Valahányszor ki akarják fejezni az egyidejűséget, 

mindig ott vannak az ily szócskák mint: „akkor”, „a mikor” stb. melyekre nem 

volna szükség hogyha az imperfectum magára és saját alakjánál fogva azt 

jelentené
44

) 3) Egy idejű két cselekvényt gyakran fejeznek ki az igeidők két 

különböző nemével; hát már melyiket illeti meg a kettő közől az egyidejűség 

bélyege? – Azok a nyelvészeink, kik főkép a francziáktól, felkapták az egyidejűség 

eszméjét, nem fontolták meg, hogy midőn a franczia francziának nyelvtant ír, nem 

abban jár, hogy nyelve természetét fejtse ki, – ez iránt ő megnyugszik olvasója 

nyelvérzékében, – hanem oly szabályokat ád, melyek egy s más tapasztalt hibák 

elkerülésére képesítsék nemzetebelijeit. Így az imperfectumra vonatkozó elmélet is 

csak arra való, hogy a plusquamperfectumtól különböztesse meg. De már a passé 

défini, vagy indéfinitől, mint az iménti 3. pontunkból kitetszik, nem bírja 

megkülönböztetni az egyidejűségi vonás. Nekik nem is kell, mert soha sem vétik 

össze. A három idő oly különböző természetű, hogy más közös jegyök alig van, 

mint az, hogy mind a három múlt. Az imparfait és plusqueparfait ellenben, mind a 

ketten folytonos cselekvést jelelnek, s a különbség köztök csupán az egy- és nem 

egy-idejűség. Kár volt ezzel a minket kevéssé érdeklő külön vonással igeideink 

különben is zavart elméletébe még újabb bajt keverni. 

Annál inkább nem kellett volna, mivel az egyidejűség magában is oly 

határozatlan eszme, hogy elméletnek alapúl venni józan megfontolással nem lehet. 

Teheti 1) azt, hogy két cselekvény mind a kettejök kezdetétől fogva bevégeztéig 

azon időben történik. Úgyde a mellett, hogy a fogalmat ilyes határozott alakjában, 

állapotokra és tartós cselekvényekre, melyeknek a beszédbeli eléadásban épen az a 

jellemök, hogy elejöket és végöket nem alítjuk, alkalmazni nem lehetne, s így csak 

a pillanatnyi cselekvényekre vonatkozhatnék; még más sokkal fontosabb ok tilt el 

ettől az alfogalmától az egyidejűségnek. Az t. i. hogy ily móddal pontosan 

összetalálkozó cselekvények a tapasztalásban is igen ritkák lévén, az elbeszélésben 

                                                                                                                           
lap.). Jegyezzük meg, hogy az „action comme présente” nem tesz egyebet, mint a mit én a 

szövegben úgy fejeztem ki, hogy „belé képzeljük magunkat a cselekvény folyamatába.” – „Pour 

exprimer une action passée, que l’on considère comme présent relativement à une autre action 

également passée avec laquelle il coďncide, on emploie le PASSÉ SIMULTANÉ, autrement dit 

IMPARFAIT.” (Poitevin. Éléments de la Grammaire Française. Paris. 1843. 130. §.) – „J’ 

abandonnais et ses analogues sont appellés imparfait, ou mieux passé simultané. Passé 

simultané veut dire passé en même temps qu’une autre chose.” (Bescherelle. Grammaire 

Nationale. Par. 1860. N. CCCCLVIII. p. 498.). 
44

 A görög nyelvben, melynek imperfectumát különben sem jellemzi sehogy ez a vonás, a 

valódi egyidejűséget leggyakrabban participialis constructiók fejezik ki. Szintúgy nálunk is. 
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sem fordúlnak oly gyakran elé, hogy külön formát alkotott volna kedvökért a 

nyelv geniusa. Egyidejűségnek mondhatjuk 2) midőn két folytonos cselekvény 

vagy két állapot tartásuk valamely szakában együtt foly, vagy mikor egy 

pillanatnyi cselekvény belé esik egy folytonosnak a szakába. Az első eset nem 

dönt semmit, mert oly mindennapias dolog, mely épen ezért külön formát nem 

igényel; a másikat pedig vagy részesülő segítségével, vagy mikor, akkor stb. 

szókkal fejezi ki a nyelv. Teheti 3) a kérdéses kifejezés azt, hogy bizonyos 

cselekvények egy tárgy, egy történet folyamához tartoznak; de szorosan véve nem 

azon idejűek, sőt egymás után is következhetnek. E tekintetben a tartósságot jelelő 

időknek, a pillanatnyi eszméket képzeltetők felett legkisebb előnye sincs. A dolog 

minőségéhez képest hol az egyikkel, hol a másikkal lehet elbeszélni az egész 

történetet. A jegyzetbeli franczia példa
45

 érzékelteti ezt a kétségtelen állítást. 

                                                 
45

 Une famille d’une condition médiocre habitait a Wou-si, – dans la province de Kiang-nan. 

Trois frères composaient cette famille: l’aîné s’ appellait Liu-iu; le cadet Liu-pao et le 

troisième, Liu-tchin. Celui-ci n’était pas encore marié; les deux autres étaient mariés. La femme 

du premier s’ appellait Wang, et celle du cadet se nommait Yang; elles avaient l’une et l’autre 

toutes les graces qui donnent de l’agrément aux femmes. 

Liu-pao n’ avait de passion que pour le jeu et le vin: l’on ne voyait en lui nulle inclination 

vers le bien; sa femme était du même caractère, et n’ était nullement portée à la verta, bien 

différente en cela de Wang, sa belle soeur, qui était un exemple de modestie et de régularité. 

Ainsi quoique ces deux femmes vécussent d’assez bonne intelligence, leurs coeurs n’ étaient 

que faiblement unis.” 

Tessék ezeket összehasonlítni a szövegben adtam jellemzéssel, mely a francziának, úgyszólva 

vérében van, s nincs szüksége nyelvtani szabályra alkalmazása végett. Idegen pedig, csak azt 

tudja meg, hogy belé kell magát képzelnie a (tartós) cselekvény folyamába, s nem gondolni sem 

elejével sem végével; meg ehhez azt, hogy ily viszony kifejezésére a franczia „imparfait”-val 

él: azonnal képes lesz a leghibátlanabbúl alkalmazni az ige illető formáját. Tovább: 

„Wang eut un fils surnommé Hi-eul. Ce jeune enfant n’ avait encore que six ans, lorsqu’ un 

jour, s’étant arrêté dans la rue avec les autres enfants du voisinage pour voir passer une 

procession solennelle, il disparut dans la foule, et le soir il ne revint pas à la maison.” 

Ez a szakasz még nem egész ellentéte az előbbinek, mert egy imparfait is van benne. 

Azonban nagyon hibáznék a ki az egyidejűségben keresné az okát, – ezt a körülményt a 

„lorsque” fejezi ki egyedűl, – hanem az, hogy „6 éves” volt, világosan folytonos, tartós 

húzamos állapotot jelel s azért kellett imparfaitba tenni. Ha azt a pillanatot akarta volna a 

stylista kifejezni, hogy épen akkor töltötte be a hatodik évét, bátran tehette s tette is volna, 

minden egyidejűség daczára: „Ce jeune enfant eut six ans, lorsque stb. – Végezzük: 

„Cette perte désola le père et la mère, qui firent afficher partout des billets; il n’y eut point de 

rues oů l’on ne fît des enquêtes; mais toutes les perquisitions furent inutiles: on ne put 

apprendre aucune nouvelle de ce cher fils.” 

Lehet-e tagadni, hogy a kérdés és ennek hasztalan volta s a meg nem tudhatás annyira 

egyidejűek, a mily egyidejű pillanatnyi két cselekvény csak lehet? de az imparfaitnak semmi 

nyoma. 

„Liu-iu, son père, était inconsolable; et dans l’accablement de tristesse ou il était, il songea” 

(a juta eszébe) „à s’éloigner de sa maison, oů tout lui rappelait sans cesse” (ismételt, szokásos 

cselekvény) „le souvenir de son cher Hi-eul. Il emprunta d’un de ses amis une somme pour 

faire un petit commerce” stb. 



 

150 

 

Ismételjük hát: a t formativummal alkotott múlt: ettem, ittam, aluttam, 

tánczoltam, énekeltem, láttam, hoztam, vittem, stb. magára kimondva, a 

cselekvényt magát folyamata közepette képzelteti velünk (elejével, végével nem 

gondolva), és e szerint csakis folytonos, tartós cselekvényt, és az ismétlés által 

ebbe a rovatba eső cselekvénysort fejezhet ki. Megfordítva imezt semmi más 

forma a magyarban nem fejezheti és nem fejezi ki. 

Az egyidejűség „a mily kicsiny”, épen oly nagy, sőt általában nevezetes és a 

nyelvbeli kifejezésben érvényes momentumok a cselekvény kezdete és vége. 

Láttuk már, hogy jövendőink e két elv vezérlete alatt alakúltak. 

Kezdjük a végén, mint amott, itt is. 

A múlt időbe helyzett cselekvény végét, azaz teljesedésbe mentét, végre hajtott 

voltát ismét a meg és el, és általában azok a határozó szócskák jelelik, melyeknek, 

mint fennebb már érintve volt, „értelmében be van foglalva bizonyos végczél vagy 

végeredmény eszméje”, tehát megint az álpraefixek. 

Megment, elment, kiment, bément, felment, lement, szélyelment, összement, stb. 

mindnyájan úgy képzeltetik a menés cselekvényét, mint a mely vagy általában 

mint csupán menés, vagy bizonyos meghatározással, mint kifelé, befelé, felfelé és 

lefelé, stb. menés teljesedésbe ment, bevégződött, végre hajtódott. Elment, 

elvesztett, elebbedt, elhalt, elszivárgott s több százak tehát nem külön jelentésü 

szerkesztvények, hanem az illető igék múlt idejei, melyeket, azt hiszem, tetemes, 

hiba nélkül nevezhetünk teljes múltaknak = praeteritum perfectum. 

E nem bizonyítani való; hanem fel merek szólítani az 5–6 millió magyar közől 

mindenkit, a kinek gondolatai és képzeletei elemzésére egy kis adománya van, 

tegyen vallomást, nemde ebben az értelemben él-e mindenha az idézett és minden 

hozzájok hasonló kifejezésekkel? 

Az a jegy, hogy a teljes múlt a cselekvény teljes és végképen való befejeztét 

illeti, tökélyesen elégséges diagnosisa a múlt idő ime formájának. Hozzá lehet 

nemleges jellemzésűl tenni, hogy történet elbeszéllésében folytonos cselekvény 

kifejezésére nem használják, s természete szerint nem is lehet. De igen is 

használják a bevégzett cselekvény jelelésére, nem csak egyszerű tudósítás 

(Bericht) végett és mintegy oktatólag, hanem elbeszéllésekben is. Használják 

továbbá, kivált előbeszédben, az alább ismertetendő alak helyett, mely a nem 

tartós cselekvényt vagy a tartósnak egyetlen egy momentumát fejezi ki. 

De nevezetes kérdés ám az, hogy hátha a határozó szócskák a múltat 

okvetetlenűl teljes múlttá teszik, azaz a cselekvénynek bevégeztét jelelik, vajjon 

egy valamely módon meghatározott és szükségesképen imígy kifejezendő 

cselekvény folyamába nem képzeltethet-e be a magyar nyelv; vagyis, az ilyekre 

nézve nem létez-e folytonos múlt? P. o. mikor valaki hegynek vagy toronyba 

ment, csak felérkeztét írhatjuk le a múltban, de menése folyamát vagy mentét nem 

fejezhetnők ki? 

                                                                                                                           
Erről a feljebbiek után nincs semmi mondani valóm. 
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Távol legyen ez a hiány szép és szabatos nyelvünktől. A dolgon segítve van 

benne. Elsőben is, valahányszor a körülményekből, jelesen az előzményekből 

tiszta és világos a cselekvény közelebbi meghatározása, mindannyiszor 

szükségtelenek és feleslegesek a határozó szócskák. „Felindúlék a piaczi toronyba 

az órához, s mentem a lépcsőkön, midőn egy ismerősöm találkozék szembe, stb.” 

– „Felmentem” rossz volna, „mentem fel”, vagy „felfelé” szükségtelen. – 

Másodszor, mikor az értelem megkivánja a határozó oda tételét, azzal a fogással 

élünk, a melyet hasonló esetben a tettleges jelenben használtunk, t. i. a határzót 

hátúl hagyjuk, s a teljes szabatosság kedvéért felé-t vetünk utána. „Mentem ki felé. 

A medve a fán mászott fel felé. A nap haladott le felé. Őszszel, mikor a fecskék 

költöztek el felé”, stb. A „felé” ebben az esetben sem nélkülözhetetlen. 

A mi teljes múltunkkal, t. i. határozókkal párosított igeformánkkal egyezőleg 

használja a franczia, (de ő soha sem elbeszélésre), a „passé indéfinit”, és a német a 

„ganzvergangene Zeit”ot, melyek a miénknek mondhatni egészen megfelelnek. 

Sőt a latinban is megvan, akárhogy tagadják némelyek
46

). A tagadás kulcsa az, 

hogy a latinnál a praeter. perf. két különböző dolgot foglal magában. Dixi = 

megmondtam és mondék (v. megmondám), – tessék csak meggondolni az oratiók 

végén állani szokott „dixi”-t. Das „erzählt doch gar nicht.” Rossz numismaticus az, 

a ki csak egyik lapját vizsgálja az éremnek. – Szolgál egyfelől a mi teljes múltunk, 

másfelől a majd ismertetendő rögtönmúlt helyett. A görögben már tisztán ott van, 

és azon név alatt. De az, hogy akár a görög akár a többi valódi perfectumok azt 

jelentenék, hogy „a cselekvény tárgya, a beszéllő jelenében is fenn áll”, alaptalan, 

merő szóbeszéd
47

). Szintoly kevéssé kell megtanulnunk a franczia nyelvészektől, 
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 „A latinban a görög perfectumnak megfelelő idő nincsen, valamint a magyarban sem” (sic!). 

Így ír Fogarasi (Nyelvtud. Közlem I. 1. 53. lap.). Megjegyezve mellékesen, hogy akademiai 

nyelvészeti tag állításai iránt nem gerjeszthet nagy bizalmat az hogy a „nincsen”-nek a „sem”-et 

felelteti meg, szóljunk a tárgyhoz. Ha aztérti Fogarasi a „megfelelésen”, hogy a latinnak 

nincsen oly ideje, mely más, mellék jelentés nélkül csupán csak azt tegye, a mit a görög 

perfectum, úgy igaza van; de aztán csakis ezt kellett volna állítnia. Mert abban az 

általánosságban, a miben mondva van, valótlan. A latin perfectum tökélyesen kifejezi a görög 

perfectumot; hanem aztán van még egy második jelentése is, a mire megint a görögnek nincs 

csupán azt tevő formája. De van ám a francziának a „passée défini”-je, miről a latin 

historicusoknak bármely franczia fordításából meggyőződhetik első nyitásra Fogarasi is, más is 

akárki. A görögnek megfelelő értelmében pedig a passée indéfinivel él a franczia. „Dixi et 

salvavi animam meam = J’ai dit et j’ai sauvé mon âme = e‡rha a… sšswstai ¹ yuc» mou. 
[31] Magyarúl pedig épenségesen megfelel a görög perfectumnak a szövegben ismertetett 

„teljes múlt”, következőleg a latin perfectumnak is imez értelemben „megholtanak (defuncti 

sunt); megvötték (receperunt); szállott le (descendit); kivettönk (ejecimus); elvöttö (accepit); 

megvigasztott (curavit); megholt (mortua est); elrejtetted (abscondisti; megjelentetted (revelasti) 

stb. stb. Ezek mind Fogarasi saját példái. De a példákat nem csak gyűjteni, hanem érteni is kell. 
47

 „OŒon òodÒmha” (perfectum) és oŒon òodÒmhsa (aoristus) [32] közt az a különbség, 

miszerint a perfectum azt jelenti, hogy az a ház jelenben (beszélő jelenében) is fenáll, az 

aoristusban pedig ezen értelem nem foglaltatik –.” Így ír ismét Fogarasi az idézett helyen. Nihil 

horum! [33] Hanem így jár az ember, ha szemihez nem való ókulárt tesz fel, s úgy olvas; nem 
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hogy a „passé indéfini-vel jelelt cselekvényt oly idővel határozhatni meg, mely a 

beszéd jelenében még nem telt el
48

). 

A franczia ezt a jegyet csak a passé défini és indéfini (je fis és j’ ai fait) 

megkülönböztetésökre találta fel, s még nincs is elég szabatosan fejezve ki. Mert 

az iménti szabály nem mondja, hogy csupán csak a jellemzett idővel szabad 

meghatározni, hanem csak ellentéte annak, miszerint a passé défini-t olyakkal 

határozni tiltva van. P. o. „Il partit avant-hier” és „il est parti avant-hier” mind a 

kettő jól van mondva a beszéllő intentiójához képest. De nem szabad ám mondani: 

„il partit ce matin”, hanem így kell: „il est parti ce matin”; s itt az intentio nem 

határoz. Mind ezekből az a tanulság, hogy idegen nyelvek – olykor rosszúl vagy 

                                                                                                                           
csak a betűk, hanem az értelem is tánczol a szeme előtt. A német grammatikus (Buttman épen 

nincs kezemnél; de az időm drága, s Rost is megteszi), ezt írja: „Das Perfect dient zur 

Bezeichnung einer abgeschlossenen Handlung, deren Resultat in der Gegenwart fertig dasteht.” 

No már lehet-e nagyobb tévedés, mintsem ha egy fogalom értelmezésében a világosan és 

tűzetesen kifejezett jegyeket elhanyagoljuk, s oly szóba („dasteht”) kapaszkodunk belé, mely 

egyetlen egyet sem foglal magában azok közől a jegyek közől, hanem csak mint verbum 

finitum, szükséges kiegészítője a mondatnak. Csak olyan ez, mintha én valakinek bizonyos 

ügyben megigérném, hogy „akármikor helyt állok” s ő aztán azt követelné tőlem, hogy 

találkozásunk alkalmával mindig állva kapjon engem. A szóban forgó értelmezésben az 

„abgeschlossene Handlung”, s a „fertiges Resultat” a jelentő momentumok, a „dasteht” pedig – 

pictus masculus. [34] – A szerencsétlen vétséget tetézi az, hogy már átvitték iskolai könyvekbe 

is a bal felfogást. P. o. Imre Sándor Magyar Mondattanában, 64. l. „Ha a múlt teljesen 

befejezett cselekvényt jelent, mely után-valami” (= mely) „jelenben is létező állapot 

következik, és így ha a múltat a van segéd igével is lehetne, összetéve részesülővel, kifejezni: 

ez lesz a valódi vagy sajátképi múlt (perfectum. Praeteritum perfectum). Láttam.” E már 

diagnosis a talpán! Vajjon tudna-e Imre mondani oly cselekvényt a múltban, mely után 

„jelenben létező állapot ne következnék vagy következett volna? Továbbá a példa nem illik az 

értelmezéshez. E kellett volna: Megláttam, nem csupán „Láttam”, melyre senkinek se jut eszébe 

a befejezés eszméje. „Láttam hogy jő az eső s kiterjesztém az esernyőmet.” Vajjon azért 

befejezett cselekvény-e a látásom? Nem tarthat-e a beszéllő jelenéig? És minő esetlen mondat 

lenne, ha a Sz. récipéji szerint így változtatnám: Látva van, hogy jő az eső, és kiterjesztém stb. 

Másfelől ebben: „Egy oroszlánt láték az állatseregletben”, teljesen – bevégzett cselekvényt 

jelent a „láték”; tehát Imre szerint ennek is „sajátképi múltnak” kellene lenni, de szerinte nem 

az. Végre, mikor az ember mondattant, respective irálytant ír, nem következteti a „ha” – 

protasis után az „ez” apodosist, és nem ír „valamely” helyett „valami”-t. Valami pronomen 

substantivum; „valamely” pronomen adjectivum. Épen úgy nem szabad összevétni ezeket: a mi 

és a mely, s mint iskolázott német író nem használja közönösen a „was”-t és „welcher”-t, s nem 

véti össze „etwas”-sal az „irgendeiner”-t. Noël és Chapsal nem a nyelvtanokból szedték ki a 

tűzetesen hibás gyakorlatokat, melyeket tanítványaik számára kijavítás végett szerkesztettek 

össze. 
48

 „Le Parfait indéfini” marque une chose passée, ou dans un temps qu’on ne désigne pas, ou 

dans un temps désigné, mais qui n’est pas tout-à-fait écoulé.” 

Csakhogy az „Académie” írja: Il est parti avant hier (Diction. 6-me édit. – Mot. HIER.) „Avant 

hier” pedig „est tout-à-fait écoulé.” A szövegben ki lesz egyszeriben magyarázva a látszatos 

ellenmondás. 
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félreértett – törvényeit a magunkéra alkalmazni nem tudományos eljárás, hanem 

valódi kontárság. 

Egyenesen tárgyunkra vonatkozva pedig az elmondottakra való 

visszapillantásból azt tanuljuk: 

1) Hogy a mássalhangzós múlt (mint Fogarasi nevezi) magára mondva a 

cselekvényt a múltban, de történése folytában és így elejére s végére nézve 

határtalanúl a legvalódibb, színesebb modorban, mintegy festőileg ábrázolja. Ez 

okból az elbeszéllés czélját is a leghathatósabban megközelítvén, az elbeszéllő 

múlt (tempus historicum) rovatában osztozik, ha szinte egészen nem is tölti meg. 

2) Hogy azon forma meg-gel, el-lel és rokon határzókkal párosítva a 

cselekvény teljesűltét, végrementét vagy hajtását egyszerűen jelenti, és magában 

minden más cselekvény jelentése nélkül használhatni. Ha pedig elbeszélés 

folytában más múltak közé vegyűl, akkor is mindig saját természetében t. i. a 

cselekvény befejezett volta értelmében használjuk. 

3) Meghalt (s számtalan ilyek), nem a meghalnak, mint külön igetörzsöknek 

vagy jelennek múltja, hanem „hal” jelen; „meghalt” a teljes múltja; és „meghal” az 

1. jövendője. Ismét csak azt kell mondanom: m¾ ?orube‹te, ¥ndrej’A?hna‹oi! [35] 

Ne kiáltsanak e gúnyos szavakkal anathemát: „Ez új tan”! hanem eddigelé fejtett 

elveim világánál vizsgálják meg mind a közbeszédet mindenütt a hol magyar 

lélegzik, mind pedig oly írott dolgokat, régiebbeket és újabbakat, melyek nem 

készűltek idegen nyelvek nyűge alatt, s meg fogják látni, minő következetesség üti 

ki magát mindenütt az igeidők használatában. Sőt még a csupa fordítmányokban 

is, ottan-ottan tapasztalni fogják, hogy a nyelvérzék feljűl kerűl, s az idő szerint 

divatozó paralellizálás daczára megleli a fordító az igazi, a magyaros szólásmódot. 

Ez utóbbi a valódi oka a Fogarasi állította tétovázásnak a régi nyelvemlékekből 

szedett példákban. 

Menjünk odább egy lépéssel. 

A csupasz ige hatályos jelentését egy második múlt képző a hangzó á és é 

(látám, evém) már több erővel módosítja; a figyelmet a cselekvény végére vonja, 

és így a cselekvényen gyorsan át és végére suhantatja a képzelődést. Erre a 

nézőpontra állva könnyű lesz megértenünk az ige 3-dik múltja használatát. 

1) A közbeszédben leggyakrabban, néhol tán kirekesztőleg, oly cselekvény 

kifejezésére használják, a mely a beszélő jelenére vonatkozva alig telt el, de mégis 

be van fejezve. „Hallád mit monda a szomszéd? – Hallám bizony, de fel is 

jegyzém magamnak! Látád azt a bolondot? stb. Ebben a használatában csaknem 

azonos a franczia: „je viens de manger” szerkesztett formájával. Csaknem, – 

mondám, – mert jól megfontolva, valahogy mégis más accentusa vagy árnyalata 

van a franczia szólásmódnak, mint a miénknek, s nem is használhatni mindig a 

mikor s a hogy mi ezt használjuk. A franczia szólásmód talán inkább húzza a 

figyelmet a cselekvény végére, teljesűltére, s nem jeleníti, nem rajzolja, vagy tán 

fel sem teszi a gyors lefolytát vagy történtét. Megegyeznek tökéletesen ellenben 

abban, hogy egyik sem elbeszélő forma. 
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2) Második használatával az irodalomban találkozunk sűrűbben. De midőn arra 

tekintélyképen hivatkozom, azt értem, a melyet a németek „Halbvergangene 

Zeit”ja, s a mint későbbre fogjuk látni, a latin perfectum, nem hozott zavarba és 

meghasonlásba maga magával. Ott (t. i. az irodalomban) tehát elbeszélő idő, és 

mindig gyorsan lefolyó, úgy szólva pillanatnyi cselekvényt fejez ki. Ha a 

cselekvény természete magában is olyan, jó, a jó; ha pedig tartós, húzamos jellemű 

volna is, az elbeszéllés hevétől elkapva, s hallóját vagy olvasóját elkapni, magával 

vagyis inkább a történettel ragadni szándékozva, olyannak akarja képzeltetni a 

szóló vagy író. Természetesen van bizonyos határ, melyen túl ezt az, úgyszólva, 

rhetori eröltetést nem lehet vinni. Nevezetesen az állapotot jelentő igék ritkán 

szenvedik. Nem lehet p. o. mondani: „állék, ülék, tudék, vélekedém, ismerék”, 

mely állapotoknak, mint valami történeteknek gyors lefolyására, – vagy épen 

pillanatnyi voltára – is, gondolni képtelenség
49

). – Talán némileg egy szóba bírjuk 

foglalni ennek az időalaknak két rendbeli használatát, hogyha rögtön múltnak 

nevezzük. Rögtönnek mondhatni két okból: 1) a cselekvény gyors lefolytáért. 2) 

Azért, hogy utána rögtön más cselekvény vagy időpont következik a képzeletben. 

Ez az idő az első rendbeli használatban a jelen. 

Kérdés támadhat, mi az oka, hogy a rögtön múlt az első használatában miért a 

közbeszédnek, a másikban az irodalomnak csaknem kirekesztő, vagy legalább 

annak látszó tulajdona. A megfejtés nem nehéz. Az elsőre minden pillanatban 

nyújt alkalmat az élet; holott az irodalomban csak az elbeszéllésekben, s ezekben 

is csak ott fordúlhat elé, hol a beszéllő személyek saját szavai vannak idézve, mint 

regények és drámák dialogusaiban. Ellenben az elbeszéllő adomány az életben 

épen nem mindennapi dolog, s az élénk, a festői, a magával ragadó elbeszéllés 

még sokkal ritkább. Nem csudálhatni hát, ha az elbeszéllők rendszerint és kevés 

kivétellel surrogatummal, t. i. teljes múlttal élnek a rögtön múlt helyett
50

). 
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 A kérdéses ígeidő első használatában, és részint átvitt értelemben fordúlnak elé a 

közbeszédben ilyesek: „Ott állék egy darabig stb.” – „Tudád a leczkédet?” Az utóbbiban a 

„tudád” tulajdonkép a helyett van röviden: „Jól elmondád?” De még az ilyes szabadságokat 

sem jó igen messze űzni. Elbeszéllési használatában pedig irodalmunk germanismustól tiszta 

ágaiban s időszakaiban merőben hallatlan. Csak a leggyőzhetetlenebb, legirthatatlanabb 

előitélet értethette és magyaráztathatta Fogarasival a Ny. Közlem. 172. lapján a „rabolának” 

kifejezést a „legtisztábban tartós múlt”-nak. Sőt inkább a legtisztábban és világosabban oly 

cselekvény a rablás, mely ugyan órákig, napokig, tovább is tarthat; de másfelől pillanat műve is 

lehet. Mikor egy gonosztevő pisztolyt szegez a mellemnek s egyszersmind arany órámat rántja 

ki a zsebemből, vajjon nem rablás-e és nem eshetik-e meg egy pillanat alatt? Mi több, az idézett 

helyen mind a két rendbeli használata egyesűlve van a rögtön múltnak. Azt jelenti egy oldalról, 

hogy a rablás az előtt (t. i. a levél írta előtt) kevés idővel történék; meg másfelől azt, hogy 

gyorsan lőn végrehajtva. Ez az eset azonban a két használat közti különbséget nem enyészteti 

el; csak arra nyújt példát, hogy a nyelvben szintúgy nincsenek egészen elszigetelt tények és éles 

határok, mint másutt a természetben s az egész concret világban. Az átmenetek törvénye 

általános. 
50

 Ezt a surrogálást a német köznépnél is felleljük. Bécsben évekig lakhatik az ember, s 

„halbvergangene”-t csak a játékszinben vagy idegen némettől hall. Sőt a „Reich”-ban is a 
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És még egy. Az életben oly gyakran fordúlván elé az első használata a rögtön 

múltnak, attól is tarthat az élő szóval beszéllő, hogy ha a második értelemben 

használja, a halló az elsőben találja felfogni, s azt vélni, hogy az imént történt az, a 

mi az elbeszéllés rendén az előtt hetekkel, hónapokkal, vagy évekkel esett meg. 

Mind a mellett hallani olykor efféléket, mint p. o. midőn valaki okát akarván adni, 

miért nem űzi ő maga a gazdaságát a jószágain, körülményesen kezdi beszélni, s 

többek közt imígy nyilatkozik: „Untam (folytonos múlt) biz én a sok vesződséget 

a napszámosokkal, a béresekkel, a gazdatisztekkel, az adóval. Meggondolám 

magamat, s haszonbérbe adám a földeimet, stb. 

Minthogy a maga helyén mondottak szerint, a rögtönmúlt fogalmában benne 

van az illető cselekvény eltelte, bevégzése, vagy végrehajtása: önként következik, 

hogy a meg, el s a többi határozó szócskák igen természetesen és gyakran is 

párosúlnak vele. Ez a párosítás az érintett jellemvonást megerősíti, s a figyelmet 

feléje irányozza, fenmaradván mindig a cselekvény gyors vagy pillanatnyi 

lefolyása eszméje. Kérdés lehet, vajjon ez a párosítás vagy elhagyása az író vagy 

elbeszéllő korlátlan önkényére van-e hagyva, vagy pedig elv lappang, ha szinte 

ösztönszerű nyelvérzékben is, alatta? Én azt mondom, hogy elve van. 

Ugyanis a csupasz, határozatlan igével mondott rögtön múlt az illető 

cselekvényt bevégzettnek képzelteti ugyan; de azzal a különböztetéssel, hogy: ha 

pillanatnyi, egy bizonyos esetbeli eléfordúltakor; ha ismételt vagy épen folytonos, 

egy akármelyik momentumában. Ha hát az eléadandó esetet vagy momentumot 

semmi közelebbi meghatározással nem különböztetnők meg a többiektől, oly 

halvány, határozatlan képet adnánk, hogy szólásmódunk a beszéd igényeinek és 

czéljának nem felelne meg. Ily körülmények közt tehát a határozó szócskával kell 

fogantyút adni a képzelődésnek. „Esék a lóról”, sületlen mondás, melyet egy 

szótag nyelbe üt, ha azt mondjuk: „Leesék a lóról.” – „ama szent és tudós Fő 

emberek”, írja Pázmán P., „kik által Isten kigyomlálá (rögtön múlt) a vak 

Pogányságot e világból, mivel a Pogányok ellen nem harczolhattak” (tartós múlt) 

„Szent Írásból: az ilyen (t. i. az Okosság szerinti)” „Bizonyságokkal megmutatták” 

                                                                                                                           
köznép, – (többek közt Buttman is mondja, kinek e tárgyban inplicite hihetünk, hanem a görög 

aoristus természetéhez mi is épen úgy hozzá vethetünk, mint ő) – a köznép, ismétlem, az „ich 

bin gegangen” és „ich habe gesehen”-féle formákkal él, az „ich ging” és „ich sah”-félék helyett. 

Ismertem egykor egy német Gouvernante-t, hazájában mosóné lehetett, – volt idő, midőn 

nagyuraink (más ember hazánál akkor nem volt Gouvernante) többre tartottak egy német 

mosónét, mint egy magyar pap vagy kurta nemes ember bármily jónevelésű leányát, – és 

megszokott múlt-alakja az „ich habe” -és volt. Eléhaladott állomása következtében olvasgatni 

kezdett és megismerkedett az igazi halbvergangenék-kal. De mi történt? Nem úgy vette fel, 

mint más árnyalatú formákat, hanem mint magasabb körbeli kifejezéseket. Ennek 

következtében az „ich habe vergessen”-féléket parasztos kifejezéseknek tartván, merőben 

kiküszöbölte szótárából, s teljes életében mindig „ich ass”-t és hasonlókat mondott, még midőn 

valódi németség szerint ganz vergangene-vel kellett is volna élnie. – Hasonló komédiát űz a 

franczia grisette is a „conjonctif”-fal, mikor erősen meg akarja adni a módját; mire Paul de 

Kocknál s más olyszerű helyeken elég példát lelhetni. 
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(teljes múlt, nem történelmi, hanem dogmaticus vagy didacticus értelemben) 

„Elsőben, hogy, stb.” Látni való, hogy a „kigyomlálák” helyett nem írhatta 

pusztán: „gyomlálák” az illustris auctor, mert az igazán és értelemben is nagyon 

pusztán hangzott volna; holott a „ki” a gyomlálásnak a végképi kiirtás jelentését 

adja. Ellenben mezőről haza térő falusi nők, velök találkozó ismerősök 

tudakozására igen is felelhetik jó móddal: „gyomlálánk.” s többet nem is 

mondhatnának, mert „kigyomlálánk” nem csak azért volna rossz, mivel olyat 

állítana, a mit netalán nem tettek, t. i. hogy a gyomlálást bevégezték, holott csak a 

napi munkájokat végezték be; hanem azért is, hogy ebben az esetben azt is ki 

kellene jelenteniök: mit gyomláltak ki? Általában ama határozó szócskák nagyon 

szeretnek valamely tárgyra vonatkozni, és a magára és csupaszon középnek 

(intransitivum) használható ige, velök párosítva kihatóvá lesz. Ez a tulajdonságuk 

is gyakran dönt, kell-e vagy nem kell meg, el, fel, le, ki, stb. határozókkal előzni 

meg a rögtön múltban mondott ígét. 

Mindezek igen kényes és bajos dolgok, s magyarázataink korán sem igénylik, 

hogy azokat, kik nyelvünket bár a lehető legjobb nyelvtanból tanulják, képesekké 

teszik ígeidejeink helyes és szabatos hasznára. Úgyde egyfelől ez az eset meg van 

minden nyelv tanulásában. Megtanulhatja valaki könyv nélkül Rammsteint, a 

Grammaire des grammaires-t vagy a németűl írt legtekintélyesebb „Sprachbuch”-

ot, s nem lesz képes, nem hogy egy czikket, de csak egy levélkét is megírni 

francziáúl hiba nélkül, vagy épen nemzeti zamattal. Másfelől nem czélja az egy 

elméletnek is, hogy gyakorlati súgó gyanánt szolgáljon. Csak országutakon vezető 

kalaúz az, csak tájékozó egy sűrű, bozontos erdőben, mely nagyjában meginti, 

merre, merre ne menjen a tévedő, de nem ád biztos útasítást, hogy mikép hatoljon 

ki, s nem mentheti meg bukdosástól, sippedezéstől, bokrok közé bonyolodástól. A 

nyelv használatában, gyakorlatában, egyedűli súgó a nyelvérzék, melyet hazainál 

rendszerint fel kell tennünk; idegennek pedig húzamos, élő társalkodás adhatja – 

nem mindig adja – meg. Ott a hol oly szerencsések, hogy nem hasonlott meg az 

irodalmi nyelv az élő beszéddel, az írott mívek jó rendén pótolhatják a társalgást 

(latin stylisták csak is erre vannak szorítva); de nálunk?! 

Nálunk olyan szükség is van az elméletre, a milyenről német, franczia, angol 

stb. még álmodni se tudna. A fordítások elrontották az irodalmi nyelvet; s még e 

nem elég, hanem nyelvészeink romra elméletet építettek, s szembe akarják állítani 

az élő beszéddel imennek hátrányára. Egy helyesebb elméletnek hát gyakorlattal s 

elmélettel kell egyszerre megküzdeni. Legbajosabb, legkevesebb reménynyel 

kecsegtető ez a küzdelem a legutoljára tárgyaltuk formára, szerintem rögtön múlt-

ra, nézve. Az egész baj a németből való fordításokkal jött be, s azután ragályként 

terjedett el, s inficiálta irodalmi stylusunkat. A németnek, mint tudva van, csak egy 

múltja van a történelmi elbeszélésre: az ő „halbvergangene”je egyetlen egy 

„történelmi ideje”, és egyaránt jelenti, vagy legalább jelenteni kénytelen a 

folytonos és a rögtön múltat; az utóbbit nem csak a második, de első használatában 

is (Ich sah ihn so eben vorbei gehn). Köztudatú dolog, s a ki még nem ügyelt volna 
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reá, hasonlítsa össze a keze ügyében levő akármely franczia regényt a német 

fordításával, s látni fogja, hogy p. o. je voyais = ich sah; de „je vis” is = ich sah. 

Na már németből fordítóinknak igen kényelmetlen lett volna minden 

imperfectumnál azon gondolkozni, vajjon folytonos vagy pillanatnyi cselekvényt 

jelöl-e, s a szerint választani kifejezésének alkalmas alakot. S valljuk meg, nem is 

tréfa dolog ez! Könnyebb volna eredetit írni, mint így fordítani. Nem is azt vetem, 

mint fő vétket, fordítóink szemére, hogy azt a vizsgálódást elmúlatták. Hanem, ha 

el, miért nem kértek tanácsot a közbeszédtől, s éltek volna mint ez, a t-képzős 

formával? Nem ők! Felkapták, honnan, honnan nem, – gondolom részint a 

nyelvtanokban lelt paradigmákból, részint a latinból való fordítmányokból 

(eredeti, régi magyar írót azok a fordítók nem olvastak), – felkapták mondom a 

rögtönmúlt formát, s azután a folytonos cselekvényt is azzal fejezték ki. E sokkal 

rosszabb volt az elébbinél, mert zavart, csaknem kibonyolíthatlan zavart, okozott. 

Ugyanis az olvasók, kiknek fülét kiállhatatlanúl sértette volna amaz alak 

használata, megszokták a szemökkel, s utoljára elvesztvén szemök világát, azt 

vették fel, hogy az irodalom méltósága kivánja az elbeszéllésben mindenütt láték, 

hallék, evém, alvám formákkal élni. 

Ezen, azt tartom, még lehetett volna segíteni. De eléállott a nyelvtudomány – 

már a mennyibe a nyelvtanokat abba a rovatba számíthatni, – s a paradigmákban 

az „ich liebte”-t „szereték”-kel (hú!!!) magyarítván, a hibát szabálylyá emelték, a 

tévelygést bíztos haladás képében tüntették fel. A magyar Akadémia lett volna 

híva az elharapódzott égést, ha nem elfojtani, legalább itt-ott gátot vetni ellenébe. 

– Tette-e? Vizsgálatai eredménye a M. Ny. Rendszerében van letéve, s ennek 

kritikájára nézve legyen szabad csak Hunfalvyra utalnom. (M. Nyelvészet II. évf. 

437. lap.). Csak azt szemelem ki belőle, hogy „írék és írok vala” egyértelműségét 

nyilvánítni tetemes haladás vala – a lehető legrosszabb úton; mert vég és kezdet 

csakugyan nem egyértelműek. 

Még e nem elég. Feláll Fogarasi, – Hunfalvy szerint „az újabb nyelvtani 

irodalom vezére”, – s túltesz a fordítókon. Ezek legalább a sprach, ging, stb. 

formák egyik felére – a rögtön múltra – eltalálták a kifejezést, és a hiba a volt, 

hogy a folytonos cselekvényre is alkalmazták. „Nichts Nutz”! kiáltja Fogarasi: 

„Láték épen a folytonos cselekvényt teszi, = je voyais = videbam”; s több mint 

merész, a legvilágosabban valótlan állítását a latin és franczia nyelvből való ál 

fordítmányokkal, igazi ferdítményekkel, iparkodik igazolni. Hunfalvy 

kiszolgáltatta az igazságot ennek a minden eddigin túlcsapó tévedésnek. 

Megjegyzi igen helyesen (M. N. III. 329. l.) hogy „Ha már” (azaz: még) „a logikai 

s metaphysikai kategoriák sem szabályozhatják” (cum grano salis [36]) „a magyar 

nyelvtani alakok használatát: hogyan szabályozhatnák a latin vagy franczia nyelv 

alakai, melyek azonkép sajátságosak, nem pedig ama kategoriák merev 

lenyomatai”? Kimutatja nemkülönben czáfolhatlan syllogismussal, hogy Fogarasi 

saját fordításai épen csak annyit bizonyítnak állításai részére, mintha valaki, azt 
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erősítvén, hogy egy narancs megér tíz forintot, ő maga annyit adna egyért, s ezt a 

tettét használná bizonyíték gyanánt. 

Úgyde, mondják, ha az az állítás már meg van czáfolva, mire vesztegetni 

megint időt és tentát reá? Megmondom. Azért elsőben, hogy Fogarasi még csak 

ellenmondásra sem méltatva a czáfolatot, „quod scripsi, scripsi” [37] nemű 

csökönösséggel ismétli „Szabatosság az igeidőkben” czímű újabb értekezésében 

minden állításait. Ebben, mellékesen megjegyezve, megmutatja nevezetesen azt, 

hogy a latin időalakok csak úgy szabályozzák a magyarokat, hogyha ő fordítja, 

mert régi fordítóink sehogy sem akarják az ő szabályához tartani magukat. – 

Másodszor azért kell hozzá szólanom, hogy Hunfalvy, midőn egyfelől Fogarasit 

czáfolja, másfelől maga is hasonló hibába esik. Mint a nagyobbik fiú legúnyolván 

öcscsét a nádparipáról, maga rögtön utánna a hintázó falóra ül, oly formán szállítja 

le H. is Fogarasit a látékról s ő megint a látok valát akarja reánk erőszakolni, 

szintoly improprius értelemben, s szintoly nemű erősségekkel: más nyelvek 

hasonlatával, fordításokkal, és rossz elmélettel. Más nyelvek tekintetében a latint 

és francziát, mint más fajúakat repudiálván, a rokon nyelvek tanulását s 

hasonlítását sürgeti a magyar igeidők elmélete felvilágosítására. De megjegyeztem 

már feljebb, hogy a rokon nyelvekben is más-más elvek szabályozhatják az 

igeidők alakítását; valamint kisebb, nagyobb mértékben összetalálkozhatnak nem 

rokonok is. Az elsőre világosabb, köztudatúabb példa alig lehet, mint az 

ugyancsak rokon latin és görög nyelvekéi, melyekben az igeidők számra és elvre 

nézve merőben különböznek, s minden paradigma daczára parallelizálhatlanok. Az 

utóbbit mutatja többek közt az a meglepő hasonlatosság, mely a franczia és 

magyar időformák, t. i. a láttam, láték és megláttam, és a je voyais, je vis, és j’ ai 

vu közt, elvben és gyakorlatban létez. De azért a latint sem hagyja egészen 

Hunfalvy, mert más czím, t. i. a magyar nyelv történetei rovata alatt, nagy súly 

gyanánt veti a mérlegbe korábbi fordítóink következetességét a videbamnak „látok 

vala” általi magyarításában. Ezt a következetességet általán véve tagadni hiú 

vakmerőség volna, s Fogarasi 3000 egynéhány példája mitsem bizonyít ellene. 

Csakhogy ez a következetesség lassan fejlett divat volt, és épen oly nemű, mint az 

ich sah-nak „láték”-kal való szintoly divatos fordítása az újabb időkben. Mi több, 

bevétele, felkapása s elharapódzása épen úgy alapúlt félreértésen és elemzés 

hiányán, mint imezé. 

Ugyanis a latin imperfectum (szintúgy mint saját rokona, a perfectum és német 

druszája a „halbvergangene”), a mi felfogásunk szerint két különböző értelmet 

rejteget. Jelent elsőben tartós, szokott vagy ismételt cselekvényeket, melyek 

bizonyos más cselekvények sorába vagy sorához tartoznak. E jelentésében a 

franczia imparfait-val és a mi „folytonos múlt”unkkal egyezik. Másodszor levő 

félben való, olykor csak szándékolt cselekvényt; tehát egy szóval kezdődő 
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cselekvényt vagy állapotot
51

). Ebben az értelemben felel meg neki a magyar „látok 

vala”-féle forma, melynek aztán fordítóink a másikra is kiterjesztették a 

használatát. Így lett ez az időalak stereotyp magyarítójává a latin imperfectumnak 

általában, mint a láték, újabb időben, a németnek, és szintoly jogtalanúl s 

esetlenűl
52

). És ennyiben igaza van Hunfalvynak, de nincs ám abban a 
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 Hadd hivatkozzam tekintélyre is egy kicsit; mert bizony nekem se időm, se kedvem, se 

türelmem valamennyi latin historicusból ide sorolni a példákat. Nem is ülök könyvtár 

közepette, mint a pesti nyelvész urak. Az első jelentésre nincs is szükség; mert hisz’ az 

köztudomású dolog, mit Fogarasi is vall, s Neposból idézett példái (Ny. Közl. 55. lap.) egyről 

egyig ide tartoznak. A másodikról meg ezt írja Madvig, kinek „Latin Nyelvtana” a mindentudó 

német philologia teljes elismerését s becsülését is kivívta: „Eine Handlung, die zu einer 

gewissen Zeit” (ez a „bizonyos idő” sem az adverbium temporale-kat, sem az A. U. C.-t nem 

jelenti) „im Begriff war zu geschehen (futurum in praeterito), wird im Lateinischen bisweilen 

als schon angefangen und vor sich gehend durch das Imperfectum bezeichnet: Hujus deditionis 

ipse qui debebatur, suasor et auctor fuit (Cic. Off. III. 109. [38]), der dadurch ausgeliefert 

wurde = dessen Auslieferung verhandelt wurde. Bisweilen kann das lateinische Imperfectum, 

wenn es dasjenige ausdrückt, was in der Vergangenheit als geschehend und nicht vollständig 

ausgeführt angegeben wird, deutsch durch anfangen gegeben werden: Constitit utrumque 

agmen et proelio sese expediebant (Liv. XXI. 46.) [39] Themistocli quidam pollicitus est, se 

artem ei memoriae, quae tum primum proferebatur, traditurum (Cic. Acad. II. 2.) [40]” – A 

francziának is van erre az esetre, a paradigmákba fel nem vett időalakja: j’allais écrire, megint 

egy példáúl arra, mily hebehurgyán írta le Fogarasi (id. h.): „Követik a latint rendszerint ennek 

szülöttei, a franczia és olasz nyelvek.” Mikor a franczia a latin imperfectumot két formára, a 

perfectumot is kettőre „differentiál”ja, fejlésnek mondhatni, de követésnek – szűken. 
52

 Hunfalvy Pál megpillantván egy székely népdalban az „ül vala” formát, legott a diadalt 

hirdető trombitába fú, s negédesen adja értésemre, hogy „van sok az élő köznyelvben, a miről 

én nem álmodom.” Meg aztán vigyorogva sajnálkozik, hogy „az egész élő köznyelv nincsen 

meg a Br. birtokában.” (Sz. Figyelő. II. évf. II. félév, 17. sz.) Mind csak újabb példa a 

„pisztolynak igen idején való elsütésére”, melytől mind a gr. Széchenyi, mind az én 

csekélységem intése megóvhatta volna nyelvész bajtársamat. A mi a népdalbeli helyet illeti: 

„ . . . . egy szép almafácska, 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Alatta ül vala egy szép leányocska,” 

arra nézve, nem egy körülmény lesz vala megfontolni való az „io triumphe!” [41] kikiáltása 

előtt. P. o. vajjon az idézett helyen a szóban forgó kifejezés az élő köznyelv hű lenyomata-e? 

Gyanút gerjeszt iránta az, hogy a dal, melyben eléfordúl, tulajdonképen és szoros értelemben 

nem népdal, hanem csak nép szájára adott ájtatos énekecske (L. Vadrózsák. 153. l.). Születését 

hát nem a legeltető gyepen vagy a tánczoló szérün nyomozhatni, hanem a czellában vagy a 

parochián. Költője reverendát, nem szukmányt fogott viselni, és így nagyon hinni való, hogy 

deákos ember volt; minek következtében az „ül vala” ama sedebat-féle reminiscentia. De 

engedjük el ezt, és tegyük fel, hogy élő köznyelvbeli kifejezés. Ez esetben megint merőben 

tagadom, hogy folytonos vagy tartós múltat (azaz cselekvényt) tenne, hanem valóban csak 

kezdő múlt és a sedebat második jelentésének felel meg. Meggyőződhetik erről akárki, ha 

hályogtalan szemmel megnézi, és kivált öszszehasonlítja a mindjárt következő sorral: 

„Kötte a virágját fejérből, veresből stb., hol a kötte (kötötte) valódi tartós múlt; holott a 

mindjárt következő pár versben, a dolog természetéhez képest, már rögtönmúlt-tal él a költő: 

„Aval feltekénte a magas egekre” stb. 
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követelésében, hogy mi is azt a divatot kövessük ma; nem azért, hogy elavúlt, 

hanem azért, hogy helytelen. Jól megértsük, azt a divatot mondom, hogy a lát vala 

formával az imperfectumnak mind a két értelmében éljünk. Az utolsóban igen is; 

de ez ritkább eset, mintsem az „a potiori fit denominatio”-t alkalmazhatnók reá. 

Nincsen hát a világon semmi ok, mely arra bírna, hogy korábbi fordítóink 

elavúlt, és méltán elavúlt divatát felújítsuk, s a folytonos múlt feljebb kimutatott 

valódi formáját jogában megcsorbítsuk, őtet törvényes örökségéből 

kirekeszszük
53

). Hanem igen is megmaradhat a „lát vala” alak kezdő múltnak, 

nem csökkentvén ez a használata egy mást, melyről majd alább a maga helyén 

fogok értekezni. 

                                                                                                                           
Úgy hogy elfogulatlanúl nézve, nemhogy ellenem szólna a Hunfalvy idézte dal, sőt inkább 

jeles példagyűjteményt szolgáltat, az eddigelé fejtegettem alakjaira a múlt időknek. 

„People read with their prejudices, not with their intellectes”, azt panaszlá egykor Moore 

Tamás. 
53

 A „látok vala” forma felkapóit s használóit még sem tudom annyira kárhoztatni, mint a „láték”-

éit. Nem pedig azért, mivel amazt a magyar igeidőket szabályzó elvekkel, legalább egy legalis 

fictióval meglehet egyeztetni némileg; ezt pedig teljes lehetetlen. Hogy egy és azon forma 

folytonos és múlékony cselekvényt jelentsen a mi nyelvünkben, mely mind a kettőnek 

kifejezésére oly határzott és, mondhatni, plasticai formákkal kinálkodik, romlatlan nyelvérzékű 

magyar még csak képzelni sem bírja. De mit nem tesz a megszokás? Azt gondolják önök, hogy az 

úgynevezett „approbatalis stylus” az Approbata korában is oly nevetségesen hangzott, mint most? 

A németek, jelesen a múlt század elején, hasonló maccaronianus időszakon mentek át, melynek 

megszüntetésére a sok méltatlanságot szenvedett Gottsched nem keveset tett. No, hanem ez az ő 

dolguk; a miénk az, hogy hagyjuk meg nekik időalakítási elveiket, s ne nyűgözzük vele a magunk 

nemzeti formáit, mint a „láta” felkapói tevék. Hasonló vád éri, mint a szövegben látók, a „látok 

valá-t is, az igaz; de itt menthetőbb a hiba, a mennyiben a „videbam” elve, ú. m. a cselekvény 

megkezdése, magában foglalván, mint nemleges vonást, a tovább folytatás határzatlanságát, 

ennélfogva magában foglalja a folytonos cselekvény fogalmát is elméletileg; és mint az 

imperfectumnak az értelembeli használata mutatja, gyakorlatilag is. Csaknem természetes vala 

hát, hogy fordítóink, a nemkülönben kezdést jelentő s így azon elven alapzó „látok valá”-t 

szintúgy kiterjesztették a folytonos (tartós, szokott, ismételt) cselekvény kifejezésére is. De ha az 

elv nem ellenkezett, igen ám a tény: az a tény t. i. hogy nekünk a tartósság stb. kifejezésére saját 

formánk, a „láttam”, van, melyet az élet általában használ s az irodalom is ott, a hol a nyelvérzék 

feljülkerűl az ál elméleten s a rossz példák okozták ferde izlésen. Még egyre kérek itt figyelmet, 

nem lelvén más helyet a megmondására. Már a futurum alkalmával említettem vala, hogy a latin b 

és a görög , mint jellemzők, a cselekvény megkezdését jelelik. És íme, hasonló értelemben 

találkozunk velök a latin imperfectumban s a görög aoristusban. (Ezt már értekezésem első 

részében is érintettem). Ebből a körülményből, – mely sem alanyilag nem az én képzelődésem hiú 

ábrándja, sem tárgyiasan nem csupa történetes összetalálkozás, – önkéntesen következik, hogy a 

görög aoristusnak a latin imperfectum felel meg, annyira, a menynyire két különböző nyelv 

igeidejei megfelelhetnek egymásnak, s a mennyiben mind a kettejök azon elv befolyása alatt 

származott és fejlődött. A latin imperfectum második jelentését is, ú. m. a csak elkezdett vagy 

szándéklott cselekvényt, nem különben aoristussal fejezi ki az ógörög; valamint a lát vala később 

magyarázandó használatát ugyancsak aoristus-os constructióban leljük meg nála. 
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A többi, ú. m. láta vala, látott vala, látott volt, látni fogott, látott lesz formákról 

a mondatfűzés alkalmával szólhatunk tűzetesen. Ez úttal elég lesz kijelölni 

létezésöket. 

Most tekintsünk még egyszer vissza az eléadottakra egy schemában: 

Idő Cselekvény minősége Kifejezése Időalak neve 

 Tettleges folyama Lát Tettleges jelen 

Jelen Szokásos és akár- Lát és Határtalan jelen. 

 mikori folyama Meg (stb.) lát. 

 Tartós folyama Látott Tartós múlt 

Múlt Gyors v. pillanatnyi Láta és Rögtön múlt 

 és bevégzett folyama Meg (stb.) láta 

Ezek bizonyos, összetartozó cselekvények csoportjára és sorára vonatkozván, 

történelmi vagy elbeszéllő alakok. 

Kezdete Lát vala
54

)  Kezdő múlt 

Bevégezte, a be- 

szélő jelené- Akármikor a múlt- Meg (stb.)látott
55

) Teljes múlt 

hez képest Az imént ban Láta Rögtön múlt 

  Meg (stb.) láta (2-dik használatban 

v. 

   Alig múlt.) 

Jövendő Kezdete Látni fog  2. Jövendő 

 Feltett bevégezte Meg (stb.) lát 1. Jövendő 

 Kétséges, bizony- 

 talan vagy felté- Látand  3. Jövendő. 

 teles folyama  Meg (stb.) látand 

 (csak az irodalomban) 

 

12. §. 

 

Az igeaccentusa. 

 

Kénytelen vagyok megmaradni az idegen szóval, mert a mi módon eddigelé 

kísértgettük syllabizálni, nem csak nem fejezi ki az eszme lényegét; de oda nem 

tartozó képzeteket is keltett, félreértéseket okozott, és még ál elméleteknek is 

szolgált, ha nem is alap, legalább ösztön gyanánt. Mindnyája a súly, a nyomás 

körűl jár, melyeket – én legalább – az accentusoknak sem fogalmával sem 

                                                 
54

 Ha ehez az alakhoz, bár igen ritkán meg vagy el járúl, oly cselekvényt jelel, mely a kezdetinél 

egyszersmind be is van fejezve. „Megmozdoltatik vala”, „megvigaszik vala.” (Tatr. Cod.). 
55

 Midőn az ige jelentése vagy magára, vagy hozzájáruló körülményeknél fogva elég világosan 

kifejezi a cselekvény teljesűltét, csupasz igével is élhetni. „Tessék leülni ebédre!” = F. 

„Köszönöm stb. már ebédeltem.” „Ez levél költ Galaczon.” (Ny. Közl. I. 2. 172. lap.) – A 

példagyűjteményben majd elég ily esetet látunk. 
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tényével megegyeztetni nem bírok. Másfelől hangemelésnek sem nevezhetni; mert 

az accentusnak azt a nemét, a melyről nyelvtanban szó lehet, a hangnak minden 

zenei emelése, sőt általában zene vagy énekhang nélkül is (p. o. susogva) képesek 

vagyunk megadni. Hátha még hozzáteszszük, hogy nevezetes accentusok (zsidó, 

szanszkrit, görög) – vannak, melyeknek hangviszonyairól épen semmit sem 

tudhatunk? Mindezekből nem a következik, hogy hát ne is kísértgessük az 

accentus magyarítását, hanem, hogy ne iparkodjunk valami jelentő szót találni reá, 

mely ellen aztán az egy gyártóján kivül minden embernek lehet és lesz kifogása. 

Nevezetesen a hang eszméjének minden kifejezése maradjon távol tőle. Én azt 

tanácsolnám, maradnánk meg az accentusnak fogalma nevezésére is azzal a 

szóval, a melylyel külső jeleit szoktuk egy idő óta hívni, t. i. éknek. Hisz ezt teszik 

a többi nyelvekben is mindenütt. Igaz, hogy aztán majd bajba jöhetnénk, hogy 

mikor „ékes” beszédről szól valaki, vajjon ornált vagy accentuált oratiót értünk-e? 

De hiszen új szóval mindig megvan hol egy hol más baj. Históriai jogokat 

szintúgy nem teremthetni vagy octroyálhatni a szókra mint a nemzetekre nézve. 

Készületnek elég volt, lépjünk a dologhoz. 

A magára mondott csupasz igét a magyar mindig accentuálva ejti, s az 

accentus mindig az ige szó első tagjára esik. 

Ez, a mennyire tudom, közönségesen elismert igazság, és, mint tényt tekintve, 

semmi ellenvetés nem keletkezhetik iránta. De ha okszerűsége vagy elmélete jön 

szóba, már mindjárt elágaznak a vélemények. 

Némelyek az accentust a szó, bár minemű szó, lényeges attributumának tartják; 

sőt azt állítják, hogy „a szónak az egységet épen az accentus adja meg.” Erre most 

csak azt jegyzem meg, hogy ők az egységet (Einheit) az egyéniséggel 

(Individualität) vétik öszve; holott az utóbbi fogalomnak az elsőbb csak egyik, de 

nem egyetlenegy vagy kirekesztő jegye. Többet nincs miért mondanom; mivel 

értekezésem I. Részében már tárgyaltam ezt a véleményt, mint a mely általában 

nem áll; tehát elmélet gyanánt a magyarban még kevésbbé szolgálhat. A 

magyarnak szó-accentusa nincs! 

Mások, kik világos tényekkel szemben a magyarnak szóaccentust 

tulajdonítnak, még ahhoz azt is teszik, hogy az accentusnak a gyökre kell esni. 

Szerintök hát megint természetes, hogy a mi igeszónk, csupaszon mondva, első 

tagján mutassa fel az accentust; mert abban van a gyöke. Német eszme, mely ellen 

a görög, latin, olasz nyelvek, s a magyarban a tények világosan tiltakoznak. 

A tényállás nemcsak megczáfolja az ál theoriát, hanem az inductio biztos útján 

reá is vezet az igazi elvre. A magyar t. i. csak arra tesz accentust, a mit hatálylyal 

(emphasis) akar mondani. Midőn már a fentebbiek szerint láttuk, hogy csupaszon 

mondott ige, a jelenben és múltban mintegy belédobja a hallót a cselekvény 

folyamába: mi lehet természetesebb, a beszéd czéljával mi egyezőbb, mint arra a 

tagra vetni az accentust, a mely a cselekvénynek legegyenesebb kifejezése, azaz, a 
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csupaszon mondott ige első tagjára
56

), mely az igaz, hogy sokszor egyszersmind a 

tulajdonképi igének mint cselekvényt ábrázoló szónak gyöke is, de nem mindig és 

nem egyedűl. Nem mindig; mert az úgynevezett denominativumokban, p. o. 

kaszál, kapál, az első tag (kasz-, kap-) csak az eszköz képzetét, de nem a 

cselekvényét ébreszti bennünk, s az utóbbira a képző (itt: „ál”) mellőzhetlenűl 

szükséges. Nem egyedűl; mert ha az iménti példában az „ál”-t nem is vennők 

gyöknek (posito sed non concesso) [42]; a „látok”ban a második tag, a 

nyelvészetben közönségesen elismert igazság szerint, az 1. személyű névmás képét 

viseli, és így az egész szónak világosan és tagadhatatlanúl egyik gyöke. 

Azt mondhatnák, hogy ez a tény szintúgy küzd az én elméletem, mint a 

Hunfalvyé ellen. Azt, hogy az is csak octroyál és nem inducál, midőn a felhozott 

esetben is a szó első tagjára szabja az accentus helyét. Igen is arra, még pedig egy 

általános, de a mi nyelvünkben nagyon világosan ki- és feltünő tény 

következtében. Mi magyarok t. i., hogy másokról ne szóljak, a hatályt s így az 

accentust is választás vagy öszszeütközés esetében mindig a határozóra vetjük, t. i. 

arra a szóra vagy gyökre, mely a társát, mint logicailag felsőbb, általánosb eszmét 

alsóbbá, különösebbé szorítja, s ez által könynyebben, elevenebben képzelhetővé 

teszi. A „kaszál”ban p. o. az „ál” a bánás, kezelés általános fogalmát jeleli, mit a 

kasz (kasza) épen ezzel az eszközzel való bánássá érzékít, és így, mint határozó, 

méltán kapja az accentust. A „látok”-ban (= lát én) megint az én-t veszszük 

meghatározandó általános fogalomnak, melyet a lát tesz alsóbbá, mintegy: „látó 

én.” Nem arra felelünk ugyanis vele, hogy „ki lát”? vagy „ki a látó”? hanem: „mit 

csinál én”? vagy minő én? Épen mint ezzel: „piros rózsa”, nem arra a kérdésre 

felelünk: „piros mi”? hanem erre: „milyen rózsa”? És egész nyelvünkben általában 

a képzőkben és ragokban lappangó fogalmakat mind oly ismeretes és tudvalevő 

általánosságoknak nézzük, melyeket a szók törzsei határoznak meg és hoznak le a 

fellegekből képzelődésünk hajlékába. Mellékes erősség erre az is, hogy midőn 

megfordítjuk a dolgot s a képzőket vagy ragokat veszszük határozóknak, az 

accentust is elveszszük a törzstől és reájok helyezzük. Ebben az értelemben lehet 

hallani: láttam, hallottam, ettem, házból, lóra, czélhoz
57

), stb. Mindezek s ilyenek 

                                                 
56

 Ez is újabb bizonyság a „szerkesztett igék” (képvisel, árverez stb.) tarthatatlanságára. Az első 

szó sem a cselekvényt magát nem jeleli, sem mint határzó nem illik össze a valódi ige-részszel; 

melyikre esik hát az accentus? A „kép”-re nem, mert nincs semmi jogczíme, melynél fogva az 

igét megfoszthatná jogos birtokától. A „visel”-re sem, mert a szokás – quem penes arbitrium 

stb. – ellene szolgál. El kell hát felejtkeznünk, hogy kép és visel tesznek magukra is valamit, s 

egy merőben új gyök áll elé: „képvis”, mely épen annyi, mintha a hottentottoktól kölcsönöztük 

volna, s a melyre csak reáfogtuk, hogy jelentse azt, a mit „repraesent” törzsök. De mind ezt 

hiába beszéllem nyelvérzéktelen füleknek. Nemhogy ritkúlna az ily torzigék használata, hanem 

szaporodik a számuk. A legújabb hírlapok közől egyet a kezembe veszek e pillanatban, s mit 

látok? – „A (lengyel sereg) – jövőre jobban óvakodik nagycsatázni.” Ha már ide jutottunk, 

aligha megérdemli a fáradságot egy magyar mondattan írása. 
57

 Szabadjon ezt a jegyet: > (a zenében a sfz-nak gyengébb árnyalata) használnunk az accentuált 

tag jelelésére. 
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ugyan ritkán fordúlnak elé: de mégis csak fordúlnak, sőt némelyek vissza is élnek 

vele, s beszédjök kellemetlen modorává teszik
58

). 

És így az accentuálás első törvénye meg van magyarázva. Állapítására vagy 

bizonyítására nincs szükség. Lássuk a másodikat. 

Valahányszor az igéhez határozó járúl, elveszi tőle és magára ruházza az 

accentust. 

Ismét világos és kétségbe hozhatatlan tény, melyet már magyarázni sem kell, 

mert elmélete az a mi az elsőnek, sőt ebben még leplezetlenebbűl tűnik szembe. 

Vizsgálataink jelen szakában csak azokról a határozókról lehet szó, melyek az 

igeidők alkotásában is segédekűl szolgáltak nekünk. A maga helyén látni fogjuk, 

hogy minden más határozónak hasonló ereje van. Az ál praefixek vagy „igekötők” 

accentuálása tehát nem erősség arra, hogy meglátom, megeszem, elviszem, 

felhágok, leszállok, stb. egygyé olvadt szókat alakítnának. 

A nyelvtani rovatok és törvények, mint Hunfalvy is igen helyesen írja, a 

logikaiaknak rideg lenyomatai nem lévén, az eltéréseken nem kell megütköznünk. 

Annál kevésbbé, mivel rendszerint meglelik magyarázatukat egy felsőbb 

törvényben. Történnek eltérések a második törvény alá tartozni látszó esetekben is. 

Megtörténik, mondom, hogy az ige az accentusát megtartja, s a határzónak nem 

engedi át. Valakinek beszéllik, hogy egy szeretett, becsült barátja elprédálta a 

pénzét, s ő azt mondja reá: „hogy elvesztette, megengedem, de hogy elkártyázta 

volna nem hiszem.” És ez ellen nincs semmi kifogás; hanem az a felsőbb törvény, 

melyből magyarázhatni, nem tartozik jelen fejezetünkbe
59

). Majd tovább 
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 Nem egyszer hallja az ember Pesten azt a vádat, hogy „az erdélyiek a mondat végére 

accentust vetnek.” Ez a vád csupán hiányos inductióból, egyéni számbavételből származott. 

Higyjék el, hogy az vagy azok, a kikről ezt a jellemzést abstrahálták, Erdélyben szintúgy 

feltűntek a szövegben érintett modorukkal, mint Pesten. 
59

 Emlékezhetnek olvasóim arra a tüzes vitára, mely ezelőtt néhány évvel a Pesti Napló és 

Egressy Gábor közt folyt a „meggyőztem” felett. A vitának természetesen semmi eredménye 

sem lett és nem is lehetett, mert a P. Naplónak formalis igaza volt, Egressynek valódi igaza, s a 

fegyverek egymást nem találhatták, hanem bántalom nélkül suhogtak el egymást kikerülve. A 

hírlapi vitázó azokból az elvekből indúlt ki t. i., hogy 1) minden szónak van változhatatlan és 

helyét nem cserélő accentusa; 2) hogy ennek a helye magyar szóban az első tag; 3) hogy 

„meggyőzte” egy szó, jelesen előragos ige. Egressy ezek közől egyiket sem merte kétségbe 

vonni; mert aztán nem „állott volna a magyar nyelvészet színvonalán”, hanem a declamatorius 

accentusba fogódzott. Szerencsétlenül, mert ha amaz elvek igazak és helyesek, a declamatio 

nem szabadíthat fel követésök alól. Nincs az az árnyalata az értelemnek, nincs az az indulat, 

mely a német szavalót felhatalmazza arra, hogy imígy accentuáljon: „Gesellschaft”, „geboren”, 

„Weisheit”, „Besorgnisse”, „Schlaflosigkeit, Schlaflosigkeit vagy Schlaflosigkeit” stb. – Az 

angol szónok sem mondhatja, bármennyire elragadva hevétől: „historically, historically, 

historically vagy historically”, hanem egyedűl és csupán: „historically.” Így az olasz, muszka, 

latin, görög stb. De nem így a magyarban, a mely nyelvre nézve az eléadott három elv csak 

„szófia-beszéd”; s a szavallói accentus a mondat rendszerinti accentusát háttérbe szoríthatja 

néha. Egressyn hát csak a „nego majorem” [43] segíthetett volna; de ő ezzel a fegyverrel nem 

élt, s a kérdés döntetlen maradt. 
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visszatérünk reá, a midőn azután kifejlik, mikép szolgál a megírt első és második 

törvény, melyekhez annak idejében egy harmadik szintoly fontos is fog járúlni, a 

magyar szófűzés, jelesen szórend alapja és kulcsa gyanánt. 

Fogarasi, kinek mindig, valahányszor e tárgyat érintettem, híven 

kiszolgáltattam az osztó igazságot, legelsőben hirdette (eÛrha, Athenaeum II. 1. 

193. s köv. lap) – a 2-dik törvényt. De épen az a baj, hogy csak a másodikat. Saját 

recapitulatiója (i. h. 294. l.) ez: „Minden mondatban a hangsúlyos szót követi 

tüstént a határozott módban levő ige, melytől még előraga is elválik, a többi szók 

előbb utóbb állhatnak s akármely renddel következhetnek. Ha a hangsúly magán 

az igén fekszik, előraga nem válik el, hanem az igével egybeolvad s akárhol állhat; 

de ha nem előragos, legalkalmasban előre” (t. i. a mondat elejére) „tétethetik.” 

„Hisz ott van”, mondják, „az 1. törvény is, ezekben: ,Ha a hangsúly magán az 

igén fekszik’, stb. Ott van, igen is szóval és látszólag; de Fogarasi az ál praefixes 

igét érti, s ez az eset az én szerkesztésem szerint a 2. törvény alá esik. Az első 

nálam a csupasz, semmiféle határzóval nem nyűgözött igét illeti. „Úgyde ez is ott 

van”, sürgetik, ,ha nem előragos stb.’ Igaz, de nem mint törvény és rendes eset, 

hanem mint történetes kivétel, melyben nem is tudja jó formán mit csináljon az 

igével Fogarasi, hanem azt az egészen érvénytelen szabályt adja róla immel-

ámmal, hogy alkalmasint jó lesz mondatot kezdeni vele. Azt, hogy magára álló 

ige lényegesen követeli az accentust, a mi az én első törvényem, sehol sem mondja 

elődöm
60

). 

Már pedig észre nem vétele vagy elhanyagolása sok galibába, s egy rakás 

esetnek, melyeket ő kivételeknek és anomaliáknak nézett, nem értésébe és hibás 

magyarázatába keverte. Mindezeket majd, mikor a határozókkal vagy 

egészítményekkel párosított igékről, vagyis a bővített mondatról értekezem, ki 

fogom tisztázni; s akkor meglátjuk, mily szépen simúlnak a követelt anomaliák az 
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 Még egy tekintetben, melyről ugyan csak 2. fejezetünkben szólhatunk tűzetesen, még e 

helyen ki kell szolgáltatnom az igazságot Fogarasinak. Ő adá, idézett értekezésében a legelső 

helyes útasítást arra, hogy mikép lehessen megismerni a mondatban a hangsúlyos szót. „Vagy 

kérdővé alakítjuk”, úgymond, „a mondatot, vagy tagadóvá. Ha kérdővé alakítjuk, azon” (a) 

„szón fekszik a hangsúly, melylyel a kérdésre felelünk.” Az utasítás, mint mondám, helyes; 

csakhogy elégtelen; mert ott hagyja el a használóját, a hol legnagyobb szüksége lenne reá a 

gyakorlatban. Mert, midőn Fogarasi szerint minden szót kérdés tárgyává lehet tenni, a 

mondatban is akármelyik szót tehetni az ige eleibe és accentuálni. Miből ismét a következik, 

hogy akármi módon rendezett mondat, mihelyt az ige előtti szót accentuáljuk, mind egy értelmű 

és jelentésű; vagyis más szóval a mondatban a szóknak nincs szabott rendje, és a szórendezés a 

mondat értelmére nézve közönyös rakosgató játék. Már pedig F. azt állítja, hogy a 

„szóhelyezést, vagy a szók elrendelése, egymásután következése szabályát a magyar nyelvben” 

– találta ki. – A tagadóvá változtatás pedig még hiúbb és csalókább fogás, miből épen semmit 

sem tanulhatni. Mert hiszen a mondatnak akármely szavát lehet tagadóvá alakítni, ki nem vevén 

magát az igét is; hát aztán micsoda elsősége van egyiknek a másik felett? Csak oda megy ki a 

dolog, hogy „ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.” Látni való, hogy a eÛrha még sok 

kitalálni valót hagyott nekünk. Gyakorlati hasznot hát nem nyújtván, nem csuda, hogy az egész 

értekezés nyom és eredmény nélkül enyészett el. Ez ugyan megtörténhetik az enyimmel is. 
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igazi általános törvények alá. E szokott lenni a természeti, vagyis inductiv 

tudományokban a helyesen eltalált elmélet diadala. 

 

 

T O L D A L É K 
 

AZ I. FEJEZETHEZ. 
 

PÉLDÁK ÉS ELEMZÉSEK. 

——— 

A. Pázmány Péter „Kalaúz”ából. 

 

11. l. „Egy szóval, nem úgy bánt
61

) velünk Isten, mint mi béresinkel, kiknek 

temérdek és vastagító eledelt rendelünk; csemegére és nyalánkságra nem 

szoktattyuk őket: hanem szükségünk felet, érzékenységink gyönyörködtetésére, 

sok szépséget teremtet”
62

). 

21. l. „Minémű bölcs hatalmasság kivántatott
63

) az ember teremtéséhez
64

), 

abból kitetszik; hogy noha a töb állatok teremtésében, Isten csak azt mondá
65

), 

Légyen világosság; Teremcsen gyömölcsöt a föld, etc.: De mikor az ember 

teremtésére juta
66

), eléb, mintha tanácskoznék
67

), azt mondá
68

); Jer teremcsünk 

embert: Az után, maga kezével formálá
69

) a sárt: végre, reá lehellék
70

). 

25. l. „– Azt írja
71

) Cicero; hogy midőn a Syracusai Hieron-király, Simonides 

Filosofustól kérdette volna
72

), Micsoda az Isten? Simonides egy napot kére
73

), 

hogy gondolkodás után, alkalmatosb feleletet adna
74

). Másod nap, két napot 

kére
75

) a válasz-tételre. És így, egy-nehányszor töb-töb üdőre hallasztván
76

) 

                                                 
61

 Teljes múlt, nem mint elbeszéllés, hanem csak jelentés, tudósítás, oktatás. A jelenre 

vonatkozik, mely jelent illő igék is jelelnek: „rendelünk”, „szoktattyuk.” 
62

 Teljes múlt; mint az elébbi. 
63

 Tartós múlt; miszerint a cselekvénynek (a szükségelt létnek) a teremtés egész folyamán át 

tartó, minden mozzanatára kiterjedő voltát jelenti. 
64

 Nem „teremtetéséhez”, mint Gelei és Gyarmathy követelik. Alább is még kétszer. 
65

 Rögtön múlt. 
66

 Rögtön múlt. Mind a kettő pillanatnyi cselekvény. 
67

 Igazán egyidejű a „mondá”val, s még sem jeleli „hangzós múlt”tal. 
68

 Rögtön múlt. 
69

 Rögtön múlt. 
70

 Rögtön múlt. Egyikhez sem „kell commentar.” 
71

 Valódi jelen, mely azt teszi, hogy: írva van vagy megvan írva. Imre S. szerint (Mondatt. 64. 

l.), tehát így kellett volna: „Azt írta Cicero.” – Csakhogy Pázmány tudta mit ír. 
72

 Kétségtelen latinismus, mely igazán egyidejűséget jelel, következőleg Fogarasi szerint így 

kellett volna: „kérdé.” Így aztán se latinos, se magyaros nem lett volna. 
73

 Rögtön múlt. 
74

 Ismét latinismus. 
75

 Rögtön múlt, mint feljebb. 
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feleletit, Okát kérdé a Király üdő-vontatásának
77

). Azt felelé
78

) a Bölcs; hogy 

mennél többet gondolkodik
79

) az Isteni természet mivoltárúl, annál nagyob 

homályt, és feneketlemb mélységet talál benne. Okos és igaz felelet lén
80

) ez, egy 

Pogány Bölcstől.” 

31. l. „– Mindeneket Isten teremtett
81

), és az ő akaratjából vannak
82

). Az Eget 

és Földet, benne való állatokkal egyetemben ő alkotta
83

). – – A Teremtésben pedig 

főképpen ezekben fénylik
84

) az Isten hatalma: I. Hogy egyedűl segítség és külső 

eszköz-nélkül teremtet
85

) mindeneket, semmiből. II. Hogy fáratság nélkül, 

könnyen, csak akarattyával, és parancsolatjával teremtet mindeneket. – III. Hogy 

ily nagy, ily erős, ily sok, ily szép, és az nemekben ily tökéletes állatokat 

teremtet.” 

32–33. l. „Azt is melléje veti; hogy Sárának vénségében fia let
86

), noha ifiantan 

magtalan volt
87

): a Balaam Szamara okossan és emberi nyelven szóllot
88

), 

Hasonlóképpen az-is a természet folyása és rendi-felet volt, hogy Jonas a Czethal 

gyomrában, elevenen maradot
89

) három napig; hogy Christus, és Szent Péter, viz 

hátán száraz lábbal jártak
90

); hogy a Jordán vize, mint valami nagy hegy meg-

torlot
91

), mig a ’Sidók által-költöztek
92

) rajta; hogy a Nap meg-állot
93

) a Jósue 

parancsolattyára.” 

                                                                                                                           
76

 Részesülő az egyidejűség kifejezésére. 
77

 Vontatásának” nem szenvedő, hanem míveltető ige származéka. A dolgot húzzuk, halasztjuk; 

az időt vontatjuk. 
78

 Rögtön múlt. 
79

 Itt megtörtént Pázmányon a szövegben feljebb érintettem eset, t. i. hogy magyar nyelvérzéke 

feljűl került a latinismusán, midőn a két igét: „gondolkodik” és „talál”, indicativusba tette. Igaz, 

hogy Cicerónál is abban a módban van; igen, de nála directa oratio és „inquit” [44] után 

következik egy személyben mind a két ige. Holott, ha indirecte fejezte volna ki, mint fordítója 

conjunctivussal él vala. 
80

 Rögtön múlt. 
81

 Nem elbeszéllés, hanem oktatás levén az egész: teljes múlt. 
82

 Ha Buttman után Fogarasi és Imre S. szerint a „teremtett” eredménye a jelenbe is benyúlna, 

szükségtelen volna a: „vannak.” Úgy látszik, hogy Pázmány nem tartott az idézett 

nyelvészekkel. 
83

 Teljes múlt. 
84

 Határtalan jelen. 
85

 Teljes múlt, a két következővel együtt. 
86

 Teljes múlt; a „lett”, értelménél fogva nem lehet egyéb. 
87

 „Volt” tartós múlt, és csak az egész hely didacticus jelleménél fogva visel teljes múlt 

szerepet. Hasonló a mindjárt következő másik „volt.” 
88

 A „volt”-tal hasonló esetben van. Novelláinkban a „szólt” nagyon esetlenűl viseli a „sprach” 

képét. 
89

 Teljes múlt. A meg stb. helyét a „három napig” pótolja. 
90

 Jártak” megint tartós múlt és csak társai kedviért lehet teljesnek is venni. 
91

 A teljes múlt tökélyes alakja. 
92

 A teljes múlt tökélyes alakja. 
93

 A teljes múlt tökélyes alakja. 
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39. l. „– Számtalan csuda
94

) dolgok fénylenek
95

) ebben az
96

) Isteni Bölcseség 

találmányában; de főképpen az, hogy Urunk Testesülése-által, az Isten 

Igazságának, mely a bűn ellen fel-gerjedet vala
97

), úgy lén
98

) elég, hogy az 

Irgalmasságnak legnagyobb és böcsületesb jelensége abban nyilatkoznék ki
99

). 

Ennek felette, azon egy
100

) munkával, nem csak régi nyavalyáknak szerze
101

) 

orvosságot, de
102

) az emberek életének tekélletes rendelésére is példát ada
103

) 

Sanyaruságainak és kinnyainak emlékezeti-által, a békeséges tűrésre esztent 

hagya”
104

). 

46. l. „– Mikor azt irták
105

), hogy Christus Lázárt feltámasztotta
106

); több 

halottakat elevenítet; betegeket gyógyítot; hogy a Nap meg-homályosodot 

halálakor; a föld meg-indult fel-támadásakor, etc. éltek
107

) sokan, kik emlékeztek 

ezekről.” 

46–47. l. „Szép és győzhetetlen jelenséggel bizonyíttya
108

) Lactantius, hogy az 

evangelisták semmit magoktúl nem költöttek
109

). Mert, egy az, úgy-mond; hogy 

együgyűk és tudatlanok voltak
110

). Soha pedig a tudatlan ember egybe nem 

szerkeztetheti
111

) a hazugságot, hogy ellenkezést, és hamisság jelenségét ne ejcse 

beszédében
112

): holot, még Aristoteles és Plato-is, mint-hogy sok hamissat 

tanitottak
113

), gyakran magokkal ellenkeztek
114

). Az Evangelisták irásában pedig, 

                                                 
94

 Nem: „csoda.” 
95

 Határtalan múlt. 
96

 Nem: „ezen.” A helyes forma azt is mutatja, hogy a mutató a „találmányában”-ra, nem pedig 

a „Bölcseség”-re vonatkozik. 
97

 Régen múlt; helyesben: elébb múlt. 
98

 Az oktatás elbeszélési formát ölt; tehát az igék egész végig rögtön múltak. 
99

 Latinismus. Mint szükségképen elérendő czél, kénytető forma kellene: nyilatkozzék. 
100

 Uno et eodem opere. 
101

 Rögtön múlt. 
102

 „Nem csak” után: „de”, mert ellentétet akar kifejezni. 
103

 Rögtön múlt. 
104

 Rögtön múlt. 
105

 Tartós múlt; nem az „egyidejűségért”, melyet a „mikor” fejez ki, hanem az „írták” azt teszi, 

hogy írással voltak foglalatosok, behelyez a cselekvény folyamába. A mit írtak, azt már csak 

tudósítólag (berichtend) adja elé, s azért: 
106

 Teljes múlt. A stb. után az elbeszélést folytatván. 
107

 A két utolsó ige ismét tartós múlt. 
108

 Tettleges jelen, mint feljebb a 71)-nél, s mint alább; „úgymond.” 
109

 Teljes múlt; mert oktató hangon van tartva. 
110

 Teljes múlt. 
111

 Határtalan jelen. 
112

 Ezt a passust mostani irodalmi stylussal imígy karczolnák: „– nem szerkesztetheti a 

hazugságot a nélkül, hogy ellenkezést ejtsen beszédében. És ezt a germanismo-gallicismust úgy 

megszokták íróink, hogy másképen gondolkozni sem tudnak, és Pázmány igazi magyar 

constructiója hihetőleg idegenszerűnek fog tetszeni nekik. 
113

 Teljes múlt. 
114

 Teljes múlt. 
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nincs semmi egyenetlenség. Más az; hogy, sem hasznot, sem böcsülletet nem 

vártak
115

) a melyért hazudtak volna, sőt tudták
116

), hogy megöletnek
117

) 

tanításokért; azoknak-is, kik őket követték
118

), idején megjövendöllötték
119

), hogy 

meg kell halniok
120

) a Keresztyén tudomány oltalmáért.” 

47. l. „– bizonyittya
121

) Sz. Quadratus Martyr: Mert a kiket fel-támasztot
122

), 

vagy meg-gyógyítot, nem csak rövid ideig éltek és örültek épségeknek, mint a 

csalárd szemfényvesztésben szokot lenni; hanem
123

) Christus halála után is 

megmaradtak, kik-közzül némelyek mi időnkig éltek, úgy mond. Arnobius azzal 

erőssíti ezen
124

) dolgot, hogy Christus nem csak maga cselekedet
125

) Csudákat, 

hanem egyebeknek
126

) hatalmat adot, hogy az ő neve említésére Csudát tennének; 

melyet senki a szemfényvesztő Mágusok-közül nem cselekedhetet. És noha ezek 

néha valami tettetes újságot miveltek; de Isten nem szenvedte, hogy el-titkolták 

volna hamisságokat, hanem ki-nyilatkozot hogy Ördögi mesterségből származtak. 

Ez okon senki a Mágusok-közzül el nem hitethette a világgal, akármely 

mesterséges ördöngösséggel is, hogy őtet Isten-gyanánt böcsüljék
127

). 

48. l. „– Isten újainak, és hatalmas kezeinek ereje tündöklik it. A tudatlansággal 

meg-győzeté a bölcseséget; a bolondság-által, tanitá az okosokat; az erőtlenséggel 

hódoltatá a hatalmasokat; a halál- és gyalázat-által, dücsösséges Triumfusokat 

szerze. Mert egy-nehány Halász-által, kevés esztendő-alatt, az Evangeliom 

engedelme-alá hódoltatá a Világot, amazok halála, és szenvedési-által: az-az, 

Halászok hálójába kötözteték a Világ kevélysége: meg-fogatának a kik egyebet 

fogdosni szoktak vala. A Bölcsek, tudatlansággal hozatának a Hitre: A gyengék, 

bolondsággal erősödének a Mártiromságra
128

). 

                                                 
115

 Teljes múlt. 
116

 Teljes múlt. Mindenikre (113-116) nézve megjegyezzük általában, hogy a hol a meg, el stb. 

hiányzik, a szakasz jelleme, a körülmények s az accentus elvesztése pótolják a hiányt. L. a 

schémához ragasztott (54.) számú jegyzést (Ért. 92–93. lap.) 
117

 Jövő idő; t. i. az elbeszélés tárgya idejéhez képest. 
118

 Tartós múlt. 
119

 Alakjára és jelentésére teljes múlt; használatában szokásos, ismételt tartós múlt. 
120

 Jövő idő, mint a feljebbi. 
121

 Jelen, mint 71) és 108). 
122

 Ez és minden e szakaszban következő teljes múltak, az elébbi idézetbeliekkel egyneműek és 

azon „jegyzés” illik reájok. 
123

 Itt már „hanem” követi a „nem csak”-ot; nem levén czélja az írónak az ellentét kifejezése. 

Világos ez a második tagolatban (membrum) az „is” („halála után is”) ott létéből. Alább másod 

ízben kerül elé hasonló fűzet. 
124

 Ezen = hanc ipsam (rem). 
125

 Cselekedik, mint kiható ige. Ma már „tesz” igét használjuk helyette. 
126

 Quandoque bonus dormitat Pazmanus. [45] Olv. „másoknak is.” 
127

 Nógató mód. 
128

 Szép példája a rögtön múltak eszközlötték élénkségnek, melyet oly szépen vezet be a 

gyorsaság eszméjét magában foglaló „tündöklik.” 
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48. l. „Ha a ’Sidók, Holofernest roppant seregekkel, és erős harczal győzték 

volna; az Isten ereje és gondviselése, nem oly nyilván fénylet volna a 

győzedelemben, mint mikor egy gyenge asszony által meg-rontaték
129

). 

49. l. „Ha Isten, bölcs Filosofusokat, ékesen szolló Órátorokat választot volna 

az Evangeliom hirdetésére; ha erős Fejedelmeket, gazdag fő embereket rendelt 

volna, kik példával és fenyítékkel a kösséget utánok szokták vonni, vagy 

adományokkal és igéretekkel hódoltatni: igen meg-homályosodot volna az Isteni 

hatalmasság, mely Hitünk terjesztésében tündöklött.” (Mily esetlen, idétlen volna: 

„tündöklék”). 

50. l. „De az egy-ügyü Halászok, a tudatlan parasztok, illyen édesgető 

beszédekkel tériték a Világot Christushoz. Mert, noha ezek igen erőtlen fegyverek 

volnának az ember kezében: de az Isten karja, diadalmas erőt adott ezeknek, a 

természet szerint idegenitő édesgetéseknek”
130

). 

51. l. „Világi bölcseségnek fel-fuvalkodtató hévségében el-hitték volt magokat; 

és Birodalmok hatalmasságát, az ő Istenek ajándékának ismervén, tőrrel, paissal 

oltalmazták ösöktűl reájok szállott tévelygéseket. Mindazáltal, erő-hatalom-nélkül 

adomány- és világi igéret-nélkül, fenyegetés- és Fejedelmek kételenitése-nélkül, 

az illyen fene, dühös emberek keménségét, bölcsességét, hatalmasságát, a 

Keresztyéni szelidségnek, együgyüségnek, alázatosságnak igájába fogák, meg-

szeliditék, minden fesletségből kimosdaták
131

). 

55. l. „– Némelyek kinzása igen hosszu volt
132

). Mert az Ancira-béli Kelemen 

Püspök, társával egyetemben, huszonnyolcz esztendeig kinoztatot
133

): és mint 

Niceforus irja, valamennyi kinokat meg-kostoltak
134

) a töb Mártirok, azokon 

egyedűl mind által ment
135

): tüzet, vasat, követ, hevet, hideget, és oktalan vadakat, 

meg-probáltak
136

) rajta: és mikor minden kinokból kifogytak
137

) volna a hohérok, 

fejét vevék
138

). 

                                                 
129

 Megint szép ellentéte a tartós cselekvényt jelelő „győztek”-nek – (a volna hozzátétele nem 

csökkenti ezt a jellemvonást, mit a meg elhagyása eszközöl és tüntet elé), – a gyors lefolyást és 

teljesedést festő „meg-rontaték” rögtön múlttal. A következő példa, melyet commentar nélkül 

hagyok, ennek a szakasztott párja, de azzal a nevezetes különbséggel, hogy a berekesztő ige 

tartós múltban van, nem akarván az író egyetlen egy gyors és befejezett cselekvényre szorítni az 

értelmet. 
130

 A kijelelt első ige rögtön múltban van, az utolsó (mint szokást, ismétlést jelentő) tartós múlt. 
131

 E szakaszban, az elébbivel ellenkezőleg, rögtön múltak váltják fel az első tartóst 

(„oltalmazták”). 
132

 Teljes múlt. 
133

 Teljes múlt. 
134

 Teljes múlt. 
135

 Teljes múlt. 
136

 Teljes múlt. 
137

 Teljes múlt. 
138

 Rögtön múlt. 
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55. l. „Eusebius irja, ama tizen-öt esztendős Gyermekrűl, Ponticusrúl, és az ő 

nénnyérűl Blandiná-rúl; hogy minekutánna sok vereséggel meg-szagattatának
139

), 

minek-utánna tüzes vas-székben meg-perzseltetének
140

), oly vigan menének
141

) 

halálra, mint-ha menyegzőbe mennének.” 

57. l. „Eusebius irja; hogy, midőn Sz. Policarpust Mártiromságra vitték
142

), 

illyen bátoritó szózat jöt
143

) menyégből: Confortare, Polycarpe, et vir esto. És 

midőn őt tűzbe vetették
144

) volna, mint a három Ifiat a Babyloniai kemenczében 

meg nem sérté
145

) a tűz, őtet sem bántá
146

), hanem boltot csinála
147

) néki, és abban 

mindenek láttára sérelem-nélkül marada”
148

). 

Ime egy falka példa, melyet a Kalaúz elejéről csak annyi válogatással írtam ki, 

hogy a múltak tegyék a lehető legnagyobb számot. Láthatni belőlök, mily 

következetességgel s egyszersmind az értekezésem szövegében fejtegetett elvekkel 

egyezőleg használja Pázmány az igeidőket. A „lát vala” formának semmi nyoma. 

 

 

B. Káldi György „Predikatzio”-iból. 

 

Innepi Pr. I. 8. l. „Chodálatos serénység volt
149

) nyilván a mái Apostolokban: 

kik, halván Urunk hivatallyát, semmit nem késtek
150

), semmi mentséget nem 

kerestek
151

), hanem mindent elhagyván a mi akadékot szerezhetett volna
152

), 

követték
153

) őtet; kitől még semmi chodát nem láttak volt
154

), se semmi igéretet 

nem hallottak volt
155

) az örök boldogság-beli jutalomról.” 

U. o. – „Ezt, az embereknél szokássá vött hallogatást, meg-ismérvén magában 

Szent Ágoston; meg-vallotta
156

) az Isten előtt, és meg-utálta
157

), mondván: Nem 

                                                 
139

 Rögtön múlt. 
140

 Rögtön múlt. 
141

 Rögtön múlt. 
142

 Tartós múlt. Az egyidejűséget a „midőn” fejezi ki, Fogarasi szerint „vivék” kellene; 

Hunfalvy szerint „viszik vala.” Gondolom Péter is tudta mit kaszál, tán még jobban mint Pál. 
143

 Teljes múlt. Jött le, csak pleonasmus lett volna, az „égből” mellett. 
144

 Teljes múlt; latinismussal (volna) elrontva. 
145

 Rögtön múlt. 
146

 Rögtön múlt. 
147

 Rögtön múlt. 
148

 Rögtön múlt. 
149

 Tartós múlt. 
150

 Tartós múlt. 
151

 Tartós múlt. 
152

 Feltételes tartós múlt. 
153

 Tartós múlt. 
154

 Régen vagy előbb múlt. 
155

 Régen vagy előbb múlt. 
156

 Teljes múlt. 
157

 Teljes múlt. 
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vala
158

) a mit néked felelnék
159

), ki azt mondod vala
160

) nékem; Kelly-fel a ki 

aluszol, és támadgy-fel a halálból, és meg-világosit téged a Kristus: és midőn 

minden-felől meg-mutatnád
161

), hogy igazat mondasz, nem vala a mit felelnék
162

) 

meg-győzettetvén az Igasságtól.” 

U. o. 9. lap. „Egy feslett-életü embert, jó baráti arra intettek
163

), hogy 

penitentziát tartván, eletét meg-jobbittsa
164

): kiknek mindenkor azt felelte
165

), hogy 

annak még elég ideje vagyon
166

); hogy neki oly reménsége vagyon
167

), hogy akár-

mi későre-is három igével meg-engeszteli
168

) az Istent és üdvözül
169

): t. i. ha azt 

mongya Dáviddal: Könyörülly rajtam Isten. De igen meg-chalta
170

) a reménség: 

mert, mivelhogy akkor, mikor ideje volt
171

), azt szive szerint nem mondotta
172

), 

egy hídon menvén, a híd le-szakadott
173

) alatta; és mind lovastól nyakra-főre 

menvén, meg-rettent
174

) a véletlen eseten, és a három drága szép ige-helyett; más 

iszonyú három igét mondott
175

): Vigyen-el mindent az Ördög; és úgy szakadott
176

) 

nyaka, és, a mit kivánt
177

), meg-nyerte”
178

). 

U. o. 25. lap. „Egy régi Historiás könyvben azt olvassuk
179

); hogy Normandia 

határában, egy Gazdag-embernek eggyetlen-egy fia lévén, azt nagy kényére fel-

tartotta
180

), és egy Nemes személlyel öszve házasitotta
181

); oly okkal
182

), hogy 

                                                 
158

 Alig múlt. 
159

 Latinismus, feleljek helyett. 
160

 Kezdő múlt; mintegy viszonyos aligmúlt, a „nem vala mit felelnék”-re nézve. 
161

 Latinismus. A „midőn” világosan mutatja az egyidejűséget; mégis rossz volna Fogarasival 

így tenni: „megmutatád.” Tartós múlt helyét foglalja, és „mutattad” vagy „mutogattad” kellene 

magyarosan. 
162

 Latinismus, mint 159). 
163

 Tartós múlt; (ismételt cselekvény). 
164

 Magyar nyelvérzéke feljűl kapott Káldinak, s nem írta „jobbítná meg életét”, latinosan. 
165

 Tartós múlt; (ismételt cselekvény). 
166

 Ismét magyaros indicativus, a latin infinitivus helyett. 
167

 Ismét magyaros indicativus, a latin infinitivus helyett. 
168

 Jövő idő. 
169

 Jövő idő, ámbár határozója nincs; a „conjunctio conjungit similia” [46] szabály szerint. 
170

 Teljes múlt. 
171

 Teljes múlt. 
172

 Teljes múlt. 
173

 Teljes múlt. 
174

 Teljes múlt. 
175

 Teljes múlt. 
176

 Teljes múlt. 
177

 Teljes múlt (175-177), határozó szócskák nélkül, melyeket más körülmények pótolnak. Rögtön 

múltak is lehetnének, s jó rendin kellenének is helyettök. A következő példában meglátjuk, 

hogy hasonló esetben épen azokkal élt szerzőnk. 
178

 Teljes múlt, in optima forma. [47] 
179

 Határtalan jelen. 
180

 Teljes múlt. 
181

 Teljes múlt. 
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minden jószágát a fia kezére eressze
183

), a fia pedig Szüléit holtig tisztességesen 

el-tartsa
184

). Meg-lévén
185

) a menyegző, az új házasok egy-ideig szorgalmatos 

gondot viseltek
186

) a vén emberekre, és nagy tisztességben tartották
187

) őket: de 

idő-jártában, a nyughatatlan, kényes, és panaszolkodó menye arra únszollotta
188

) a 

férjét, hogy a vén embereken házából ki-adgyon; azért, hogy, sem kedvöket nem 

találhatnák
189

), sem magokat az ő erkölcsökhöz nem szabhatnák
190

). Más házat 

keresvén azért a vén embernek, abba költöztették
191

) őket; és távúllétökkel úgy 

meg-hült
192

) a hozzájok-való szeretet-is, és gondviselés, hogy minden-napi 

táplálások-is chak imígy-amúgy volt
193

); és midőn a kedve-tölt ifiú emberek 

tobzódtak
194

), a szegény vén Szülék valóban koplaltak
195

). Egy-kor az ifiú gazdák, 

magokhoz hasonló vendéget várván, jó kövér lúdat süttettek volt
196

), mellyet a 

szegény napa az ablakról meg-sajditván, meg-jelentette
197

) az urának; és azon 

kérte
198

), hogy mennyen
199

) a fiához vendégségre; és, noha nem volt hivatalos, 

egyék
200

) egyszer valami jó falatot. Engedett
201

) a vén ember a felesége 

tanácsának; és ragadván mankóját, által kezde ballagni
202

) a fiához. De az ifiak, 

eszökbe vévén a vén ember jövetelét, és gondolván jövetelének okát, a lúdat 

hamar el-rángták
203

) a tűztől, és el-rejték
204

): és a fia eleibe-menvén az Attyának 

rövid szóval ki-beszéllé
205

) a házából. Ki nagy bánattal haza mendegelvén, 

                                                                                                                           
182

 Ea ratione = oly feltétellel, rendelkezéssel vagy alkuval. Latinismus. 
183

 Legyőzött latinismus. 
184

 Legyőzött latinismus. 
185

 Íme! „meg” határozó a részesülőt is valódi múlttá teszi. Nuptiis factis. Sejtette-e valaha 

magyar vagy más nyelvész, hogy nekünk ily nemű múltrészesülőnk is van? Alább van még egy 

példa reá: „megsajdítván.” 
186

 Tartós múlt. 
187

 Tartós múlt. 
188

 Tartós múlt. 
189

 Latinismus. 
190

 Latinismus. 
191

 Teljes múlt – tartós formában. Tudjuk már a módját. 
192

 Teljes múlt. 
193

 Tartós múlt (ismétlő). 
194

 Tartós múlt, in optima forma: csupaszon és accentussal rajta. 
195

 Tartós múlt, in optima forma: csupaszon és accentussal rajta. 
196

 Előbb múlt. 
197

 Szabályos teljes múlt. 
198

 Acommodált teljes múlt. 
199

 Latinismus legyőzése. 
200

 Latinismus legyőzése. 
201

 Accomodált teljes múlt. 
202

 Itt lehetett volna használni: ballag vala (át a fiához). 
203

 Rögtön múlt. 
204

 Rögtön múlt. 
205

 Rögtön múlt. 
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panaszolkodva meg-beszéllé
206

) feleségének, mint s hogy járt
207

) a fiával. Azonban 

a lúdat ismég a tűzhöz tevék
208

): chodálatos dolog! a mellyén egy iszonyú varas 

békát látának
209

): melyet a gazda midőn le akarna ütni
210

), az orczájára ugrott
211

); 

és olly erőssen hozzája ragaszkodott
212

), hogy semmi erővel, se mesterséggel 

onnét el nem vonyhatták
213

): és úgy az Attyához-való embertelenségnek jelét sok 

esztendeig kellett
214

) viselni; míg nem mind maga penitentzia tartásával, mind sok 

jámboroknak imádságával, az utálatos állat el-enyészett”
215

). 

U. o. 14. l. „Ezek azért a tudatlan Halászok, a bölch Filosofusokat el-ámították: 

az ékesen-szólló Orátorokat meg-némitották: a Gazdagokat szegényekké, a 

Hatalmasokat alázatosokká tötték; a hamis istenek tiszteletit e világból ki-irtották; 

és a Pogányokat az Evangéliomi igaz Hitnek igája-alá hozták: a Bálványokból 

szólló hamis isteneknek vagy inkább Ördögöknek nyelvöket meg-kötözték, és a 

Moyses törvényét is, mint árnyékot elfogyatták: noha egy-felől a Pogány Királyok 

és Chászárok állottak ellenek; más-felől pedig Farisaeusok és Írástudók üldözték 

őket”
216

). 

 

 

C. Káldi fordításából. 

                                                 
206

 Rögtön múlt (203-206): gyorsan lefolyt és bevégzett cselekvények. 
207

 Teljes múlt. Az értelemnél s accentus-vesztésnél fogva. 
208

 Rögtön múlt. 
209

 Rögtön múlt. 
210

 Latinismus. 
211

 Teljes múlt. 
212

 Teljes múlt. Mint az iménti 207)-nél. 
213

 Teljes múlt. 
214

 Tartós múlt. 
215

 Teljes múlt. 
216

 Igen tanuságos egy szakasz. Az igeidők, a két utolsón kivül, mind teljes múltak. A többiek 

szabályos alakban, a „tötték” pedig értelménél fogva; mert „valamivé tenni” okvetlenűl 

bevégzett cselekvényt jelent. Mind e mellett az adatok halmozott sora az egész eléadást 

elbeszéllőivé teszi, s ezek a teljes múltak annálfogva historicum tempusokká válnak; mit 

megerősít még az, hogy a két utolsó ige már tisztán tartós vagy folytonos múlt formában jelenik 

meg. Német fordításban mindnyájokat imperfectumokká kellene tolmácsolni. Az elbeszéllési 

használat az értelemre nézve is azt a módosítást okozza, hogy a bevégzett cselekvényeknek nem 

csak egyszeri, hanem ismételt történetét is kell képzelnünk, a mint ezt már értekezésem 

szövegében is megemlítettem. 

Mindezeket annál szükségesebb vala megjegyeznem, hogy akadott tudós nyelvészünk, a ki az 

elbeszéllésnek azt az árnyalatát nem fogván fel, az ál-praefixek ismétlésével vélte 

eszközlendőnek, miszerint, p. o. Káldinak így kell vala írni: elelámították, megmegnémították, 

kikiirtották stb. De nem csak szükségtelen, hanem még káros, azaz értelemferdítő is lenne, 

gyakorító fogások vagy képzők által akarni kifejezni az ismételt vagy szokásos cselekvény 

árnyalatát. (Elámítgatták, megnémitgatták, teszegették, irtogatták stb.). Mert ez a mód, mint az 

5. §-ban kifejtettem, egyszersmind oly kicsinylő színezetet adna az eléadandó cselekvénynek, 

hogy minden méltósága elveszne vele. 



 

175 

 

 

1. Moys. 1. – „1. Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet. 2. A föld 

pedig puszta és üres vala, és setétség vala a mélységnek szinén, és az Istennek 

Lelke leveg vala (ferebatur) a vizek-fölött. 3. És monda az Isten: Légyen 

világosság. És lön világosság. 4. És látá Isten a világosságot hogy jó volna (esset): 

és el-választá a világosságot a setétségtől. 5. És nevezé a világosságot Napnak, és 

a setétséget Éjnek: és lőn estve es reggel egy nap. 6. Monda még is az Isten: 

Légyen erősség a vizek között: és válassza-el a vizeket a vizektől. 7. És erősséget 

tsinála az Isten, és el-választá a vizeket, melyek az erősség-alatt valának, azoktól, 

melyek az erősség-fölött valának. És úgy lön. 8. És nevezé az Isten az erősséget 

égnek: és lön estve és reggel, második nap. 9. Monda pedig az Isten: Gyüllyenek 

egybe a vizek, melyek az ég-alatt vannak, egy helyre: és tessék-ki a száraz. És úgy 

lön. 10. És nevezé az Isten a szárazt, Földnek: és a vizek gyüleközetit nevezé 

Tengernek. És látá Isten hogy jó volna (esset). – 12. És hoza a föld zöldellő és 

mag-hozó füvet. – 16. És alkota Isten két nagy világosítót. – 17. És helyhezteté 

azokat az ég erősségében. – 21. És teremte Isten nagy Czet-halakat, és minden élő, 

és mozogható lelket, melyet hoztanak vala (produxerant) a vizek. – 22. És meg-

áldá azokat. – 25. És alkota Isten földi oktalan állatokat. – 27. És teremté Isten az 

embert az ő képére: az Istennek képére teremté őtet, férfiuvá és asszony-állattá 

teremté őket.” – 28. És meg-áldá az Isten őket és monda: Nevekedgyetek és 

sokasodgyatok stb.
217

). 

1. Moys. 4. – „1. Ádám pedig meg-ismeré
218

) feleségét Hévát, ki méhében 

fogada
219

), és szülé
220

) Kaint, mondván: Embert nyertem
221

) Isten által. – 2. És 

ismég szülé
222

) Ábelt annak attyafiát. Ábel pedig juhok pásztora vala
223

), és Kain 

szántó-ember. – 3. Lön
224

) pedig sok napok után, hogy Kain a föld gyümölcséből 

                                                 
217

 Valamennyi praeteritum perfectum, mind önhangzós múlttal (láta) van fordítva e czikkben. 

Egy pár latin imperfectum, „lát vala” formával. Ezeket parallelizáltam, amazokat, helykimélés 

végett, nem. Egy pár latinos conjunctivust is kijeleltem. A kérdés már az, hogy miért van oly 

következetesen megtartva az önhangzós múlttal való tolmácsolása a p.perfectumoknak? A 

felelet a szövegben közlöttem elmélet szerint igen könnyű. A praeteritum perfectum a mi 

rögtön- és teljes múltunkat foglalván magába, a felebbi czikkben, mint merő ellbeszéllésben, a 

rögtön múlt képét viseli, s azért van mindig ezzel a formával tolmácsolva. Nehezebb átlátni, 

miért tesz Káldi „vala” formát az erat kifejezésére; holott a köz-beszédben a rögtön múlt forma 

egyik használatának, az aligmúltnak felel meg. „Épen most vala nálam egy ember stb.” A 

zavart neveli az, hogy másutt a „fuit” van „valá”-nak fordítva. Meg sem kísértem a 

magyarázatát. A botlásnak nincs törvénye. 
218

 Cognovit, concepit, peperit; mint rögtön múltak. 
219

 Cognovit, concepit, peperit; mint rögtön múltak. 
220

 Cognovit, concepit, peperit; mint rögtön múltak. 
221

 Possedi: mint teljes múlt. Tudósítólag és nem elbeszélőleg. 
222

 Peperit: rögtön múlt. 
223

 Feljebb már megemlítettem a következetlenséget. 
224

 Factum est. Rögtön múlt. 
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ajándékot vinne
225

) az Úrnak. – 4. Ábel is vűn
226

) az ő nyájának első fajzásiból, és 

azok kövérségiből és tekinte
227

) az Úr Ábelre és az ő ajándékira. 5. Kainra pedig és 

az ő ajándékira nem tekinte
228

), és fölötte igen meg-haraguék
229

) Kain, és meg-

esék
230

) az ő ortzája. 

1. Moys. 17. – „24. Ábrahám kilenczven-kilencz esztendős vala
231

) mikor 

környül-metélé
232

) férfisága bőrének eleit. – 26. Azon
233

) nap metéltetett
234

) 

környül Ábrahám és Ismael a fia. – 27. És az ő házának minden férfiai, . . . . . és az 

idegenek együtt környűl-metélkedtenek
235

). 

1. Moys. 43. – „1. Azon-közben az éhség az egész földet fölötte igen gyötri 

vala
236

). – 2. És el-költvén
237

) az eledeleket, melyeket Egyiptusból hoztak vala
238

), 

monda
239

) Jákob az ő fiainak: Mennyetek vissza, és vegyetek nékünk egy kevés 

élést. – 3. Felele
240

) Júdás: Meg-mondotta
241

) nékünk az a férfiú, erős esküvésnek 

bizonyításával, mondván
242

): Nem láttyátok
243

) ortzámat, ha a kissebbik ötséteket 

el-nem hozzátok
244

) veletek. – 4. Ha azért el-akarod
245

) őtet velünk küldeni; el-

megyünk
246

) együtt, és vészünk
247

) néked szükségedre valókat. – 5. Ha pedig nem 

                                                 
225

 Offerret. Latinismus. 
226

 Obtulit. Rögtön múlt. „Vive” helyett. 
227

 Respexit. Rögtön múlt. 
228

 Respexit. Rögtön múlt. 
229

 Iratus est. Rögtön múlt. 
230

 Concidit. Rögtön múlt. 
231

 Erat. Tartós múlt; tehát rossz a „vala.” 
232

 Circumcidit. Rögtön múlt. Beszélés. 
233

 Eadem die. A közbeszéd is így használja. 
234

 Circumcisus est. Teljes múlt. Tudósítás. 
235

 Circumcisi sunt. Teljes múlt. Tudósítás, mint az elébbi. Világos hát, hogy a praeteritum 

perfectum két jelentését igen jól megtudta külünböztetni fordítónk. 
236

 Premebat. Tartós múlt, rossz formával a magyarban. 
237

 Consumptisque cibis. Ismét világos formája a participii praeteritumnak. „Költvén” magára a 

cselekvény folyamát és egyidejűségét jelentené. 
238

 Detulerant. Régen múlt. 
239

 Dixit; respondit. Rögtön múltak. Historica tempora. [48] 
240

 Dixit; respondit. Rögtön múltak. Historica tempora. 
241

 Dixit. Teljes múlt. Tudósítás (relatio, Bericht). Nem historicum. 
242

 Dicens. Csupasz ige részesűlője. Participii praesens. 
243

 Videbitis. Jövendő, rosszúl fejezve ki. Helyesben: „Meg nem látjátok.” 
244

 Adduxeritis. Magyarúl egyszerű jövendő, in optima forma. A latin conjunctivus szolgai 

utánzására nem lelt formát fordítónk, s kénytelen-kelletlen magyaros maradott, Fogarasi 

daczára, a ki egy hasonló helyről ezt írja: „ma is így írna némely deákos ember: szerzettünk 

legyen.” Ny. Közl. I. 2. 170. l. 
245

 Vis mittere. A latin, abból az elvből indulva, hogy a mit még csak akar valaki, csak jövőben 

teljesedhetik, a mittere-t nem teszi jövőben, mint a mi önkint értődik. A magyar az el-lel 

világosan kifejezi, az „akarod küldeni”-t szorosan egy fogalommá kapcsolván. 
246

 Ibimus. Teljes jövendő. 
247

 Ememus. A megelőző két forma világosan jelelvén a jövőt a mindjárt utánok következő 

igétől bátran elmaradhatott a „meg”. 
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akarod el-nem megyünk
248

), mert, a mint gyakorta mondottuk
249

), az a
250

) férfiú 

idein meg-tudósitott
251

) minket, mondván: stb. – 6. Monda
252

) nékik Izrael: Az én 

nyomoruságomra tselekedtétek
253

) azt, hogy meg-jelentenétek
254

) néki, hogy más 

ötsétek is vagyon. – 7. Azok pedig felelének
255

): Meg-kérdezte
256

) tőlünk rend-

szerént az ember a mi nemzetségünket: . . . . . . . és mi rendel feleltünk
257

) neki a-

szerént a miről kérdezkedett
258

): nemde tudhattuk-é
259

), hogy azt mondaná
260

): 

Hozzátok-el veletek a ti ötséteket”? 

Általában oly következetességgel van tartva Káldinál a latin és magyar idő-

formák közt felvett parallelismus, hogy a fordítás olvasója húsz eset közt 

tizenkilenczszer el fogja találni a latin formát az eredeti megpillantása nélkül. Az 

eltérések okait legtöbbnyire a magyar nyelvérzék hatalma magyarázza ki. Lássuk a 

„lát valá”-t. 

2. Moys. 1. – „12. És mennél inkább nyomorgattyák vala
261

) őket, annál inkább 

sokasodnak és nevekednek vala
262

). – 13. És gyűlölik vala
263

) az Izrael fiait az 

Egyiptziusok, és sanyargatják vala
264

) tsúfolván őket. – 14. És keserüségre 

juttattyák vala
265

) életeket a sár s tégla kemény munkáival, és minden szolgálattal, 

melylyel a föld munkáiban gyötrettetnek vala”
266

). – 2. Moys. 2. – „5. Imé pedig 

alá-mégyen vala
267

) a Faraó leánya, hogy meg-mosodnék
268

) a folyóvizben: és az ő 

szolgálói a viz-folyás partján járnak vala”
269

). 

                                                 
248

 Non ibimus. Jövő in optima forma. 
249

 Diximus. Teljes múlt. Referendo. A „meg” elhagyta, az imétlést jellemzi. 
250

 Nem „azon” férfiu. 
251

 Denunciavit. Teljes múlt, illő alakban. 
252

 Dixit. Rögtön múlt, mint az elbeszélés folytatása. 
253

 Fecistis. Teljes múlt, értelménél s határzójánál fogva. 
254

 Indicaretis. Latinismus, „megjelentettétek” helyett. 
255

 Responderunt. Rögtön múlt. 
256

 Interrogavit, respondimus. Teljes múltak. 
257

 Interrogavit, respondimus. Teljes múltak. 
258

 Sciscitatus erat. A magyar nem mindig él régen múlttal, a hol a latin. 
259

 Poteramus scire. Tartós múlt. Önkéntelen magyarismus. 
260

 Dicturus esset. Latinismus. Helyesen: „azt fogja mondani.” 
261

 Opprimebant. Kezdő múlt képében, tartós múlt, mint a következők is egész végig. 
262

 Multiplicabantur, crescebant. 
263

 Oderant. Praesense e latin igének nem levén, plusquamperfectum viseli az imperfectum 

képét. 
264

 Affligebant. 
265

 Perducebant. 
266

 Premebantur. 
267

 Descendebat. 
268

 Lavaretur. Latinismus. Helyesen: hogy megmosódjék. 
269

 Gradiebantur. Mindezek helyett Káldi, ha a latin forma nem nyűgözi, ezeket írta volna: 

nyomorgatták, sokasodtak, nevekedtek, gyűlölték, sanyargatták, juttatták, gyötrettettek, ment 

alá, jártak. 
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A következő czikket vesse össze az olvasó a Fogarasi közlötte darabbal (Ny. 

Közl. I. 2. 168. l.), és, jegyzéseimet az övéivel. 

Ján. Ev. 1. – „1. Ezek után a Zsidók innep-napja vala
270

), és fel-méne
271

) Jésus 

Jerusalembe. – 2. Vagyon
272

) pedig Jerusalemben egy Juh-mosogató tó, mely 

Zsidóul Bet-saidának neveztetik
273

), melynek öt tornátza vala
274

). – 3. Ezekben 

fekszik vala
275

) . . . . . betegeknek. . . . . . nagy sokasága. – 4. Az úr Angyala pedig 

alá-száll vala
276

) idő-szerént a tóba: és meg-indittatik vala
277

) a viz. És a ki első 

szállott volna
278

) alá a tóba a viz-inditás után, meg-gyógyúl vala
279

) akármi 

betegségben lött volna
280

) is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Ne csodállyátok ezt, mert el-jő
281

) az óra, 

melyben mindnyájan, a kik a koporsókban vannak
282

), meg-hallyák
283

) az Isten Fia 

szavát. – 29. És elő-jőnek
284

) a kik jókat cselekedtek
285

), az életnek fel-támadására: 

a kik pedig gonoszokat cselekedtek
286

), az itéletnek fel-támadására. – – 33. Ti 

Jánoshoz küldöttetek
287

), és bizonyságot tött
288

) az igazságról. – 36. . . . . . azon
289

) 

                                                 
270

 Erat. Az „ezek után”-ra való vonatkozás a legkevésbbé sem magyarázza (mint F. állítja) az 

imperfectum „vala” fordítását. „Ezek után volt, vala, vagy lőn egyformán helyes.” De nem 

helyes ám a vala = erat; mert minden mese így kezdődik: „Hol volt, hol nem volt, stb. volt 

egyszer egy király” stb. Az „egyszer vala” hallatlan a fonókban. 
271

 Ascendit. Rögtön múlt. 
272

 Est. A tatrosi codex „valá”-ja csak vétség lehet. 
273

 Cognominatur. Határtalan jelen. 
274

 Habens. Káldi óta haladtunk a nyelvmívelésben (!) s ma már úgy fordítnák: „öt tornáczczal 

bíró”!! 
275

 Jacebat. Kezdő múlt, tartós múlt helyett. Szintúgy, a két következő. 
276

 Descendebat, és 
277

 Movebatur. 
278

 Descendisset. Még latinúl is hibás forma, mely a görög részesülőt akarja tolmácsolni. A 

magyar szolgailag utánozza, valamint a „primus”-t is. 
279

 Sanus fiebat. Ismétlő múlt az eredetiben; magyarban pedig a szokott rossz fordítás. Fogarasi 

„függő mondatot” keres benne, s csudálkozik, hogy nem önhangzós múlttal („gyógyula”) van 

fordítva. Szeretném; ha felvilágosítna: 1) mit ért ő a „függő mondaton”? 2) mi köze a függő- 

vagy nem függőségnek az önhangzós vagy más múlttal? 3) hol és mikor „szokott” a latin 

imperfectum a régi magyar fordításokban önhangzós múlttal tolmácsolódni. 
280

 Detinebatur. Bátorinál és Káldinál miért „volna”? nem tudom. 
281

 A tatrosi codex írója és Bátori a Vulgata „venit”-jét, – mely jövő helyett szolgáló jelen, a 

görög œrcetaipéldájára, – praesens helyett praeteritum perfectumnak magyarázták, s úgy lett a 

hibás: „jött.” Káldi igazi magyar jövőt ír: „el-jő.” 
282

 Határtalan jelen. 
283

 Audient, procedent. Formális jövő idők. 
284

 Audient, procedent. Formális jövő idők. 
285

 Fecerunt, egerunt. Teljes múltak: tudósítólag és nem elbeszéllőleg. 
286

 Fecerunt, egerunt. Teljes múltak: tudósítólag és nem elbeszéllőleg. És épen így a következő 
287

 Misistis, és 
288

 Perhibuit. Azért, hogy a Fogarasi idézte két régiebb fordító, hibásan, „historicum tempus” 

értelmében vette, – minek a görög eredeti is ellene mond, – nem volt érdemes egy rossz theoriát 

állítni. Nyoma sincs az egész Részben, hogy a Keresztelő Jánoshoz való küldés az „imént” 
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cselekedetek, melyeket én cselekeszem
290

), bizonyságot tésznek
291

) felőlem, 

hogy
292

) az Atya küldött
293

) engem: – 37. És a ki engem küldött
294

) az Atya, ő 

tött
295

) bizonyságot felőlem: az ő szavát sem hallottátok
296

) soha, sem ábrázatját 

nem láttátok
297

). – 38. És az ő igéje nem marad-meg
298

) bennetek: mert a kit ő 

küldött
299

), annak ti nem hisztek
300

). – – 42. De meg-ismértelek
301

) titeket, hogy 

nincs
302

) Isteni-szeretet bennetek. – 43. Én az én Atyám nevében jöttem
303

), és bé 

nem vésztek
304

) engem. . . .” 

 

 

D. Fogarasi idézte eredeti példák. 

 

Minden elmélet próbaköve az alkalmazás. Ha a tények nagy többsége 

természetesen, mintegy belőle folyni látszik, és így legnagyobb részök 

szabályosnak tűnik fel; ha továbbá az eltérést, rendetlenséget mutató kisebb 

résznél az anomaliák okait, a zavaró körülményeket fel bírja fedezni elméletünk: 

mind addig érvényes lesz, míg egy más áll elé, mely tökélyesben, bővebb 

mértékben teljesíti ama kivánalmakat. Lássuk már a felveendő és megvítatandó 

példákra nézve, melyikünk elégíti ki az elmélet igényeit: én-e vagy Fogarasi? 

I. A „Sajó Sz. Péteriek végzésében (Ny. Közl. I. 2. 170. l.) négy teljes múlt: 

„szerzettünk”, „meglátogatott”, „volt” és „adtuk”, fordúl elé. Tudós bajtársam 

ezeket „elbeszéllési idők”-nek mondja. Ha azt érti alatta, a mit mi mások, t. i. 

történet elbeszéllését, úgy az idézett igék historicum tempus-ok képét viselnék, mi 

                                                                                                                           
történt volna. Küldöttetek és tött, értelmöknél, constructiójoknál, s a körülményeknél fogva 

valódi teljes múltak, és mássalhangzós múltaknak kellett lenniök, valmint hogy azok is 

Káldinál. 
289

 Ipsa (opera). Azon, soha sem egyszerű pronomen demonstrativum. 
290

 Facio; határtalan jelen. 
291

 Perhibent; ugyanaz. 
292

 Quia. A két régiebb fordító gondatlanúl „mert”-nek fordította. Mennyi hanyagság és 

ügyetlenség csak abban a kis mutatványban is, a melyet Fogarasi idézett és commentált. Hogy 

lehessen okoskodást építni reá? 
293

 Teljes múltak, latinúl és magyarúl. 
294

 Teljes múltak, latinúl és magyarúl. 
295

 Teljes múltak, latinúl és magyarúl. 
296

 Teljes múltak, latinúl és magyarúl. 
297

 Teljes múltak, latinúl és magyarúl. 
298

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
299

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
300

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
301

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
302

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
303

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
304

 Határtalan jelenek és teljes múltak egyenként váltogatva. 
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nyilvános képtelenség, mert nagyobb ellentét nem lehet, mint végzés és mesélés. – 

Az idézett czikkben jeleneknek és jövőknek szabályszerű példáit is látjuk. 

II. A Kevy Péter levelében (i. h. 171. l.) is, a kijelelt múltak, mind teljes 

múltak; nem elbeszéllő, hanem tudósító értelműek. Fog. azzal commentálja, hogy 

„mássalhangzós múltak.” Könnyű magyarázat: hiszen csak a vak nem látja, hogy 

azok. Az sem elég, hogy: (Ny. K. I. 1. 104. l.) „a mássalhangzós múltnak a 

latinban általán perfectum felel meg”; mert – mellőzve azt, hogy az a megfelelés 

sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem áll, – a commentatornak az idő-forma 

helyes vagy helytelen használatát kell vala kimutatni, mit nem dönt el az, hogy 

minő latin formára szabta netalántán igéjét a magyar író. Épen úgy nem magyaráz 

semmit a Fogarasi emlegette „függő” és „független mondat”, mert ezeknek a 

magyar múltakhoz semmi szabatos viszonyuk nincs. Sőt én azt sem tudom 

kivenni, mit ért nevezett tudósunk egyikök vagy másikok alatt. A dolog úgy áll, 

hogy a kérdéses czikkben a kijelelt hat mássalhangzós múlt, mint elein irám, 

valódi teljes múlt; még pedig három közűlök (meghadták, elfeletkezöth, 

fölküldtem) szabatos alakukban, a más három (estek, végezhetött, küldtem) 

értelmöknél és a contextusnál fogva. 

A III. és IV. számú levelekben ismét teljes múltakat látunk, az elébb mondott 

okokból. 

V. „Rabolának”, aligmúlt; ha tetszik: rögtön múlt; de semmikép sem tartós 

múlt, mint F. állítja. Halljuk, . . . . hogy vittek volna. Az első tiszta jelen, és épen 

nem: „mint múlt”; legfeljebb határtalan jelen. A másodikat helyesen magyarázza 

F. „kétkedőleg” írt [teljes] múltnak. A legtisztább magyarismus. „Jött”, nem 

„beállott”, hanem bevégzett cselekvényt jelelő, és így teljes múlt. A többi is mind 

teljes múlt; ketteje a „kétkedő” volná-val. 

VI. A Nagy István levelében majd mind teljes múltak. „Jöve” és „beszéllé” a 

legtermészetesb alig múltak! Nem tudom, miért bámulja Fogarasi, hogy a régi 

„levélíró ismeri az önhangzós múltat”, melyet, kivált aligmúlt használatában, az 

egész magyar nép ismer és alkalmaz széltiben
305

). Nem vélem szükségesnek 

tovább folytatni a Fogarasi gyüjtötte példák vítatását. A mint eddig-elé 

különböztek magyarázataink, úgy különböznek az ezutániakra nézve is. Lássunk 

újakat. 

 

 

E. Mindszenthi Gábor Naplójából.
306

) 

 

8. l. – „János Király urunk ő felsége ámbár nyavalyás lenne
307

) már, de 

kihallgatta
308

) végig az templomban az szent misét; történt vala
309

) akkor ily dolog 

                                                 
305

 Quandoque bonus – „Esszegben vették volt”: tán „összeg-ben”? kérdi zárjel közt Fogarasi. 

Nem biz’ a’, hanem: „eszekben vették” (észrevették) volt. 
306

 Kemény és Kovács. Erdélyorsz. Történettára. I. 7. s köv. lap. 
307

 Latinismus, még a vastagjából; teljes múlt helyett. 
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pedig, hogy midőn az pap, budai prépost uram elvégezné
310

) szent áldozatját, és 

király urunk ő felsége már ki akarna
311

) indulni maga is az templomból, a 

gyertyák csak egyszerre magoktól kialuvának
312

) a nélkül, hogy valami szél fútt 

volna
313

), vagy pedig valaki hozzá járult volna
314

); ezt magam is láttam
315

) – nagy 

csuda dolgot, de mü kegyelmes urunk ő felsége nem láthatta
316

), miért hogy
317

) 

már az ajtó felé fordult vala; nem is mondottuk
318

) neki soha ez dolgot, mert már 

erősen elbúsult vala
319

) az erdélyi hírek miatt, és nyavalyás is vala
320

) már, mert 

akkor is szinte szédülve mene ki
321

); mü is nem kevéssé megháborodánk
322

) ez 

nagy csuda dolgon; hallám is vala
323

) hátam megett mondani: bizony vége nekünk. 

De a sok nép szemeit az oltárra függesztvén, nem látja vala
324

) az oltáron történt 

csudát, mert szeretik vala
325

) nagyok, kicsinyek mind az királyt, urunk ő felségét, 

és sajnálják vala
326

) nyavalyás voltát. 

Ezeknek utána haza menyünk vala
327

) az királylyal ő felségével, és 

egybegyűlének
328

) az urak az királyi palotában; lön
329

) akkor hosszas tanácskozás 

az dolgok felől; stb.”
330

). 

                                                                                                                           
308

 Teljes múlt. 
309

 Elébb múlt. T. i. csaknem össze-esőleg, vagy alig elébb, mint a mise végzése. 
310

 Íme a kipótolhatlan kára az idegen formák behozatalának, s még érzékenyebb, a 

nemzetiekkel való összezavarásának. „Elvégezné” lehet latinismus, lehet magyarismus. Az első 

esetben azt tenné, hogy: elvégezte; a másodikban, hogy bevégző félben volt: il allait finir; vagy 

il était sur le point de finir. Most már nem lehet tudni, melyik az igazi értelem. Igen, de mi a 

beszéd czélja? Az, hogy ne értsük egymást? 
311

 Ua., mint a 310. 
312

 Rögtön múlt. 
313

 Az „a nélkül”-ös constructio idegenszerűségét állítám feljebb; és most ily régi emlékben 

látva, s latinismusnak nem tulajdoníthatva, még sem vonom vissza a szavamat. 
314

 Ua. mint 313. 
315

 Teljes múlt; tartós múlt alakjában, de nem elbeszéllő, hanem csak bizonyító. 
316

 Teljes múlt; mint az elébbi 315. 
317

 Ezt a kifejezést: „miért hogy”, még csak Heltainál lelem, és egy előre csak észbe-vételét 

kérem. 
318

 Teljes múlt; mint a 315 és 316. 
319

 Elébb múlt. „Vala” segéddel, mintegy oly viszonyban van az elbeszéllő múltakhoz, mint az 

aligmúlt a jelenhez. 
320

 Erat. 
321

 Rögtön múlt. 
322

 Rögtön múlt. Ezt is meg kell jegyezni. 
323

 Erről a formáról későbben fogok értekezni. 
324

 A latin imperfectum stereotyp fordítása. 
325

 Ua., mint a 324. 
326

 Ua., mint a 324. 
327

 A mi az elébbi, de egészen helytelenűl használva. A latin sem tenne ide imperfectumot. 
328

 Rögtön múlt. 
329

 Rögtön múlt. 
330

 E czikket eredeti gyanánt közlöm. De magyar eredetűnek nem tartom. Mindszenthi Gábor 

magyaros neve daczára német vagy szász ember lehetett és magyar nyelve tanult nyelv. A 
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F. Gálfi János önéletiratából.
331

) 

 

78. l. – „Az én erkölcsömet és tudományomat megkedvellé
332

) – – Csáki 

Mihály, kinek udvarában laktam
333

); kedves volt
334

) nála szolgálatom.” 

„János király természet szerént való fejedelmünk mikor ez világból kimúlt 

volna
335

) ki az magyar nemzetnek nagy kár lön
336

): mert jó és dicséretes 

fejedelmök vala
337

), igazságban és törvény szerént való dolgokban gyönyörködik 

vala
338

) hadakozik vala
339

), abban mindenkor szerencsés volt
340

); sok jámborokat 

más országból béhoz vala
341

); valakinek vitézségét, jó hirét nevét hallja vala, 

azokat akarja vala
342

), hogy mind országában legyenek; jó lovakban és katona 

szerszámokban gyönyörködik vala
343

); jámbor tanácsinak tanácsán jár vala
344

); az 

eszes embereknek becsületek vala nála; – ennek az természet szerént való 

fejedelemnek kimulása után, küldé
345

) hozzám az én kegyelmes uram, Báthori 

Kristóf – az én meghitt barátomat, Kendi Ferenczet, és kérete
346

) engemet sok 

igéretivel, hogy lennék
347

) ő nagysága szolgája és híve. Sok szerencsék előttem 

állván
348

), elhagyám
349

), és adám
350

) az én k. uram Báthori Kristóf szolgálatára 

magamat; kinek az én vékony erőm szerént igaz híve és jó szolgája voltam”
351

). 

                                                                                                                           
„miért hogy”, az igeidők tétovázó használata, a „nem kevéssé megháborodánk”, a feljebbi „a 

nélkül hogy” stb., mind kétessé teszik nemzetiségét. 
331

 Kem. és Kov. I. 77. s köv. lap. 
332

 Rögtön múlt. 
333

 Tartós múlt. 
334

 Tartós múlt. 
335

 Latinismus. Ezeket s ilyeket az akkori eredeti írók a fordítóktól épen úgy elsajátították, mint 

a mostaniak a németes „láta” formát. 
336

 Rögtön múlt. 
337

 „Volt” helyett. 
338

 Latin imperfectumok steoreotyp magyarítása. Ennyiben tökélyes igaza van Hunfalvynak. 

Erre is illik a 335-nél tett jegyzésem. 
339

 Ua., mint 338, és 341-344. 
340

 Tartós múlt; mint szokásos, ismételt cselekvényt jelelő. 
341

 Pseudo-tartós múltak, a fordítások mintájára. Nem deákos ember így írta volna: hozott, 

hallotta, akarta, gyönyörködött, járt. 
342

 Ua., mint 341. 
343

 Ua., mint 341. 
344

 Ua., mint 341. 
345

 Rögtön múltak, mint egyszeri és pillanatnyi cselekvényekhez illők. 
346

 Ua., mint 345. 
347

 Latinismus. 
348

 Határzó nélküli részesűlő, mint folytonos és egyidejű cselekvény jelelője. 
349

 Rögtön múlt. 
350

 Rögtön múlt. 
351

 Teljes múlt. 
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G. Hagymási Kristóf leveléből. (1571.)
352

) 

 

108. l. – „Lőn
353

) is nagy zúdulás az gyülésnek első napján, mely késő délestig 

tartott
354

); jelen valának
355

): Báthori István, más Báthori István és Váradról 

Báthori Kristóf uramék, de csendesen ülének
356

). – Künn az thordai hadaknál 

valának
357

) Orbai Miklós uram nagy öreg practicus és Baládfi Gergely uram az 

székely lovagokkal; szász uraim még szólani sem mertek
358

), kikben sok 

reménységünk vala
359

), mert legtöbb hívséget tapasztaltunk
360

) bennek az római 

császár ő felségéhez, – beszélvén már annak előtte Miles urammal az szebeni 

polgármester urammal és másokkal; de nagy lévén a zúdulás és künn benn a 

mozdulás, alig hallja vala
361

) az ember önnön maga szóját. Voltanak
362

) Békes 

Gáspár emberei is, kit tapasztaltunk
363

) magunk is, de nem mertek
364

) nyilván 

szólani. Véget vete
365

) ez zavarnak Csáki uram; béjőn
366

) az gyűlés közibe az 

testamentummal, és az hatalmas császár levelével, melyet az megholt király fia 

életében még
367

) irt vala
368

), parancsolván és megengedvén az szabad választást; 

mely utolsónak nyers szóval való felolvastatását praetendálván az gyűlés, csend 

leve
369

); mindenek szeme az Báthori uramokra veté
370

) magokat, miért hogy 

csendesen ültenek
371

) az öreg ajtó felé. Ezeknek utána késő lévén már az idő, nagy 

                                                 
352

 Kov. és Kem. 106. s köv.lap. 
353

 Rögtön múlt. 
354

 Tartós múlt. Bezzeg nem: „tart vala.” 
355

 Rögtön múlt; az elbeszélés élénkségét eszközli. Különben „voltak” is lehetett volna; de az 

író csak a „felzúdulás” pillanatára akarja korlátolni a képzelődést; azért él a következőkben is 

rögtön múltakkal. 
356

 Rögtön múltak; az elébbi jegyzésben érintett okból. 
357

 Ua., mint 356. 
358

 Tartós múlt. T. i. az egész gyűlés folyama alatt. 
359

 Kezdő múlt. 
360

 Tartós múlt. 
361

 Kezdő múlt. 
362

 Tartós múlt. 
363

 Tartós múlt. 
364

 Tartós múlt. 
365

 Rögtön múlt. Gyors és bevégzett cselekvény. 
366

 Jelen, mint múlt. Minden nyelvben ismeretes jelenség. 
367

 A „még”, az „életében”-hez tartozik, mintha így volna: „életében még, írt vala.” 

Pongyolaság, melyen nem lehet csudálkozni levélben; de czélunkra még becses is, mert a 

nyelvérzék szabadabban nyilatkozhatik benne. 
368

 Előbb múlt. 
369

 Rögtön múlt. 
370

 Rögtön múlt. 
371

 Tartós múlt, mint a 358-nál. 
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sebbel lobbal kiki haza mene
372

). . . . . . Más nap jó hajnalban egybe gyülének
373

) 

az gyülésben és alig valának
374

) együtt: ime minden további vita és szó nélkül 

kikiálták
375

) Báthori István uramot . . . . vajdának
376

); de Csáki uramot ez nap nem 

láthattuk
377

). Báthori István uram pedig fonogató szóval
378

) megköszöné
379

) 

választását
380

) az gyülésnek, és tüstént oda hagyá
381

) az gyűlést az ez országbeli 

régi szokás szerént. – Látván mü is ez dolgok ez késő állását, oda hagyjuk vala
382

) 

az gyűlést; magához is hívata
383

) bennünket Báthori uram, sok nyájas szókkal 

fogadván, és megcsendesité
384

) megháborodott elménket; mondja: „Tüstént 

írunk
385

) római császár urunk ő felségének; stb. 

Még egy néhány sor, toldalék gyanánt, Földvári István leveléből, (Kem. és 

Kov. 121. s köv. lap.), melyben jövő, és teljes múlt idők szép példáit leljük; a 

minthogy kell is, ügyesbajos és nem elbeszéllő levélben, midőn nem történet 

elbeszéllése a czél. 

126. l. – „és ha ellene még tovább is pergálni fog, ő felsége az ő fejedelmi 

méltóságát megakarja oltalmazni, kit vajda meg fog igen üsmérni. Harinai 

uramnak és egyebeknek” (másoknak) „is az nova donatiot megadta ő felsége; az 

Berendi György jovainak is, a mi nevekkel kivántatott. – A statutoriát 

Nagyságodnak Fogaras dolgában megszerzettem, kit a confirmatio levéllel – – 

megküldöm Nagyságodnak akkor, mikor az váltsága meglészen.” 

 

 

H. Cserei Mihály Historiájából. 

 

16. has. – „De midőn a fejedelem a munkához és directióhoz nem szokván, és a 

mellette való nagy uraktól megijjedvén, minden igazgatást azoknak kezére bízott: 

könnyü dolog volt minden istentelen gonoszságot a fejedelem neve alatt 

véghezvinni. Midőn a fejedelem asszony maga akart mind urának mind a többinek 

                                                 
372

 Szembeszökőleg jellemzett rögtön múlt. 
373

 Rögtön múlt. 
374

 Rögtön múlt. 
375

 Rögtön múlt. 
376

 Nem: „vajdáúl”, mint most ferdítik. 
377

 Tartós múlt. 
378

 Mit wohlgesponnener Rede. 
379

 Rögtön múlt. 
380

 Ismét, nem: „választatását. 
381

 Rögtön múlt. 
382

 Kezdő múlt. Világos, hogy folytonos cselekvényt nem jelelhet. 
383

 Rögtön múlt. 
384

 Rögtön múlt. 
385

 Jövő idő. A „tüstént” bélyegzi azzá. 
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parancsolni, . . . . nem lehetett különben, hanem az erdélyi igaz ős haza fiait kellett 

bűzbe keverni stb.”
386

). 

18. has. – (I. Lajos királynak) „maradának két leányi, Mária és Adjuga. Adjuga 

mene férjhez, a litvániai herczeghez Jagellohoz, ki is pogány lévén, ugyanakkor a 

keresztény hitre térvén, lengyel királyságra koronáztaték. Mária Zsigmondnak a 

brandeburgumi herczegnek, ki annakutánna római czászár is lőn, feleségül adaték, 

és jure uxorio [49] magyarországi királyságra béhozaték, hat esztendeig éle az 

urával, meghala magtalanul. Itt véték el elsőben a magyar urak az utat, mert a 

királyságnak egyenesen s igazán szállani kell vala Adjugára, a Mária nénjére; de 

Zsigmond addig hizelkedék a magyar urak körül, addig ajándékozá őket, a szegény 

Adjugát kicsinálák a királyságból; és vér ellen idegenre transferálák bolond 

tanácsból a magyarországi koronát. Zsigmond király másodszor megházasodék, a 

czilliai gróf leányát Borbárát vevén feleségül; attól lőn egy leánya, kit Albertnek 

az austriai herczegnek ada feleségül. Meghalván Zsigmond, Albert választaték 

magyar királyságra, ki is két esztendeig alig uralkodhaték, feleségét terhében 

hagyván, meghala.”
387

) 

117. köv. has. – „A mig élt
388

) Bethlen Gergely, sem az atyámot, sem engemet 

nem nézhete
389

) jó szemmel; és noha mikor az atyám rabbá esett
390

), sokat 

suplicáltunk
391

) az anyámmal együtt, sőt egy aljában szőtt igen szép szoknyának 

való matériát, melyet száznyolczvan forinton vett volt
392

) az atyám, azonkivül 

szász gréczi tallért adtunk vala
393

) neki ajándékban az atyám szabadulásáért, soha 

még választ sem adott
394

) supplicationkra, az ajándékot hamis lélekkel elvette
395

) 

nem hogy szolgált volna
396

), még ártott
397

) valamint tőle lehetett
398

). Számát 

                                                 
386

 E szakaszban alakjokra nézve tartós múltak vannak; de értelmökből s az egész eléadás 

didactico-reflexiv természetéből itélve, teljes múltak. Annál inkább azok, mivelhogy accentus 

egyikökre sem esik. 
387

 Íme rögtön múlt, mint historicum tempus, quantum satis [50]. Ha akadunk köztök olyanokra, 

a melyeket a cselekvény gyors lefolytával bajos megegyeztetni, sőt a melyek egyszeri 

cselekvény helyett, szokásost, ismételtet jelentenek, ne ütközzünk meg rajta. Részint azért ne, 

hogy mint értekezésem szövegében már megírtam, az elbeszélés élénksége ragadja a 

többiekkel, helyesen használtakkal ezeket is. Részint mivel Csereinek (s még korábbi 

krónikásainknak is) bizonyos elve látszik lenni, melyeket mindjárt alább eléadok. 
388

 Tartós múlt, teljes múlt használatban. 
389

 Ismételt, de egyszeri esetében gyors és pillanatnyi cselekvényt akarván jelelni, rögtön 

múlttal él. 
390

 Teljes múlt. 
391

 Teljes múlt. 
392

 Előbb múlt. A cselekvény az előtt valamikor, határzatlan időben történvén: „volt.” 
393

 Előbb múlt ez is, de cselekvénye a többiek előtt kevéssel, tehát határzottabb időbeli levén: 

„vala.” 
394

 Teljes múlt. 
395

 Teljes múlt. 
396

 Feltett, de meg nem történt cselekvény. 
397

 Teljes múlt. 
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bizony nem tudom
399

), mennyiszer mentünk
400

) az anyámmal Fogarasban, 

Fejérvárra, Radnothra, Görgényben, gyülésekről gyülésre, nagy fáradsággal, 

télben, nyárban, esőben, hidegben, sárban; még szállást is nehezen találtunk
401

) a 

városok végén messze. Csak kisded levén, olyan messzünnen gyalog úgy 

jártam
402

), az urakot supplicaltam
403

); senki közülök oly becsülettel nem látott
404

) 

s nem szólott
405

) mint Bethlen Farkas; mert gyakran estve menvén a szállására, 

mikor későn jöttek le
406

) udvartól, csak egyedűl magamra, a maga inasával 

lámpással kisértetett le
407

) a szállásunkra. Bánffi György is . . . . . becsülettel 

fogadott
408

) s megparancsolta
409

) inasainak, mikor oda megyek, bébocsássanak, s 

az anyám supplicatióját bé is vitte
410

) a fejedelemnek. De mind haszontalan 

volt
411

). A fejedelem előtt is Fejérvárt, mikor a templomból kijött
412

), térdre 

estem
413

), úgy adtam bé
414

) a supplicatiót, még sem lőn
415

) semmi haszna Teleki 

Mihály miatt. Mig utoljára megengesztelődvén
416

), maga intimáltatá
417

) az 

                                                                                                                           
398

 Teljes múlt. 
399

 Jelen. 
400

 Teljes múlt. 
401

 Teljes múlt. 
402

 Teljes múlt. 
403

 Teljes múlt. 
404

 Teljes múlt. 
405

 Teljes múlt. 
406

 Teljes múlt. 
407

 Teljes múlt. 
408

 Teljes múlt. 
409

 Teljes múlt. 
410

 Teljes múlt. 
411

 Teljes múlt. 
412

 Teljes múlt. 
413

 Teljes múlt. 
414

 Mind teljes múltak (400-414). És miért? holott az eléadásnak elbeszélési képe van. Csak látszik, 

mert közelebbről tekintve, nem folytonos és egymás után rendében következő események sorát 

látjuk benne, hanem egyszer és másszor is, elébb, hátrább és közben történt tények halmazát. 

Ennélfogva nem elbeszélés (Erzählung), szoros értelemben véve, hanem csak tudósítás 

(Bericht). No már, Cserei históriáját figyelmesen olvasva, arra a gondolatra kell jőnünk, hogy a 

múlt idők használatában e volt az elve: elbeszélésben önhangzós, tudósításban mássalhangzós 

múlt. Hasonló, vagy inkább azon elvet olvassuk ki Pető G. krónikájából is. Ezekkel s más 

számtalanokkal szembe, mikép állíthatja Fogarasi, hogy „a mássalhangzós múlt alak általános 

és egyszersmind főelbeszéllési múltat jelent a magyarban”, megfoghatatlan. – Megjegyzem 

még, hogy az említett íróknál a gyors és tartós, megint a folyamában levő és a bevégzett 

cselekvény megkülönböztetése, csak mint mellőzhetlen ösztön következése tűnik elé; mint 

öntudatos elvet nem lehet nálok feltennünk. Minden esetre a feljebb mondottnak a rovására 

soha sem engedik érvényre jutni. 
415

 Itt folytonos és következetes elbeszéllésre menvén át, a rögtön múltat kezdi használni s 

megtartja a szakasz végéig. 
416

 „Meg” a részesülőben, mint bevégzett cselekvény jelelője. 



 

187 

 

atyámnak Hegyesi András által, hogy akár egy úri paripát hozassunk
418

) számára 

Molduvából, akár száz tallért adjunk
419

), az atyám megszabadul
420

). A paripát 

megvevők
421

), hát béna volt
422

), visszaküldé
423

), a tallérokat elvevé
424

). Nem sokára 

azután . . . . . az atyámat elbcsáták
425

); én menék
426

) Szebenben
427

), ott szerzém 

ki
428

) a commissiót, Szebenből Görgényben menék
429

), ott az atyámat kivágák
430

) a 

vasból, s együtt menénk
431

) Szebenben, ott subscribálá
432

) reversalisát, s úgy 

jövénk
433

) haza Ajtára”
434

). 

 

 

I. Mikes Kelemen leveleiből. 

 

103. l. – „Solon, a hét böltsek közül való, a Cresus udvarába menvén
435

) Cresus 

nagy becsülettel fogadá
436

), és megmutatá
437

) neki a kintsét, és mondá
438

) neki a 

Király: ,Látod é, mitsoda gazdag, és boldog vagyok’? de a Philosophustól semmi 

dicséretet nem veve
439

), a melly nehezen esék
440

) a Királynak. Gondolván
441

), hogy 

                                                                                                                           
417

 A pesti kiadásban, mely a calami lapsusokat [51] sehol sem merte kijavítni, részesülőben 

van, mi egészen hibás és értelmetlen. 
418

 Történt dolgok eléadásában akár kéntető, akár jövő forma csak az, a mi lenne, ha jelenben és 

jelenről beszélne a szóló vagy író. A mely nyelvnek igazi „foglalója” van, ezzel él hasonló 

esetben. 
419

 Ua., mint 418 
420

 Ua., mint 418. 
421

 Rögtön múltak, a 422-vel jeleltet kivéve. 
422

 Ua., mint 421. 
423

 Ua., mint 421. 
424

 Ua., mint 421. 
425

 Ua., mint 421. 
426

 Ua., mint 421. 
427

 Ban és ba között nincs latinos különbség. 
428

 Rögtön múlt. 
429

 Rögtön múlt. 
430

 Rögtön múlt. 
431

 Rögtön múlt. 
432

 Rögtön múlt. 
433

 Rögtön múlt. 
434

 Íme egy eredeti íróból csak benyitásra válogatott darabok sorában, minden kivétel nélkül 

egyez minden ige használata az én elméletemmel. Mondhatja-e azt Fogarasi? 
435

 Mielőtt elfogadta Croesus, már ott kellett lenni Solonnak: miért nincs hát a teljesedésbe 

menést jelelő határozó szócska „menvén” előtt? Azért, hogy az accentuált „Cresus udvarába” 

pótolja mind helyét, mind működését. 
436

 Rögtön múltak, mint történet elbeszélésben. 
437

 Ua., mint a 436. 
438

 Ua., mint a 436. 
439

 Ua., mint a 436. 
440

 Ua., mint a 436. 
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majd fel fogja őtet magasztalni
442

), és
443

) még több kintset is mutata
444

) neki, de 

Solon mindezekre csak azt mondá
445

) a királynak: Senki holtáig nem boldog. E ha 

nem tetszék
446

) is a Királynak, el kelleték
447

) hallgatni. Eszébe is juta
448

) idővel; 

mert Cyrus fel prédáltatván
449

) kintsét, és országát, és maga is rabságba esvén, és 

halálra itéltetvén
450

), akkoron eszébe jutott
451

) a Solon mondása.” . . . . . . . . . . . . 

„Osiris az Egyiptomi leghiressebb Király meg győzvén
452

) öt, vagy hat 

Királyokat
453

), és a rabságban tartván
454

), a midőn valahová ment
455

), a szekeret 

ezekkel vonatja vala
456

), és az asztala alatt étette
457

) őket. Egyszer a többi között, 

amidőn vonták
458

) a szekeret, egyik a hat közűl csak a kereket nézte
459

). Osiris a 

szekérben lévén aztot észre-vevé
460

), és kérdé
461

) tőle, hogy miért nézne
462

) 

mindenkor a kerékre? a rab Király felelé
463

) néki: ,Azt nézem, hogy amelly része a 

keréknek fenn vagyon, a le fordúl, és amelly alatt vagyon, a fel megyen.’ Az 

Egyiptomi Király elmélkedvén erről a feleletről, azonnal felszabaditá
464

) a 

Királyokat. . . .” 

                                                                                                                           
441

 Itt a „gondolván” nem bevégzett, hanem folyvást tartó cselekvényt jelelvén, nem kell eleibe 

határozó. Ha elébbi és bevégzett cselekvényt akart volna értetni a levél-író, „meg” vagy 

„elgondolván” lett volna jó, s hinni való, hogy így is írta volna. 
442

 L. a 418-420-as jegyzést. 
443

 Tollhiba; az „és” nem csak szükségtelen, hanem rossz is. 
444

 Rögtön múlt. 
445

 Rögtön múlt. 
446

 Rögtön múlt. 
447

 Rögtön múlt. 
448

 Rögtön múlt. 
449

 Bevégzett tényt jelelő részesűlő. 
450

 Lásd fennebb a 435-ös jegyzést. 
451

 Itt már vége levén az elbeszéllésnek, tudósító modorban teljes múltat használ; mintegy a 

mese tanuságát mondván el vele. 
452

 Mint a 449-nél. 
453

 Latinismus. 
454

 Folytában levő tényt jelelő részesűlő. 
455

 Folytonos és ismétlő múlt. 
456

 Kezdő múlt. Mintha csak annyit akart volna jelenteni, hogy mindannyiszor befogatta a 

királyokat. Tovább nem is használja ezt a formát. 
457

 Tiszta folytonos múlt. 
458

 Tiszta folytonos múlt. 
459

 Tiszta folytonos múlt. 
460

 Rögtön múlt, az egyszerre beálló és azonnal el is múlt cselekvény jelelésére. 
461

 Rögtön múlt. 
462

 Latinismus. Bizonyítja a „folyvást” helyett használt „mindenkor” is a latin „semper” 

kaptájára. 
463

 Rögtön múlt. 
464

 Rögtön múlt. 



 

189 

 

114. lap. – „de mindazoknak a halál a vége. Szegény Bercsényiné Asszonyom 

is azon végezé el
465

) az életét, a ki is már egynehány napoktól fogvást 

betegeskedvén, és nem annyira szenvedvén fájdalmakat, mint a természetnek 

magában való elfogyását, mint a gyartya, úgy aludtt el
466

) tegnap három óra felé 

délután. Már észre vettük
467

), hogy tsak hamar elaluszik
468

), holmi kérdéseket 

tettek
469

) a rendelése iránt – az Urunk az ágya mellett volt
470

) és mindenre 

megfelelt
471

), és sőtt még valamit akart volna
472

) mondani a Fejedelemnek, már el 

is kezdette volt
473

), de egy két szó után tsak tsendesen kimulék
474

) e világból – alig 

vettük
475

) észre halálát. Sokat kivánkozott
476

) szegény a mulandó hazájába, de az 

Isten az örökös hazájába vitte”
477

). 

                                                 
465

 Ez az egész szakasz tudósító modorban van írva: e hát nem elbeszéllő rögtön múlt, hanem 

imént történt eseményről való tudósítás. 
466

 Tudósító teljes múlt. 
467

 Tudósító teljes múlt. 
468

 Jövendő a múltban. Lásd a 418)–420) jegyzést. 
469

 Teljes múlt. 
470

 Teljes múlt. 
471

 Teljes múlt. 
472

 Feltételes múlt. Magyarázata nem ebbe a fejezetbe tartozik. 
473

 Előző múlt. 
474

 Rögtön múlt. Csaknem belé esik az elbeszéllő modorba. 
475

 Tudósító teljes múlt. 
476

 Folytonos múlt, elbeszéllő árnyalattal. 
477

 Tudósító teljes múlt. 
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A MAGYAR MONDATRÓL 

III. 
 

 

 

 

A MAGYAR MONDAT 
 

BRASSAI SÁMUEL L. TAGTÓL 
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III. ÉRTEKEZÉS
*
 

TŰZETES RÉSZ 
Előadatott junius 20. 1864. 

 

 

II. FEJEZET 

A magános határzók 
 

 

„Nisi utile sit quod feceris, vana est” [1] – stb. ez a – valódi értelmében s 

helyes alkalmazásában aranyat érő mondás lebeg szemem előtt, midőn a kitűztem 

tárgyban harmadikszor fogom kezembe a tollat. – „Szerecsent mosni” köztudat 

szerint nem tartozik az utilis foglalkozások sorába, s engem az a lehetség aggaszt, 

vajjon nem azt mivelem-e, midőn talán csak ámítom magamat, hogy nyelvünk 

szép testének kapott fekélyeitől való megtisztításában fáradozom. – Nem kell 

roszra magyarázni, hogy én a csaknem egy szuszban magasztalt édes nyelvünket a 

szerecsenhez hasonlítom. Elsőben, minden hasonlításnál a tárgyak csak a kitűzött 

viszonyban vannak egynemüeknek véve. Másodszor, én nem vagyok Lamarckista, 

s nem tartom a szerecsent az emberi nem alsóbb fejlődésű fajának. Az, a ki a 

közmondás, illetőleg mese szerint, „szerecsent mos,” két tekintetből komikus alak. 

Elsőben azért, hogy hibának tartja a szerecsenben a feketeséget; másodszor, hogy 

oly esetleges minőségnek, melyet külmiveletekkel el lehet távoztatni. – No már, ha 

úgy találna kiütni, hogy azok a nyelvünkön lenni követelt fekélyek nem azok, sőt 

átalában nem is történetes kórjelek, melyek mulandó bajra és oly állapotra 

mutatnak, hogy vagy gyógyulást vagy halált várhatunk következtökben, hanem a 

nyelv fejlésének szervies és kimaradhatatlan mozzanatai: abban az esetben 

mindkét tekintetből szintoly nevetségessé tenném magamat vak 

buzgólkodásommal, mint a szerecsent mosogató vagy az a vénülni nem akaró 

gavallér, a ki élemedett koránál fogva őszbe elegyedett szakállát szénfeketére 

festvén, jobban értesült korbeliei elámításával kecsegteti magát
1
) – hasztalanul. 

                                                 
*
 Az I. Értekezés (Általános elvek) az Értesítő I. kötete (1860.) 279–399. 11. áll; a II. Értekezés 

(a tűzetes rész I. fejezete) a III. kötet 3–127. lapjain. 
1
 Ha ilyest gavallér vagy nem-gavallér teszen hajával vagy arczával, ám lássa. Következései 

csak őt érdeklik. De midőn í r ó míveli azt, s nem maga szakállával, hanem a nemzete 

nyelvével, ahoz már mindnyájunknak van szólója. Pedig jeles példáink vannak e nemben, kik 

szegény nyelvünk arczát vénnek, rútnak, s szakállát szürkülőnek költvén, kenik fenik az idegen 

festéket reá, állítólag szépítése végett. „Bocsásd meg, Uram, nekik, mert nem tudják mit 

cselekesznek.” Hanem a bocsánat vétket tesz fel; s a vétek bizony annál nagyobb minél 

nagyobb az ártalom, s az ártalom ez esetben egyenes arányban van az író népszerüségével. Nem 

köpenyeg, a ki nem olyan, ne vegye magára. 
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De reménylem, hogy én nem kecsegtetem oly hasztalanul magamat. Hogy baj, 

igazi baj van, arról mind sűrübben hangzanak a panaszok. Itt is, ott is elkiáltja 

magát egy szózat: 

„Something is rotten in the state of Denmark;” 

mire mások 

„Proximus ardet Ucalegon”-nal [2] felelnek. Hisz az akademia maga is jutalmat 

tűzött ki a „nyelvrontó szólásmódok” lajstromozására s ellenök szolgáló szerek 

javaslására. És most legközelebbről mit olvasok oly toll alól, melyet a status 

quonak egyik legóvatosabb védője tart a kezében? Íme: „Annyi bizonyos, hogy a 

magyar syntaxis kérdése égető kérdés, s örvendünk, ha minél többen foglalkoznak 

vele. A szókötési nyelvérzék mindegyre homályosul, valami erőszakos szórend 

kapott fel; az igék vonzata bizonytalanná mosódik s germanismussá fajul, a nyelv 

intensiv ereje szétmállik. Volt idő, midőn egy-egy idegen szólam meghonosítása 

nyereség vala, mert általa a mondat tömöttebbé, rövidebbé lőn; de most oly 

kitételek hatalmaznak el, melyek a nyelv erélyét, szabatosságát, eredeti zománczát 

tönkre teszik; úgy, hogy valamint régebben az újítás, úgy most „conservatio” (még 

a szemété is? tán kompostnak?) a feladata minden nyelve mellett buzgó 

magyarnak. Tehát ne hagyjuk a nyelv történeti jogait!”
2
) 

E két példa elég a kimutatására, hogy ha netalán hibáznám, nagyon tekintélyes 

társaságban hibáznám; sőt biztatást nyujt, hogy még igazam is lehet, s imént 

nyilvánított aggodalmam felesleges. Ámde nekem nem csak biztatás, hanem 

meggyőződés, sőt hitemnek másokba átültetése is kell, azér’ nem árt egy pillanatot 

vetnünk más nyelvekre is, ha okulhatnánk valamit belőle. 

A mivelt nyelvek előttem ismeretes irodalmaiban az imént idézém-féle 

panaszok és szemrehányások vagy éppen nem hallszanak, vagy ha igen, a nálunk-

valókhoz képest hasonlíthatlanul csekélyek. Livius patavinismusai, vagy Gibbon 

gallicismusai a nálunk széltiben divó germanismusokhoz és soloecismusokhoz 

mérve azok, a mik az Alföld homokbuczkái a Chimborazó csúpjához. 

Észrevételökre oly finom fül kellett, minő Mozarté volt a zenében, mint a ki 

idegen helyt kezébe vett hegedűről megmondá, hogy egy fertály hanggal alább van 

hangolva, mint az övé otthon. – Ama nemzetek íróinak hibáztatott szólásmódjai 

szokatlanok, még idegen színüek is lehettek, de az illető nyelvek analogiáinak 

fittyet nem hánytak. Ha angol, franczia, spanyol, olasz, hollandi iró oly stylussal 

írna, a milyet ma állítólag magyarul minden lépten nyomon olvasunk, sőt a 

nyelvérzéknek onnan származó, kikerülhetlen butulása következtében már – és 

hovátovább sűrübben – hallunk is: az olyat ama nemzeteknél nem hogy 

megrovásra, de kaczajra sem méltatnák, hanem vagy világosan kitagadnák, vagy 

az elhallgatás lassu de biztos halálára kárhoztatnák. Pedig azok a nyelvek is 

fejlettek és változtak. Cousin vagy Guizot nyelve felülegesen tekintve, mintha nem 

a Montaigne-é vagy Amyot-é volna; Sheridan drámai stylusa – csupa nyelvészeti 

                                                 
2
 L. „Koszorú, szépirodalmi és ismeret-terjesztő lap.” 1863. II. félév. 20. sz. 479. lap. 
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tekintetből – bizonyosan különbözik a Shakespearétól. De közelebbről vizsgálva 

felleljük a külső és belső azonosságot, még pedig abban a viszonyban, hogy az 

újabb író egészen benne van a régiben. Igen is! mert a nyelv fejlését képesek 

vagyunk egyetlenegy vonással jellemezni: azzal, hogy e g y s z e r ü s é g r e  é s  

s z a b á l y o s s á g r a  t ö r e k s z i k
3
). A nálunk tapasztalt változásbeli 

mozzanatok pedig éppen az ellenkező bélyeget viselik. A ki azt állítná, hogy a 

természetes fejlés eredményei, azt is bizvást hihetné, hogy az „Epistolae 

obscurorum virorum” stylusa a római latin nyelv természetes fejlődése. 

Gondolom, azt hitte „Magister Ortuinas Gratius” is, kinek nem egy képviselőjét 

tudnám megnevezni nálunk. [3] 

Tekintsünk még egy más, csakugyan rokonos jelenséget. A például s 

hasonlításul vett helyeken soha sem találkozunk azzal az óhajtással: bár volna 

syntaxis az írók utasítására és szabályozására a „szóvonzat”-ban
4
) és 

„szórendben”, mint a milyen a feljebbi idézetemben is van foglalva. Mind a 

kettőben az illető nyelvet beszélő nemzetek s egyének, kiki a magáét, oly 

természetesnek tartják, hogy képzelni sem tudják, miképp lehessen ellene véteni, 

vagy miképp lehetne másképp mint a hogy van. Büntető törvényeket nem a 

becsületes emberekért írnak. Elannyira, hogy bátran mondhatni, hogy, azoknak a 

nyelveknek honi használatra syntaxisok sem volt. A szanszkrit nyelvben a honi 

nyelvtan a tökélynek magas polczán állott, de syntaxissa maig sincs. Eredeti római 

és görög mondattant is hasztalan keresnénk. Nyelvészeti nyomozásaik, mint a mai 

philologiáéi, a szók származása körül forognak. Nincs továbbá franczia syntaxis – 

– Ne tessék interpellálni; mert hiszen én, mint „franczia nyelvmester” irója, 

meglehetősen összeszereztem a kellő segédeszközöket, s előttem áll egy falka 

vékonyabb vastagabb könyv „Syntaxe française” czím alatt, de mi van ezekben az 

úgy nevezett syntaxe-okban? Elsőben, concordantiai tényekre vonatkozó 

szabályok halmaza, a melyek csekély alkalmaztatással szintúgy illenének húsz 

                                                 
3
 Kétségbe hozhatatlan tény ez, és szembetünik világosan, főképp azoknak a nyelveknek a 

fejlésében, melyeknek történelméről eléggé hosszu időszakra terjedő okmányok tanuskodnak. 

Ilyenek pl. a szanszkrit, görög, német, franczia. Mindnyájoknál az analogia hová tovább, 

nagyobb mondhatni, zsarnoki hatalomra vergődik. Az előkorban a beszélő, sőt az író is a 

szobrászhoz hasonlít, s a nyelv agyagjából szabad kézzel képez alakokat a gondolat 

kifejezésére, holott az utókorbeli majdcsaknem gipszöntő, s amazok által készített mintákba 

önti képeit. Melyik német író volna oly merész, hogy egy új keletü igét a nyelvtanároktól 

úgynevezett szabálytalan – (csak olyan nevezet ez, mint mikor a porosz Junkerthum a 

népkamarát „féktelen”nek bélyegzi) – formára hajtogasson? Igaz, hogy az a szabályosság, az 

analogiához való ragaszkodás, akár az alaktan, akár a szófűzés tekintetéből, csökkenti a 

hajlékonyságot, és merevenséget, egyhanguságot szül. Montaigne, Rabelais, Amyot stylusa, 

melyet a most megállapodotthoz mérve incorrectnek kell mondani, jóval hajlékonyabb, a 

gondolatnak sokkal több árnyalataihoz simul, mint a Voltaire-é vagy Rousseau-é. De hiába! 

ezen már nem segíthetni. A kecskét is, a káposztát is egyszerre és együtt megőrizni senkinek és 

semmiben sem sikerül. Analogia vagy Bábel! Tertium non datur. [4] 
4
 Nem az én szóm. Tiltakozásom okát megírtam már értekezésem I. részében. Itt is csak 

idézetképp éltem vele. 
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más és különböző nyelvre, mint a francziára, s a melyekből utoljára is nem annyira 

szófűzés-, mint helyes irásbeli – igazabban: bévett irásbeli tanuságokat vonhatni. 

Másodszor, az analogiától eltérő szólásmódok elemzései és magyarázatai. 

Harmadszor, oly eseteknek, melyekben az irók gyakorlatai eltérnek egymástól 

vagy éppen ellenkeznek egymással, megvítatásai. De idegen nyelvü, a ki 

„szóvonzatot” vagy „szórendet” akarna belőlök tanulni, azt tapasztalná, hogy 

hiában dobta ki érettök a pénzt. Kérdéseire a legjobb esetben orákulumszerü, 

legtöbbször éppen semmi feleletet nem kap, és megkísértett stylusa hibáit, 

melyeket, – mint idegen, – nyelvérzéke hiánya miatt követett el, szabályaik 

nyomán soha kiigazítni nem fogja. Mindezek illenek a többi élő nyelvek honi 

használatra szánt, eredeti nyelvtanaira is; és ebből s hasonló viszonyokból érthetni, 

miért ejté ki tollán Grimm Jakab azt a paradoxont, hogy „a syntaxis alig is tartozik 

a nyelvtanba.” 

Azt hiszem, nagy merészség nélkül kimondhatni azt a kettős elvet, hogy a hol 

bizonyos specificus gyógyszer nagyon kapós, az illető baj is megvan; a hol pedig 

amannak nincs kelete, a nyavalyáról is keveset vagy semmit sem tudnak. És így 

önöknek el kell ismerniök, hogy midőn más nyelvek változott állapota természetes 

fejlődés következménye, a mi irodalmi nyelvünké bizony aphthás kórállapot
5
), 

melynek gyógyultát részint természettől várhatni, részint illő szerekkel segíthetni 

és siettethetni. – Az illő szerek egyike pedig a biztos alapokra épített mondattan. 

Egy ilyet kísértettem s kísértek én meg jelen értekezéseim sorában, s ezennel 

további készület nélkül folytatásához fogok. 

 

 

1. §. 

 

Teendőnk. 

 

Az ige, mint az I. fejezetben ki van mutatva, egymaga, egyszerü alakjában is 

képes egy teljes és érthető mondatot alkotni. De az a gyakorlatban természetesen 

igen ritka eset. A tény rendszerinti, csaknem mindenkori állása az, hogy az igét 

más nemü szókkal támogatjuk, melyek értelmét kifejtik, magyarázzák, fokozzák, 

minősítik, meghatározzák, szélesítik, korlátolják, hozzája tartozó körülményeket 

jelelnek. Nem úgy értjük, mintha mindezeket egyszerre mivelnék, hanem egyik 

egyiket, a másik másikat, néha többet, néha kevesebbet. Az ily támogató szavakat, 

egy a nyelvtanokból ismeretes eszme nevének szélesb értelmet tulajdonítva, 

igehatárzóknak, és midőn összevétéstől nem félhetünk, egyszerüen csak 

határzóknak nevezzük. 

                                                 
5
 Némi részleteit ennek az állapotnak törekedtem fejtegetni két czikkemben: „Mégis valami a 

fordításról”, és „Nyelv és nyelvészet”, a „Szépirodalmi Figyelő” 1861. 1862. évi folyamaiban. 

A vád súlya leginkább fordítóinkat terheli. 
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Ez a kiszélesített eszme levén a magyar mondat alkotmányának egyik talpköve, 

szükséges minden iránta támadható kétséget már kezdetben eloszlatni. 

Kérdezhetnék ugyanis, hogy létez, vagy fel van-e véve az az eszme a nyelvtanok 

rendszereibe átalánosan, vagy valamelyikében különösen? Ha nincs: miért kellett 

felállítani? Ha megvan: hogy lehet, hogy nem gondoskodtak megnevezéséről? – A 

két kérdésre egyetlen egy szóval felelünk; mert midőn az elsőre azt mondom, 

hogy: nincs, a második csaknem feleslegessé vált. S ha okát adom, hogy miért 

nincs, abból azt is jó rendén át fogják látni, miért állítottam fel. 

Az eszme, t. i. az ige körül a fennrészletezett végből csoportosuló szavak 

fogalma, igen is megvan minden nyelvben, melyben az ige alakilag ki van 

fejlődve. Úgy de a nyugateurópai – analyticus – nyelvekben oly különbözö, 

egymástól oly élesen elváló rovatokra oszolnak azok a szavak, hogy az illető 

nyelvészek igazán nem látták a sok fa miatt az erdőt, azaz, a különös és különféle 

viszonyok miatt az átalánost. Egy franczia nyelvész, például, átalánosításra húzó 

nemzeti hajlama daczára nagy szemet meresztene, ha azt állítnák előtte, hogy 

sujet, attribut és complément egyrangu (coordinált) fogalmak, s e nevezetek alatt 

az igéhez való közös és egynemü viszonyuk rejlik, melynek mint felsőbb 

fogalomnak van alája rendelve a megnevezett három. Úgy volna vele, mint a 

természetrajzi rendszerekkel ismeretlen és a logikai elemzésekben járatlan egyén, 

a kinek ha mondanók, hogy az elefánt és a geleszta egynemüek és mindakettő 

állat, megcsoválná a fejét s imígy felelne: „hogy az elefánt állat, azt még csak 

megengedném, mert hasonlít valamennyire az ökrömhöz; de a geleszta bizony 

nem állat, hanem féreg!”
6
 Még inkább elfedte a kérdéses eszmét egy más 

                                                 
6
 Lássuk csak, hogy elemez a franczia, a ki valamennyi európai nemzet közt legtöbbet törődik a 

grammaticájával: (Poitevin: Étude raisonnée de la syntaxe française. Paris. 1843. 3. s köv. lap.) 

„Toute proposition se compose de trois parties essentielles; 

1-o D’un Sujet qui représente l’idée principale, l’objet sur lequel on porte le jugement”? Már 

mért legyen „principale”? És hogy lehet a „sujet” egyszersmind „objet” is? Leginkább azonban 

a szabatosság ellen vét. „D’un Sujet, qui représente l’idée sur laquelle se porte le jugement” 

teljesen elég lett volna.) 

„2-o D’un Attribut qui représente l’idée secondaire, celle qui sert de terme de comparaison 

avec le sujet.” – (Itt ismét kérdem: miért, mennyiben „secondaire”? Hiszen ha két lényeges 

dolog közzül valamelyik nélkülözhetőbb a másiknál, természetesebb, hogy a 

nélkülözhetetlenebbet mondjuk „principale”nak s a nélkülözhetőbbet „secondaire”nek. Már 

pedig amaz az „attribut”; mert „sujet” nélkül mondhatni propositiot, „attribut” nélkül nem. „Un 

roi était” – melyben az „un roi” sujet, csonka mondat, melyet semmi hézagpótlóval nem lehet 

kiegészíteni. Ellenben: „Il était un roi”ban „un roi” attribut, „il” pedig csupán hézagpótló 

képviselöje a sujetnek, s legkisebb „idée” sem rejlik sem benne, sem alatta, nemhogy maga 

„idée principale” volna. Különben is az alanyra és mondományra, fő és „másodrendü” – 

helyesben „mellék” – jelzőket ruházni felesleges szószaporítás; sőt káros, mert szabatosságát 

veszti vele az értekezés. Végre, tagadom hogy a mondomány az alanyra nézve csak hasonlító 

kifejezés – terme de comparaison – volna.) 

„3-o D’un Verbe qui exprime le rapport de l’attribut au sujet.” – (Ez a logikai „copula”, 

melynek lényegessége ellen tanuskodnak azok a nyelvek, a melyek el tudnak lenni nála nélkül.) 
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„Ces trois parties, qu’on nomme Élements logiques, ne sont pas toujours exprimées d’une 

manière distincte.” (Azaz: mindenik egy-egy külön szóval. Példát mond reá a következő.) 

„– Le Verbe et l’ Attribut peuvent être compris dans un seul mot; ainsi, dans ces propositions: 

L’amitié FINIT – oů – la défiance COMMENCE.” finit comprend le verbe est et l’attribut 

finissant, et commence comprend le verbe est et l’attribut commençant.” – (Ez az a horog, 

melylyel akárminemü mondatot a logikai itélet hatósága alá akarnak kaparítni a nyelvtanárok. 

T. i. az az állítás, hogy p. o. „a madár repül” tökélyesen egy értelmü ezzel „a madár repülő.” De 

csak olyan fogás biz’ a, mintha a füles és nem-füles baglyok osztályozását akarnók 

elenyésztetni azzal az erősséggel, hogy ha a fülesbaglyoknak a fülét levágnák, azután mind csak 

egyféle, ú. m. fületlen bagoly lenne. De az elemzés is rosz, mert ebben hogy „a madár repül” 

nincs meg okvetetlenül és átalánosan az az állítás, hogy a madár repülő (állat), csak az a 

jelenleg történő esemény, hogy egy bizonyos madár, most, repül. Ezt tehát, ebben az 

értelemben részesülő formába nem lehetvén öltöztetni, nem is tartozik a logikai itélet rovatába. 

No de e nekik mindegy. Mihelyt a részesülőt becsempészhették, illett nem illett, 

tulajdonítmányt csináltak belőle, s a nem nevezőnek használt főnév, névmás, vagy az 

igehatárzó, nem az ige, mint ige, határozója – mint némelyek hívják: vonzata, – hanem a 

részesülőé, mint tulajdonítmányé; szerintök hát ezt: „Brutus megölte Caesart”, csak úgy lehet 

nyelvtanilag felfogni, ha elemezzük, imígy: „Brutus Caesar megölője volt.” És ezt: „Most jövök 

a korcsomából”, imígy: „Én most a korcsomából jövő vagyok.” Aztán bár következetesek 

volnának; de például felvett nyelvtanárunk, miután, a „Complement”-t így értelmezi. 

„On donne le nom de Complément de logique à tout ce qui sert à compléter, à achever le sens 

du sujet et de l’attribut.” – (és miután fel is osztotta determinatif, qualificatif és explicatif-ra, 

egyszerre egyet fordul a sarkán, s így folytatja:) 

„Outre, ces trois compléments, il en est trois autres qui sont purement grammaticaux; savoir: 

le complément direct, le complément indirect, et le complément circomtanciel.” – 

(De hogy ezek a „más” új complément-ok az elébbiekhez minő viszonyban vannak, vajjon az 

igéből bonczolt részesülő kiegészítőjei-é, vagy a bántatlan igééi, arról tökélyesen hallgat 

elemzönk, hanem egyszerre csak példát ád reá, melyből okosodjunk ki a hogy birjuk:) 

„Voici un exemple qui les renferme à peu près tous: 

Jusqu’à présent j’ai publié les justices du Trés-Haut dans des temples couverts de chaume. 

(Bridaine.) 

En analysant, on aura: 

Sujet, verbe et attribut: j’ai été publiant. 

Complément circonstanciel: jusqu’ à présent. 

Complément direct: les justices. 

Complément déterminatif: du Trés-Haut. 

Complément indirect: dans des temples. 

Complément qualificatif: couverts de chaume. 

(Most már jól értjük a példamondat egész szervezetét!) 

Szövegem bevezetésében azt mondám, hogy honi nyelvtanáraink nem birták magukat 

felszabadítani, (bármennyire ösztönözte – vagy legalább ösztönözhette volna – őket nyelvünk 

eltérő és más nemü szelleme,) az idegen minták nyüge alól. Íme mindjárt hasonlítsuk össze 

Szilágyi J. (A magy. szóköt. szab. koszorúzott pályamunka. 1846. 24. s köv. l.) elemzését a 

franczia idézettel: 

„Mik a mondat lényegei? . . . . . Hárman vannak: 

a) Első, a főeszme vagy tárgy, melyre a többi néz, . . . . melyről valamit mondunk . . . Az 

alany. 

b) Második, mit a főeszme állapotáról itélőleg mondunk . . . . A mondomány. 
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c) Harmadik, ennek kimondása, azaz: olyan szó, mely kijelenti, hogy az itélet . . . . a fő 

eszmére vitetik . . . . Kapocs vagy kötige.” 

Nemde, mintha csupa fordítása volna a franczia nyelvtanár értelmezéseinek? De a 

hasonlatosság ezzel még nem szűnik meg. Arra a kérdésre: „Melly beszédrész lehet alany?” 

majdnem szóról szóra azt feleli a magyar nyelvtanár, a mit a franczia: „Főnév, névmás, 

határtalan mód, színleg melléknév.” (NB. Adverbium, adjectivum képében, e helyett: főnevet 

színlő melléknév. A legrégibb mondolatban, a Szacsvai M. Kurirjában, olvastuk: „az én tanítóm 

nem tökleg vagy szamárlag, hanem ugyan plátólag. Íme! a mi akkor gúnyos példázat volt, most 

egy magyar szókötő tanár szabályos stylusa!) 

Zavaros eszmében sem marad hátra magyarunk a franczia megett. Poitevin feljebbi 

értelmezései alkalmával, csak a copulát nevezi (¢t’ ™xoc»n) [5] verbe-nek, de azután, minden 

felvilágosítás nélkül a szerinte ebből a verbe-ből s az attribut-ből álló mondománynak is verbe 

nevet ád. Szilágyinak az attribut is mondomány („minőségi m.”), a kötige is mondomány, 

(„irányzati m.”) s utoljára akármely ige is mondomány. „Nem volna ugyan tulajdonképpen az”, 

szabadkozik, de még is, csak „így szólunk felőle – grammaticalis szempontból.” Úgyde, ha „a 

szókötés csak formát határoz” (Sz.), mit használ grammaticában „logikailag” így bontani fel: 

„Ülök” = én ülő vagyok.” 

A complément felett lebegő homályt végre éppen úgy nem deríti fel a magyar író mint a 

franczia. Példájában: „A közjót önzés nélkül szerető ember, fölötte ritka lény volt mindenha e 

világon,” szerinte ezeken: ember, lény, volt, kivül a többi mind magyarázó vagy mint későbbre 

nevezi: szóegészítmény. Igen, de látnivaló, hogy a franczia elemzés nyomán: 

Alany, mondomány és ige: ember lény volt. 

Körülményes szóegészítmény: mindenha. 

Határozó szóegészítmény: köz jót szerető, és fölötte ritka. 

Ragos szóegészítmény: e világon. 

Magyarázó szóegészítmény: önzés nélkül. 

Éppen oly kevéssé láttatja bé a mondat szervezetét (organismus) mint a franczia. Sőt még 

kevésbbé, mert ez legalább, ha nem is magyarázza, legalább megkülönbözteti az ő complément 

grammaticaljait, mit Szilágyi nem tesz, ámbár egy egész szakaszt szentel későbbre nekik 

„vonzatok” czíme alatt. 

A zavar nevelésére még tovább is megy sz. a „mondomány” fogalma elmosásában. Nem elég 

hogy tulajdonítmányt és kötigét annak nevezett, hanem a „minőségi mondományneve alatt 

ismét hármat papusált össze: „közfőnevet,” (nem vette észre, hogy p. o. ebben a mondatban: 

„Az a nyelvtanár Szilágyi István” a tulajdonnév olyan tulajdonítmány (attribut) hogy különb 

sem kell), „igét s melléknevet.” Ut serpentes avibus geminentur! [6] 

Visszatérve szövegem passusára, mely e jegyzésre alkalmat adott, azt veszem észre, hogy 

magyar nyelvtanár is lehet, a ki a határzó átalánosított eszméjét nem birja felfogni; mert íme 

Szilágyi is azt mondja: (i. h. 85. l.) „Valamely mondatot tevő szók pedig nem mind esnek 

vonzat alá.” (Akarja mondani: a vonzat fogalma alá, s egyszersmind elfelejti oda tenni hogy „az 

igén és jelzőkön kívül.”) „Nem névszerint azok, melyek a potentialitást és logikát egyesítik 

magokban,” (serpentes avibus sat. és nonsens. Hogy egyesítheti magában egy szó a 

potentiálitást és logikát?) „Milyen az alany és (főképp’ ige) mondomány viszonya;” (Tehát 

éppen a legszorosabb, bensőbb vonzat, melynek kifejezésére ama dicső nyelveknek: 

szanszkritnak, görögnek, latinnak saját ragjai vannak, nem vonzat!) „mert e részben sajátság, 

nem logika tesz törvényt.” Azaz, ha a rosz elemzést logikának nevezzük. A nyelvtanár feladata 

a nyelv sajátságaiban a fenéken ülő logikát kimutatni. 
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átalánosítás: a subjectum és praedicatum dualismusa, t. i. az a hiedelem, hogy 

m i n d e n  m o n d a t n a k  a logikai itélet a typusa
7
). Szóval, a nyugati 

nyelvészek nem tudtak feljül emelkedni saját nyelveik ködén az általános 

nyelvészet derültebb légrétegeibe. Igen de a nyelvtani fogalmak és rendszerek 

tőlök terjedtek el másokhoz és így hozzánk is, mert azokról a nyelvekről, 

melyekben az á t a l á n o s  i g e h a t á r o z ó  eszméje világosabban elétűnik, 

vagy nincsenek eredeti, honi syntaxisaink, – mint a görög, római, szanszkrit 

nyelvekről; vagy ha léteznek is, – mint az arabban, – felfogásuk módja nem hogy 

mintául szolgált volna, de tekintetbe se jött a nyelvtanok szerkesztésében. 

A „határzó” kiszélesített eszméje hiányát észre venni, s azt az eszmét 

felállítani, úgy a hogy, meg is nevezni, az értelemnek egy és azon működése vala 

nálam. Annyival inkább szükséges volt felállítása, mivel ama nyugati felfogás a 

latin és görög szófűzésre nézve (szanszkrit syntaxisnak megkísértéséig sem 

emelkedett még az annyira önhitt philologia szinvonala) – meddő lévén, és 

azoknak sem következetes rendszert, sem egyöntetüséget adni nem birván, 

gyanítni lehetett, hogy magyarra alkalmazása sem lesz sikeresebb. És valóban úgy 

is mutatta ki a tapasztalás, mert minden eddigi magyar syntaxisaink, 

mondattanaink merőben elszerencsétlenedett kisértvények
8
); melyekből sem 

tompúlt vagy ferdített nyelvérzékü magyar, sem idegen, kellő utasítást nem nyer, 

miképp fűzze s főképp rendezze szavait, hogy a magyar nyelvszokásnak valóban 

megfeleljenek. 

                                                 
7
 Nem akarván bár csak látszólag is ellenmondásba keveredni az iménti jegyzés végin ejtett 

nyilatkozatommal, azaz: magam magammal, sietek megjegyezni, hogy csak rövidség okáért 

nevezem xat’eζoc»n „logikai” itéleteknek azokat, melyeket közönségesen „analytikus itéletek” 

nevével jelelnek, t. i. a melyek speculativ okoskodás (syllogismus) alapjaiul szolgálhatnak. A 

mondat mint mondat, még azon szavakkal is, lehet mind olyan, mind másféle, mely utóbbit a 

többségnek hódolva „syntheticus itéletnek” nevezhetnék, ha nem volna némi aggodalmam 

iránta, melynek sem megvitatására sem elhárítására nincs itt hely. – P. o. „a kutya ugat” lehet 

analytikus itélet ebben az átalános értelemben: „a kutya ugató állat”; de lehet syntheticus is, 

midőn valaki egy házban alkalmilag ezt mondaná: „a kutya ugat, (vajjon ki jár oda kinn?)” Ily 

esetben azonban többnyire megfordítná a rendet így: „Ugat a kutya, vajjon sat.” Hasonló ez is: 

„A szarka csereg” és „csereg a szarka, (vendéget vár)” stb. 

Még egyet ez alkalommal. Minthogy a nagy többség az itéletet három lényeges részből 

szerkesztettnek állítja, azt az elvet mely szerint a mondat elemzésére csak a logikai itéletet 

lehetne alapul tenni, tulajdonképpen nem dualismusnak, hanem trinismusnak kellene 

neveznünk. 
8
 Vulgo [7]: „kisérlet”, mely csak úgy lenne jó, ha primitivuma: „kisérl” v. kisérel” helyes 

volna. De azt talán csak nem állítja magyar nyelvész, a ki erre a névre méltó, hogy oly ige-

gyökökhöz, melyek már magukra hajtogatható igéket képeznek, még al el képzők járulhatnak? 

Minő módosítást is tehetne ezek s ilyek mellett: varr, ír, lát, sír, siet, esz-, isz-sat. az l? varrol, 

irol, látal, siral, sietel, eszel, iszal nem merő szörnyetegek-é? Biz! a „kisérel” sem jobb. Tehát 

„kisértvény” = exprimentum, Versuch; mivel „kísérlet” le van foglalva: Versuchung, tentatio, és 

átvitelesen: Gespenst, spectrum, phantasma értelmében. 
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Az új alapul vettem eszme ellenben nem csak biztos vezérfonal gyanánt szolgál 

vizsgálódásainkban, hanem eszközöket is nyujt kimerítő és kielégítő szabályok, 

átalában rendszeres szófüzés alkotásában. Erősségéül állításomnak csak munkám 

egész folyama szolgálhat, és így további készület nélkül fogjunk a határzók 

részletes ismertetéséhez. 

 

 

2. §. 

 

A nevező. 

 

A határzónak, mint nemnek, első faja a nevező. Alaki tekintetben a ragozható 

szóknak ragatlan avvagy csak többséget jelelő ragot kapható törzsöke. 

Ez az értelmezés a magyarban egészen helyes és szabatos. Nem alkalmazhatni 

ugyan sem oly nyelvek tanában, melyekben a nevezőnek is ragja vagy legalább a 

törzsökétől különböző alakja van; sem az olyanokéban, melyekben másnemü 

határzók is jelennek meg hasonló csupasz alakban: de hiszen magyar mondattant 

írunk, s épen oly jogunk van honi értelmezést állítnunk fel, mint a milyen egy 

államnak, saját pénzlábjához szabott pénzt veretni. 

Igen, de a hasonlat tovább is ér, és valamint az állam kénytelen a nemzetközi 

viszonyoknál fogva saját pénzlábját a többiekéhez mérni s kölcsönös viszonyaikat 

meghatározni: úgy mi is kötelesek vagyunk kimutatni a mi nevezőnk azonságát 

más nyelvek azon nevü határozóival. Erre pedig amaz alaki értelmezés nem csak 

elégtelen, hanem szorosan véve az ellenkezőt bizonyítná; tehát valódi, azaz a 

nevezőnek jelentéséből, az igéhez való viszonyából veendő értelmezés után kell 

kutatnunk. 

Kevés ellenmondástól tarthatnék, ha következőleg szerkeszteném a valódi 

(dologi) értelmezést: „A nevezö az a határzó, mely legszorosabb, bensőbb 

viszonyban van az igével.” Hozzá adhatnám még magyarázatul, hogy a 

nyelvtanárok köz állítása szerint az ige mellől a nevező soha sem maradhat el, 

hanem vagy világosan, vagy fedetten ki van fejezve, vagy ha éppen nincs, 

olyankor is szóló és halló mindig oda értik. Világosnak, elfogadhatónak látszik 

úgy-e? Csakhogy nem üti biz’ az a mértéket; mert: egyfelől, az igazi személytelen 

igékhez semmi nevezőt nem értünk, nem képzelünk, tehát nem is gondolunk; 

másfelől a nevezőn kivül lelünk más határzót is, mely éppen abban a viszonyban, 

tehát szintoly szorosban és bensőben van az igével. Mathematikai igazság, hogy az 

accusativus éppen úgy van a kiható igéhez, mint a nominativus a szenvedőhez.
9
) 

                                                 
9
 A nélkülözhetetlenséget, a v a g y  világosan kimondott, v a g y  csak odaértett állapotban nem 

ugyan egyenesen a nevezőről, hanem az alanyról szokták állítani a nyelvtanárok. De alany és 

nevező oly elválhatatlanul összeforrott fogalmak náluk, hogy a legnagyobb paradoxonnak 

tartják s hallani sem akarják, midőn azt állítom s példákban ki is mutatom, hogy más alaku 

nevek is lehetnek valódi alanyok. Már pedig világos, hogy ebben: „a búzát aratják,” éppen úgy 
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És még ha ez az ellenvetés nem lenne is, a „legszorosabb, legbensőbb viszony” 

határzatlanabb vonás, mintsem definitióban a fogalom megkülönböztető jegye 

gyanánt szolgálhatna. Határzottabbá pedig másként nem tehetjük, mintsem ha, 

mintegy darabokra szaggatva, azt mondjuk: hogy a nevező jelelte dolog a cselekvő 

ige cselekvényét c s e l e k s z i , a szenvedőét s z e n v e d i , s a közép igéének 

á l l a p o t á b a n  v a n . Ennél messzebb az átalánosítást nem vihetni, és így a 

valódi értelmezést sem lehet tökélyesen sikerültnek mondani. 

Tantae molis erat Romanam condere gentem. [8] 

De hiszen közös baja ez minden inductiv értelmezésnek. Kérdjük meg csak a 

többi természettudományokat: physikát, kémiát, melyek magukat oly büszkén 

szeretik „exact”-oknak nevezni, és már a philosophiában is mind törvényadó, mind 

végrehajtó hatalmat tulajdonítnak magoknak, vallják meg őszintén, van-é egyetlen 

egy tapasztalati fogalmuk, melynek értelmezése többre ment volna annál, a milyet 

a nevezőre nézve fel tudánk hajhászni? 

Hogy azonban a tárgy egy oldalát se hagyjuk vizsgálatlanul, lássuk, ha éppen 

mondattani tekintetből nem kísérthetnénk-é meg egy újabb értelmezést, imígy: „A 

nevező, az a határzó, mely az igéjével személyben és számban megegyezik”? 

Valódi értelmezésnek ugyan alig, vagy éppen nem, de alakinak, azt tartom, 

bizvást elfogadhatni. Csakhogy ismét nem egészen átalános, mivel csupán oly 

nyelvekben alkalmazhatni, melyekben az igének hajtogatása van. Az ilyenekre 

nézve már csaknem kivétel nélkül
10

) érvényes, és közéjök tartozván a magyar 

nyelv is, hasznát vehetjük. 

A lehetőségig megismekedvén a nevező átalános természetével, lépjünk a 

magyar nyelvbeli különös viszonyaira. 

A nevező viszonya az igéhez dologi tekintetben a mi nyelvünkben is az, a mit a 

már megvítatott valódi értelmezés tart, s a mit hát szükségtelen volna ismételni. 

De ezzel csak annyit akartunk állítani, hogy azok a viszonyok nálunk is mind 

megvannak. Azért még lehetnek más különösök, nyelvünk sajátai.
11 

                                                                                                                           
alany az accusativus, mint a vele tökélyesen egyértelmüben: a búza arattatik. A szanszkritban 

nagyon gyakori az ilyes kifejezés, mint: 

„Hiranjakén’ óktam” (A Hiranjaco v. per Hiranjacum dictum [est]), mit másutt imígy fejez ki: 

„Hiranjaka uvácsa” (Hiranjacus dixit.) [9] Ott hát az instrumentalis casus viseli az alany 

szerepét, és nem létez semmi más nevező, melyre gondolni kellene okvetetlenül. Az 

instrumentalis is lehet tehát éppen oly szoros és benső viszonyban az igével, mint a nevező. 

Lehet a genitivus is, p. o. „sapientis est proprium, nihil, quod poenitere possit, facere. [10] 

Megint a dativus ebben: „Non, quod quisque potest, ei licet.” [11] 
10

 A görög nyelvnek van az a sajátsága – mélyebb vizsgálat hijával szeszélynek nevezhetnők, – 

hogy a neutrum pluralisa mint nevező mellé singularisba teszi az igét. „t£ zùa tršcei.” [12] 

Kivételnek tekinthetni alakilag a collectivum melletti ige többes számba tételét is. „Pars 

perexigua Romam inermes delati sunt.” [13] Hát ehhez mit mondunk: „Ipse meique vescor” 

(Horat.)? [14] 
11

 Hogy lássuk, miképp’ kaptam a magyar szórend ügyét, szolgáljon két idézet a status quo 

jellemzésére: 
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I. A „M. Ny. Rendszere” a következő szabályokat adja: 

„144. §. A  s z ó r e n d  á l t a l á n o s  s z a b á l y a i .  –  

1) A határos módú ige a mondat sarkalatja. 2) A mondatban az ige bír legnagyobb s 

legáltalánosabb nyomosító erővel. 3) Nyomosító erővel birnak még az is kötszó, s a tagadó és 

tiltó nem, ne; sem, se; sem nem, se ne szók.” (Ennyi és nem több! – A 2. pont érthetetlen. Nem 

tudni, azt teszi-é, hogy az igén magán van-é az accentus, vagy – szó szerint értve – hogy más 

szókat nyomosít? Az utolsó pedig még nem is „általános” szabály. Legfurcsább azonban az, 

hogy ezekben a „szórendről” czímzett szabályokban egy betü sincs a szórendről). 

„145. §. K ü l ö n ö s b  s z a b á l y o k : A.Ige. – Azon mondatokra nézve, hol az igén kivül 

semmi nyomosító (tán „nyomosított”) „szó, sem igekötő nincsen, következő szabályok állanak: 

1) Midőn a fő súly az igén van, ez rendesen legelül tétetik, s akkor az utána jövő szó kap 

némi(!) nyomatosságot. 2) Minden egyéb esetekben legnyomosabb azon szó, mely közvetlen az 

ige előtt áll. Úgy látszik(!), hogy az ige nyomosító ereje némileg(!) még a többi előtte álló szóra 

is elterjed, de ezen nyomosság a távulság szerint mindinkább kisebbedik.” (Meglátjuk, hogy 

éppen az ellenkező áll sokszor, még pedig okszerüleg, és nem „úgy látszik”-kal.) „3) Minden 

egyéb szó szabadon soroztathatik.” (!!!) „4) Midőn ige nincsen a mondatban, azt oda kell 

képzelni, vagy más időbe állítani,” (a mi „nincs,” azt hogy lehet „más időben állítani”?), s a 

sorozat a fennebbi szabályok szerint leszen rendezendő.” (A „sorozat rendezendő”!!) 

146. §. B. F ő n é v .  – 1) A főnév midőn egyedűl áll, az igéről előadott szabályok alá 

tartozik; de midőn más fő- vagy melléknevekkel jő viszonyba, vagy névelője van, a sorozatra 

nézve különös szabályokat követ,” (sok szó, kevés értelem!) „és pedig a) A névelő mindenkor 

azon főnév vagy főnévül használt egyéb név előtt áll, mellyet meghatároz. b) Ha a főnév előtt 

akármi és akármennyi jelző áll is, ezeket a névelő mind megelőzi; c) A jelzős főnév, ha az igét 

közvetlen megelőzi, az igétől nyert nyomosságát a jelzöre viszi át.” (Minden eddigi szabályok 

közt csak ennek és a 144. §. 1)-nek írnék alája feltétlenül.) „d) A jelzők nyomosság kedveért 

utána is állhatnak a főnévnek.” (Fudge! mint Mr. Burchell mondaná.) „c) Midőn több mellék- 

vagy számnév vagy névmás áll jelzőül: a főnév elé, a legnyomosabb közvetlen a főnév elé 

tétetik.” (Fudge!) „f) Midőn a jelző különböző s részint ragozott beszédrészekből áll: a 

ragozottak a mellék- vagy számnévi vagy névmási jelzőt megelőzik.” (E szerint hát jó lenne: 

„A házból kilépő ez az ember!,” s ez közvetlen a főnév elé jő. – Midőn két főnév, mint birtokos 

és birtok, szoros viszonyban állanak egymással: az tétetik közvetlen az ige elé, melyet kiemelni 

akarunk. Rendesen azonban, ha ige nélkül állanak, a birtokos tétetik előre. 3) Midőn több főnév 

ugyanazon tárgyat vagy személyt magyaráz . . . . . a vezeték, vagy ha van, nemzetségi előnév 

legelső helyet foglal; ezek után jő a keresztnév; ezután a czímek . . . . . legutól áll az úr, asszony 

. . . . A gróf, báró stb. idegen szabály után” [azaz: szerint] rakatnak el többnyire . . . . A gazda, 

mester rendesen puszta keresztnév után tétetnek. 

„147. §. C. I g e k ö t ő k .  – Az igekötők . . . . mint külön szók tekintendők”, (Igaz!) „s 

közvetlen az ige előtt és azzal összekapcsolva csak akkor állanak, midőn a súly rajtok fekszik; 

elmozdíttatnak pedig, mihelyt az ige által más szót akarunk nyomosítani.” (Hát ez mit vétett: 

„Az apa a fiát jól elpáholta”?) – „Ha azonban az igekötőn némi súlyt akarunk hagyni, az nem az 

ige után, hanem az ige és a nyomosított szó elé leszen sorozandó. – A határtalan módú igék 

kötőit a határos módú ige kormányozza.” (Eléadásában s tartalmában egyaránt hibás két 

szabály.) 

Czélomra elég; annál is inkább hogy az ezután következők mind olyan aprólékos, és semmi 

átalános elveken nem alapuló szabályok, melyeknek kiigazítása és, nem egyszer, czáfolása csak 

alkalmi jegyzések tárgya lehet. Forduljunk a második idézethez. 
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II. Imre Sándor. Magyar Mondattan. Debreczen 1862. 8. – Mind az író tekintélye, mind 

közelebbről történt megjelenése, kezeskedik róla, hogy itt a magyar szófűzés tanát a tudomány 

eddig elért színvonalán leljük. Hadd lássuk hát: 

„50. §. S z ó r e n d ,  e g y e s  m o n d a t o k b a n .  

I. A mondatban legfőbb fontossága van a mondománynak”, (Írónknál „mondomány” a 

tulajdonítmányt és igét megkülönböztetés nélkül teszi; de azért e helyen mindig csak az igét 

kell érteni alatta) „mint a melyben a mondat egész ereje főkép kifejeztetik.” (Szeretném hallani, 

mikép accentuálná előszóval ezt a mondatot írója?) „Ezért minden más mondattag” (t. i. a 

mondat minden más tagja) „ettől függ. A mely szót ezen kivül ki akarunk tűntetni a mondatban, 

az a mondomány elé tétetik; a mely szót vagy szókat kiemelni nem szükséges, a mondomány 

után, vagy a mondományt megelőző szó előtt állanak.” („szót vagy szókat . . . . . állanak”: Én a 

világért sem hibáztatom, sőt helyesnek tartom. „A mit keressz, az orrod előtt van.” – „Ütöm s 

nem sír.” stb. De ha valaki megbotránkoznék benne, Mondattanának melyik §-ával igazolná az 

író?) „Nevezetesen: 

1) Ha csak alany és mondomány van a mondatban, és sem az alanyra sem mondományra 

különös nyomaték nem esik,” (Magyarban, teljes lehetetlen!) „elűl áll az alany, utóbb a 

mondomány, és ez az egyszerű szórend; 

2) Ha a mondomány különösen kiemeltetik, jelesen: kérdésbe tétetik vagy kivánás 

parancsolás által tétetik fontosabbá: a mondomány áll elől; ez fordított szórend. 

3) A mondatban lévő egyéb tagok úgy soroztatnak, hogy miután az ige elé a kitűntetendő szó 

jött, a többi távolabb a mondomány után vagy eléje.” (A verbum finitum „hol késik az éji 

homályban?”) 

„II. Ajelző előtte áll azon névnek, a melyhez tartozik, akár egyszerü, akár összetett 

melléknévi jelző. Ha a jelzőt kell kitüntetni, az illető főnévvel együtt áll a mondomány előtt.” 

(Írónk a rosz rendezés miatt egyebet mond, mint a mit akart. Így kell vala: „Ha . . . . . . 

mondatban, a mondomány előtt áll az illető főnévvel együtt,” Vagy: „az illető főnévvel együtt 

előtte áll a mondománynak.” Nagyon hiányos szabályoknak kell lenni azoknak, a melyek magát 

a törvényadót sem birják megtanítani a törvényszerü rendezésre.) „De az értelmezvény (hátul 

álló jelző) az ige vagy egyéb mondomány után is állhat, valamint a birtokos jelző is:” (Hogy e 

mit tegyen, ki kell találni. Én részemről: Davus sum, non Oedipus.) [15] 

„Hátul a név után állanak 

a) A rangnevek.” (Tagadom, mint átalános szabályt, de nem a következő tekintetből:) 

„Idegen szórend szerint elől is tétetnek.” (Sőt a legmagyarabb szórend szerint, csakhogy a 

maga módjával, mit majd a maga helyén kimutatok.) 

„b) A m e l l é k l e t . ” (Appositio?) 

„c) Különösen a czéljelentményü r é s z e s ü l ő ,  m i n t  j e l z ő , péld. Zrinyi a hazát 

megszabadítandó . . . .” (Apage!) [16] 

„III. Az igekötő (igeelő) ha a mondat nyomatéka rajta áll, az ige előtt marad, vele 

összeforrva. De ha más mondattag” (az az: a mondatnak más tagja.) „emeltetik ki, az igekötő 

saját igéje után hátra esik.” (Hanyat esik?) 

Ezt sem folytatom tovább, mert itt is specialissimumok következnek a tagadó szócskákról, is-

ről, kötszókról. Ennyiből is bizvást kitanulhatni, hogy a magyar szórend ügye 1846-tól 1862-ig 

nem csak semmit nem haladott, hanem, merem mondani, még ráklábon járt. Az I. idézetben 

leltem legalább három szabályt, mely ellen nincs és nem lehet kifogás. Ebben a II.-ban egyetlen 

egy kikezdés sincs, melyet minden tekintetben helyeselnék, bár mindenikben van valami igaz. 

Stylus tekintetéből sem jobb az Imre eléadása a M. Ny. R. szerkesztőiénél, melynek csak itt-

ott jeleltem ki hibáit. Nevezetes tünemény, hogy franczia nyelvtanárok igen nagy része éppen 
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ebben a hibában leledzik (Pesti G.). Nem állhatom, hogy ne közöljek hasonlítás végett egy 

vádiratot, mely mutatis mutandis [17] reánk is majdnem szóról szóra illik: 

[Come, come and sit you doun; you shall not budge. 

You gonot, till I set you up a glass 

Where you may see the inmost part of you.] 

„Entreprendrai-je, lecteur, de te signaler les innombrables bé vues qui distinguent la 

Grammaire des Grammaires, la Grammaire Générale des Grammaires, et toutes les 

grammaires passées et présentes? Quelqu’un a dit qu’il faut une volume pour réfuter une erreur 

d’une ligne. Combien de milliers de volumes me faudrait-il donc pour indiquer seulement 

toutes les témérités de tant de milliers des grammairiens ou soi-disant tels, qui, complètement 

étrangers eux-mêmes aux lois d’une langue qu’ils prétendent enseigner aux autres, ne font que 

copier et abréger machinalement leurs devanciers, selon la remarque de M. Francis Wey, qui 

ajoute en thèse générale, que, quand un homme se sent trop faible pour la poésie, pour 

l’histoire, pour la philosophie, pour la critique, quand il ne saurait professer ni l’éloquence ni la 

rhétorique, il fait des grammaires. M. Francis Wey a raison. Il est loin de nous, en effet, le 

temps oů les Eratosthène, les Aristophane, les Aristarque, les Cratès, les Atticus, les Opilius, les 

Denys de Syracuse, les César, etc., s’ adonnaient aux études grammaticales. Aujourd’hui la 

grammaire, cet art si utile et si important, cette base si essentielle de toutes les connaissances 

humaines, est abandonnée à des gens incapables d’écrire dix lignes élégamment. En voulez 

vous la preuve. Écoutez cette curieuse critique de M. Francis Wey sur le premier de nos 

grammairiens. 

„ ,Girault-Duvivier, dans la préface de sa grammaire, nous apprend que, grâce à lui, ,le 

professeur pourra, en remontant à la source des principes, donner à ses leçons le caractère d’ 

authenticité qui, etc. . . . . . .” Principe vient de principium, commencement. Le mot source, qui 

désigne le commencement d’un fleuve, se prend au figuré dans la même acception que principe. 

D’ oů il résulte que la source des principes est une locution équivalente à – la source des 

sources, – le principe des principes, le commencement des commencements.” ’ 

Ezután még egy falka példa következik, hasonlóképp’ megrostálva. Menjünk a végére. 

„L’ université regarde Girault-Duvivier, comme le meilleur de nos grammairiens, et l’ 

Académie française a reconnu que la GRAMMAIRE DES GRAMMAIRES est indispensable à 

ses travaux. 

„ ,De ces faits, on doit conclure, 1-o que la meilleure des grammaires ne vaut pas 

grand’chose, puisque’ elle n’a pas mis celui qui la possède le mieux (l’auteur qui l’a composée) 

à même d’écrire plus purement et avec plus d’élégance qu’ il ne le fait; 2-o que les vrais 

écrivains ont seuls et seuls peuvent transmettre les secrets de l’art d’ écrire, puisque seuls ils 

sont parvenus à acquérir l’intelligence du génie de notre langue.’ ” 

(Halljuk mit mond ezzel szemben Imre S. – „A szórend fentebbi szabályaitól sok eltávozást 

lelhetni a régibb iróknál.” Quaere: a régibb írók nem tudtak-é jól magyarul, vagy az Imre 

szabályai hiányosok? – De tovább!) 

„ ,Enfin on reconnaîtra, par l’ exemple de Girault-Duvivier, que la méthode qui préside à 

l’enseignement du français est vicieuse, quant au principe et nulle quant au résultat, puisque le 

meilleur des grammairiens écrit plus incorrectement que le plus illetré des vaudevillistes.’ ” 

Végre az ajánló levelet – a királyhoz – idézi M. Francis Wey szóról szóra a rostált könyvből, 

s a következő itélettel bocsátja el: 

„ ,Peu de parfumeurs brevetés du roi se permettraient un semblable style. 

„ ,Il est inutile d’ analyser les fautes grammaticales et les maladresses de cette phrase: l’ auteur 

est si inhabile, qu’ il n’ entend pas même le sens des mots qu’il enfile avec tant de peine à la 
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És valóban vannak is. Kitűnteti azt a szórend és az accentus. Tudva van 

ugyanis egyfelől, hogy átalános szabály arról, hogy elől essék-é a nevező az igén, 

vagy hátul, továbbá, hogy kapjon-é accentust vagy ne? a magyar nyelvben nem 

létez. A gyermek játszik. A gyermek játszik. Játszik a gyermek. Játszik a gyermek. 

Játszik a gyermek. Mindezek közönséges, rendes mondatok, és mindenik 

egyformán jó. Csakhogy, jegyezzük meg, mindenik a maga helyén és idejében jó. 

Elemezzük mindnyáját, ha kitanulhatnók a kérdéses és illető helyet és időt. 

1) A gyermek játszik. Ez logikai itélet alakjára szerkesztett mondat; én hát a 

köztudatra, a közszokásra a „logikám”-nak
12

) onnan tanult szabályaira hivatkozva 

ismétlem, hogy az alany: „a gyermek” accentustalan, a mondomány: „játszik” 

pedig accentust kap
13

). A mondatot természetes hogy átalános értelmében 

veszszük: t. i. nem e vagy ama gyermekről, hanem gyermekkoru minden emberi 

lényről van szó benne, s szintoly átalánosan mondva róla, hogy játszik, azaz hogy 

játszodni szokott, hogy az az ő természete és korához illő foglalkodása; különben 

nem viselhetné logikai itélet képét. De akármelyik képében, azon egy az oka a 

„játszik” nyomatékos kitűntetésének. Akár mint itéletnek, akár mint csupa 

mondatnak főczélja a „játszikban” azaz (ismétlem) átalában az ilélet fő czélja 

különösen a mondományban rejlik. Így fogta fel a dolgot, a ki az itélet második 

részét „praedicatum”-nak nevezte s ez által azon részre az egésznek – (minden 

ítélet m o n d a t  levén) – a nevét £t’ ™xoc»n ruházta. És méltán, mert hiszen a 

valódi logikai itélet lényege egy a l s ó b b  fogalomnak egy f e l s ő b b  alá 

felvevésében áll, s a felsőbb kétségen kivül kitűnőbb az alsónál. Hisz’ a 

társadalomban is bármely egyénnek bizonyos osztályba sorozása kitűntetés, még 

pedig nagyobbára tisztelő kitüntetés. Avagy csak midőn egy kis városi casino igtat 

tagjai közé egy Deák Ferenczet, nem megtisztelni szándékszik-é vele honunk nagy 

fiát? Hasonló gondolatokra vezet az itélet első részének elnevezése is. 

„Subjectum”, alul tettet, alája, alapul vetettet jelent; és bármily lényeges, 

mellőzhetlen rész is az a l a p , a reá rakott épület a k i t ű n ő  rész. Nem tehetek 

róla, de én némi dicsőséget látok nemzetünk felfogásában a nyelv alkatára nézve; 

abban a felfogásban, mely más, magas miveltségü nyelvekben csak itt-ott, 

alkalomszerüleg nyilatkozik, nálunk pedig szófüzetünkben következetesen végig 

vonul s átalában lelke és szabályzója mondataink alkatának. De most térjünk 

vissza az előttünk lévő esetre. 

Minden egyszerü, nevezőből s igéből álló mondat á t a l á n o s  

é r t e l e m b e n  véve logikai itéletet képez. „A gyermek játszik” = a gyermek 

                                                                                                                           
suite les uns des autres.’ ” (Léger Noel. La Grammaire Française philosophique et pratique. 2-

me édit. Paris. 1862. 8. 109. §. köv. lap.) 
12

 Log. 125. §. „Ki kell mondanunk a magyar nyelv azon” – (Proh dolor! [18] idézett könyvem 

írásakor még magam is „azon-ista voltam: most kész volnék „ekklézsiát követni” érette) élő 

sajátságát, miszerint” (sic) „a határozót hangsúlylyal különbözteti meg a határozandótól.” V. ö. 

a 143. 147. 149. §§-et is. 
13

 Ezt Imre S. is elismeri. Lásd 11. Jegyz. II. 50. §. I. 
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játszó lény. „A madár repül” = a madár repülő állat stb. De mondám csak átalános 

értelemben. Mert azok a mondatok, melyek egy csupa különös, egy bizonyos 

időpontban történt vagy történő esetet adnak tudtunkra, nem logikai itéletek. „Az 

ebem úszik”: ezzel nem állítom azt, hogy „az ebem úszó állat.” A levél, melyet 

Kisfaludy Károlyként: 

elkap a forgó szél, – 

r e p ü l  a levegőben azon pillanatban, de azért nem mondhatjuk, hogy a „levél 

repülő lény.” Szóval, számtalan mondat van, melyet logikai itéletek sorába nem 

igtathatunk, de a melyekre mégis azon módon alkalmazza az accentuálást a 

nyelvbeli szokás. Most már az a nagy kérdés: mi jogosít erre az alkalmazásra? Az 

az ok, melyet a logikai itéletre nézve adánk, itt megszűnik, mert az alany és 

mondomány viszonyában feneklik, s ez a viszony a logikai itéletek rovatába nem 

tartozó mondatokban nem létez. Az alkatukbeli teljes hasonlóság sem, mert úgy 

m i n d e n  mondatban, mely nevezőből s utána helyzett igéből áll, az igére kellene 

a nyomatékot tenni, minek a nyelvszokás világosan ellene mond. De világos az is, 

hogy a két ok egymással ellenkező, avagy csak összeférhetetlen sem lehet; sőt 

akkor érjük nyomozásunk czélját, ha sikerül egyiket a másiktól származtatnunk. 

Azt tartom, úgy körülhálóztuk a vadat, hogy bajosan menekülhet. Menjünk 

csak bátran neki. Midőn logikai itéletet mondok, azaz egy alsóbb fogalmat felsőbb 

alá felveszek, az által a már részint ismert alanyat egy új oldaláról ismertetem meg 

a hallóval vagy olvasóval. A mely esetben azt nem bírnám, vagy pedig 

szükségtelen volna eszközleni, itéletem meddőn elhangzó üres fecsegés lenne, 

alábbvaló ama festett vászonból s deszkából álló díszleteknél, melyeket Potemkin 

mutatott bé újan épült városok gyanánt uralkodónőjének. „A veréb madár”; „a ló 

házi állat”; „az alma gyümölcs”; „a búza gabna-nem”, mind oly üres itéletek
14

), 

melyekről elmondhatni: 

. . . . forma est, cerebrum non habet, [19] 

és közelebbi s távolabbi ismerőseink sergén gondolatunkban végig pillantva, 

egyetlenegyet sem találnánk a kivel szembe alkalmunk vagy szükségünk lenne 

mondatnak használni valamelyikét. De már csak erre: „a strucz madár”, lelhetnénk 

esetet, a melyben czélszerüen használhatnók. Valaki tudhatná a struczról, hogy 

sebesen fut mint a szarvas, hosszu nyaka és lába van mint a tevének, gyomra a 

kovacsot is megemészti mint egy kohó, erőset rug mint egy ló, és tojását a 

homokba rakja mint a teknős-béka. És mindezek daczára (vagy inkább e zavaró 

különféleségü hasonlóságok miatt), még sem tudja, minő képet formáljon 

magának a struczról, mig azt is meg nem adom neki ezzel az egyszerű itélettel: „a 

strucz madár!” Hasonlókép lehetne elemezni ezt: „a taránd házi állat” s ezeret 

mást, mit bizvást az olvasóra hagyhatok. De nem hagyhatom ám azt az észrevételt, 

                                                 
14

 Nem mintha számtalan ilyen nem fordulna elé közbeszédben és – könyvekben. De meg is 

bélyegezte őket a közvélemény; Locus communis, Trivialitas, Fadaise, Lappalien, s több ily 

kifejezésekkel. 
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melylyel a kinyomozott igazságra az általánosság bélyegét, a mennyire inductiv 

igazság megszenvedi, reá nyomom. Ez az: hogy egyfelől, az alany részinti 

ismeretes volta leapadhat egészen csak a névről való ismeretségig; másfelől, lehet 

a mondomány nem magában új, mint képzet vagy eszme a halló előtt, hanem 

csupán csak az alanyhoz való viszonyára vagy reá vonatkozására nézve, és hogy 

ez az újság felfokozódhatik a meglepőig, a csudásig, határát a hihetetlenben és 

képtelenben lelvén. Az alanynál névszerint is ismeretlen volta képezi az 

áthághatatlan határt, és ilyes itéletet mondani szintoly czéltévesztés volna, mint a 

milyet feljebb a mondományra nézve jelelénk ki. Merőben ismeretlen alany nem 

ébreszt figyelmet, valamint a trivialitas nem elégíti ki. Nincs tán oly magyar 

kunyhó, melyben értetlennek mondanám ezt az itéletet: „Deák Ferencz bölcs –”; 

de Paraguayban vagy Owaihiban csak üres rezegtetése volna a levegőnek. Az 

alany ismert voltának végre a határa a mondományhoz való viszonyának tudva 

létele, melyet áthágva, ismét a trivialitas terén vagyunk. Természetesen, mert az 

alany viszonya a mondományhoz, vagy emezé ahhoz, lényegesen egyre mennek 

ki. „A veréb madár” mind a két esetre egyaránt szolgáló példa. 

Mindezek azokra a mondatokra, melyek elől álló nevezőből s utána tett igéből 

állanak, a melyekben a nyomaték az igére esik és a melyek egyszersmind 

átalánosok, kivétel nélkül illenek, mert hiszen láttuk, hogy azok valódi logikai 

itéletek. Megleltük tehát azt a kapcsot, mely a mondat rendét és nyomosítását ez 

esetben a logika itéletével összeköti. Ismételjük röviden: 

A nevező kisebb-nagyobb részben ismert eszme, melyet a hozzája tett ige a 

halló előtt új oldalról ismertet. 

Ismételjük azt is, hogy ennek az elvnek igazságáról csak az elemzett és 

megvítatott esetben győződtünk meg. Átalános igazolását, minden eseten keresztül 

viendő alkalmazása által fogja lelni. Most lépjünk át a legközelebbire, midőn a 

különben egészen hasonló alkatu mondat nem átalános értelmü, hanem egy 

különös, positiv tényt jelent. 

(Ismét:) „A gyermek játszik.” – Hadd mondjak el egy életből vett vonást. 

„Barátom”, így szólít meg egy hivatalnok ismerősöm: „A kis fiamat ma reggel 

kilelte a hideg. A legnagyobb aggodalommal mentem irodámba, mit nem 

mulaszthattam el. Alig vártam, hogy végét érjem a hivatalos óráknak. Félelmek 

közt siettem és értem haza. Hát a gyermek játszik, mintha semmi baja sem lett 

volna.” 

Ex uno discite omnes. [20] A jelennen felvettnek megfelelő minden esetben 

hasonló viszonyokra találunk. A mondat nevezője egy a halló előtt tudvalevő 

specialis tárgy; igéje egy ennek tulajdonított cselekvény, állapot, vagy szenvedés, 

melyről azon halló még nem tud semmit. Amaz accentustalan, ez accentuált. 

Adatok tengerébe fulnánk, ha példákat halmoznék állításom igazolására; utalok 

mindenkit a tiszta magyar ajkuak mindennapi beszédére. Ezeret teszek egy ellen, 

hogy ellenmondó esetet nem fog hallani, s ha hall, hibának nyilvánítja maga a 

nyomozó. 
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Áll tehát a különös értelemben vett mondatra nézve is az a viszony, a mi az 

átalános értelemben vettre; és a feljebb kimondott elvet átalánosan kimondhatjuk 

imígy: 

Az egyszerü mondatban, midőn az accentustalan nevezőt accentuált ige követi, 

a nevező ismeretes tárgy, melynek az ige új vonást tulajdonít. 

Elméletet állítni fel: egy dolog, alkalmazni: más dolog. A pallóról, mely 

egyikről a másikra át vezessen, nem mindig gondoskodnak, s midőn megépítik, 

gyakran oly gyenge az alkotmány, hogy az átjáró könnyen lezuhanhat az ama kettő 

közt tátongó mélységbe. Erre sem kell sok példa: si monumentum quaeris 

circumspice! [21] – De egyet, mivel egyenesen tárgyunkra szól, el kell 

mondanom. 

A „szónyomosítás”-ról, helyesebben a magyar mondat accentusáról, nem én 

állítottam theoriát legelsőben. Nem egy nyelvész tett kísértvényt vele. Fáradozásuk 

eredményeit se nem lajstromozom, sem egészben czáfolni nem szándokom. Mikor 

a nap feljön, nem kell koppantó, hogy kioltogassuk vele a csillagokat. Lehettek 

akármilyen jók, de az a mód, melylyel alkalmazásukra adtak utasítást, 

használhatatlan. Ebben pedig maig is mindnyájan meg vannak egyezve. Az a mód 

röviden és egyszerüen oda üt ki, hogy a nyomosított tárgy, n e m  m á s  t á r g y , 

mit is az „ellentét” módszerének neveznek. Vegyünk példákat a M. Ny. 

Rendszeréből (351. lap.): „…legnyomosabb szó, mely közvetlen az ige előtt áll. . . 

. 

P é t e r  visz buzát a vásárra (nem Pál). 

B u z á t  visz Péter a vásárra (nem zabot). 

A v á s á r r a  visz Péter buzát (nem a malomba).” 

Világos, hogy a hátul oda vetett ellentétek csupán a nyelvtan szerkesztői 

önkényéből vonatkoznak a három példában illetőleg az ige előtti, a nyomosított 

szóra. Mert hiszen, az első példabeli mondat szerint nem csak „nem Pál”; hanem 

nem is zabot, nem is a malomba viszen. A másodikban nem csak „nem zabot” 

viszen; hanem nem is Pál, és nem a malomba viszi. A harmadik szerint is épen 

olyan igaz az, hogy nem Pál és nem zabot viszen; mint az hogy „nem a malomba” 

viszi. Ha már egy idegen, kinek (valami más helyes okból) az első példabeli 

rendben kellene a szókat írni, a második vagy harmadikbeliben írná, miképp 

tájékozná magát, vagy miképp bizonyítnók be a hibáját azzal a nemes fogással? 

Sőt, mivel a  k i  v i s z e n ,  a  n e m  h o z , ezzel azt is meg lehetne bizonyítni, 

hogy így jó: „V i s z e n  Péter buzát a vásárra.” A mi magában feddhetlen rend, a 

mint kitetszik az ilyes beszédből: „Ha Pál nem viszen buzát a vásárra, v i s z e n  

P é t e r  stb.” Biz’ uraim, az az önök pallója nem ér egy irgalmas kiáltást. 

De azt kérdik: „hát ön tud-é jobbat építni?” – Biztatom magamat, hogy tudok, 

különben nem elegyedtem volna a másoké megingatásába. Az enyém abból a 

fából és kőből van épitve, a melyből a felállítottam elmélet. A mondományt 

(felsőbb fogalom nevet vagy igét) accentuáljuk, mert benne feneklik a mondat 

vagy itélet fő czélja. Mondunk ugyanis valamit azért, mert felteszszük, hogy a 
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halló azt, a mit mondani akarunk, n e m  t u d j a . A ki valamit nem tud, megkérdi, 

ha tudni vágyik. Igen, de azt a vágyát a nevező jelelte tárgy megnevezésével 

felébresztettük; tehát megkérdené, még pedig a m o n d o m á n y t , a feljebbi 

stereotyp példa szerint imígy: „mit csinál a gyermek? Tehát a „mit”-re való 

feleletet accentuáljuk: „a gyermek játszik.” 

Szóval, azt a szót nyomosítjuk, a melyikről felteszszük, hogy megkérdené a 

halló vagy olvasó. 

Meglátjuk az ezutániakban, mily hasznos és biztos kezelésü minden kitelhető 

esetben ez a fogás. 

 

 

3. §. 

 

A nevező mint jelző. 

 

Az elébbi czikkünkben (15. lap.) kimondók azt a köztapasztalatot, – 

köztudatnak írnám, de nyelvészeinkhez, mint hallgatásukból gyanítom, nem jutott 

még el az a tudomány, – hogy nyelvünk még a csupa, nevezőből és igéből álló 

egyszerü mondatban sem köti magát egy mintához, sem rend, sem accentus 

tekintetéből. Adott listánk 2. példája az előbbi rendet megtartván, az accentust már 

nem az igén, hanem a nevezőn mutatja fel. Vizsgáljuk ezt az esetet. 

2. „A gyermek játszik.” 

Micsoda esetben van helye ennek a változatnak? 

Kinyomozott elvünkhez és a mindennapi tényekhez ragaszkodva azt feleljük, 

hogy akkor, mikor a hallónál a cselekvénynek stb teszszük fel némi ismeretét s a 

cselekvő stb eszméjével akarjuk kiegészíteni az ő fél tudatát. 

Vagy, hogy az elébb tanult gyakorlati próbát alkalmazzuk, mikor úgy 

képzeljük, mintha a halló azt kérdené: „Ki vagy mi játszik?” 

Most már az a kérdés bukkan előnkbe: vajjon, valahányszor feltehetjük az ige 

jelelte cselekvény tudtát a halló részéről, mindig a jelennen vitatott renddel és 

nyomosítással élünk-é? Erre megint csak a tapasztalás azt feleli, hogy nem. De 

eléadásunk rendje nem engedi, hogy ez úttal teljesen elemezzük és részletezzük a 

feleletet. Csupán azt az esetet különböztetjük meg, a melyben világos és 

tagadhatatlan, hogy a nevezőt accentuáljuk. 

Ezt cselekeszszük midőn a tény jelen volta vagy emlékezetünk elevensége, oly 

tisztán és erősen állítja képzelődésünk eleibe a nevező jelelte személyt vagy 

dolgot, hogy tétovázás nélkül kimondhatjuk, sőt, mintegy sürgetve az előttünk 

lebegő képtől, ki kell mondanunk a nevezőt, – ilyes esetekben előre bocsátva 

accentuáljuk, s az igét utána vetjük. A gyermek játszik. A fülemile énekel. A szamár 

ordít. Caesar győzött. Pompejus vesztett. 

Ezt nevezem én aztán a nyelv igazi hajlékonyságának. Oly sajátság ez, mely 

felett tudtomra egy élő nyelv sem osztozhatik a miénkkel. Legkevésbbé a nyugati 
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európaiak, melyek csak kerülő szókkal, mondatfűzéssel birják kifejezni ezt az 

egyszerü viszonyt. Például a franczia az iménti példákat teljes értelmökben imígy 

kénytelen fordítni: C’est l’enfant qui joue. C’ est le rossignol qui chante. C’ est l’ 

âne qui brait. C’ était Caesar qui vainquit. C’ était Pompée qui succomba. 

Magyar fordítóink pedig hiven vissza fordítják: „a gyermek az a ki sír.” „Az a 

fülemile, a mely énekel.” Caesar volt a ki győzött”, stb. S aztán még nagyra 

vannak vele, hogy „idegen szólam meghonosításával nyereségben” részeltették 

nyelvünket. Köszönöm én az ilyen nyereséget! 

A kezünk alatti eset elemzéséből még azt is tanuljuk, hogy az a szerint 

rendezett és accentuált mondatok mind különös és tevőleges értelműek. Vajjon 

átalános értelmüekkel, logikai itéletszerüekkel bánhatunk-é hasonló modorban, 

azt, mint feljebb már megjegyzém, későbbi nyomozás tárgyának hagyjuk fenn. Az 

accentuált igés mondatokra nézve nem okozott ugyan semmi módosítást az 

értelembeli ilyes különbség, de abból nem következik, hogy a legutóbb 

tárgyaltakra se legyen befolyással. Majd meglátjuk; most egy sokkal fontosabb 

ügy várja az ellátást: egy képzelhető nehézség elhárítása. 

A szórend és nyomosítás legelsőben tárgyalt modorában a nevező 

accentustalanságát s az ige accentuálását eredetileg onnan hoztuk ki, hogy az igét 

mondomány voltáért illeti meg az accentus, a nevezőt pedig alany szerepénél 

fogva nem. Itt megint magunknak ellent mondva megfosztjuk az igét igazságos 

jószágától, s a nevezőnek ajándékozzuk. 

Ezt az úgy látszó ellenmondást legott kibékíti az a felvilágosítás, hogy a nevező 

csak a logikai itéletekben s alakjokra vihető mondatokban viselte az alany képét; 

de teljességgel nem synonym vele. Ennél fogva a nevező lehet alkalom szerint 

logikai alany, de lehet sok egyéb is. Szintoly kevéssé, talán még kevésbbé egy 

jelentésüek a logikai mondomány és ige, s nincs kiváltságos joguk az accentushoz. 

Alanyra és mondományra, mint nyelvtani, a logikaiaktól netalán különböző 

kategoriákra, mint a melyeknek értelmezhetetlen voltát már nem egy ízben 

kimutattam
15

), nincs szükségem, s nem használván, ellenmondásba velök vagy 

miattok nem is keveredhettem. Az a monarchiai viszony ellenben, melyet az alany 

és mondomány dualismusa helyett állítottam fel, ú. m. az ige és határzói közti 

viszony, egyfelől tárgyiasan gyakorlatilag és minden esetben hasznos, másfelől 

engem minden ellenmondás alól felment. De felmenti a nevezőt is minden 

nyűgözés alól, s nem vagyunk kénytelenek a logikai alany mereven kategoriájába 

                                                 
15

 Sarkalatos kérdés levén, még egyszer kénytelennek érzem magam a sokszor elmondottat 

röviden és tömötten ismételni. A nyelvtani alanynak három értelmezése lehet. 1) Ugyanaz a mi 

a logikai alanyé, t. i. egy alsóbb fogalom, melyet egy felsőbb (a mondomány) alá veszünk fel, 

vagy egy akármily fogalom, melynek a mondományban egy jegyét mondjuk ki. Látnivaló, hogy 

ez alá teméntelen mondat nem fér. „A gyermek elbukék” sem egyik sem másik esetre nem illik. 

2) Az alany a nevező. Ezt a német philologia nyiltan repudiálja. 3) A miről mondunk valamit. 

Ezzel meg a jelzőt sem különböztethetnők meg a mondománytól. Ebben: „szép ember” épen 

úgy mondok valamit az emberről, mint ebben, hogy: „az ember szép.” 
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erőszakolni, hanem a határzók sorába állítva szabad mozgást és hajlékonyságot 

biztosítunk neki. 

Minthogy azonban a nevező használatában az accentus rajta vagy nem rajta léte 

nyelvünkben nevezetes különbséget tesz, méltó, hogy ki is jeleljük és nevezzük az 

ige eleibe helyezett accentusos nevezőt jelzőnek
16

). Mert valósággal abban a 

                                                 
16

 A M. Ny. R. szerkesztői és Imre széltiben élnek a „jelző” szóval, s egyiköknek se jutott 

eszébe értelmezni. Már pedig mások előttök szükségesnek látták okszerű megkülönböztetését a 

tulajdonítmánytól. Szilágyi I., a ki magyarázónak nevezi, nem levén megelégedve elődei 

értelmezéseivel, újat kísért meg (i. h. Bévez.) azt vítatván, hogy „a mondomány-melléknévvel” 

(azaz: a tulajdonítmánynyal) „itélőleg állítunk; . . . . . a magyarázó melléknévvel,” (t. i. a 

jelzővel) „egészítőleg, magyarázólag állítunk.” Ha egyszerüen azt írja vala, hogy „a 

magyarázóval magyarázunk”, furcsa kis értelmezés lett volna, körülbelül mint ezek: a seprűvel 

seprünk, az ásóval ásunk, a gereblyével gereblyélünk, stb. melyekből azután igen világos 

képzeteket meríthetne, a ki azokat az eszközöket nem ismerné, vagy versenyezne a M. Ny. 

Szótárabeli értelmezéssel, mely szerint: „Disznóláb = a disznónak lába.” De legalább nem 

mondott volna valótlant. Így pedig: magyarázólag állítunk,” merőben az, mert a jelző soha sem 

állít. Annyira nem, hogy ez az egyetlen egy vonás is elég lett volna a tulajdonítmánytól való 

megkülönböztetésére. De a fő és lényeges különbség abban áll, hogy a névmellék mint jelző a 

jelzett névvel egy és elválasztatlan fogalmat alkot, egy és elválasztatlan képzetet kelt, nemben 

éppen azt, a mit a név magára; csakhogy alsóbb fajut és így határozottabbat, élénkebbet. „Piros 

rózsát szakasztottam”, vagy „rózsát szakasztottam:” alkatukra nézve tökélyesen egyenlő 

mondatok. Hogy ennek a feltételnek eleget tehessen a névmellék-féle jelző, okvetetlenül előtte 

kell állania a névnek. És így Vajdának, akármit mondjon Szilágyi, e részben tökélyes igaza van. 

Hátul ejtve a melléknév, már nem jelző. Mert, hogy a például vett szóknál maradjunk, ezt: 

„Rózsát pirosat szakasztottam” másként accentuálni nem lehet, hanem csak így: „Rózsát pirosat 

szakasztottam.” Mihelyt a „rózsát” kimondtam, a halló, mielőtt tovább mennék, már megalkotta 

az illető képzetet, mely ötlet vagy alkalom szerint fehér rózsa is lehet nála, s mikor aztán a 

„pirosat” következik, még egyszer ismételnie kell – illetőleg igazítva – az egész képzetet s a 

fogalom valódi egysége oda van. Nyelvünk azt a különbséget világosan kifejezi az által, hogy a 

névmelléket ragozza. A rag itt valódi névmás, mely az ismétlendő nevet helyettesíti, úgy hogy a 

példa mondat teljes elemzése e lenne: „Rózsát piros- (rózsá)-t szakasztottam.” Az élő 

beszédben nem ritka az ilyes szólam. P. o. Répát sokat termesztek, gabonát keveset. – A piaczon 

búza sok volt, tengeri kevés stb. A névmellék az ilyekben ugyan az én glossogiám szerint is 

jelző, de nem a név, hanem az ige jelzője, vagy accentuált és elül helyzett határzója. Ha erősítés 

kellene hozzá, támogatná az is, hogy az utóbbi mondatokban felcserélhetni a névmelléket 

igehatározóval azon értelemben. Répát bővön termesztek; a piaczon búza bővön volt. A név 

egészen határozatlan fogalmat tolmácsol, s ennél fogva articulustalan. Articulusokat látunk 

ellenben a következő példákban, a milyekben megint a hátul álló jelzők eseteit vélik fellelni a 

nyelvtanárok: A bátyám, a katona haza jött. – Öcsém, a jogász vezette a csoportot. – V. László 

után Mátyás, az igazságos uralkodott. – Megnyergeltettem a lovamat, a feketét. – Elfogtak egy 

tolvajt, Palatinczkit, – Lázár a pásztor a juhait örzi, stb. A valóság az, hogy mindezekben a 

szópárakban jelző és jelzett közti viszony nincs. Egyik sem jegye a másiknak, mint 

fogalomnak; egyik sem alsóbb vagy felsőbb rangu a másiknál. De nem is tulajdonítmány egyik 

a másikra, mint alanyra nézve. Csak annyiból áll az egész viszony, hogy azonegy személynek 

vagy dolognak két név van adva, mintha az elsőnek a kimondása után attól tartva a szóló, hogy 

nem egyenítette eléggé a kit vagy a mit mondani akart, még másképp is megkísértené. A 

végeredmény hát csak az, hogy a jelző ha névmellék, mindig előtte áll a névnek. 
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viszonyban áll az igéhez, a miben a névmellék a névhez; minek átlátását bátran 

rábízhatom olvasóim elfogulatlan elemzésére
17

). 

A nevező tehát oly határzó, mely accentuálva s az ige eleibe téve jelzővé lesz, 

valahányszor 1) az ige jelelte cselekvényt a halló előtt ismeretesnek, a nevező 

jelelte tárgyat tudtára adandónak teszszük fel; 2) a mondatnak különös és 

képzeletünket ingerlő, tudásvágyunkat fokozó értelme van. Ily körülmények 

esetében tehát a jelző arra a kérdésre felel: ki? vagy mi? 

Műszavakat rövidség és ez által eszközlendő világosság kedviért kell 

használnunk. Ezen okok azt is megkivánták volna, hogy arra az esetre is állítsunk 

bé egy rovatot, midőn az accentuált ige eleibe van téve az accentuálatlan nevező. 

Meg is lesz nem sokára, mihelyt világosabban s nyomosabban ejthetjük meg, mint 

eleinte lehetett volna. Mig azonban oda jutnánk, van egy kis teendőnk. A nevező 

és ige rend- és accentusbeli combinátiói közt, melyeket a 2. §.-ban (15. lap.) 

összeállítottunk, hiányát láthatnók a következőnek: „a gyermek játszik”; t. i. elül 

álló nevező, és mind ige, mind határzó accentuálva. Hiányzik igen is; oka pedig 

az, hogy ez a combinatio, mint egy mondat, nem létezik. A példa körülbelül a 

következő kérdésre szolgálhatna felelet gyanánt: „ki lármáz itt?” Látnivaló, hogy a 

kérdő sem azt nem tudja, hogy ki a cselekvő, sem azt, hogy voltaképp mi az a 

cselekvény, melynek neszét hallja. A teljes felelet tehát az lenne, hogy: „a 

gyermek (lármáz); (ő) játszik; miből kitetszik, hogy ebben a látszólag e g y 

mondatban valóban kettő van összehúzva, úgy hogy az elsőből az ige, a másikból 

a nevező hiányzik. 

Létezik azonban egy módosítása a 3. formának, mely abban áll, hogy az ige 

utolsó tagját kiemelve hangoztatjuk és mintegy felkapjuk, így: „a gyermek 

játszik.” Ez is accentus kétségen kivül, de a szórendet szabályozó tulajdonképpi, 

nyelvtani accentusok közzé nem sorozhatni, mint a melyek mindig törvényes 

helyökön a szó első tagján állanak. Ha ezeket, bevett szóval, nyomosító 

accentusoknak nevezzük, a jelennen tárgyalt hatósító (emphaticus) nevet viselhet, 

mint a melyek közzé tartozik valóban. Helyéről és hasznáról semmi átalános 

törvényt vagy szabályt nem adhatunk, és minden esetben különösen kell 

számolnunk azokról a körülményekről, melyek közt vagy a melyeknél fogva 

megjelenik. Ez úttal azt veszszük észre, hogy a nevező mint jelző a rendes 

formában a cselekvényt részletezvén és a maga által jelelt körülményre szorítván, 

                                                 
17

 Egy pár vonást hozzá nem fog rosz neven venni a k. olvasó. Iménti jegyzésünkben a jelző fő 

tulajdonságának azt állítottuk, hogy egy eszmévé forr össze a jelzettel, és azután, hogy ez az 

ikerfogalom határzottabb, élénkebb képet ébreszt, mint a jelzett szó magára. Ezt a tulajdonságot 

leljük a jelzett igében is. „Hanyat esett,” éppen oly egyes, tömött eszme, mint „esett”; de 

élénkebb, határzottabb mint ez. A két viszony közti teljes hasonlóságot igazolja az is, hogy a 

jelzett igét mindig átváltoztathatni azon jelentésü jelzett névvé. P. o. a rigó fütyöl: a rigó 

fütyölése; – atya szeret: atyai szeretet; – álmot lát: álomlátás; – szépen ír: szép írás stb. Még 

azt a nevezetes vonást sem kell felednünk, hogy a jelző mind a két rendbeli alkalmazásában 

magához kapja a jelzett szó accentusát. 
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az igét mintegy elnyeli. A hatósító accentus ellenben a jelzett ige önállóságát 

némileg megmenti az enyészettől. K. „Ki játszik?” – F. „A gyermek játszik.” 

Mintha nem csak a fő és lényeges részére felelnék a kérdésnek, hanem a 

cselekvényre is igényelnék egy kis figyelmet és állítanám, hogy v a l ó b a n 

játszik. Ezzel azt nyerem, hogy a mondott czélt elérem s a mondat egységét 

mégsem szakasztom meg, mint az elébb vítatott esetben („a gyermek játszik”). 

Még megjegyzendő, hogy hatósító accentus egytagu szókon is állhat, de azért 

nem kell összevétni a nyomosítóval. Ez csak kénytelenség szülte összevágás, 

minthogy az egytagu szó utolsó tagja az első is. „A kakuk szól.” Hebegő száju 

ember így mondaná: „a kakuk szó-ol.” Jegyét is megkülönböztetve írom így: <<< 

minek oka zeneértő előtt világos. 

 

 

4. §. 

 

Nevező az ige után. 

 

3. „Játszik a gyermek”: ez a mondat következik a combinatiók sorában. 

Egyszerre látni, hogy az első minta-mondatnak: „a gyermek játszik”, egyszerü 

megfordítása; minthogy az accentus megtartja előbbi helyét az igén. Három kérdés 

támadhat iránta: 1) Történik-é valami változás akár a nevező akár az ige 

mondatbeli jelentésén? Ha nem, hát 2) önkényüleg használhatjuk-é ezt a 

megfordított formát? s ha ismét nem, 3) minő körülmények teszik szükségessé a 

megfordítást ? 

Az elsőre nem-mel felelek, mert sem az olyszerü mondatokban, mint: „a 

gyermek játszik”, sem a velök közel rokonos itélet-formákban, mint: „az alma 

kerekded” vagy „a gyék hüllő”, a megfordítás által legkisebb változását is az 

értelemnek felfedezni nem bírom. Önkényes használása ellen mégis tiltakoznom 

kell, mert különben sűrübben hallanók, legalább is oly sűrüen, mint az eredeti 

formát; holott tény, hogy aránylag ritkán van alkalmunk akár hallani akár olvasni, 

kivevén a kérdés esetét, a melyről külön fogok értekezni. – Hátra van még a 

harmadik és nehezebb kérdés: minő okok bírnak reá, hogy elhagyván a szóbeli 

közlekedés természetes rendét, mely szerint az ismeretest előre bocsátva s a halló 

figyelmét felébresztve, vagy ha arról kérdésével már biztosított, a tárgy 

ismétlésével gondolatunkat az övével kapcsolatba hozva, azután elégítjük ki a 

tudtára adandó vonással; hogy mondom, ezt a szokott eljárást mellőzve, egyszerre 

a mondománynyal vagy cselekvénynyel ugrunk elé? A felelet nem könnyü, és 

kimerítőt nem is igérek. Minthogy száraz itéleteket, reflexio szüleményeit is 

fordíthatunk meg ily formán, a tény sürgető benyomására vagy a képzelődés 

elevenségére nem mindig hivatkozhatunk. De tudjuk másfelől az ellenmondó 

szellem könynyen tüzülő természetét, és én valóban úgy tapasztaltam, hogy 

accentuált igével kezdődő mondatok nem keletkeznek függetlenül magukra, 
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hanem valóban kimondott vagy képzelt, minden esetre nemleges, előzményt kell 

feltennünk, mely után ellenmondólag és igazítólag következik a kérdéses mondat. 

Így p. o. a feljebbi példákra hivatkozva: „(Ha ön nem játszik); játszik a gyermek.” 

– „(Ha a szilva nem kerek; kerek az alma.” – („Ha a kecsege nem hüllő); hüllő a 

béka).” stb. Átalánosabb magyarázatot adni nem tudok; de hiszen az ily specialis 

körülmény ritka volta magyarázza a tárgyalt forma ritkaságát is. Annyi bizonyos, 

hogy a például felhozott esetekben egy született magyar sem fogja elvéteni ama 

következő mondatok accentusát, melyre nézve még megjegyzem, hogy a nevező 

utolsó tagját fel szoktuk kapni hatósító accentussal imígy: „játszik a gyermek.” 

Nem kisebb inger és ösztön az ige előre bocsátására akár a meglepés, akár 

valamely régvárt cselekvénynek elvégre való bekövetkezése. „Esik az eső”, 

nagyságos uram!” E szókkal lépne be urához a tiszttartó, midőn hosszas szárazság 

után kövér eső kezdené felüdítni az epedő vetéseket. „Hadakoznak a francziák!” 

így kiáltana fel a szenvedélyes politikus, midőn a mohón kapott hírlapban 

megpillantaná, hogy Mac Mahon vagy Polissier átkeltek Kehlnél a Rajnán. 

4. „Játszik a gyermek” világos megfordítása a jelző nevezős mondatnak, melyet 

elébbi czikkünkben tárgyalánk. Éppen arra a kérdésre is felel: „ki v. mi játszik”; de 

már nem 

különös és tevőleges tényre vonatkozva, hanem átalános értelemben. Most már 

nem a képzelődés működik, hanem a higgadt reflexio, mely alatt időnk van a tudva 

levő cselekvény előre bocsátásával feleletünket a kérdéssel kapcsolatba tenni s 

azután a nevezővel a kire vagy mire felelni. Vagy, a kérdést mellőzve, a 

cselekvényt jelelő igével a halló figyelmét felébresztjük, s a nevezővel mint új 

eszmével kielégítjük. Például: azokat az állatokat akarván elészámlálni, 

melyeknek jellemvonása a repülés, mondatainkat így fogjuk rendezni és 

accentuálni: „Repűl a madár; repűl a denevér; repűl a pillangó” stb. Nem pedig 

így: „a madár repűl; a denevér repűl stb. Sem nem így: „repűl a madár” stb. 

Hasonló esetben szintúgy megfordítjuk a logikai itéleteket is: „állat az elefánt, 

állat a csuka”, állat a geleszta, állat a csiga” stb. Nem gyakoriak ugyan az ily 

mondatok, és csak sajátságos körülmények közt van alkalom erre a formára; aztán 

az ige is kelletlenül viseli a tudott és készítő, alapul szolgáló eszme képét: de 

mégis csak eléfordulnak és számba kellett vennünk. 

5. „Játszik a gyermek.” Ez az utolsó combinatiója a nevezőnek az igével, mely 

egyszerre két kérdésre felel meg: „Mi történik?” és „ki vagy mi csinálja?” Láttuk 

feljebb (28. lap.) hogy elül álló nevezővel ily formán egy mondatot nem 

alkothatni; de hátul állóval igen is, és gyakrabban mint gondolnák. De látjuk e 

példából azt is: 1) hogy egy mondaton két accentus is lehet, melyek közzül az első 

és fő accentust az ige igényli, mint a mely folyékony (v. ö. ·Ána[22]) 

természeténél fogva az újság kifejezésére alkalmasabb, s a leggyakrabbi és 

rendesebb, első formában (a gyermek játszik) magáénak vallja. A nevezőé csak 

másodrendü (secundarius accentus); de ez itt már a világért sem ama kivételes, 

melynek ismeretére az elébbi §-ban jutánk, hanem szabályszerüleg esik a 



 

215 

 

mondatnak nyelvtanilag meghatározható részére, és ezen is törvényes helyére, a 

szó első tagjára. Azért az accentus rendes jegyével is jeleljük. Ki ne emlékeznék 

erre a gyakran hallható mondatra: „esik az eső.”? A másodrendü accentus 

egyébiránt nem csak szükségből lett deus ex machina [23], hanem, mint ezután 

meg fogjuk látni, fontos és lényeges szerepe van mondatainknak accentuálásában. 

Megjegyzendő, hogy ebben a formában semmi oly szó, melyet akár a kérdésből 

ismételve, azzal feleletünket kapcsolatba hoznánk, akár csak mondatunkban előre 

bocsátva, általa a hallóban figyelmet gerjesztenénk, nincsen. Itt minden új, és 

egyenesen „in medias res” [24] vágunk belé. 

 

 

5. §. 

 

Az inchoativum. 

 

A „gyermek játszik” formában jelző nevet adtunk a nevezőnek, de nem 

nyitottunk neki rovatot az első, legrendesebb formában: „a gyermek játszik.” Azaz 

hogy a rovat tulajdonképpen megvan, csak nem nyitottuk meg ünnepélyesen a 

czége kifüggesztésével. Megvan, mert az első és negyedik formában kitüntettünk 

egy-egy oly szót, mely által a szóló vagy a maga gondolata menetét hozza 

kapcsolatba a feltett kérdéssel, vagy a halló figyelmét ébreszti fel vele s készíti el 

az új vagy tudtára adandó eszme felfogására. A két nézet, mint feljebb ki van 

fejtve, voltaképpen egyre megy ki, és azon dolgot jeleli két oldalról tekintve. Ilyes 

elkészítő szó képét és szerepét az első formában a nevező, a negyedikben az ige 

viseli, és jellemzésére külső vonás gyanánt szolgál az a két jegy, hogy: 1) kezdi a 

mondatot, 2) accentusa nincs. Nevezzük az első jegye nyomán inchoativumnak
18

). 

                                                 
18

 Tős-törzsökös eredeti magyar beszédet soha se hallott, vagy, ha igen, füle a hanglejtés 

felfogására merőben képtelen, a ki netalán tagadná, hogy mondataink kezdetén gyakran, 

csaknem rendszerint van egy vagy több szó, melynek accentust nem adunk, és a mely után 

érthetőleg kijelelt hangemeléssel kezdjük a mondat hátra levő részét. A tény mindennapi, 

világos és tagadhatatlan lévén, három következést vonunk belőle: 1) Hogy ebben az igen 

gyakori esetben a mondatnak egymástól tisztán és élesen megkülönböztetett része van. 2) 

Érdemes és szükséges, hogy e két résznek neveket adjunk. 3) Mind a kettőnek természetét és 

létezése okait megvizsgáljuk. A két utóbbi kivánalomnak a szövegben eleget tettünk. A 

másodiknak természetesen csak annyiban, a mennyiben eddig eléhaladtunk a mondat 

szerkezetében. Mert hiszen abban levén letéve mondattanunk alapja, értekezésünk hátra levő 

tetemes része az írt vizsgálat folytatása lesz. Itt csak egy pár jegyzésre kérek figyelmet. 

Abból a tényből indulva, hogy a nyelvtani „subjectum” fogalmával maig sincsenek tisztában a 

grammaticusok, – legalább nem adták tudtára a világnak s z a b a t o s  é r t e l m e z é s ö k  

által, hogy tisztában volnának, – jogosítottnak hittem magamat, a mintegy üres nevet – mint, 

kőhöz legyen mérve, I. Napoleon a lába előtt heverő koronát, – felkapva, megtestesítni a 

fogalmat, s ennél fogva a mondatnak a feljebbiekben jellemzett első részét vettem fel az alany 

neve alá. Így értekeztem felőle „Tapogatódzások a magyar nyelv körül” czímü akadémiai 

értekezésemben. De későbbre megfontolván, hogy homályos vagy épen zavart eszme felett és 
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Csudálatos dolog, hogy nyelvészeink, jelesen azok, kik a magyar nyelvnek 

éppen a syntaxisát vették vizsgálataik tárgyául, a mondatnak ezt az oly fontos és 

nevezetes részét figyelmökre nem méltatták, sőt semmit sem látszanak róla tudni. 

Főképp Fogarasit s az ő utániakat terheli ez a vád; mert hiszen a mondat 

nyomosított részei felfedezése önként mutatott arra a részére is, a melyre nem esik 

                                                                                                                           
mellett tüzesebben vítatkoznak az emberek, még ha tudós nyelvészek is, mint az egészen tiszták 

felett, felhagytam az alany szóval, s a felállított új fogalmat, új vagy legalább egyébre el nem 

foglalt szóval jelelve, inchoativum-nak neveztem. Visszatérek hát oda a honnan kiindultam, s 

azt hiszem dönthetetlen igazság gyanánt állíthatom fel, hogy a magyar nyelvben igen is van 

inchoativum. 

De merem mondani, hogy megvan más nyelvekben is, csakhogy nem oly szembetünő a léte. 

A kihalt nyelvekről nem szólhatok, mert kutatására hiányzanak a fogantyúk; de a nyugat-

európai nyelvekben felfedezhetni és kimutathatni. „Miért nem fedezték hát fel azok a jeles 

nyelvészek, kik ama nyelvek tanaival foglalkoztak?” kérdik. Megfelelek. Elsőben azért, hogy 

az inchoativum eszméjét az ő mondataikban elfedi két dolog: egyik nemlegesen, a másik 

tevőlegesen. Nemlegesen a mondat-accentus nem-léte. Ott ugyanis, a hol szó-accentus van, 

mint a németben, olaszban, a mondat-accentus merőben megkülönböztethetetlen és így 

haszontalan is volna. Az esetleg és alkalmilag fel-fel ütődő emphaticus accentust pedig a mi 

mondataink szabályos és kimért accentusával egy rangba helyezni nem lehet. A francziának 

szóaccentusa nincs ugyan, de a mondatának sincs meghatározott accentusa; az emphaticusról 

(„accent oratoire oů pathétique”) pedig az iménti észrevétel áll. Tevőlegesen megint elfedi az 

inchoativum eszméjét a nyugati nyelvészeknél a logikai alany fogalma, melylyel azt vélték, 

hogy mondattani elemzéseiknek elég erős alapot vetettek. Az ő épületöket talán meg is bírja; 

mert, – hogy áttérjek a kérdéses okok másodikára, nekik nincs kényszerítő szükségök az 

inchoativum eszméjére. Mi ugyanis azt várjuk tőle, hogy segítsen a szók rendezésében átalában, 

s különösen annak az eldöntésében, minő szókkal kezdjük a mondatot? Úgyde a nyugati 

nyelvekben a nevező s rendszerint utána következő ige oly terjedelmes és csaknem minden 

esetre megfelelnek arra a kérdésre, hogy az eltéréseket csak igen csekély fontosságu 

kivételeknek tekintik, s elemzésökkel vagy éppen magyarázatukra vezető elméletekkel keveset 

vagy semmit sem törődnek. Már pedig törődhetnének; mert íme kinyitom az első német 

könyvet, a melyik a kezembe akad, s egy pár lapon mindjárt akárhány példáját lelem oly 

mondatoknak, melyek nem kezdődnek nevezőn, hanem accusativuson, előragos neven, 

igehatározón és magán az igén, a kötszókat nem is számítva; holott a nevező az igén hátul 

foglal helyet. Na hiszen a német nyelvtan még ád felvilágosítást némely esetekre; de már a 

franczia merő vakságban hágy. Értekezésem első részében egy falka példát szedtem egyik 

legterjedelmesb, eredeti franczia nyelvtanból, és válogattam néhány száz hasonlók közzül, 

melyeknek mindenikében a mondat kezdetén „régime indirect” vagy „adverbe” vagy éppen 

egész csoport szó előzi meg a kikerülhetetlen nominatif-ot, s a szótárias nyolczad-rét nagyságu 

könyv közel 900 lapján még egy árva szó sincs annak a rendezésnek eléfordultáról, nemhogy 

még valami magyarázat volna a szokott rendtől való eltérés okairól, vagy azokról a 

körülményekről, melyek közt hasznos vagy szükséges. Az a kevés jellemzés, melylyel 

idézeteimet kísértem értekezésem szövegében, saját vizsgálatom eredménye. Mindnyájokat 

öszszevéve s gondosan megtekintve kiviláglik, hogy azok a kezdő szavak valódi 

inchoativumok, és a mi mondatbelieink értelmezése alá, az egy accentus kivételével, pontosan 

illenek. Talán éppen ez a kivétel, illetőleg hiány okozta, hogy a franczia nyelvtanárok semmi 

különöst nem láttak bennök, és az minden esetre menthetőbb mint a mi nyelvészeink 

hanyagsága, kik nem csak eddig nem látták vagy helyesebben hallották a mi mondatainkban; 

hanem most is, midőn figyeltetem őket reájok, valószinüen csekélylik és fitymálják. 
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nyomosítás. Kár volt elhanyagolni. A mi az „Eureka” előtti nyelvészeket s az 

utána valók közzül azokat illeti, kik nem, vagy kellőleg nem méltatták Fogarasi 

fontos emlékeztetését, mellőzésöket magyarázza az a körülmény, hogy az idegen 

nyelvek syntaxisaiból kölcsönzött kategoriákon túl menni vagy kivülök mást 

keresni tudomány-elleni bűnnek tartották volna, s tartanák ma is. Subjectum, 

praedicatum, concordantia, regimen: ezeknek a rámájára kellett a magyar szófűzés 

és szórend minden szabályait húzni, világos hogy oly eredménynyel, mintha 

franczia frakkból akarnánk magyar budát vagy éppen bánkbánt szabatni, vagy 

pedig egy egész magyar lábat belé szorítni térdig érő bugyogóba. Vettük-é valami 

hasznukat jelesen az alany és mondomány dualismusának a nevezőből s igéből 

álló, egyszerü mondat öt formájának elrendezésében vagy accentuálásában? 

Nemde részint a beszédbeli közlekedés átalános, részint nyelvünk legbensőbb 

természetéből keletkezett egészen sajátszerü elmélkedésekkel kellett 

meghatároznunk, melyik formának mikor van ideje és helye? Már pedig (a mint 

azt hiszem elég szembetünőleg megmutattam, és elemzéseim következtében saját 

tapasztalása kit-kit meggyőzhet felőle), mindenik formának megvan a maga 

különös használata, s egyiket a másikkal felcserélni az értelmi árnyalat tetemes 

megváltoztatása nélkül nem lehet. 

Térjünk vissza tűzetes tárgyunkra. 

Inchoativum majd minden magyar mondatban létezik, vagyis más szóval: ritka 

mondatnak van az első szaván az accentus. Úgyde az accentusos szóval kezdődő 

rész kivétel nélkül minden mondatban megvan; nevezzük hát ezt a fő részének, 

vagy, ha tetszik, „zöm”ének. A mely mondatban hát inchoativum nincs, az egészen 

mondatzöm: milyen a 2. 3. és 5. forma. Az inchoativum typicus jellemzője az 

i s m e r e t e s s é g , a fő részé vagy zömé az i s m e r e t l e n s é g . 

Midőn a nevező és ige, bármi rendben csupa zömöt alkotnak, két esetet 

különböztethetünk meg. Egyik az, midőn a nevező előzi meg az igét. Láttuk a 

maga helyén, hogy az ige ilyenkor nem kap accentust: miért? mert a jelző, mint 

rendszerint minden jelző, magához vonta. Igen is, mert a két szó tulajdonképp egy 

eszme képét viseli. „Piros rózsa” szintúgy egy és elválhatatlan fogalom, csak 

alsóbb fogalom, mint „rózsa” egyedül. „Gyermek játszik” is szintoly módosítványa 

a „játszik”nak, mint a milyen „piros rózsa” a „rózsá”nak, vagy „kakas-taréj” a 

„taréj”nak, sőt a milyen „játszodozik” és „játszodhatnék” a „játszik”nak. Midőn 

erre a valóban tett, vagy csak feltehető kérdésre: „ki játszik?” azt feleljük „a 

gyermek játszik”, a második szót még jó móddal ki se mondjuk, s már képzeli a 

játszó gyermeket a halló. Ellenben midőn a zömben a nevező az igén hátul áll, már 

nem éppen oly szoros a viszony az eszmét alkotó két rész közt: a képzelődés a 

„játszik” hallására már alkotni kezd némi homályos képet, melyet azután csak „a 

gyermek” egészít ki s tesz teljessé és határozottá. Az ily módosított, illetőleg 

gyengített jelzőt nevezzük: egészítménynek. 

Az egészítmény maga ismét kétféle: accentuált és accentuálatlan. Az első az új, 

a tudnivaló eszmét jeleli; a második a tudottat, de a melyet inchoativum gyanánt 
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előrebocsátani a közlekedés sietségében elmulattunk, vagy a melynek ilyen vagy 

amolyan volta a mondat értelmére nézve közönös. Ez okokból az accentuált 

egészítményt lényegesnek vagy szükségesnek, az accentuálatlant pótlónak 

nevezhetjük. 

Az eddigelé tárgyalt mondatzömök tehát kétfélék: ú. m. jelzősek (jelzőből és 

igéből állók), és egészítményesek (ígéből és egészítményből szerkesztettek). 

Még sokkal lazább lesz a viszony a nevező és ige közt a teljes vagy kétrészü 

(inchoativumból és zömből álló) mondatokban; de úgy, hogy itt sem tagadja meg 

az igére nézve módosító természetét a nevező. Akár jelző, akár egészítmény, akár 

inchoativum legyen, minden esetben igehatározó s a többi ilyek sorában foglal 

helyet. 

És így mindennek a maga helyét és rovatát kimutatván, az 5 formát, melyet 

eleinte csak empirice állítottunk össze, tudományosan is elrendezhetjük: 

 

Egyszerű mondat. 

Ige és (nevező) határzó. 

 Teljes mondat (—>) Mondatzöm (>— v. > >) 

 Inchoat. nev. Inchoat. ige. Jelző és ige. Ige és egészítmény. 

1. A gyermek játszik. 4. Játszik a gyermek. 2. A gyermek játszik. 5. Játszik a gyermek. 

   A gyermek játszik. 3. Játszik a gyermek. 

 

 

6. §. 

 

Kérdés és parancsolat. 

 

Nyelvészeink nagyon katonásan bánnak el a kérdés ügyével. A „M. Ny. 

Rendszere” nem is szentel neki külön czikket, s minden ide vonatkozó észrevételei 

egy példára, („V i s z  b u z á t  P é t e r  a  v á s á r r a ? ) és a kérdő -é-ről szóló 

szabályra szorítkoznak. Imre S. „Mondattan”ában szintén csak mellékesen fordul 

elé egy sovány szabály, melyet feljebbi idézetünkben a 2. szám alatt láthatni. 

Pedig sok ám itt a megfontolni való, míg a „kérdés”beli szórendet 

meghatározhatnók. Természetes hogy ezúttal csak a nevezőből s igéből álló 

egyszerü mondatot tartjuk szemünk előtt. 

Midön kérdünk, vagy a) nem tudjuk, a mit kérdünk, vagy b) vetünk hozzá és 

csak meg akarunk bizonyosodni felőle. 

Az első esetben vagy a nevezőt vagy az igét nem tudjuk. A nevező helyett, 

tudtomra minden nyelvben saját kérdő forma szolgál; magyarul „ki?” „mi?” (és 

többeseik). Ez a kérdő szócska mindig kezdi a mondatot s accentust kap. „Ki 

játszik?” „Mi esik?” Az ige accentustalan; a kérdő szócska tehát jelző természetü. 

Ha az igét nem tudjuk, helyette szólgáló kérdő szó, ismét tudtomra, egy nyelvben 
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sincs
19

); hanem egy kiszélesített értelmü igét használunk ily esetben, 

összekapcsolva a kérdő szócska accusativusával: „mit csinál?” A „mit” itt is jelző 

viszonyban van. Hanem más itt a fontos kérdés: az, hogy a hozzájáruló – tudott – 

nevező elül áll-é vagy hátul? Az élet nyelvétől tudakolva azt az utasítást nyerjük, 

hogy mind a két helyen állhat. Ha előre bocsátjuk, nem kap accentust: „a gyermek 

mit csinál?” Az ily kérdés reflexio szüleménye, midőn egy vagy más indulat nem 

sürgetvén, higgadtan rendezzük szavainkat. Ellenkező esetben, hevültebb 

képzelődésünk legott a nem-tudott cselekvény körül keresgél, s csak a „mit csinál? 

kimondása után jut eszünkbe, hogy hisz’ a felelő nem tudja kiről vagy miről 

kérdjük, hogy „mit csinál?” Utána vetjük hát a kellő nevezőt, accentus nélkül vagy 

másodrendü accentussal, ahhoz képest a hogy felteszszük, hogy könnyebben vagy 

nehezebben bukkan reá a felelő. „Mit csinál a gyermek, vagy „Mit csinál a 

gyermek?” A nevező, mint látjuk, mind a két módosítványban egészítményi 

szerepet visel, mely az elsőben pótló, a második esetben szükséges. 

Gyanítás vagy kétség esetében, ismét vagy a nevező vagy az ige által jelelt 

dologról akarunk kérdésünknél fogva megbizonyosodni. Akármelyikről akarjunk, 

mindig az illető szókkal élünk. Még pedig a szórendre nézve úgy, hogy ha a 

nevező jelöli gyanításunk vagy kételyünk tárgyát, mindig azzal kezdjük a 

mondatot. P. o. „a gyermek játszik”? A nevező itt ismét jelző; de a hangoztatása 

különbözik a hasonló szerkezetü állító mondatétól, ú. m. a 2. formáétól. Ebben 

ugyanis a hangemelés csupán az accentuált tagra (gyer . . . . ) esik s mindjárt utána 

leereszkedik; holott a megfelelő kérdésben emelve marad az ige utolsó tagjáig s 

csak ezzel ereszkedik le, mintegy ily formán: „a gy[ermek játszi]k?” 

Ha ellenben a cselekvényről kívánunk megbizonyosodni, többnyire előre 

bocsátjuk az accentuált igét, és hogy a hasonló szerkezetü állító mondattól (a 3. 

formától) megkülönböztessük, az accentusnál megemelt hangot nem csak az egész 

igén, hanem a nevezőn is át egész’ az utolsó tagjáig fenntartjuk, s csak az utolsón 

eresztjük meg. „[Játszik a gyerme]k?” Jegyezzük meg, hogy mind az imént 

tárgyalt esetben az ige mind a jelenben a nevező, ha egytaguak, az az egy tag az 

utolsó képét viseli: „a gy[ermek í]r?” – „[Nyerít a] ló?” 

De mehet utolsó helyre is az ige: „a gyermek játszik?” accentustalan nevezővel 

és accentusos igével. Ily rendben azonban annyira hasonlít az egyszerű állító 

mondatnak 1. és legközönségesb formájához nem csak szerkezetében, de nagyon 

csekély árnyalati különbséggel hangoztatásában is, hogy a megkülönböztetés bajos 

lenne. Ezen a bajon úgy segített nyelvünk geniusa, hogy ilyenkor -é (= e vagy = é) 

                                                 
19

 Akárhogy fintorgassa reá az orrát a tudomány, s akármily komoly képpel tiltakozzék is 

ellene; de a tény csak tény! Az t. i. hogy van a magyar élőbeszédben egy szó, mely minden 

névnek képviselő synonymája: „izé”, és ennek egy származéka; (denominativum) „izél”, mely 

hasonlóképp’ minden kitelhető ige helyett szolgál. Nem lehetne-é csupa nyelvtani használatra 

egy (széles értelemben vett) cselekvény megkérdése végett felvenni ezt a szót: „mizél?” Most a 

„mit csinál?-lal kell beérnünk; de erre furcsán hangzik ilyes felelet, mint: fekszik, alszik, vagy 

éppen: veretik. 
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szócskát ragaszt az igéhez és következőleg hangoztatja: „a gyermek [játszik-

é]?”
20

) 

Elül vagy hátul tegyük-é az igét, ismét a mohó kiváncsiság vagy higgadt 

reflexio határoz, mit nem elemzek részletesebben, mert a többi hasonló esetek 

megvitatása után elméletileg könnyü alkalmazni. Gyakorlatilag – született magyar 

ösztönszerüleg válogatja meg s alkalmazza a kifejezéseit, és ha hallóim bár mily 

röviden, de komolyan magukba szállva, azt nem mondják: „biz’ az úgy van!” – 

úgy, vagy én vagyok hivatlan a magam eleibe vett szakmára, vagy ők vesztették el 

nyelvérzéköket. Önmagam ellen csak nem dönthetem el a dilemmát; azért, ügyem 

igazságáról meggyőződve, s a kétkedőket a rosszul értesített, az elfogult 

Philippustól a jobban értesűlthez utasítva, tovább folytatom vizsgálódásaimat. 

Az első fejezetben az egy csupa igéből álló mondatot tárgyalva, a kérdő formát 

nem vettük vala tekintetbe. Pótoljuk ki a mulasztást. 

Ha kérdésünk csupa egy igéből áll, ezt szintúgy vehetjük elsőnek mint 

utolsónak, egy képzelt nevezőt gondolva pro forma melléje. Ebből a feltételből 

kihozhatjuk accentuálását és hangoztatását a kérdésnek. P. o. „dörög?” Ha elsőnek 

veszszük az igét, az elébbiekre hivatkozva, nem csak accentuáljuk, hanem végig 

meg is tartjuk a fennhangot: „dörög?” „havaz?” Ez esetben kiváncsisággal, a 

megbizonyosodás egész vágyával tudakozódunk. Ha hátulsónak, ilyenkor már 

hanyagabban, közönösebben kérdünk, s ismét a mondottak szerint hozzá 

ragasztjuk az ismeretes „-é-t: „dörög-é?”, „havaz-é?” stb
21

). 

Lehozatalunkból kitetszik az is, hogy a csupasz igéből álló kérdés-formának 

ide való halasztása tulajdonképpen nem is mulasztás, mert így sokkal alaposabban 

tárgyalhattuk, mint az I. fejezetben lettünk volna képesek, sőt átalában a csupa 

igéből álló mondatokat úgy nézve, mint ellipticus (szóhagyó) szólamokat, jelesen 

                                                 
20

 Megtörténik az is, hogy a kezdő ige kapja a kérdésben a toldalék -é-t. „Elmene-é az apád?” 

kérdi egy székely fiú a másiktól. Nem könnyü megmondani, mikor áll elé ez az eltérő forma. 

Segít kipuhatolásában az, hogy soha se mondja: „elment-é az apád?” Mi a különbséget a 

következő árnyalatban találjuk. „Elmene” oly positiv és újontában történt tényt jelel, hogy alig 

képzeli az ember, miképp’ lehet csak kétkedni is rajta annak, a ki azzal a formával él. Csupa 

kimondása tehát alig vagy éppen nem véteti észre, hogy kérdés akar lenni és így az „-é” 

hozzáragasztásával kell azzá bélyegezni. „Elment” ellenben határzatlanabbul, kevésbbé élénken 

és nem oly positiv körülményességgel jelelvén a cselekvényt, a kérdés szokott hangoztatása 

elég világosan kifejezi a bizonytalanságot s újságkivánást. 
21

 Volt Kolozsvárt korábban egy nagy úr, kinek nem kis elméssége alkalmi paradoxonokban 

nyilvánult igen gyakran, ha nem többnyire. Egykor számos vendégei lévén, ebéd alatt oly 

égzengés kerekedék, hogy alig hallhatták egymás szavát. A gazda megszólitja egyik legényét: 

„Micsoda lárma az ott kinn?” – „Dörög, nagyságos uram!” feleli természetesen a legény. 

„Dörög-é?” kérdi háborítatlan közönséggel az úr, „menjen ki, mondja meg, hogy ne dörögjön!” 

– Visszatérve a szövegbeli magyarázatra, az a látszatos ellenmondás, hogy csekélyebb 

ujságvágygyal erősebb formát adunk kérdésünknek, valóban éppen úgy nem az, mint nem 

tartjuk annak, midőn valaki hazugságot erősebb hangon és tagjártatással ád elé, mint a 

milyennel valódi tényt beszélne el. 
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mint mondat-zömöket, az őket illető tant, főképp accentuálásukra nézve, majd 

minden esetben eléadhatnók. 

A nevezők kihagyását ugyanis az 1. és 2. személyek tekintetéből a 

személyragok teszik lehetségessé. Ez a körülmény más nyelvekben is hasonló 

eljárást szül. A szanszkrit, görög, latin nyelvekben köztudat, hogy úgy van. Az 

olasz is, kinek hallható, és néha nagyon terjedelmes személyragjai vannak, 

széltiben elhagyja az 1. és 2. személyü nevezőket. A német, franczia, angol 

ellenben igen sokszor tenné ki magát félreértésnek, ha kihagyná. Hasonló okok 

rendelkeznek az ismétléstől mentő, 3. személyü névmások használata vagy 

elhagyása felett. Csupán csak az igazi személytelen igékre nézve tehetni fel, hogy 

cselekvő személy nem lévén, kifejezésére nem is kell nevező. 

A parancsoló módhoz sem szokott nevező járulni, de már más okból. A 

parancsolás ugyanis oly alkalmi és bizonyos körülmények közt történő nyilatkozat 

és közlekedés, hogy az ige kimondása, segítve a sajátlagos hatós hangtól, már 

magában eléggé kifejezi a szóló szándokát. A latin a legeredetibb és mondhatni 

legtermészetesb esetben, midőn t. i. csak egynek parancsol, tökélyesen megéri 

azzal, hogy az igének csupán törzsökét mondja ki, s a franczia is alig többet. A 

német is úgy van vele, s azonkivül az egészen határzatlan infinitivussal él ottan-

ottan parancsa kifejezésére. A magyarnak már még abban az egyszerü esetben is 

saját képzője vagy jellemzője van, a j, melyet a parancsoló ige többi formáiban, ú. 

m. a többes 1. és 2. személyében a másutt szokott személyragokkal told meg. Más 

formája az egyenes, t. i. személytől személyhez intézett parancsolásnak nincs. 

„Indulj! Induljunk! Induljatok! „Játszodjál! Játszodjunk! Játszodjatok” – „Irj! 

Irjunk! Irjatok! – Egyél! Együnk! Egyetek!” stb. 

„Irj te!” vagy „irjatok ti” nem csak felesleges, hanem, mint minta, merőben 

rosz is. Hozzájok
22

) járulnak azok az esetek, melyekben a társalgás jelen szokása 

szerint a 3. személy a 2-dik helyett szolgál: „Játszodjék!” „Jöjjön!” „Jöjjenek!” 

stb. melyek mellett az „ön” „önök” rosszul állana; igazolását csak a német: 

„Kommen sie!” „Gehen sie!” „Bleiben sie!” stb. majmolásában nyerhetné. 

Azonban ha a körülmények úgy kivánják, nevező is járulhat a parancsoló igéhez. 

Járulni kell jelesen a kerülő (indirect) prancsolásban; még pedig a) elül accentus 

nélkül mint inchoativum: „A gyermek játszodjék!” „A kocsis abrakoljon!” „A 

katonák induljanak!” – b) Ismét elül, de accentussal mint jelző: „A gyermek 

játszodjék!” „Az inas jöjjön!” c) A nevező hátul mint mondatzöm ige 

inchoativummal: „Játszodjék a gyermek!” „Harangozzon a mester!” Bármily 

gyenge árnyalat legyen ez és az elébbi közt, még sem egészen egyértelmüek. A 

különbséget ismét a mohóság és higgadtság teszi.) – d) Hátul, mint szükséges 

egészítvény accentussal: „Játszodjék a gyermek!” „Vigye az ördög!” – c) Megint 

hátul accentus nélkül, mint pótló egészítvény: „Jöjjön a gyermek!” „Üsse a gutta!” 

– avagy hatósító accentussal: „Lássa a világ!” stb. Mindnyájok elemzése csak oda 
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 Székelyesen: „hozzok.” 
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üt ki, a hová a hason szerkezetü állító, rendes mondatoké, s ismételnünk 

szükségtelen. 

Járul végre nevező olykor az egyenesen parancsoló igékhez is: Elsőben, te, ti, 

ön, önök, mint jelzők: „Te állj ide!” „Ti vigyétek a fáklyát! – Ön legyen a vezér!” 

De ily esetben gyakrabban használjuk az ige rendes alakját, (a jelentő mód 

jelenét). „Te állasz ide!” Ti viszitek a fáklyát!” stb. 

Használjuk másodszor a nevezőt az egyenes parancsolat mellé, mint annak a 

kihez intézve van, megszólító czímét „Gyere fiam! Menjünk barátom! Induljunk 

atyafiak! Üssétek legények!” A nevező, mint a példákból láthatni, accentustalan 

egészítmény képében van az ige után vetve, és nem logikai alanya az igének, 

hanem tulajdonképp vocativus. Nem is egyezik az igével, melynek eleibe is 

tehetni, de olyankor accentuálni kell; és még sem jelző, mert nem alkot egy 

mondatot az igével, hanem két ellipticus mondat van benne összehúzva: „Fiam! 

Gyere!” „Barátom! Menjünk! – „Legények! Üssétek!”
23

) 

Nyelvünknek egy ritka sajátsága van a parancsoló formában. A latin axioma 

daczára ugyanis, mely azt tartja, hogy: „Nemo sibi imperat vel orat,” [25] a mi 

parancsoló igénknek valódi egyes 1. személye van; de csak kérdő 

módosítványban. „Menjek? Üssem azt a gazembert? – „Leszálljak a fáról?” 

Accentuálása az, a mi az inchoativumatlan kérdésé. Egy hangon fenntartva 

mondjuk ki, s csak az egészítmény utolsó tagját eresztjük le. 

 

                                                 
23

 Külön formáju szólítója (vocativus) a magyar névnek nincs, hanem a nevező szolgál e végre 

is. Használata nem igényel különös szabályokat, s elég annyit megemlíteni, hogy csak 

parancsoló forma mellett lesz részivé a mondatnak. Minden más esetben egymaga külön, 

szóvesztett (ellipticus) mondatot alkot. P. o. a „Bolond Miska” czímü népmesében: „Édes 

Anyókám! házasodhatnám.” Nem tudok más szokásos hibát, melyet e részben követnének el 

íróink, mint azt, hogy a kik görögből fordítnak, a görög vocativussal járó ð-t is híven 

tolmácsolják magyar ó!-nak. E nem ér semmit. A fordításokra igen jól alkalmazhatni Cicero 

mondatát: summum jus, summa injuria est, így módosítva, hogy: a túlzott hűség, valódi 

hűtlenség. A ki annak az igazán anyagi elvnek hódolva, hogy eredetije minden szavát 

megfelelővel tolmácsolja, az ð-t a vocativusban ó-val fordítja, kettős hűtlenségbe esik. Egyfelül 

reá fogja a görög szócskára, hogy indulatszó (interjectio), mi a szóban forgó kapcsolatban 

(legalább a Homerus utáni nyelvben) soha sem. Másfelül hűtlen nyelvünkhöz, midőn a magyar 

ó!-t, mely mindig indulatszó, jelentéktelen hanggá devalválja s ez által egy nevezetes árnyalati 

különbséget küszöböl ki. Midőn egy apa reá akarná beszélni leányát, hogy menjen férjhez 

valakihez, a ki iránt legkisebb vonzalmat sem érez, igen természetesen mondaná a leány: „ó! 

édes apám! ne kivánja azt tőlem!” De mily nevetséges lenne, közönös körülmények közt ez: „ó! 

édes apám! a leves az asztalon van!” holott az ó! nélkül, mindennapi dolog. – 

Minthogy az ó-nál vagyunk, hadd jeleljek ki még egy nagyon gyakori barbarismust. 

Parliamentekben külföldön szokás, hogy mikor egy szónok túlhajtja a sulykot, vagy olyat állít a 

mi a gyűlésnek, akár valamelyik félnek nagyon nem tetszik, a békétlenkedők ezzel szellőztetik 

boszankodásokat: „oh! oh!” Hírlapi fordítóink hiven (?!) másolják ezt a felkiáltást, mely 

magyarban egészen időtlen és helytelen, s az igazi kifejezés ez: hó hó! Az igazi magyar ó!, a 

jaj! synonymája. 
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7. §. 

 

A névtámasz (articulus). 

 

Példáinkban észre lehetett venni, hogy a nevezők bennök majd mindig 

névtámasz társaságában jelentek meg. Oka az volt, hogy a támaszos – (a kinek 

nem tetszik, halljon vagy olvasson mindig „articulusos”-t vagy „névelős”-t 

helyette,) – nevező minden eddigelé tárgyalt viszonyba bé illik, mit a 

támasztalanról állítni nem lehet. A példákat pedig a lehetségig egyformásítni 

kellett, hogy a mondat értelmének a rendezéstől és accentuálástól függő minden 

árnyalatai annál zavartalanabbul kitűnjenek. Most miután azt a czélunkat elértük, 

ideje megvizsgálnunk a névtámasz ott vagy nem létéből származó különbségeket 

is. 

Legelsőben is megjegyezzük, hogy a magyarban névtámasz igen is kettő van, 

akárhogy is akarták agyon ütni némely korábbi, és akarják agyon hallgatni újabb 

nyelvészeink
24

 Nevezhetjük őket ismeretes szókkal egyelőre határozó és 

határozatlan támasznak, bár ha a második ellen volna is kifogásom. 
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 „Habent sua fata articuli.” [26] Mennyi mindent írtak összeviszsza róla, a minek fele sem 

igaz! Rostáljunk meg egykét állítmányt. 

„A magyar izkének” (= articulus) „szinte mint a héber articulusnak eredetileg mutató értelme 

volt s egy a mutató névmással (az ez). Utóbb határozó tulajdonságot vőn, s mint ilyen, főnevek 

elibe tétetik egyedül, s a beszéd egyéb részeit is főnevekké teszi.” (Fábián I. Magy. szókötés 

szabályai, díjazott pályam. 154. l.) Hódolatos bók a külnyelvi philologiának. Minthogy héber, 

görög, német (Fábián az i, h. latin articulusokat (!) is emleget), a mutatóból csinálta az 

articulusát, a magyarnak is abból kell származtatni! Szerintünk meg amazokra nézve is csak 

tetemes igazítással fogadhatni el az idézett állítást, jelesen azzal, ha a „mutató” helyett csak 

átalánosan „névmást” teszünk. A nyelv legkorábbi időszakában a névmás egyszerü szó, mely 

határzatlan, azaz akármi tárgyat; átalában valamit jelenthetett és elentett. Ezt az eredeti 

névmást, melynek nyomozásától nem ijed vissza a philologia vállalkozó szelleme, s a melynek 

első fejlődési foka a személyek megkülönböztetése volt, határzatlanságánál fogva kényelmesen 

lehetett mindenre használni. Mig bizonyos tárgynak külön neve nem volt, a névmást kimondva 

reámutattak arra a tárgyra, s ez tökélyesen érthető módja vala a közlekedésnek. Úgy de a 

szónak ezt a használatát mutatásnak, s ennélfogva a névmást mutatónak nem mondhatjuk. A 

mutatást csak a k é z  mivelte, a névmás csupán csak n e v e z e t t . Majd midőn neveket is 

találtak, vagy inkább alkottak, szolgált a névmás előleges, átalános megnevezésére a tárgynak, 

mielőtt a külön név eszébe jutott a szóllónak, vagy lehetett még átalánosb előleges dunnogás – 

(eine leise und sanfte Hinweisung auf die Sache um sie hervorzuheben,” mondja Ewald), mely 

mintegy erőt gyűjtsön a név kisütésére. Szolgált továbbá jelen nem levő, de a beszélgető felek 

képzelődésében megnevezése nélkül is élénken forgó tárgy jelelésére. Szolgált a már 

megnevezett tárgy ismétlésére helyettes gyanánt. És bizony legutoljára kapta azt a szerepet, 

melynél fogva már kimondására, minden tagjártatás nélkül, felébredjen a hallóban a mutatás 

képzete, mint a mi az elmének az eddigieknél szerkesztettebb működését igényli. Kitetszik az 

utólagosság abból is, hogy a valódi demonstrativumok a többi névmásoknál rendszerint 

szerkesztettebb természetüek. Így van különösen a magyarban, úgyhogy itt az articulust a 
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mutatóból származtatni valódi  Ûsteron prÒteron[27], mi compilált tankönyvben is 

menthetetlen hiba volna; hát még a magyar szókötést biztos alapokra fektetni kellő okszerü 

értekezésben! Nem töltöm az időt az idézett hely végszavai vítatásával, mintha t. i. „a névelő a 

beszéd egyéb részeit is főnevekké tenné,” mi egyébiránt furcsa következetességgel áll az után, 

hogy „főnevek elibe tétetik egyedül,” (igazabban: csupán csak főnevek elibe tétetik). Megfelelt 

arra már Szilágyi I. (M. szók. szab. 50. lap.) azt mondván, hogy „a névelő csak jele annak, hogy 

valami nevet, melyet határozatlan értelemben is lehetne venni, határozottban kivánja vétetni a 

szóló.” De különben is merész állítás, hogy az articulus nem-főnevet főnévvé tesz. Valódi 

görög és német szabály, ( tÒ gr£ein, das Schreiben) – melynek nincs helye a magyar 

szófűzésben. 

Imre S., ki nemkülönben állítja mint kétségtelen igazságot, hogy az articulus „mutató 

névmásból eredett szócska,” még azzal tetézi a hibát, hogy az articulust j e l z ő -nek mondja. 

Eléadását nemkevésbbé kell megrónunk, mint állítását. Illető §-ke czíme: „A  n é v e l ö  m i n t  

j e l z ő ,” világosan magába foglalja ezt az itéletet, hogy a névelő j e l z ő ; de a kifejezés a 

„mint”-nél fogva arra is látszik mutatni, mintha alkalom szerint egyéb is lehetne, mit nem 

tudom akart-é jelenteni. Mindenesetre kétségtelen vétek a szabatosság ellen. De ezzel nem éri 

be. Czikke kezdetén megint tovább módosítja itéletét: „A főnevek s egyéb névfélék” (mik azok 

az „egyéb névfélék”? A Fábián-félék?) „előtt mintegy jelzőül áll a n é v e l ő  is.” Csak „mintegy 

jelzőül”? Tehát tán mégsem egészen igazi jelző; csak olyan jelző-féle? Hogy alakuljon 

egészséges ép eszme abban a fiatal lélekben, a ki így stylizált tankönyvből tanul? De a valóság 

az, hogy a névelő soha sem és teljességgel nem jelző. Nem lehet az, mert ámbár mind a kettő 

határoz, de a jelző korlátolva határoz, az articulus átalánosítva határoz. „Jó ember” szűkebb 

fogalom, mint csupán „ember”, „az ember” a fogalom egész körét teheti, tehát bővebb értelmü, 

mint a határzatlan „ember.” Az ilyenek, mint: „hozd ki a kalapomat,” – „a császár 

Schönbrunnban van” egyfelül: és „minden ember” másfelül, nem kivételek. Amazokban is a 

singularis fogalomnak egész köre van jelelve; a „minden” pedig, jóllehet a fogalom egész körét 

teszi, de mint a korlátoló „némely”-nek „sok”-nak stb. legszélső határa, az átmenetek 

törvényénél fogva tartozik a j e l z ő k  közzé. Nyelvünk áthághatlan határvonalat húzott az 

a r t i c u l u s  és j e l z ő  közzé azzal, hogy a jelzőt mindig hangemeléssel ejteti, az articulust 

ellenben nem csak nem accentuálja, hanem a hangnak még sülyesztésével mondatja ki, mint 

majd a szövegben ki fogom mutatni. Nem áll tehát, sőt a valóval merőben ellenkezik az is, a mit 

tovább folytatólag mond Imre, t. i. hogy „az articulus valamely tárgy vagy fogalom szorosabb 

kijelelésére való.” Az egész nem szorosabb a résznél. Hogy az a „szorosabb” nem csupa 

stylisticai hiba, s hogy nyelvészeink átalában nincsenek tisztában az articulus elméletével, 

világos bizonysága többek közt az is, hogy p. o. Imre és a M. Ny. Rendszere szerzői az articulus 

viszonya magyarázatában tökélyesen ellent mondanak egymásnak. Tessék összevetni: 

(Imre, i. h.) „kitétetik (az articulus): 1. Ha a tárgy s z o r o s a n  m e g h a t á r o z o t t  s a 

mondomány e g y e d ü l  r e á  tartozónak tekintetik, péld. a t ű z  éget (más nem).” (NB. más 

nem.) 

(M. Ny. R. 287. l.) „kitétetik a névelő: a) Ha az eszme átalánosan határozott, úgy hogy annak 

ellentéte szükségkép nem gondoltatik. p. o. a tűz éget. Itt ellentétet vagy mellékeszmét nem kell 

gondolnunk, hogy egyéb, p. o. a vas éget.” – Imre tehát azzal magyaráz, a mivel a M. Ny. R. 

szerint nem kell magyarázni. De legfurcsább az, hogy ebből az ellenmondásból koránt sem 

következik az, hogy csak valamelyiköknek van igaza. Nem! hanem mindenik félnek igaza van! 

És megint az, hogy egyiknek sincs! 

Van: mert a két fél látszólag a z o n , de valóban nem a z o n  tárgyról szól, úgy hogy itt 

tulajdonképp’ nem ellenmondás, hanem csak fogalomzavar van, minek az accentus 

elhanyagolása az oka. Imre példájában „a tűz” jelző, s reá esik az accentus, így: „a tűz éget.” 
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Határozó támasz: „az,” csonkítva „a,” mely utóbbi mellől a hiányjelet 

kihagyni, legkímélőbben mondva, elsietett lépés vala. Ezt a szótámaszt két esetben 

használja a magyar: 

a) Midőn a főnévnek átalános értelmet akar adni, és az általa jelelt fogalmat 

egész tartalmában, sőt illetőleg egész körében állítni előnkbe. „Valamint a hó a 

nyárhoz, és az eső az aratáshoz; úgy nem illik a bolond-hoz a tisztesség.” (Péld. 

XXVI. 1. kár. ford.). „A szorgalmatosság becsül tégedet, az értelem megőriz 

tégedet.” (U. o. II. 11.) – „Az igazak lakják a földet, és a tökéletesek megmaradnak 

abban: a gonoszok pedig a földről kivágattatnak.” (U. o. II. 21. 22.) – „A bölcsek 

tisztességet vesznek örökség szerint; a bolondokat pedig elveszti a gyalázat.” (U. 

o. III. 35.) „A strucz madár. A béka hüllő.” stb. Hallgatóim vagy olvasóim itélő 

tehetségét csekélyleném, ha részletes elemzéssel s alkalmazással akarnám 

világossá tenni előttök a felhordott példák teljes egyezését az adott értelmezéssel. 

b) Midőn a fogalom körébe tartozó egy vagy több bizonyos egyént akarunk 

jelelni, de nem akármelyiket, hanem éppen azt, a melynek azonsága a halló előtt 

tudva van vagy tudva levőnek tehetni fel. „Nagyságos uram! a ló meg van 

nyergelve,” jelenti az inas. – „Gazd’ uram! az ökörnek fáj a szája,” tudósítja 

gazdáját a béres. – A kisasszony az ablakban ül.” Az állatseregletben a strucz 

megdöglött.” És így számtalan esetben, a mindennapi életben. 

Lehetne valaki, a ki a nyelvnek hibául vethetné, s logikátlanságnak vagy 

szeszélynek tulajdoníthatná, hogy oly különböző, sőt bizonyos tekintetben 

ellenkező két dolgot, minők az átalánosság és egyéniség (generalitas, 

individualitas), azon jellel bélyegzi; és nem csak a magyar nyelv, hanem mások is, 

melyek articulust használnak. De méltatlanul: itt semmi baj. Mind a két esetben 

e g y  h a t á r z o t t  e g é s z e t  jelel a határzó támasz: amott az átalános 

fogalmat egész körében és tartalmában; itt az egyes (singularis) fogalmat az ő 

egész körében és tartalmában, mely mind a kettő az ő egyéniségében, mi- és 

melyik- voltában olvad össze. Szóval, az iménti két szabályt össze lehetne vonni ez 

egybe: Az articulus a név jelentette tárgy egész és teljes voltát jeleli fogalomban és 

egyénben
25

). Mély logika rejlik a nyelv alkatában uraim! 

                                                                                                                           
Ennyiben hát teljes joga vala reá alkalmazni a közönségesen bévett ellentétes próbát. A M. Ny. 

R.-beli példában „a tűz” inchoativum, s az accentust „éget” kapja. Nem levén hát „nyomosított 

szó” az ige előtt, nem is szükség ellentéttel tüntetni ki. 

Nincs igaza ellenben egyiknek is; mert annak a sokat emlegetett ellentétes próbának az articulus 

jelelte határozottsággal semmi de éppen semmi köze sincs. Oly féle véleményezés és vítatkozás 

ez, mint ha valaki azt állítná, hogy a Laokoon szobrát a Vaticanban nem szükség békenni sárral; 

s egy másik azt vitatná ellene, hogy azt bizony bé kell kenni. Az első csak sületlenséget 

mondana; de az utóbbi képét viselő Imre miért nem fontolta meg, hogy ez után: „tűz éget” 

éppen annyi joggal vethetni oda, hogy „nem más,” mint az után hogy: „a tűz éget”? 
25

 Remélhetni, hogy e mi szabályainkat nem éri Vajdának Szilágyi által felújított vádja. A 

„közszabály”-ról, t. i. mely szerint „A névmutató kitétetik a meghatározott értelemben vett név 

előtt, ellenkező esetben elhallgattatván,” azt mondják Vajda és Szilágyi, hogy nem jó, mivel 

„keringésbe visz, mert olvastunk is effélét: mikor van a szó határozott értelemben? felelet: ha 
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Ezek az úgyszólva kézzel fogható szabályok világosan felmentenek a 

szükségtől, hogy azokat az eseteket részletezzük, melyekben nem teszünk határzó 

articulust a név eleibe
26

). De nem felesleges ám megvítatni azokat, a melyekben a 

szabály jellemezte körülmények közt sem szokta a nyelv támaszszal jelelni a 

határozott értelmet. Lássuk tehát. 

A határzó articulust jel gyanánt használjuk a mondott esetekben, bizonyossá 

tevén vele a hallót, hogy a nevet a kifejtett értelemben veszszük. Önként 

következik, hogy ha ezt a bizonyosságot a csupasz név kimondása megadja, 

szükségtelenné válik az articulus, és a nyelvszokás tiltja is az odatételét. Ez az oka, 

hogy 1) a szólító nevek átalában, főképp pedig és különösön 2) a szorosan úgy 

nevezhető t u l a j d o n  nevek nem kapnak támaszt. Ily értelmü tulajdonnév 

mindaz, a mi egy illető közlekedési körben természetesen vagy hallgató 

megegyezés nyomán csak egy b i z o n y o s  személyre vagy dologra illik. Így 

értjük a magyar történelemre vonatkozólag „Mátyás” alatt csak Hunyadi Mátyást, 

                                                                                                                           
névmutató van előtte.” De még az idézett szabályra nézve is igazságtalan, mert ha két ember 

azon egy dolgot két oldalról tekintve mondja ki, a nem keringés. A szabály szerkesztője arra ád 

utasítást, „mikor tegyünk vagy ne tegyünk articulust a név eleibe?” az olvasmányi idézet pedig 

arra a kérdésre felel: „micsoda külső jelről ismerjük meg, hogy a név határozott értelemben 

van?” Az első ellen csak úgy lehet kifogás, ha nem magyarázza meg, mit ért a nevek 

„meghatározott értelmén”, minthogy szó vagy eszme sok oldalról lehet meghatárzott, a 

melyeknek nem mindenikénél fogva igényel articulust. A második úgy hibáznék, ha a név 

határzott értelmét az articulus ott lététől függesztené fel, kirekesztőleg. Ezeket a hiányokat kell 

vala kipótolni Szilágyinak, ki nem csak elmulatta, hanem két más hibával is tetézte mulatását. 

Egyik az, midőn hosszas magyarázatot tart arról, hogy „az articulus nem határoz, hanem csak 

jele a határzott értelemnek;” mi magában igaz, hanem szükségtelen, mert a feljebbi olvasmányi 

idézet is, melyet meg akar czáfolni, csak azt teszi. Második és sokkal tetemesebb hiba az az 

állítása, hogy az articulus fel-vagy nem tevése „a szónyomozásba tartozik.” Czáfolatra sem 

érdemes. 

Imre S. a szövegbeli b) pontot imigy szerkeszti: „kitétetik a névelő: . . . . . 2. mikor valamely 

dologra k i v á l ó a n  r á m u t a t u n k , péld. a s z é k e n  ü l ,  a  p a d l á s o n  van.” Hogy a 

„rámutatunk” valódi értelmében egészen helytelen, világos. Mert ha csak szóval való mutatást 

értene, úgy az articulus nem az, hanem mutató névmás volna, ez pedig az articulus magára soha 

sem. Tagjártatással való mutatást pedig az irás ki nem fejezhet s átalában a szófüzésnek semmi 

köze vele. Ha pedig úgy vesszük, mint képes kifejezést, vajjon teheti-é a „kiválóan rámutatás” a 

tárgynak teljesen határozott egyénitését? Itélje meg az olvasó. Imre itt a M. Ny. R. szintoly 

hibás szabályát másolta. – Szvorényi (M. Nyelvt. 1861.) semmit sem tud az articulusnak a 

szövegben a) pont alatt tulajdonított erejéről. 
26

 Ilyes esetek közzé számlálja Imre (megint a M. Ny. R. nyomán) „az egész átalános és 

példabeszédi” (közmondási) kifejezéseket, péld. „O l c s ó  h ú s n a k  híg a leve. – S z e g é n y  

e m b e r  szándokát boldog Isten bírja. – E b n e k  e b  a  f e l e .” A valóság az, hogy ezekben 

nem „elhagyva” van az articulus, hanem hiba volna odatenni, mert a közmondás egyik esetben 

sem akarja az illető eszmét határozott egész voltában értetni. A szabály értelmezése is arra 

mutat, mert „átalános” = generalis: az articulus használata pedig egyfelől universalitast 

(egyetemiséget, a szövegbeli a) pontban), másfelül singularitást (határzott egyéniséget, a b) 

pont szerint) jelel, a generalitas pedig sem egyik, sem a másik. Tehát úgy állítani elé ezt az 

esetet, mint az articulus kivételes elhagyását, módszertelenség. 
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így értjük meg egy család körében a keresztnév csupasz emlegetésével. Minden 

más esetben a tulajdonnév a köznév rovatába esik, s a körülmények, a szóló 

szándoka szerint kap vagy nem kap támaszt. Így p. o. midőn nem véljük, hogy a 

csupa Széchenyi kimondásával eléggé megértettük a hallóval, – (a ki t. i. 

tétovázásba jöhetne, vajjon a muzeum-alapító vagy az író Széchenyit értse-é) – 

jelző hozzá ragasztásával különböztetjük meg s köznévvé tevén az articulussal 

egyénítjük. Ez az elv felment minden kétkedés és kivételek alól, mint a melyek a 

szabályba olvadnak általa. Kimagyarázza még azt a látszatos anomaliát is, mely 

szerint városok és tartományok tulajdonnevei articulustalanok, holott a hegyekéit 

és vizekéit csak közneveknek tekintik. A köz megegyezés ugyanis csupán emberi 

lakokra ruházta azt a kiváltságot, hogy bizonyos és határzott egyénekre 

vonatkozzanak, a vizek stb. neveit pedig csak a „folyó”, „hegy” saját jelzőinek 

nézi, s ezáltal egyszersmind elejét veszi, hogy neveiket helységek stb. neveivel, 

egy pillanatig se téveszsze össze a halló. Következik végre a kifejtett elvből az is, 

hogy a tulajdonnevek a kiváltságos eseteken kivül valódi köznevekké válván, 

szükség szerint hol kapnak articulust hol nem
27

). 
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 Hogy van, hogy a természeti tanokban nincsenek kivételek, s a nyelvtanokban úgy 

hemzsegnek, hogy a szabályok olykor alig látszanak ki alólok? Vagy talán a nyelv törvényei 

nem volnának a természet törvényei? Ezt azok is alig vallanák be, kik oly tüzesen tiltakoznak a 

nyelvészetnek természeti tudomány volta ellen. De biz’ az, és ha a nyelvtanárok az igazi 

természettudósok példáját követnék, a tényeket és jelenségeket gondoson és pontoson 

elemezvén, valódi inductiv módon hoznák ki elméleteik állítására a törvényeket, rendszereik 

alkotására az elveket, s módszereik szerkesztésére a szabályokat, és még az alkalmazás felett is 

hasonló szemes elemzés őrködnék, vaj menynyire megkevesednének a kivételek! Lássuk a 

helyett az ő eljárásukat legközelebbről a tulajdonnév és articulus közti viszony magyarázatában. 

Legelső dolguk köz és átalános szabály gyanánt állítni fel, hogy „a névelő a tulajdonnevek 

mellől átalában elhagyatik.” No már a természet módszeres vizsgálója ilyen törvényt annyi 

ténynyel szemben, a melyben tulajdonnév mellett articulust látunk és hallunk, a világért sem 

szerkesztett volna. Nem, mert ő nem számíthat a kivételek számos és kényelmes hátsó ajtaira, a 

hol bakjait kihajthassa. A nyelvtanárok pedig annyira látszanak szeretni a kivételt, hogy 

készakarva is úgy szerkesztik a szabályt, hogy majd kivételekkel igazíthassanak rajta. „Meister! 

Die Arbeit ist fertig; soll ich sie gleich flicken?” Lám Szilágyi oly jól kezdi, hogy kevés 

igazítással feddhetetlen lenne e szabálya: „a) Névmutatót nem vesznek szabály szerint az olyan 

főnevek, mik már úgy is, mint pusztán előttünk állanak, meghatározott értelmüek, azaz: melyek 

alatt nem mást, nem többet, hanem csak a jegyzettet érthetjük.” De alig mondja ki, hát azonnal 

elrontja részletes alkalmazásaiban, mintha csak lyukakot készítne a foltozásra ezekben: 

„Ilyenek a tulajdon személyi nevek . . . és dolognevek . . . . Ilyen midőn valamely név ezekkel 

van birtokos szerkezetben.” (Akarja mondani: birtoki viszonyban). Lássuk: 

„Kivétel 1) A folyóvizek gyakorta meghagyják; . . . de el is hagyják: pl. Tiszán, Dunán átkelt, 

de hű szivet nem lelt.” – Ennek a minden tekintetben rosszul szerkesztett pontnak 

kiszolgáltatják az igazságot a többi nyelvtanárok, kik az első része ellenében világoson – és 

helyesen – kimondják, hogy a hegyek és vizek nevei szabályszerüleg kapják az articulust; a 

második részét pedig úgy módosítják, hogy „a költőknél néha máskép találjuk” (Imre). Az 

utóbbihoz van egy pár szóm. 
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A költői nyelv előnye, főképp hatálya abban áll, hogy a képzelődést, sőt a gondolatot 

élénkebben gyújtja, mint akár szó, akár írásbeli közbeszéd. De a czél elérésének mellőzhetetlen 

feltétele, hogy ama nyelv a lehető legértelmesebb, lehető leggyorsabban, legtisztábban 

felfogható legyen. Ennél fogva költői szabadosságnak (licentia) nyelvbeli hibát, mint a mely 

ime feltételt csökkenthetné, elismerni nem lehet. Mert a nyelv analogiáihoz szokott elme azon 

(mint az athaenei csizmadia Demosthenes soloecismusán) felakadván, a képzelődés működése 

megháborítódik vele. „Bort megiszsza magyar ember,” csupán nyelvbeli hiba és egyéb semmi – 

quandoque bonus dormitat [28] stb. Valamint ez a tény, még – posito sed non concesso [29] – 

ha licentia volna is, nem szolgálhat nyelvtani szabálynak vagy kivételnek alapul, úgy az Imre 

idézte példa sem annak, hogy folyó tulajdonneve alól szabadosan (arbitrarie: Káldi s mások) 

elhagyhatni a támaszt. De mi több, nincs is szükség reá; mert az idézett kifejezésben „Tisza,” 

„Duna” nem valóban létező, határzott, bizonyos, egyéni Tiszát, Dunát jelentik, hanem mint 

képes szólamok akármely nagy folyót, úgy hogy az egész azt teszi: „messzi földre jártam.” Így 

fogva fel, nem hogy kivétel vagy éppen hiba volna itt az articulus elhagyása, hanem odatétele 

volna igazán hiba, valamint hiba volna e helyett: „Hegyet völgyet összejártam,” azt mondani: 

„a hegyet a völgyet” stb. Mindig csak a gondos, figyelmes elemzést ajánlom, Uraim! Térjünk 

vissza Szilágyihoz. 

„Kivétel 2) . . . . a tulajdon személy névmagyarázó melléknevei fölveszik a névmutatót.” 

Ismét kellő elemzés hiánya. Én csak azt jegyzem meg mellékesen, hogy nem „a melléknév,” 

hanem a jelzett név „veszi föl a névmutatót.” Az egészre pedig egy pár franczia nyelvtanárral 

feleltetek. – „Dans ces exemples, et dans tous les autres semblables, les noms propres ne sont 

plus noms propres, ils sont noms d’ espèce.” (Bescherelle, Gramm. Nationale. 1860. 159. l.) – 

L’ article defini s’ attache aux noms propres, soit de personnes, soit de villes, de bourgs ou de 

villages, lorsqu’ ils sont accompagnés d’un adjectiv, lequel suppose toujours un nom commun 

sous-entendu, ou qu’ils sont modifiés par un complément quelconque, de tel sorte qu’ ils 

forment, pour ainsi dire, des noms nouveaux représentant des êtres, réels ou rationnels, 

susceptibles d’ être opposés ou comparés l’ un à l’ autre, et rentrant par là dans la classe des 

noms communs. 

„Dans l’ un et l’ autre cas, l’ emploi de l’ article accuse toujours une ellipse . . . . . Aussi bien, 

lorsqu’on dit: le jeune PIERRE, l’aimable PAUL, la bele VENUS, . . . . . . etc. c’est comme si 

l’on disait, le jeune homme qui s’ apelle PIERRE, l’ aimable individu qu’on nomme PAUL, la 

belle déesse qu’on nomme VENUS, etc. „Éppen így magyarul: a vak (költő) Homerus; a hiu 

(államférfiu) Cicero stb. 

De a kivétel nem elég Szilágyinak, kivesz a kivételből is. „Kivétetnek,” folytatja, „innen a 

rendelő” (igazabban rendező) „számok s azon minőségi melléknevek, melyek mintegy 

vezetéknevekké váltanak.” Nem kivétel ez; mert p. o. András, Béla, Lajos a magyar 

történelemben nem tulajdon-, hanem köznevek, s csak a szám vagy jelző hozzájok tételével 

válnak amazokká, mint II. András, IV. Béla, Nagy Lajos, és így teljesen határzottakká levén 

nincs szükségök a támaszra. Kitetszik abból is, hogy számot és jelző nevet nem lehet egyszerre 

adni, p. o. Nagy I. Lajos vagy I. Nagy Lajos. Vagy ha adunk a Sz. kivétele első esete áll elé: a 

nagy I. Lajos = a nagy (király) I. Lajos. 

„Kivétel 3). Ha a tulajdon személynév köz személynévvé válik, örömest névmutatót vesz fel; 

pl. éljenek a Hunyadiak. De van ilyen is: „Plátók nem minden században teremnek.” – Ide 

igazán illik, hogy „il faudrait des volumes pour refuter l’ erreur de quelques lignes. Hol is 

kezdjem? Vegyük elébb az apraját. Ha Sz. a személy köznevét így írja: köz személynév, hát a 

közszemély nevét (= szajha neve) hogy írná? Megint csak úgy, úgy-é? Már pedig lényegesen 

különböző két eszme, s nem oly szegény a magyar nyelv, hogy ne birna két különböző 

kifejezést adni reá. A Szilágyié csak az utóbbit teszi. Továbbá szeretném tudni, miképp 
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accentuálná írója ezt a mondatot: „örömest névmutatót vesz fel.?” Így-é: „örömest n. v. f.” vagy 

így: „ö. névmutatót v. f.?” Az első esetben „örömest” a „névmutatót”-nak jelzője, mely módját 

a szókötésnek másutt is használja ugyan Sz. (p. o. „színleg melléknév),” de nem hiszem, hogy 

maga is helyeselje, jól meggondolva. A második feltétel szerint „örömest” inchoativum lenne, 

mi magában ugyan nem nagy baj, mert adverbium lehet inchoativum (tegnap bort ittam, ma 

vizet iszom), de ezt hogy „örömest” nem örömest használjuk közönségesen annak, hanem csak 

nagyon specialis körülmények közt. Szóval legalább ötféle rendben lehetne ezeket a szavakat 

írni, s mindenikben jobban lennének; rosszabbul alig lehetnek. De ezeknél az elkövető hibáknál 

sokkal tetemesb a mulasztó. Az egész pontból ugyanis nem tudhatni meg: kell-é tenni a 

köznévvé vált tulajdonnévhez articulust, vagy nem? Mind a két forma helyes-é, vagy 

valamelyikök csak türhető? Ha mind a kettő, szabadosan haszhatni-é, vagy bizonyos esetben az 

egyiket, másban a másikat kell alkalmazni? Gondos elemzéssel s elfogulatlan elmével 

minezekre felelhetett, s mivel a magyar szókötésnek szabályait fogadkozott megírni, felelni 

tartozott is volna. Adatok halmaza nem syntaxis. No s hát én kipótlom a hiányt. 

Mihelyt köznévvé válik a tulajdonnév, mely változást már a többes szám okvetetlenül eléállít, 

legott alája esik a közneveket illető minden szabályoknak. A Sz. idézte első példában „a 

Hunyadyak” a család minden akkor élő tagjai határzottan levén értve, az articulus 

kimaradhatatlan a szólamból. A másodikban megint éppen oly szabályosan marad ki „Plátók” 

mellől az articulus; mert a tulajdonnév itt mint képes kifejezés, teszem, nagy philosophust 

tevén, ezzel a szóval is articulus nélkül élnénk; „nagy philosophusok nem minden században 

teremnek.” A nagy . . . stb. legalább is szükségtelen volna; de rosz is, mert a nagy 

philosophusok teljes öszveségét tenné, mit nem akar. Analog esetek: „Búza Lapphonban nem 

terem, és „A búza Lapphonban nem terem meg.” Az elsőben „búza” akármelyik s akárhány 

búzanövénytőt (egyént) jelent, a másodikban a „búza” fogalom határzott egészét jeleli az 

articulus, mint a mely átalában összeférhetlen a lapphoni klimával. Így mondhatnók: a 

Plátóknak nincs helyök a fejedelmi udvarokban. Imre már helyesen megkülönbözteti, csakhogy 

értelmezése hiányos. 

A Sz. 4. kivételét, hosszadalmasságáért nem írom át. A kinek tetszik, hasonlítsa össze 

kritikámat az eredetivel (i. h. 51. l.) Veleje az, hogy Sz. szabályszerüleg szeretné megállíttatni, 

hogy p. o. ilyenekben: „Árpád kardja” midőn t. i. tulajdonnév a birtokos, maradjon ki az 

articulus. Nem vette észre, vagy nem akarta észre venni a „m. szókötés szabályai” szerkesztője, 

hogy a jelzős kapcsolatokban az articulus egyáltalában soha sem vonatkozik a birtokosra, 

hanem mindig a birtokra. Következőleg csupán az utóbbi szó természete határozza meg, 

kapjon-é, vagy sem, articulust a kapcsolat. A birtokos, akár tulajdon, akár köznév legyen, 

semmit sem változtat a dolgon. „Tud győzni e nép, Atilla magva ez,” nem azért „szabatosabb,” 

mivel tömöttebb és „kevésbé pongyola;” hanem azért, mivel „magva” határzatlan értelmü. T. i. 

„e nép nem ez vagy amaz bizonyos, egyéni „mag,” hanem átalánosan „Atilla-,” azaz vitéz-féle 

mag. Éppen úgy mondhatná valaki, állatseregletben egy derék oroszlánkölyköt látva, köznév 

birtokossal: „derék egy állat, oroszlán magva ez!” Ellenben tökélyes szabatosság s nem 

pongyolaság az articulus használata, midőn egy régiségőr íme szavakkal mutogatna bizonyos 

tárgyakat: „ez az Attila sarkantyúja, az Árpád kardja, s Bethlen Gábor nyerge, a Bocskai 

buzogánya stb.” – „honnani kimaradása” (Sz. gyönyörü stylusával élve) „a névmutatónak,” nem 

csak „még most” hanem míg a magyar magyar lesz, minden bizonynyal „kirívó” és tetemes 

hiba lenne. Átalában a „pongyolaság,” melynek nevében üldözi Sz. az articulust, ilyes 

tekintetben semmit sem dönt. Nem is abban áll a pongyolaság hibája, ha t ö b b , hanem ha 

k e l l e t i n é l  több szót használunk, mire irónk maga ád tanuságos példát rostába vetett 

czikkében, hol imígy szól: nem rekesztvén ki a keresztneveket sem.” Szabatosan így kell vala: 

„a keresztneveket sem rekesztvén ki;” tehát a „nem” felesleges szó, kelletinél több, és 

pongyolaságot okoz. Még pedig a legrosszabb félét, mert itt a szóbelin kivül gondolatbeli 
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De van még egy eldöntendő kérdés: vajjon a birtokot jelelő ragos nevek 

igényelhetik-é az imént vítatott kiváltságot? Azaz, hogy az ilyenek, mint 

„szomszéd földje”, „madarak tolla” birtoki viszonyuknál fogva akár mint átalános 

egész fogalom, akár mint bizonyos egyéniség, elég határzottak-é magukban arra, 

hogy az articulust nélkülözhessék? Az inductio legbiztosabb szabályai szerint, a 

közszokás, az élő nyelv nyomán eldönthetjük hogy nem! A birtokragos szavak 

rendszerint articulust kapnak, mi kettőt bizonyít. Egyet azt, hogy átalában ugyan 

meglehetős határozott természetüek; mást azt, hogy a nyelvet alkotó szellem nem 

tartotta egészen azoknak, különben vagy soha sem, vagy ritkábban és jellemezhető 

esetekben adta volna melléjök az articulust. Szóval, a birtokragos szavak a 

névtámasz tekintetében, a többi köznevek szabályai alatt állanak: azaz lehetnek 

határzottak és határzatlanok s ahoz képest kapnak vagy nem kapnak articulust. 

Ez elvben rendítetlenül áll, de vizsgáljuk meg, nem üti-é ki magát egy kis 

különbség az alkalmazásban? Annál fontosabb kérdés ez, hogy magyar 

nyelvünkben a birtokjelelő nevek nagyobb szerepet játszanak, mint más 

népekében. A m a g y a r  ugyanis, m i h e l y t  l e g k i s e b b  a l k a l m a t  

k a p  r e á ,  m i n d j á r t , úgy szólva, b i r t o k í t j a  a  s z e m é l y t  v a g y  

d o l g o t , számtalanszor még meg sem nevezvén az illető birtokost. Ezt a franczia 

közmondást pl. „Le père, le frère et le gendre, sont trois vauriens ensemble”, jól 

magyarul következőképp’ majmolhatnók: „apja, fia, öcscse, bátyja, mind semmire 

kellő nép.”
28

) 

                                                                                                                           
pongyolaság is van. A ki t. i. a most nagyon, a csömörig sűrün békapott divat szerint így szokott 

beszélni: „Én itt nem ismerek egy embert sem.” – „Nem voltam ott soha sem.” – Nem hallottam 

semmit sem.” – stb.; elébb ímmel ámmal tagad valamit, s azután jutván eszébe, hogy biz’ azt 

erősebben, teljesebben kellene tagadni, akkor veti utána azt a tagadó szót, a melyet legelébb 

kellett volna használnia. Éppen mint ha reggel háló öltönyben és sapkával indulna a városra, s 

útközben sejtve szórakozását, úgy térne meg, s öltene utczára való tisztességes ruhát. (Erről az 

oldalról azt vélem, nem lesz „új tan” azon tiszteltem tekintély előtt, a ki korábbi kritikámat 

annak keresztelte). Sz. Figyelő. 1862. II. 9. 133. l.) Élőbeszédben olykor elengedhetjük e 

szólamot, főképp’ kétféle jellemü egyéneknek: egyfelől a hebehurgyáknak, másfelől a 

kényelmet a lomhaságig kedvelőknek; de írásban menthetetlen. 
28

 Személyragatlan nevek mellől az articulus kihagyása Szilágyiként „még most kirivónak 

tetszenék.” De, macte virtute puer! [30] nyelvmüvelésünk s a „mond-csin-tan” (A. J.) 

haladtával azt is megérhetjük. Én, egyes esetekben már értem is. Nem régiben holt meg 

bizonyos városban egy tót úri ember, a ki éltének legnagyobb részét magyarok közt töltvén, mi 

több, egy kitünőleg magyar szerzet tagja levén, a legnagyobb folyékonysággal beszélt magyarul 

– éppen mint latinul, sőt az utóbbit is igen sokszor, ha nem többnyire, magyar constructióval 

fűzve. No s hát ettől az úrtól soha senki is egyetlen egy határzó articulust nem hallott, és 

minden ember megértette, szintúgy mint a latin neveket megértjük a sok csilink-csalank 

articulus nélkül, melyek különben tömött nyelvünket oly „pongyolává teszik!” (Ismét 

Szilágyiként). Míg azonban a nyelvmivelésnek ez az óhajtott foka – (már a kinek az) – 

elérkeznék, addig derekasan nekiállottak a személyragos neveknek, s széltiben hagyogatják el 

mellőle az articulust. Lássunk példákat: „Nehány huszár gyönyörüen ülte lovát.” (olv. a lovát) – 

„Csákója félre áll.” (Jó és nem jó, amint veszszük. Ha egy átalában rosszul öltözött huszárt akar 

leírni, miben inkább typicus mint tettleges egyik vonás a csákó állása, jó. Hasonló a „szemét 
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Hogy elemzésünkben biztosban járhassunk el, különböztessük meg az 

e g y é n í t h e t ő  (concret) és nem e g y é n í t h e t ő  (abstract)
29

) fogalmakat, és 

azután jusson eszünkbe, hogy az articulus (az, a’) kétképp’ határoz, ú. m. egész 

kört vagy bizonyos egyént; valamint a logikából az, hogy az egyéníthető fogalom 

egész körét e jelzővel: „minden” magyarázhatni
30

). „A gróf nagyobb méltóságu a 

köz nemes embernél.” = Minden gróf nagyobb stb.” Világos, hogy „grófja”, mint 

                                                                                                                           
száját eltátotta” szólamhoz. De ha valódi és akkor történt külön tényröl tudósítna a mondó, 

okvetetlenül: „a csákója” kell). – „Fiának csak szükséges könyvekre adott pénzt.” („Fia” 

tökélyesen határozott egyén levén, articulust igényel. Más volna, ha csak ellentétet képezne, pl. 

ezzel: „leányának semmi piperéjétől nem sajnálta a költséget, de fiának stb.” Ide nem kellenek 

támaszok, mert nem mint tettleges egyének jelennek meg, hanem mint fogalmi vonások az apa 

osztó igazsága jellemzésére.) – „József testvérei által eladatott.” és „Józsefet eladták testvérei.” 

(Feltétlenül rosszak). – „Sándor szenvedélyeitől legyőzetett.” (Itt és az iménti első példában az 

articulus elmaradása még azt a bajt is okozza, hogy az olvasó félreértheti, azt vélvén, hogy más 

valaki győzetett le Sándor szenvedélyeitől, mi valóban meg is történt. pl. Clytus és Cleanthes.) 

– „Minden pénze kirepült zsebéből.” – „A köny is kicsordult szeméből.” – „Nem hajtott 

szavaimra.” (Mily más a népdalban: „Maradjon magának, nem hiszek szavának.,” t. i. nem 

bizonyos szavának, hanem átalában egy szavának sem hiszek. De „zsebéből,” „szeméből,” 

„szavaimra”, bizonyos, egyéni, tettlegesen mondott zsebet, szemet, szavakat jelent; tehát 

articulust nekik.) – „Siránkozik barátja halálán; kesereg koporsója fölött.” – „Nem harapós 

ebetek?” – Barátom rokonánál van.” (Kérdezhetné az olvasó: „Ki van az ön barátja rokonánál?” 

Pongyola, nem pongyola, csak úgy értelmes, hogy: „a barátom a rokonánál van.” A mely fül 

amaz idézetek tótosságát vagy latinságát nem érzi, azon persze nem lehet segítni.) 

Ezek pedig mind minta-mondatok, melyekről a magyar szófüzés szépségeit tanítja Szvorényi 

a „Magyar Nyelvtan”-ában. Pesten 1861. – Hadd idézzek még egy párt, eredeti novellából: 

„Öleld le a kocsiról macskámat. – Kösd bé fejét. – Add ide szobánk kulcsát. – Jean szépen 

fejére illeszté a fejkötőt.” 

No e nem pongyola!! 

A nyelv használatában igen is van szava az aesthetikának. De jól megjegyezzük, csak akkor, 

midőn már a szabatosságnak minden követelményei ki vannak elégítve. Fő követelménye pedig 

az, hogy a nyelv – a maga sajátságai szerint – a képzelem és gondolat minden árnyalatainak hű 

tolmácsa legyen. Szabatosság és ékesség nem egyrangu (coordinált) törvényadók a 

nyelvtanban. Képesen, s az „omnis similitudo claudicat” [31] kikötésével szólva, azt 

mondhatni, hogy az elsőnek deliberativum, a másodiknak csak consultativum votuma van. [32] 
29

 Logikámban természetes (concret) és történelmi (abstract) fogalmaknak neveztem, s most 

sem állok el tőlök. Közönségesen elvont fogalomnak fordítják szóról szóra az abstract fogalmat, 

igen de az eredeti kifejezés sem helyes, mert melyik fogalom nem abstract? Hiszen ló; midőn 

nem egy lovat értünk alatta, szintugy abstractio által lett fogalommá, mint „erény” vagy 

„vétek.” 
30

 A M. Ny. Rendszere szerkesztői nem vették észre a különbséget a concret és abstract 

fogalmak közt, és átalánosan állítják, (111. §. 9. a), hogy „az ilyen mondásokat (a tűz éget) 

„minden által lehet feloldani, így: m i n d e n  tűz éget.” De hogy lehet! „Az irigység rút vétek” 

rosszul lenne így magyarázva: „M i n d e n  irigység stb.” Még a saját példájok sem jó, mert nem 

afféle értelmü, a milyenre szabályuk szerkesztésekor talán ösztönszerüleg gondoltak írói. 

Ugyanis ebben: 

„A tüz éget,” „a tüz” egészen más értelmü, mint pl. ebben: tüzek égnek a hegyeken.” Amott 

abstract, itt concret fogalom. 
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valakinek birtokul tulajdonított és így különös esetre korlátolt fogalom, már nem 

tehet „minden grófot” és névtámaszszal határozva egész kört. Hasonlóképpen: „a 

ló nemes állat, = minden ló nemes állat”; holott „lova” lehetetlen hogy „minden 

lovat” tegyen. Személyragos, egyesszámu nevet tehát, ha egyéníthető fogalmat 

jelel, csak bizonyos, egész egyénné bélyegezhet a határzó articulus. – Többesben 

más a viszonyuk. „A lovaim” teheti a „birtokomban levő minden lovat öszvesen”; 

sőt csak is azt teszi és semmit egyebet. És így „a lovaim” szintúgy egész köre 

bizonyos fogalomnak, mint „a ló”, csak hogy egy imez alá rendeltnek. Hasonló 

természetüek a collectivumok (sokas nevek?); pl. „Eladta a búzáját” azaz, mind a 

mennyi búzája volt. – „Lerázta a szilváját.” – „Béhordta a szénáját” stb. 

Mindezekből kitetszik, hogy az ily módon elemezhető esetekben az articulust 

elhagyni nem lehet. 

Mikor lehet hát? Valódi casuisticus kérdés. Mert hogy l e h e t , azaz hogy 

birtok némi határzatlansággal lehet jelelve, tapasztalás bizonyítja. Pl. „Miért ment 

N. N. a vásárra? – Egy lovát adta el.” – „Kezét adta reá.” – „Szemét, száját 

eltátotta” stb. De azon tapasztalás bizonyítja azt is, hogy a nyelvalkotó szellem 

nem tartotta e l é g  h a t á r z a t l a n o k n a k , mivel úgynevezett határzó vagy 

tárgyragos igét társíttat velök
31

). Valaki – tán Mendelsohn Mózses – a czukornak 

csak azt az egy hibáját ismerte, hogy „nem lehet megczukrozni” a birtok 

határzatlanságában pedig az a baj, hogy maga ez is határzatlan. A példák érett 

megfontolása azonban azt sugja nekem, hogy midőn a birtokot jelelő szó egyesben 

nem teszen világosan e g y  b i z o n y o s  é s  a z o n o s  t á r g y a t , sem 

többesben nem jeleli a birtokban levő tárgyak m i n d e n s é g é t , hanem az illető 

tárgynak csupán f a j á t  vagy f é l é j é t , ez esetben nem szenved határzó 

articulust. Nevezetesen megvan ez az eset, midőn az illető szót nem anynyira 

tulajdon, mint képes és erkölcsi értelmében kivánja a mondó vétetni, mint a két 

utolsó példánkban is. Azt vélem, ez a nemleges értelmezés legtöbbnyire kisegít a 

hinárból. Többnyire, mondám, mert van egy különös eset, melyben a birtokjelentő 

szónak nem határzatlansága, hanem teljes határzott volta engedi mellőzni a 

szótámaszt. Egy család keblében t. i. a rokonsági neveket, mint: „apám, anyám, 

öcsém, bátyám, néném, hugom stb.” minden articulus nélkül emlegethetni. A 

család tagjainak az a szabadalma a közeli, úgy mondva mindennapi ismerősökkel 

szembe is érvényes
32

). „Öcsém még nem jött haza. – Mondja meg bátyámnak. – 
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 A M. Ny. Rendszerének ez a szabálya: „a személyragos nevek’ tárgyesete is, midőn 

határozottságát elveszti, határozatlan alaku igét vonz maga mellé, p. o. fog-j bé két lo-vadat; 

szép tulajdon aidat fedez-tünk fel,” teljességgel nem áll! Így soha sem beszélt magyar ember! 

Helyesen: Fogj bé két lovat. Szép tulajdonokat fedeztünk fel benned. 
32

 Ebből is kitetszik, mily szoros kapcsolatban van a határozottság fogalma a birtokéval. A 

személyragos nevek e tekintetben határosak a tulajdonnevekkel. Sőt feljülmúlják, mert 

határozatlaságuk csak az articulus eldobásáig terjed. A tulajdonneveké ellenben az igére is hat. 

„Kevés Hunyadit emleget a történelem.” Ellenben: Hunyadinak kevés hibáját emlegeti stb. 

Annyira vériben van – úgy szólva – a birtok eszméje a magyarnak, hogy egy rakás nevező a 
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Néném beteg; anyám minden lehetőt megtesz körülötte” stb. Csak szabadalom ez, 

nem szabály; mert a mondott körülmények közt sem hiba: „az öcsém, a bátyám, a 

néném” stb. De már idegenekkel szembe éppen nem hagyjuk el az articulust. „Az 

öcsém katonának állott. – A hugom férhez ment.” 

A mi a nem egyéníthető fogalmakat illeti, nevökből és jellemökből következik, 

hogy az articulusnak sem lehet egyénítő hatalma felettök. Szintoly kevéssé jelelhet 

velök egész fogalomkört, mihelyt birtokviszony korlátolja átalánosságukat, mit a 

feljebbiek után nincs miért hosszasan bizonyítgassunk. Az ily fogalmakat 

tolmácsló nevek tehát személyragokat kapván természet szerint határzatlanokká 

lesznek és rendszerint articulustalanok. „Boldogságomat elvesztettem. Megfizetek 

álnokságáért. Mindenből irígysége tűnik ki. Nincs joga hozzá. Igazságod van. 

Becsületére fogadta.” Igen, de e mellett hogy: „pere van” v. „perét folytatja”, 

halljuk ezt is: „a perét elvesztette.” Hasonlóképp: „Nincs igaza” és „csak az igazát 

védi.” – „Az irígysége nem hagyja alunni.” – „Meglakolt a fösvénységiért” stb. 

Hogy magyarázzuk az ellenmondást? – Alkalom szerint kétképpen. Elsőben, az 

abstract és concret fogalmak mint számtalan más osztályzatok közt átmenetek 

vannak, és sokszor azon szó, ahhoz képest a hogy értjük vagy értetni akarjuk, hol 

egyik hol másik osztályba tartozik. Másodszor, a legtisztább abstract fogalom alá 

is tartozhatik bizonyos körülmények közt létező cselekvény, melyet tágabb 

értelemben az illető fogalom egyénének nevezhetünk s e szerint articulussal 

jelelhetünk is. Az első szerint jó: „a perét elvesztette”, a második szerint: „az 

irígysége nem hagyja alunni”, t. i. bizonyos ember iránti, vagy tudva levő dolog 

által keltett irígy indulata. 

Ne feledjük, hogy elemzésünk csak a magánálló, – jelző nélküli – birtokokat 

illeti és szabályozza szorosan. 

                                                                                                                           
viszonytalan alakjában csak az irodalmi, mondjuk még határozottabban, a didacticus nyelv 

fejlésével állott elé. Innen magyarázom én azokat a kemény, és bátran állíthatni, természetelleni 

végzeteket, melyek sok nevezőnket csaknem kiejthetetlenekké teszik: Nyelv, szarv, üdv, kedv, 

könyv, juh, méh, stb. A közélet ezeket mind személyragosan vagy legalább viszonyragosan 

használta az ő egészen gyakorlati alkalmazkodásában: nyelve, szarva, kedve, könyve, juha, stb. 

S midőn az ész magasabb mivelődése az átalános itéletek szükségét éreztette, az irók (legalább 

főként ezek) mélyebb elemzés nélkül a személyrag egyszerü elvetésével gyártották amúgy 

nyersen a viszonytalan nevezők feljebb példázott alakjait. Azután még új gyártmányok 

mintáinak is vették, s így lettek az elv, szerv, terv stb., melyekben majd kitörik az ember nyelve. 

Valódi formájok pedig, az élő nyelv sugallata szerint, mely a „szaru”-ban nyilvánul: nyelü, üdü, 

könnyü, kedü, s példájokra: elü, szerü, terü lettek volna. Telegdinél, a XVI. században, valóban 

neü-t lelek „név” helyett, és (nyelü-t, nem „nyelv”-et). És minthogy ezekben: juha, méhe stb. a 

h nem organikus betü, hanem két hangzó hézagát kitöltő segédhang (feér=fejér=fehér), 

nevezőiknek elég lett volna: jú, mé. Bizony nincs miért nevessük a német „thun, That, Thal, 

Theil, Rath”-ját! Pap házán golyafészek, minden ember látja, csak a pap nem látja. 

Hasonlóképpen magyarázom azt az anomaliát is, hogy a mint most írjuk: atyja, anyja, bátyja, 

öcscse, nénje, melyeket, ha valamit, bizony soha személyrag nélkül nem használt az ősnyelv, 

nem kaptak aty, any, báty, öcs, nén alakokat viszonytalan nevezőül, hanem atya, anya, bátya, 

néne, öcse, s ezek hinnivaló hogy mindjárt eredetileg személyragos szók voltak. 
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A határzatlan támasz: „egy.” Egyént jelel ez is, mint a határzó támasz a 

második használatában, de az egyént már csak m i- és nem melyik voltában: t. i. a 

név-jelentette fogalom köréből egyik, akármelyik egyént. „Elszaladtak vala a 

királyok, és elrejteztek vala egy kőlyukban
33

).” (Jozs. X. 16.) – „Nem marada csak 

egy lélek is.” (U. o. XI. 11.) – „Hoza egy nagy követ is.” (U. o. XXIV. 26.) – 

„Látának a kémek egy férjfiat.” (Bir. I. 24.) – „Szerze Ehud egy kétélü kardot.” (U. 

o. IV. 19.) – „Gedeon készíte egy kecskegödölyét.” – „Teszek egy fürt gyapjut a 

szérüre.” – „Egy teljes csésze vizet facsara ki a gyapjuból.” (U. o. VI. 19. 37. 38.) – 

„És megfoga egy gyermeket.” (U. o. VIII. 14.). Hagyjuk ki csak az „egy”eket, 

meglátjuk, mily gyönyörü magyaros mondatok kerekednek ki az idézettekből! 

Még kettőztetve is leljük: „Mindenik kezébe egy-egy kürtöt ada. (Bir. VII. 16.) – 

„Olyanok voltak azok is, mint egy-egy királyfiak ábrázatjok szerint.” (U. o. VIII. 

18.). 

Mikor nem használunk hát egyátalában támaszt a név mellé? F. a mikor a név-

jelentette tárgynak nem csak melyik voltát, de egyéniségét sem szándékunk 

kifejezni, annál kevésbbé a fogalom egészét, hanem csak azt, hogy az a tárgy a 

név-jelelte fogalom körébe tartozik. Nem fejezzük ki az egyéniséget főképp’ 

három okból. a) A hol nincs és nem lehet szó tulajdonképpi egyéniségről, mint az 

úgynevezett elvont – (nem egyéníthető, Logikámban történelmi) fogalmak 

körében, meg az oly anyagiakéban, minők víz, arany, ólom stb. Meg kell jegyezni 

azonban, hogy azok is ezek is viselhetnek bizonyos értelemben, vagy körülmények 

hozzájárultával, egyén képet. „Azt a bölcseséget add vissza annak a kitől tanultad.” 

Ebben „a bölcseség” alatt egyszeri ötletet, reflexiót, vagy elvet értünk, valamint 

„gonoszság” alatt egyszeri gonosztettet. Így mondhatni: „Furcsa egy tolvajság!” 

stb. Ismét, jóllehet „egy viz” rosz; de „egy kevés viz”, „egy ítal viz” helyesek, 

valamint „egy darab arany” s. t. ilyek. Erre az esetre tartoznak a következő 

példák: „Szegénységet vagy gazdagságot ne adj énnékem” (Péld. XXX. 8.) – 

„Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet.” (U. o.) IV. 5.). – „Az ur ád bölcseséget, 

az ő szájából tudomány és értelem származik.” (U. o. II. 6.) – „Még álmot se 

engedj a te szemeidnek, se szunnyadást a te szemöldöködnek.” (U. o. VI. 4.). – 

„Akkor segítségül hivnak engemet.” (U. o. I. 28.) – „Ne gerjedj fel haraggal a 

gonosztevőknek előmentekért.” – „Hatalmat vőn Midián keze Izraelen.” – „Vetést 

tészen vala az Izrael.” (Bir. VI. 3.) – „Ne tegyetek frigyet e föld lakóival.” (Bir. II. 

2.) – „Igyál vizet a te kutadból.” (Péld. V. 15.) stb. 

b) Midőn függőben akarjuk szándékosan hagyni a hallót az iránt, vajjon egyről-

é vagy többről szólunk. Igaz, hogy első tekintetre úgy látszik, mintha az lehetetlen 

volna, midőn nyelvünk alaktana az egyes és többes számu neveket élesen 

megkülönbözteti. Csak az a bökkenő, hogy, Hamletként, sok van abban a 

nyelvben, a miről az alaktan nem álmodik. Így történt az is, hogy a „M. Ny. 

Rendszere” elfeledte észrevenni és vétetni, hogy nyelvünkben feles számu 
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 V. ö. a 22. és 23. verssel. 
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collectivum van, s az e rovatba tartozó szók egyes szám alakjában többet is 

jelenthetnek s kivált névtámasz nélkül mondva többnyire többes értelmüek is
34

); 

úgy hogy valódi egyénitésöket a határzatlan támasz és olykor még más segéd-szó 

melléjök télele kell hogy eszközölje. „Szilvát ettem. Halat fogtam. Lovat veszek a 

vásárban. Gyertyát égetek. Szép látvány volt, de volt is ám nézője. – Ha igazán 

egyénítni akarunk, világosan ki kell tennünk: „Egy szem szilvát ettem. Egy halat 

fogtam. Egy darab marhát veszek a vásárban. Egy szál gyertyát égetek
35

). 

c) Midőn a halló figyelmét a tárgynak csupán m i- vagy pontosabban miféle 

voltára akarjuk szegezni, annyira hogy a számbeli megkülönböztetés is már 

csökkentené czélunk tökélyes elérését. Elméne azért az a férjfiu és várost építe.” 

(Bir. I. 26.) Az író mintegy képpel akarja kifejezni azt, hogy „az a férfiu”, a 

társaival együtt megtelepedett. – „És oltárt építe Gedeon.” (Bir. VI. 24.) Azaz: 

imádkozni akart. – „Paizsa lészen a tökéletesen járóknak.” (Péld. II. 7.) T. i. 

oltalmazza őket. – „Kezes levél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted 

magadat másért.” (U. o. VI. 1.) – „Tébának . . . . győzedelme kezedben vagyon-é 

már, hogy kenyeret adnánk a te seregednek?” (Bir. VIII. 6.)
36

) – „Nyárban szerzi 

meg az ő ételét, megszerzi aratáskor az ő eledelét.” (P. VI. 8.). 
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 E czikk elején azt írám, hogy újabb nyelvészeink agyon akarják hallgatni a határzatlan 

névtámaszt. A M. Ny. Rendszeréről, Szvorényiról, Imréről szó szerint igaz. De azóta 

megolvasván a M. Ny. Sztára „EGY” czikkét, ennek a szerkesztőit nem illeti egészen ez a 

szemrehányás. Ők ugyanis féligmeddig elismerik az „egy” articulus voltát. Merőben nem, mert 

a czikk kezdetén egyedül csak „töszám”-nak nevezik, tehát articulusi szerepét csak amolyan 

mellékesnek vagy esetlegesnek tartják. S a mennyiben elismerik is, ilyen óvatos és félénk 

kifejezésekkel teszik: „határozatlan névelő-féle,” és „határozatlan névmutató gyanánt áll.” Ezt a 

tartózkodást annyival kevésbbé érthetni, hogy a szótárnokok, mint ezúttal látom, magok 

részéről is felfedezték a szövegemben alább kimondandó éles különbséget, melyet ők úgy 

fejeznek ki, hogy az egy „mint számnév hangsulyozás által emeltetik ki, . . . . . mint 

határozatlan névelő-féle, hangsulyt veszít, s az utána álló név veszi fel azt” (sic). Egyébiránt 

örvendek, hogy egymástól függetlenül szerzett tapasztalataink e részben összevágtak. Hátha 

más észrevételeimre is vetődik ennek következtében egy kis sugár az idézett tudós nyelvészek 

tekintélyi fényköréből, és hogy nem éppen „szó fia beszéd” a többi is a mit az accentusról 

merészkedem állítni. Mert lám, nálunk soha sem az a kérdés: mit fedezett fel akárki? hanem az 

hogy: ki állítja, hogy felfedezett valamit? Ha ez a „ki” nem praescriptus ember, felfedezheti 

akár a Nilus forrásait, . . . . Ellenben ha . . . . . . no csak hadd maradjon a tollban az ellentét 

második fele, ne hogy reám alkalmazza valaki a szövegben idézett egyik példa-mondatomat. 
35

 Vajjon ha közönségesebben volna tudva nyelvünk e sajátsága, olvashatnánk-é ilyes 

feliratokat, mint: „N. N. kalapok gyártos,” – „Kalapokraktár,” – „Hölgyek urak uszoda,” 

melyek hű máslatok budapesti falakról? Meg mint ilyet: „Márványoszlopok tartotta kapuiv;” 

egyik legújabb novellában? Ez a hiba eszembe juttat egy más tekintetben is classicus helyet, 

melyet egy nagy lap „ujdondászi” czikkeiből jegyeztem ki: „A gyertyák csupán 75000 frankba 

kerültek.” Ez azt akarja tenni: „Die Lichter allein kosteten 75000 Franken;” de a magyar 

szerkezet azt mondja, hogy: „Die Lichter kosteten nur 75000 Franken.” No de „a nyelv 

fejlődésének nem szabad útját állani,” a mint valaki mondá egykor az akadémia ülésében. 
36

 A M. Ny. R. igen is megemlíti a collectivumokat (112. §. 4.): „A gyű-nevek már magokban is 

többséget fejezvén ki, rendesen egyes számban használtatnak.” Úgy de ez oly szabály, mely 
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Nem teszszük a névhez még valódi egyénítés (határozatlan értelemben véve) 

esetében is az egyet, midőn a tárgy egysége az illető körülmények közt oly világos 

és szembetünő, hogy a névtámasz ott léte szintúgy nevetséges volna
37

). A ki 

ilyeket akar látni, nyissa ki a legelső fordítmányt a mi kezébe akad, könyvet vagy 

hírlapot, s kedvét lelheti benne. 

De „abusus non tollit usum” [33] s minden helytelen használás daczára az 

„egy” még is articulus, éppen annyi joggal mint az „az.” A sem akadály, hogy van 

olyan „egy” is, a mely nem articulus; mert hiszen ebben az esetben van a határzó 

támasz is, melyet betűi nem különböztetnek meg „az” névmástól. [Az ember, nem 

pedig majom. – Az ló, nem szamár. (M. Ny. Sz.) – „Kóró volt a lapu szára, akkor 

is és most is az.” Balla K.] Mert értelmi használatuk különbségén kivül 

gondoskodott nyelvünk szelleme még egy hallható jegyről is, mely az articulus 

egy-et és a szám gyanánt szolgáló egy-et, az articulus az-t és a névmás, meg 

mutató az-t éles határral választja el egymástól. Ez a jegy a nyelvünk alkatában 

átalánosan oly fontos szerepet viselő accentus. Az élőbeszédben minden lépten 

nyomon igazolható szabály ez: 

A s z á m f é l e  „egy” é s  a  n é v m á s  é s  m u t a t ó  „az” m i n d i g  

a c c e n t u á l t a k ;  a z  a r t i c u l u s o k  s z i n t o l y  á l l a n d ó a n  

                                                                                                                           
ötven más „nyelv rendszerébe” éppen úgy béillik mint a magyaréba. Ebben a megfejtendő 

kérdés a lesz vala: vajjon a magyarban nem több vagy kevesebb nevek tartozna-é a sokas nevek 

rovata alá, mint más ismeretes, mivelt nyelvekben. Világos hogy hal, szilva, ló, gyertya, néző 

sem az ó classicus, sem a nyugateurópai új nyelvekben nem collectivumok. Az arab ellenben 

számos ily nevet használ annak, úgy hogy az egyént belölök a szó saját származékával kell 

kifejeznie, nem levén határozatlan articulusa. 

Hasonlítsuk csak össze ezt a hét kifejezést: 

a) Ma nem birtam keresni munkámmal egy kenyérre valót. 

b) Egy kenyeret vettem a piaczon. 

c) Kenyeret vettem a piaczon. 

d) Tud már kenyeret keresni. 

e) A kenyér nagyon tápláló eledel. 

f) Meg tudja már keresni a kenyerét. 

g) Szeld meg a kenyeret. 

Mindenikben más árnyalat van. Az „egy” az a)-nál számnév. A b)-nél articulus, tehát 

„kenyeret” határozatlanul egyénített fogalom (ein Laib Brod). A c)-nél, „kenyeret” határzatlan 

fogalom a tulajdon értelmében. A d)-nél ujra az, de átvitt, képes értelmében. Az e)-nél a 

fogalom egész körét jeleli „a kenyér,” tulajdon értelmében. Az f)-nél ugyanazt látjuk képes 

értelemben. Végre g)-nél ismét határozottan egyénített fogalom. Íme hét árnyalat, melyek közül 

négynek saját külön kifejezése s mindeniknek annyira világos jelleme van, hogy p. o. a 

szövegbeli példát, mely e jegyzésemre alkalmat ada, egy tekintetre kétkedés nélkül 

meghatározhatni, melyik rovatba tartozik, mit is olvasóm belátására bízok. 
37

 E pillanatban kapok kezembe egy hírlapot; tüstént olvasom, hogy segítsen példához. Íme. „A 

nemzeti színház igazgatósága közelebbről egy Ceresa nevü olasz tenoristát szerződtetett.” Nem 

csak a kifejezést teszi itt az „egy” nevetségessé, hanem az illető egyént is, mert „egy” itt a 

„valami” synonymája, s csak úgy lehetne helyesen használni, ha az igazgatóság Ceresát ki tudja 

honnan szedte volna fel. 
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a c c e n t u á l a t l a n o k . Egy férjfiú és egy férjfiú; egy kőlyuk és egy kőlyuk; egy 

barlang és egy barlang stb. Szabályunk legutolsó kifejezése: „accentuálatlan” 

bővebb elemzést és magyarázatot igényel, mivel azt e helyen csak rövidség okáért 

használtam és nem felel meg pontosan a dolog valóságának. Az articulusok 

hangoztatása kevesebb mint accentuálatlan. Ezt a mondatot „a gyermek játszik”, 

melyben „a gyermek” inchoativum, nem lehet így accentuálni: „a gyermek 

játszik”, mert ferdén és idegenszerüen hangzanék. Pedig igaz az, hogy „gyer-” 

fenntebb hangot kap, mint az articulus. De ez a hang csak az a r t i c u l u s h o z  

k é p e s t  f e n n t e b b , azaz, helyesebben mondva, az articulus van a l a n t a b b  

h a n g g a l  mondva, mint az accentuálatlan „gyermek”, mely után jő azután a még 

fenntebbivel nyomosított játsz. – Meg kell hát a mondatban különböztetnünk: 1) a 

hangoztatás k ö z ö n s é g e s  s z i n v o n a l á t  (das gewöhnliche Sprechniveau, 

mint Benfey nevezi); 2) az ezen f e l j ű l  h a n g o z t a t o t t  szótagot, melynek, 

mint feljebb láttuk, megint kétféle, ú. m. nyomosító és hatósító accentusa lehet; és 

3) az a l á b b  h a n g o z t a t a n d ó  tagot, mire eddigelé csak az articulusok adtak 

példát, és a melyet nemleges (negativ) accentusnak mondhatnánk, mert valóban az 

a viszony van köztök a mi az algebrában: –, 0, és + között. Legyen hát a nemleges 

accentus jegye egy kis vonás: (–) az illető tag alá helyezve; a közönséges 

szinvonalon álló tagoké semmi vagy a szó (ha kell, szók) felibe húzott egyszerü 

vonal; a tevőleges accentusokéi, mint eddig, <és>, minthogy a + nem tehet kettős 

szolgálatot. A például vett mondatot tehát imígy jelelhetjük: 

a gyermek játszik, vagy, 

a gyermek játszik; 

mert a végtagot a kifejezendő árnyalathoz képest, mind a két módon 

hangoztatja az élőbeszéd. Miben áll ez az árnyalat, hosszadalmasság kikerülése 

végett önök saját elemzésére bízom. Figyeljenek csak élesen, magok s mások 

mindennapi beszédére
38

). 

                                                 
38

 Reménylem, hogy a nemleges accentus eszméjével egy kissé tovább van vive a magyar 

mondat hangoztatása ügye annál az indifferens álláspontnál, melyet a M. Ny. Szótára írói is 

felfedeztek; mely szerint az „egy” elvesztené az accentusát s a következő név felvenné. (L. a 34. 

jegyz.) Ez az eléadás nem felel meg a dolog valóságának. Mellőzöm azt, hogy az „egy” nem 

vesztheti el azt a mie mint articulusnak nincs és nem volt, mert ezt jól is lehet érteni, t. i. hogy 

ezt a szót: „egy,” midőn számnév, azaz jelző, accentuáljuk, s így mondhatni, hogy mikor 

articulusnak áll bé, elveszti az accentusát. Igen de, mint láttuk, nem csak elveszti, hanem a 

hangoztatás közép vonalán is alúl esik. Több még az, hogy az idézet második része teljességgel 

nem áll. Az articulus „egy” utáni név nem azt az accentust veszi fel, a melyet az „egy” vesztett 

volna el, hanem az őtet minden esetre illetőt. A szótárbeli példákban igenis helyesen van az 

accentus jelelve imígy: „Nem ér egy pipadohányt; volt egyszer egy király. De miért? Azért, 

mivel „pipadohányt” és „király,” mind a ketten egészítvények, még pedig szükségesek, és mint 

ilyenek, accentust igényelnek, akár legyen előttök articulus akár se. Mint inchoativum nem 

kapna accentust egyik is. Hibásan volna ugyan is accentuálva: „Egy király nagy lakodalmat 

tartott,” mert nyomosított két határzó az ige előtt nem állhat. S ha a kiejtésben mégis úgy 

hangzik, mintha nyomosítva volna, azt, mint a szövegben magyaráztam, csak az ellentét 

okozza, minthogy az „egy”-et alább hangoztatjuk a közép hangvonalnál, s így a „ki-” feljebb 
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A nemleges accentus viszonya még inkább megerősít abban a hitben, hogy 

helyesen adtam az articulusnak „névtámasz” nevet. Mert a mondat hangoztatása 

szintúgy megveti a lábát benne, hogy azután fellépjen a közönséges szinvonal 

síkjára, a mint kiki megint saját tapasztalásából megbizonyosodhatik felőle. E 

tulajdonság sejtése indíthatta egy hajdani tudósunkat arra a javaslatra, hogy az 

articulust ne csak összeírjuk a szóval, hanem az imezt kezdő mássalhangzót 

kettőztessük is meg egyszersmind. Akkéz (azkéz). Alláb (azláb). Attatár stb. 

Valamint innen leli némi igazolását az a különben esetlen, sőt természetellenies 

szabály, hogy az articulus betütorlat (positio) nélkül is hosszu tagot képezhessen a 

mértékes versben! 

Még csak egy parányi türelmet kérek annak a megvizsgálására, van-é valami 

kapcsolatban a nevező ilyen vagy amolyan támaszolása vagy támasztalansága a 

szóknak eddig tárgyalt rendjével. Vizsgálatom nem kimerítő, mert erre egy külön 

értekezés kellene; csak egy pár észrevételre szorítkozom. 

Határozó támaszos nevező minden formában eléfordulhat, mint minden eddigi 

elemzéseink bizonyítják; de alkalmas különösön inchoativumnak. És 

természetesen, mert ez szolgálván a mondat alapjáúl, a határzott tárgy 

legbiztosban állíthatja a hallót a felfogás pontjára. 

A mondott okból a határzatlan támaszos nevezőt inchoativumnak ritkán, és 

inkább csak beszéd folytában használjuk. P. o. midőn valamely vadászat 

eseményeit beszélve, azt mondanók közbe, hogy: „egy vadász lebukott a lóról,” 

„egy kutya elbódorgott” stb. 

Támasztalan nevező leggyakrabban jelzőül, és ebben a minőségben is ritkán 

fordul elé különvált egyszerü mondatokban. Gyakrabbi használatát más viszonyok 

igénylik, melyekről ezután szólunk. 

 

 

8. §. 

 

A nevező, tulajdonítmány képében. 

 

Van egy ige a magyar nyelvben, melyhez két nevező nem csak járulhat, hanem 

rendszerint járul is. Ez a „van” ige, és jórendin csupán ez; mert a „lesz” csak „erit” 

értelmében van két nevezőre jogosítva, mint a „van” jövője; egy pár más igéhez 

                                                                                                                           
esik nálánál, de éppen úgy a „rály-” is, a „nagy” pedig azután, mint igazán accentuált tag, még 

feljebb. – Végre nem hagyhatom szó nélkül azt a következetlenséget, melybe a szótárnokok 

estek, midőn az „egy” articulus és az „egy” számnév közt a hangsulybeli különbséget 

észrevették, s még sem írták külön két czikkbe; holott az „az” névelőt s az „az” névmást külön 

két czikkbe írták, de nem vették észre (vagy nem akarták) az éppen oly nemü különbséget 

köztök. A magyar nyelvtanárokra még inkább illik mint a francziákra L. Noel észrevétele: 

„Mais il semble aux grammairiens qu’on lit toujours et qu’on ne parle jamais” (Gramm. Franç. 

II. Partie. 37. l.) 
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pedig csak néhány, bizonyos szó járulhat második nevező alakjában. Az egyik 

nevezőről mondunk valamit, és nevezhetjük alanynak; a másikkal a valamit 

mondjuk az alanyról, s tulajdonítmány (attributum) névvel jeleljük. P. o. „én pap 

vagyok; te katona vagy; a strucz madár (van); mi huszárok vagyunk; ti hajósok 

vagytok; a fecskék madarak (vannak). – Én beteges vagyok; te egészséges vagy; az 

ember halandó (van); mi fáradtak vagyunk; ti virgonczok vagytok; a napszámosok 

lusták (vannak). 

Elemezzünk. Mint a példákból láthatni, a tulajdonítmányos mondatok logikai 

itéletek képeit viselik. A tulajdonítmány az alanyhoz mint alsó fogalomhoz felsőbb 

fogalom, vagy neki mint fogalomnak lényeges vagy lényegtelen, állandó vagy 

ideiglenes, pillanati jegye. Az utóbbi viszonyban névmellék is lehet a 

tulajdonítmány, és minden esetben az alanyhoz szabja magát a számjára nézve. Az 

alanyúl szolgáló 1. és 2. személyü nevezőt széltiben kihagyhatjuk, mert az értelem 

legkevesebbet sem csökken vele. A 3. személybeli alany – ha nem névmás, mi 

nem ide tartozó eset, – nem maradhat el, de el kell maradni nyelvünk szokása 

szerint ilyenkor az igének, melynek 3. személyét jelenben, tulajdonítmány mellett 

két esetben mondjuk vagy írjuk ki. Egyszer midőn a „van” személytelen értelmü. 

„Hideg van, meleg van, szél van, eső van, háboru van, békesség van.” Ilyenkor 

természetesen nincs alany a mondatban; mert a „hideg,” „meleg,” „háboru” stb. itt 

n e m alanyok, hanem t u l a j d o n í t m á n y o k . Másszor midőn az alanynak 

nem csak minőségét vagy mennyiségét, hanem lételét is világosan ki akarjuk 

fejezni. Péld. „vetésem jó van; szénája rosz van; buza elég van; zab sok van; 

tengeri kevés van. Ily szerkezetben más némely igéhez is járulhat tulajdonítmány. 

P. o. Pénz sok forog a vásárban. Gabona sok terem Oroszországban. Vendég 

kevés száll oda stb. Az ilyeneket nyelvtanáraink a hátúl álló jelzőkhez sorolják. 

Nihil horum! [34] V. ö. a 16.) jegyzéssel. – Különösen meg kell jegyeznünk, hogy 

a háborunak megfelelő „van” is az utóbbi rovatba tartozik, a dativusa az a l a n y t , 

nevezője a t u l a j d o n í t m á n y t  képezi. Hasonló viszonyban vannak 

határzóikkal a  k e l l ,  t e t s z i k ,  f á j ,  s t á n t ö b b e n i s .  

A czikk elején adott példákból szándékosan hiányzik egy pár formája a 

tulajdonítmánynak, mint a melyek külön vítatást igényelnek. Egyikök az é ragos 

név, mint Péteré, Pálé, a kocsisé, az időé, az Istené stb. melyeknek ragját a M. Ny. 

R. szerkesztői, az Alvarus által képzelmökre vetett nyűgből kibontakozni nem 

birván, „birtokos é”-nek nevezték. „Hujus musae: ezé a múzsáé”; „hujus patris: 

ezé az atyáé”: musae, patris birtokosok, tehát múzsáé, atyáé is azok. Úgy de 

csupán Péter, Pál, a kocsis a birtokosok, s ezzel a jelzővel magát a ragjokat 

bélyegezni annyi mint ha a szőke leány czipőjét „szőke czipőnek,” vagy a 

tekintetes úr kalapját „tekintetes kalapnak” neveznők. Ilyes elfogulás okozhatta, 

hogy az „é” rag oly átlátszó tiszta viszonyát s jelentését nyelvészeink (az egy 

Szvorényit kivéve) mind e mai napig megismerni nem akarják. Mert hogy ne 

birnák, azt nem merem hinni. Az én elméletem ez: 
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Az „é,” ragalakba öltöztetett valódi névmás, már a mint szokták a névmást 

értelmezni, t. i. a főnév helyett a végre használt szó, hogy amazt ne kelljen 

ismételni. Névmása pedig az ily-forma birtokoknak, mint: kalapja, lova, ostora, 

foga, hatalma, melyeknek ha valamelyikét akár azon mondatban, akár más 

következendőben, de az elébbivel kapcsolatosban ismételni kellene, é-t teszünk 

helyökbe, még pedig oly raggal, a milyet az eredeti név az ismétlés helyén kapna. 

„Ez a ház a Péter-é” azaz „a Péter háza”; „a lovak a Pál-é-i t. i. a Pál lova-i”; az 

úrfi elvesztette az ostorát, elvette a kocsis-é-t t. i. a kocsis ostorá-t”; az orvos 

eltompíthatja a nyavalya fogait, de az idő-é-ivel (= az idő fogaival) nem bir”; 

„nem félek az emberek hatalmától, de félek ám az Isten-é-től (= az Isten 

hatalmától). – Van oly eset is, midőn az „é” nem vonatkozik valami bizonyos és 

egyénített birtokra, s ilyenkor átalában csak azt teszi, hogy birtoka, illetősége, 

mive, dolga stb. „A hatalom az Isten-é.” – „Apám-é a ház, anyám-é a kert”; 

szemesé a vásár, vaké az alamizsna; – „nem azé a ki akar, sem azé a ki fut, hanem 

a könyörülő Istené.” 

Azt hiszem, elég világos, hogy az é rag valódi birtokhelyettes és semmi sem 

egyéb
39

). 
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 Birtok helyettese az ó classicus nyelveknek nincs. A latin az ismétlendő de kihagyott 

személyragos nevet csak azzal jeleli, hogy a birtokost, mint mindig, genitivusba teszi, mi azután 

felkelti azonnal azt az eszmét, hogy a birtokosnak valami birtokának is kell lenni, és ez, vagy 

azon, vagy elébbi mondatban kétségkivül emlegetve volt. Innen származott nyelvtanáraink 

tévedése, mely szerint az „emberé”-ben genitivust láttak. A görögben az articulus éppen azt a 

szolgálatot teszi, a melyet a mi „é” helyettesünk, p. o.  ’ApÒdote oân t¦ Ka…saroj Ka…sari aˆ 
t¦ toà Qeoà tù Qeù. (Math. 22. 21.) [35] – `O tîn „diwteuÒntwn b…oj aƒretèteroj À Ð tîn 

turannoÚntwn. (Isokr. ad Nic. 4.) [36] Fobe‹s?ai cr¾ toÝj yÒgouj aˆ ¢sp£zes?ai toÝj 

™pa…nouj toÝj toà ˜nÕj ™e…nou ¢ll¦ m¾ toÝj tîn pollîn. (Plat. Crit. 47. B.) [37] – Még az 

„ék” ragnak is csaknem megfelel a következő: Klšarcoj… Àlaunen ™pÀˆ toÝj Mšnwnoj 
(Xen. An. 1, 5: 13.) [38] De egy az, hogy a görögnek nincs e végre külön particulája; más 

különbség megint, hogy az articulus akármi más jelzővel ismétlendő név helyett szolgál, a mely 

esetre a mi „é”-nket nem alkalmazhatni. Pl. Oátoj Ð lÒgoj œmoige doe‹ Ómoioj eἶ nai tù aˆ 
prÒteron.(Plat. Crit. 48. B). [39] – Metr…a ¹ ?eù doule…a,¥metroj dš ¹ to‹j ¢n?rèpoij. 

(Plat.Epist. 8.354e.) [40]”Ecomen Moàsan tÁj tîn corîn all…w aˆ tÁj ™n to‹j oino‹j 

?e£troij. (Plat. Leg. II. 667. B). [41] – Kaˆ pa¦ tîn Ømetšwn statiwtîn aˆ pa¦ tîn 

™n?£de. [42] stb. A nyugati újabb nyelvek a mutató „névmást” használják hasonló végre; de 

megint a görög articuluséhoz hasonló terjedelemben. A német azonban mikor csak lehet 

kihagyja, vagy pedig ismétel. „Mon linge est mieux blanchi que celui de ma soeur = Meine 

Wäsche ist besser gewaschen als die meiner Schwester (mint a nővéremé). – Cette crême est 

meilleur que celle d’ hier = Dieser Rahm ist besser als der gestrige (mint a tegnapi). – Ellenben: 

la beauté de l’ âme relève celle du corps = Die Schönheit der Seele erhöht die Schönheit des 

Körpers (a testét). – On vend son jardin et celui de son frère = Man verkauft seinen und seines 

Bruders Garten (a fivériét). A névmásokra (enyim stb.) a németnek, francziának, angolnak van 

megfelelő külön szava, az olasznak nincs. Der meinige = Le mien = Mine = Il mio, stb. A 

sémiféle nyelvekben mindezeknek semmi nyoma. A „rokon” nyelvek közzül a szuominak és 

töröknek valódi genitivusa van, articulusa pedig egyiknek sincs. Ennél fogva a latinéhoz 
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Ebből azután az is következik, hogy nem „követi” biz’ az „saját szabályait a 

ragozásban”, (mint a M. Ny. R. állítja) hanem azokéit a miknek a helyettese. 

Egyébiránt az egész különbség csak a többes „i” ragjában áll. Ezen ragok jelennek 

meg az első és második személyben is. Enyim, helyesben enyém = eny-é-m = én-é-

em. Eny-é-im, (élőszóbeli hanyagságból: enyimek, de a melyet grammaticusnak ex 

tripode kitiltani nincs joga.) – Tiéd = Te-é-ed; tiéid = te-é-id, s így a többi. – 

„Saját” szerü az igaz: Jánosék, Péterék, Bodorfyék, Gizelláék, a szomszédék stb. 

melyek csak többesek. De én itt is azt tartom, hogy árnyalatot akart jelelni a nép 

keblében élő, nyelvalkotó szellem. „Jánoséi” t. i. csupán csak a János birtokait, a 

Jánoshoz tartozókat jelenti, magának a birtokosnak, (mely csak jelzőűl szolgál a 

szóban,) János-nak kirekesztésével. Az „i” helyett a szokott „k” visszahelyzésével 

ellenben a birtokosnak is hely van adva. E szerint „Jánosék” teszi J á n o s -t a 

hozzája tartozók kal (mint családjá v a l , pajtásai v a l  vagy akármi módon hozzá 

csatlakozó társai v a l  e g y e t e m b e n . Nem tudom mi kifogás lehetne 

elemzésem ellen. 

Egyébiránt az é ragos szavak nem csak tulajdonítmányok, hanem mindenféle 

rovatba, mint akármelyik főnév, belé illenek. Csakhogy itt leltük helyét 

tárgyalásának, mert magán mondatban mint nevező legtöbbször tulajdonítmány 

szerepet visel, s csak utóbb említett sajátságos alakjában leginkább alanyít. 

Egy más formát, mely tulajdonítmányúl szolgál, csak azért említünk meg, 

mivel rút visszaélést űznek, s a nyelvet kikeltik a képiből vele újabb stylistáink. Az 

igeeredetü névmellékeket értjük, mind a három idejü formájokban, t. i. az 

úgynevezett r é s z e s ü l ő k e t . Hogy tulajdonítmányoknak, módjával, 

használhatni őket, nincs kétség benne. De az is igaz, hogy mód nélkül, s a 

tőstörzsökös magyar szólamok kiküszöbölésével árasztották el velök az írói 

nyelvet. Nevezetesen a múltrészesülő-féle tulajdonítmánytól kell őrizkedni, mely a 

mult-idő e. 3. személyével való teljes hasonlóságánál fogva félreértést és zavart 

okozhat. De biz’ a jelenrészesülő nyaggatásával sem tudom miért ütnők héber-

kaptára a nyelvünket. Ha az ő nyelvöknek nem volt jelen ideje
40

), a miénknek, 

Istennek hála, van, s nem szükség részesülőből szerkesztenünk s azzal 

czifrálkodnunk. Pedig czifrálkodunk ám. Jelesen a szegény „lehet” már nem is 

meri mutatni magát divatos társaságban, azaz stylusban, hanem a sok ható, hető-

nek mint bétolakodott idegeneknek kénytelen helyet engedni. Még, ó szörnyeteg! 

                                                                                                                           
hasonló constructióval élnek. Szolgáljon mutatványúl az evangeliumi feljebb idézett példa: 

„szuomi nyelven: „Andakat Keisarille kuin Keisarin avat, ja Jumalalle kuin Jumalan ovat.” 

Szórul szóra: Date Caesari quae Caesaris sunt, et Deo, quae Dei sunt. [43] Az esztről nem 

szólhatok, mert nyelvtanom nem levén, a példát elemezni nem birom. Megjegyzem még, hogy, 

mint a szövegben is említve van, Szvorényi az enyimmel tökélyesen egyező elméletét adja a 

birtok é-nek. 
40

 Annál több van az angolnak: I go, I do go, I am going. De az utóbbit még sem szabad így 

fordítni: „Menő vagyok;” hanem olykor legfeljebb így: „menőben vagyok.” Ezt az 

imperfectumra is alkalmazhatni: I was going,” menőben voltam,” a világért sem: „valék.” 
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olyast is széltiben olvasunk, hogy: „ez az étel nem ehető meg,” – „az a terv nem 

vihető ki,” mitől ezelőtt csak 15 évvel is borsódzott volna a magyarnak a háta vagy 

halálra nevetette volna rajta magát. Most „nous avons changé tout cela.” – A mi a 

jövő részesülőt illeti, arról is azt mondom, a mit a jelenről; van a mi igénknek jövő 

ideje a mennyi kell, s nem szükség a „van”-ból s részesülőből kotyvasztani. „Én 

azt vagyok mondó” vagy „mondandó” s több ilyeket, mint tűrhetlen 

soloecismusokat, vagy merőben ki kell küszöbölni, vagy csupán eröltetett 

ünnepélyesség parodizálására használni. Úgy hogy átalában tulajdonítmányúl 

helyesen csak azok a részesülők szolgálhatnak, a melyeket a közszokás valódi 

névmellékeknek avatott fel. Az ilyek, úgy szólva, igeségöket már elvesztették, s a 

cselekvény, melyet jelentenek, megszilárdult, és nem is érdemlik tulajdonképp a 

részesülő nevet. A többi, mint tulajdonítmány, anathema esto! [44] – 

Mielőtt tovább mennénk, van még egy kis igazolni valónk. 

A tulajdonítmánynyal, és csak ezzel, – nem nyelvtanárainknak az igét is 

magában foglaló „állítmány”-ával vagy „mondomány”ával – szemben jöhet szóba 

az alany fogalma. Itt már bizvást megérhetjük azzal az értelmezésével, mely 

szerint: o l y  n é v  v a g y  n é v m á s ,  a  m i r ő l  k i m o n d j u k  a  

t u l a j d o n í t m á n y t . Valamint a tulajdonítmány megfordítva: oly név, névmás 

vagy névmellék, a mit az alanyról mondunk. Itt, mondom, mert hogy egy 

keletkező ellenvetésnek elejét vegyem, s egyszersmind a következetlenség vádját 

visszautasítsam, ismételve nyilatkoztatom, hogy az alany eszméjét a mondat 

elméletére nézve, akár így akár amúgy értelmezzük, átalában meddőnek és 

hasznavehetetlennek állítom; holott a tulajdonítmánynyal szemben igen is van 

mind illő jelentése, mind kellő haszna. De ezzel nem enyésztettem el egy más 

lehető vádat, t. i. hogy az imént adtam értelmezés – karikában forog. Circulus biz’ 

az, uraim, de nem vitiosus. Viszonyos eszméket csak is így értelmezhetni. F i ú  

vagy l e á n y  az, a k i t  az a n y a  szűl, s az a n y a  az, a k i  a f i ú t  vagy 

l e á n y t  szűli. Nosti quid rectius istis? [45] 

Jegyezzük meg ez alkalommal jövendő használat végett, hogy alany és 

t u l a j d o n í t m á n y  viszonyában nem csak nevező nevezővel állhat, hanem 

több más határozó is egymással. Pl. ebben: „Én Zsugorit fösvénynek tartom,” 

„Zsugori” éppen úgy alany, és „fösvény” éppen úgy tulajdonítmánya, mint ebben: 

„Zsugori fösvény.” Az „alany” alapra építő syntaxistáknak ily esetben hát két 

alanyuk is van a mondatban. 

Hanem most következnek már a mondattani rovatok, melyekbe bé kell 

illesztenünk az alanyt és tulajdonítmányt, ez úttal mind a kettőt csak nevező 

formában értve. – A fenn felhordott példákat élő szóval kimondva tüstént kitűnik, 

hogy az alanyok mindenütt inchoativumok, a tulajdonítmányok jelzők. Így 

accentuáljuk tehát: „én pap vagyok;” „a strucz madár” stb. – Egészítmény nem 

szokott lenni a tulajdonítmány, mert ez: „én vagyok pap,” vagy éppen „én vagyok 

egy pap” vastag germanismus lenne. – De midőn a „van” nem marad ki, igen is 

viselhet egészítvény szerepet a tulajdonítmány, még pedig accentuálva: „Buza van 
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sok; „rozs termett elég” stb. Lehet ellenben inchoativum a tulajdonítmány, és 

egyszersmind jelző az alany: „pap én vagyok;” „katona te vagy;” „madár a 

strucz;” „huszárok mi vagyunk; lusták a napszámosok;” sat. Lehet végre még úgy 

is cserélni, hogy az egész csak mondatzöm legyen inchoativum nélkül, midőn, a 

tulajdonítmány jelző s az alany egészítvény: p. o. „Juhászlegény vagyok én!” vagy 

kissé más accentuálással: Betyár vagyok én.” – A. „Azt mondják, hogy ön adós.” 

B. „Adós az ördög!” A. „Hiszen nekem is adós ön.” B. Adós az ördög! 

Mindezeket az árnyalatokat az élet nyelvét híven utánozni kellő szinésznek 

tudni kellene. Tanította neki valaha valaki? Vagy csak figyelmeztette reá? 

Az átmenetek törvényénél fogva nem lehet a tulajdonítmányos mondatoktól 

elválasztani azokat, a melyekben a két nevező nem csak egyrangu fogalmat jelel, 

hanem úgy lehet tekinteni, mint azon tárgy két nevét. Önként következik, hogy 

mind a kettő singularis fogalomra azaz egyénre, tehát tökélyesen határzott 

valamire vonatkozik, és ha főnév, határozó támaszt kap. P. o. „A biró a bátyám.” 

„A pap én vagyok.” – Ti lesztek a követek.” „Az öcsém lesz a szószólló?” – „Az 

urak mi vagyunk.” – „A király Mátyás volt. stb. 

Ebben a viszonyban inchoativum, jelző és egészítvény minden combinatióban 

eléfordulhatnak. Utoljára; személytelen „van” ellehet tulajdonítmány nélkül is, 

midőn aztán csaknem tökélyes synonymája a „létez”nek. Ide való példák: „Akarat 

van, erő van, pénz van; mi kell még egyéb? – „Én vagyok, de angyal van-é?” stb. 

A nevező ilyenkor rendesen inchoativum és támasztalan. De meg is lehet fordítni 

az 5. formára: „van pénze, van hatalma!” Kivált, az ily csekélylő, fittyet hányó 

mondatokban: „Van manó!” s t. ef. Vagy a 3. forma szerint, így: „Van pénz 

(megfizetünk).” – „Van hid, (átmehetünk).” 

 

 

9. §. 

 

Az accusativus. 

 

Az a név vagy névmás, mely a cselekvő ige mellé téve szenvedő viszonyban 

van a cselekvényhez, accusativus nevet visel. Magyarúl széltiben tárgyejtésnek 

vagy a „casus” szolgai fordításánál fogva tárgyesetnek nevezik. Helytelen és 

jogosítatlan név, mely a philosophia subjectum és objectum kategoriáinak a 

nyelvtaniakkal való összezavarásából származott. Vegyünk csak egy példát. „A 

gyermeket verik” vagy „a gyermek veretik”, nemde tökélyesen azon gondolatot 

fejezik ki? Már pedig a nyelvtanár ha következetes akar lenni, azt mondja, hogy az 

első mondatban: „a gyermeket” objectum, a másodikban: „a gyermek” subjectum, 

holott, a formát mellőzve, ha az első esetben tárgya a „gyermek” a cselekvénynek, 
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bizony az a másodikban is
41

). És így a nevező is jelenthetvén tárgyat, a tárgyejtés 

vagy tárgyeset nevét glossologai szabályok szerint csupán az accusativusra ruházni 

                                                 
41

 „Attól függ, hogy mit nevezünk alanynak,” vethetné valaki ellenben. De éppen az a baj, hogy 

ennek nem lehet végére menni grammaticusainknál. Szilágyi, Fábián, Imre, a M. Ny. 

Rendszere, csak elsuhannak felette, inkább vagy kevésbbé futólag oda vetve, hogy „alany az, a 

miről valami mondatik.” De sem egyiköknél sem másikuknál nem lehet egy betüt is lelni, a mi 

meggátolna, hogy azt a nevet, a melyet a szövegbeli példák mindenikében tárgynak kellett 

elismernünk, bár az egyikben nominativus, a másikban accusativus alakban van, hogy azt 

mondom, az idézett értelmezés erején mindenik alakjában alanynak ne határozzuk. Mert, 

alkalmazzuk sorban. 

a) Az 1. mondatban: „a gyermeket”, a 2-dikban: „a gyermek” Szilágyi szerint „az a főeszme 

vagy tárgy, melyre a többi néz, mely, mint oszlop tartja fenn az itéletet; – nélküle főnélküli test 

az; – melyről valamit mondunk.” Ha nem az, mi hát az a felhozott mondatban? Erre maga Sz. 

sem tudna felelni a 2. mondatra nézve; az 1-ről pedig ha azt felelné, hogy p. o. „az emberek,” 

azt viszonoznám, hogy erre meg az ő értelmezése nem illik. Mert ugyan micsoda „főeszme” 

vagy „tárgy” az, a mi ott nincs a mondatban, s hogy nézhet olyanra a többi? Aztán nem csak 

„az emberek” lehet az elhagyatott nevező; hanem „szülői, tanítói, tanulótársai, sokan, kevesen, 

mindnyájan” stb. és merné-é állítani valaki, hogy ily tökélyesen határzatlan sőt nem tudott 

eszméről lenne mondva valami abban a mondatban? Hogy tartaná fenn „mint oszlop” az 

itéletet? Nem volna hát más menedéke ellenfelemnek, mint az az állítás, hogy „a gyermeket 

dicsérik” egészen a mint van, „főnélküli test” azaz nem teljes értelmü mondat: a mi ellen én 

aztán e mondatnak és a közéletben mindennapi számtalan hasonmásainak nevében fennyen 

tiltakoznám. De hiszen a vele egészen egyértelmü „a gyermek dicsértetik”-ről ismét nem merné 

azt állítani sem Sz. sem más vítatkozó társam; pedig itt is oda lehetne érteni: „az emberek, 

szülői, tanítói, társai stb. által.” S hát ez a piczi „által” fosztaná meg őket főeszme, tárgy, 

oszlop s ki tudja miféle voltuktól? Nem bíz’ a, hanem az, hogy akármelyik mondat hallottára is, 

senki reájok sem gondol. 

b) Ismét azon szó, mind a két alakjában Fábián értelmezése szerint „a mondat alaptárgyát v. 

főfogalmát teszi, melyről valami (tulajdonság, változás, állapot) mondatik s . . . . főnév.” Ez 

pedig értelmezőnek „a subjectum;” tehát „a gyermeket” subjectum. Imre, ki azt irja, hogy: „A 

mondat azon tagja, melyről valamely tulajdonság, cselekvés, vagy állapot kimondatik, a mondat 

a l a n y a  (subjectum),” szintannyira kénytelen megengedni értelmezése teljes alkalmazását 

accusativusunkra. 

c) 1) „A gyermeket dicsérik; 2) a gyermeket nem dicsérik; 3) a gyermeket dicsérni kell; 4) a 

gyermeket nem kell dicsérni:” mindezekben „a gyermeket” – beszéd’ alanya, miről t. i. valami 

állítólag (1), tagadólag (2), parancsolólag (3), vagy tiltólag (4) mondatik,” a M. Ny. Rendszere 

nyomán. Hanem egyszersmind azt is állítják ám, hogy az alany „a szóegyeztetést mindenkor 

vezérli,” mire csak azt lehetne felelni, hogy: „kivéve, mikor nem vezérli,” mint példáinkban „a 

gyermeket.” A nevezett könyv szerkesztőiről el lehetne ezúttal mondani, a mint egy néha 

napján sokat emlegetett tábornokról mondtak, „hogy derék hadvezér volna, csakhogy sohasem 

gondoskodik hídról a háta megett.” Nem vették észre, hogy az ellenmondás tátongó mélysége 

szélén állanak. Mert íme, tökélyesen megfelelhet valami az értelmezésöknek, s még sem illik 

reá az állítás. S ily esetben aztán vagy az egyik nem helyes, vagy a másik nem igaz. 

d) A M. Ny. R. írói csak „nem gondoskodtak” hídról; de Szvorényi egyenesen le is vágta a 

háta megett. Csak suttomban ugyan, hogy ne sejtse meg az ellenség, de mégis le van biz’ a 

vágva. Ez a nyelvtanár tana 48. §-ában eleinte teljes és szabatos értelmezés gyanánt adja: 

„Alany (subjectum), a miről valamit mondunk.” De további magyarázataiban azután többek 

közt imígy nyilatkozik: 
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(50. §.) „A mondat alanya rendesen a tiszta vagy raggal bővült főnév azon alakja, mely a 

tárgyat csupán megnevezi, s azért n e v e z ő n e k  (nominativus) is mondatik.” 

Megvallom, hogy a „rendesen” szót megpillantva, első tekintetre úgy fogtam fel, mintha arra 

vonatkoznék: „azon alakja,” (a mire kellene is vonatkoznia, nyelvtanilag), s megörülék, hogy né 

bizony magyar nyelvtanárnak is van sejtelme arról, hogy más valami is lehet alany nem csak a 

n e v e z ő . Szóval én azt a megszorító „rendesen”-t az imént emlegetett hátulsó hídnak tartám. 

De bizony nem sokáig csalódtam, mert az író sietett levágni képzeltem hídjával együtt az én jó 

kedvemet is. Magyarázatában ugyanis a „nem rendes” alanyokat részletesen elszámlálván, 

világosan tudtunkra adja, hogy alattuk nem a „nem nevezőket,” hanem a „nem főneveket” érti. 

Nagyon, de nagyon sajnálom. Főképp azért, hogy a mint nyelvtanát összehasonlítás végett 

forgatom, örömmel látom, hogy sok jeles észrevétele van, s ezek az ő munkáját előnyösen 

megkülönböztetik a több mások adathalmazától. Becsöket csak az csökkenti, hogy nem fordít 

elég gondot, időt és fáradságot érett megfontolásukra. Innen van, hogy elemzése és stylusa 

annyiszor hibás. Attól pedig, a ki nyelvtant ír, azaz gondolatainknak egy bizonyos nyelven való 

világos és szabatos kifejezését és czélszerü közlését tanítja, kétszeres hiba, ha ebben a 

mesterségben maga is járatlannak látszik. Az idézett értelmezésből itélve annak kellene 

gondolnunk a szóban forgó írót. Mert biz’ az a passus semmi sem kevésbbé mint tiszta és 

szabatos. Hibái: 1. Úgy van szerkesztve, mintha az alanyot, melyet már egyszer értelmezett, 

még egyszer és másképp akarná értelmezni. Ez már magában – az olvasó vagy tanuló értesítése 

nélkül, – nem helyes. 2. De nem is úgy van, hanem itt tulajdonképpen a n e v e z ő t  értelmezi, 

mely szónak az esetben vagy elől vagy hátul fő és kitünő helyet kellene foglalni, nem pedig 

csak amúgy oldalaslag fordulni elé, hogy: „n e v e z ő n e k  is mondatik.” 3. Így is csak 

Pilátusként jő belé a nevező; mert az író czélja ez az állítmány volt: „A mondat alanya rendesen 

a főnév;” mert hiszen ennek kivételeit részletezi a következő §-ben. 4. Így lévén, hiba a 

tulajdonítmányt (főnév) egyenes nevező formájából kivévén mellékes szóvá, jelzővé 

devalválni. 5. Ha az állítmányt módosítni akarta, – t. i. kikötni, hogy nem minden főnév alany, 

– az elébbi hiba elkövetése nélkül tehette volna imígy: „a mondat álanya rendesen a főnév, 

abban az alakjában, mely stb.” 6. De ha megengednők is, hogy a nevező értelmezését egy 

füsttel lével belé vegyítse az alany értelmezésébe, azt is hibásan ejtette; mert nem való, hogy a 

raggal bővített főnév a tárgyat „csupán megnevezi.” Tanárom, könyved (író példái a különbféle 

nevezőkre), nem csak megnevezik a tárgyat, hanem a birtokoshoz való viszonyát is kimondják. 

Jánosé, a zsebórámé pedig éppen nem is nevezik meg; midőn amott (író szerint) „a 

gyakorlata,” itt „a kulcsa” az alanyul szolgálo tárgy, melyeknek „János” és „zsebórám” csak 

jelzői. Meg kell valá hát mondani minő raggal bővített főnevek maradhatnak nevezőknek. 7. A 

„rendesen” határzó mintegy tulajdonítmány szerepet visel egy más határzóra vonatkozva; de ily 

viszonyban az ige egyik határzója csak egy másik határzójához, nem pedig ennek a jelzőjéhez 

lehet. Úgy, hogy a passust olvasva, mindenki úgy fogja fel, hogy „rendesen,” az „alakja” szóra, 

nem pedig a jelző- „főnév-”re vonatkozik. Midőn ezt halljuk: „Ez s ez a kereskedő rendesen 

Péternek a gyapját veszi meg,” nem értjük azt belőle, hogy „gyapjat rendesen Pétertől vesszen,” 

s a mily természetesen hangzanék ez az utómondat: „de néha a buzáját is átveszi,” oly esetlen 

lenne azt hallani ama főmondat után hogy „de néha a Pál gyapját is megveszi.” – Az író 

következő czikke (51. §.) éppen ilyen utómondat. 

Hét hiba három sorban csakugyan sok, s szeretném látni, ki birna csak egyet is igazolni 

közülök. 
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nem lehetne; mert nemet és faját azon névvel jelelni nem szabad
42

). Legyen hát 

megengedve nekem csak accusativus névvel élnem a szóban forgó viszony 

jelelésére. 

Nagyobb kérdés az: miben áll ez a viszony? Nyelvtanáraink csak formalis 

értelmezését adják, milyenek pl. „Ily ragu” (at, et stb.) nevet vonz maga mellé 

minden cselekvő ige . . .; sőt igen gyakran a közép-ige is, midőn cselekvő 

értelemben vétetik.” (M. Ny. Rendsz. 298. l.) – „Általában at, et raggal áll a tárgy 

kihatólag cselekvő ige mellett, vagy olyak mellett, melyeknek tárgyok vagy 

kihatások képzelhető.” (Imre. Mondattan 44. lap.) – Ezek mint értelmezések 

maguk magukat elitélik; más tekintetekből való rostálásukat pedig mellőzvén és 

jegyzésbe
43

) utasítván, megkísértem valamivel jobbat adni. 
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 Teméntelen tárgy van, melyet nem accusativussal fejeznek ki. Elég lenne említnem, hogy 

azok a nyelvek, a melyeknek „habeo-” [46] féle igéik vannak, a birtokot accusativussal fejezik 

ki; tehát a birtok náluk tárgy. Igen de a magyar, török, finn, eszt s több mások 

tulajdonítmánynak mondják ki a birtokot; következőleg a nevező is jelenthet tárgyat. – 

Azoknak pedig kik „szemmel,” füllel,” „orral,” „kézzel” s rosz magyarságot író „tollal birnak,” 

segítő ragos határzó a tárgy. A franczia „passer l’ eau,” magyarul, „átmenni a vizen.” – „Ebben 

a városban sok idegen lakik;” úgy is mondhatni, hogy: „ezt a várost sok idegen lakja.” stb. Hát 

ezekben: „egyél ebből az ételből;” – „ittál az orvosságból?” – „nem részesedtem semmi 

jóságában,” s több ilyekben nem valódi tárgyak-é a ból és ban ragos nevek? Az elsők annyira 

azok, hogy pl. a francziának éppen csak az a rendes módja a határzatlan accusativus 

kifejezésére. Tudom én, hogy ezekbe belé lehet és szokták elemezni a „valamit, részt” stb.; de e 

csak annyit bizonyít, hogy a cselekvény hatósága nem terjed ki az egész tárgyra, de azért „étel,” 

„orvosság,” „jóság” nem kevésbbé tárgyak. Mert az utolsó példára szint’ úgy alkalmazhatni azt 

az elemzést. – Megfordítva accusativus jelenthet valódi alanyt: „Me piget = én restellem; me 

pudet = én szégyenlem; me pocnitet = szánom, bánom; mich friert es = én fázom; mich hungert 

es = én ehetném” stb. Mint argumentum ad hominem [47], megemlíthetném azt is, hogy a 

görög és latin nyelvben az infinitivus alanya az accusativ. 
43

 A M. Ny. R. szabálya: (116. §. 5. TÁRGYESET: AT, OT, ET, ÖT, T. l) „Ily ragu nevet vonz 

maga mellé minden cselekvő ige és részesülő; sőt igen gyakran a középige is, midőn cselekvő 

értelemben vétetik . . . .” szintúgy kivánkozik a rostába. Átalában a határzók értelmeit és 

viszonyait egyoldaluan az ige cselekvénye minőségétől függeszteni fel a lehető 

legszerencsétlenebb, úgy szólva, tudománytalanabb eszme, és semmi okszerü módszerhez nem, 

hanem csak adatok empiricus halmazához juttathat. A viszonyokat a képzők és ragok fejezik ki, 

s a midőn a cselekvénytől függenek, az i g é t  m a g á t  ragozza a nyelv, (látom, hallom stb.); 

ellenben a nevek s névmások ragjai a cselekvénytől függetlenül szabják ki a törzsökszók 

viszonyait. Azt a „vonzat” eszmét csak a latin és görög nyelvtanok majmolására vették fel, s 

valóságos középkori maradvány, a midőn a classicus nyelvek méltóságát megsértettnek 

gondolták volna, ha az irodalmi polczra nem méltatott „lingua volgare”val és viszonyait ezéivel 

hasonlították volna. Ez egyedül czélszerü eljárás hiányát gépies empiriai szabályokkal akarták 

kipótolni, s úgy származtak az emlékezetet sikeretlenűl gyötrő ilyforma szabályok, mint: 

„Verba accusandi, dammandi stb. . . . . genitivum regunt” [48] melyeket valaki egyről egyig 

mind igen jól tudhatna, s még sem lenne képes egyetlenegy rövid mesét stylizálni, bár 

szótárától segítve. Az újabb nyelvtanárok ugyan érzik a szükségét a határzók független 

elemzésének – (ezt kell, hogy értse Szilágyi J. az ő „potentiális”-sa alatt, de nem birt tisztába 

jőni vele); – s pótolják is imitt-amott, de attól az empirico-mechanicai farragótól még sem 
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tudtak megszabadulni, s vesződtetik vele ok és siker nélkül a szegény tanulót. A mi az anyai 

nyelvvel való hasonlítást illeti, még most is megvan ama hajdani nagyratartás kovásza, és az 

összevetés, melynek az egész nyelvtanon nyújtó-fonalként kellene végig húzódni, csak itt-ott 

nyilatkozik egy pár odavetett észrevételben. Pedig mily rövid, értelmes és sikeres latin vagy 

görög nyelvtant lehetne az érintettem úton szerkeszteni! Térjünk meg. 

Az idézett szabálynak már czíme is kétszeresen hibás. Tárgyeset = accusativus casus; a 

magyar nyelvnek hát az akademia szerint „öt accusativusa” van. Mit itélnénk arról a latin 

nyelvtanárról, a ki azt írná, hogy a latinban „hat accusativus van; am, em, im, um, en, u?” A 

valóság az, hogy a magyarnak, (mint rendszerint más nyelveknek is) csak egy „tárgyesete” van, 

ú. m. a t ragu határzó; az a-, e-, o-, ö-, csupán phonologiai különbséget tesznek. De aztán a 

r a g o z o t t  s z ó  és nem csupán a rag képezi a tárgyesetet, mint a rostába vetett szabály 

czíme, második hibával, mondja. 

A mi magát a szabályt illeti, a M. Ny. R. még nem érkezett el addig a különbségig, melyet ma 

minden grammaticus tesz az „activum” és „transitivum” közt. A szabály szövegében a 

„cselekvő” helyett „kiható”-nak kellene állani. Aztán a „részesülő”-nek nincs ott más keresete, 

vagy tán czélja is, sem mint hogy egy pár nagyon felesleges kivételre alkalmat adjon. A 

kivételek legeslegtöbbnyire rosszúl szerkesztett szabályok eredményei. De a kiigazított szabály 

is csak anynyiban igaz, a mennyiben a kiható igét úgy értelmezzük, hogy „oly ige, a melyhez 

accusativus járul.” Így aztán mit tanulhat belőle akár magyar, akár idegen, itélje meg az olvasó. 

Én azt itélem felőle, hogy „a magyar nyelv” rendszerének legkisebb porczikáját sem teszi; mert 

minden nyelvre egyformán illik. 

Ez az itélet éri az Imre szabályát is, melynek legalább a kifejezése jobb: „Átalában a t, e t 

raggal áll a tárgy” (tehát csakugyan létezhet más alakban is tárgy), „kihatólag cselekvő igék 

mellett”, mihez szükségtelen függelék: „vagy olyak mellett, melyeknek tárgyok vagy 

kihatások” (tárgyok vagy kihatások! ismét serpentes stb.) „képzelhető.” Példái közzül ezt: „Az 

állatok megaluszszák a hajnalt,” meglehet, hogy valaki szereti, de én nem mondanám; 

hinnivaló, hogy mások is sokan nem. Hanem ez hagyján! Nevezetesebb az az észrevétel, a 

melyet szabálya után koczkáztat Imre, t. i. „Néha a közép igéből kiható lesz a meg igeelő oda-

tétele által.” Kereken tagadom. A mely közép ige kiható szerepet ölt, ölti a „m e g” nélkül is. 

Az idézett példát helyesnek véve fel, erre a kérdésre: „Mit csinál az a róka (ott, most)?” E lenne 

hasonlóképp jó felelet: „Aluszsza a hajnalt,” nem pedig „megalussza;” mert mint 1. 

fejezetemben kimutattam, tettleges jelen nem szenved igekötőt. Egészen feddhetetlenek pedig: 

„A vizslám állja a nyúlat.” – „Az öcsém jól üli a lovat.” 

Szvorényi jobb tapintattal jár el. Szavai: (306. §. A mondat tárgya: szenvedő vagy részes. I. 

S z e n v e d ő  (at, et ragos nevet) a mondatban egyedül az átható igeállítmány vonz.” legalább 

megkísérti az accusativus értelmét bár egy szóval. Az, hogy az at, et, ragos határzót azonosítja a 

szenvedő tárgygyal, az ő s általában mindnyájok rendszeréből következik, mely szerint a 

szenvedő nevező nem tárgy, hanem alany. Erre nem térek vissza. További észrevétele: „A 

szenvedő tárgy az átható igeállítmánynak egyenes vonzata,” úgy látszik, hogy az 

accusativusnak az ige cselekvényéhez való szoros viszonyát akarja kifejezni, – nem elég 

érthetően. 

Összehasonlítás végett lássuk mit mond az accusativus fogalmáról a külföldi nyelvtanárok 

egyik legjelesbike, Madvig, kopenhágai tanár, (Latein. Sprachlehre, Braunschw. 1847. 222. §.): 

„Der Accusativ bezeichnet an sich nur, dass das Wort nicht Subjekt ist, aber benennt es 

übrigens ganz allgemein, ohne irgend ein besonderes Verhältniss anzugeben. Im Accusativ 

steht das Objekt der t r a n s i t i v e n  V e r b e n , oder die Person oder Sache, auf welche die 

Handlung des Subjekts geradezu einwirkt, und welche vom Subjekte behandelt, von der im 

Verbum ausgedrückten Thätigkeit getroffen und ergriffen wird.” – És odébb jegyzésben: „Der 
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Accusativ ist ursprünglich das Wort ohne Weitere Bestimmung oder Bezeichnung. Im 

Masculinum und Femininum ist eine eigene Form, der Nominativ, gebildet worden, um das 

Wort als Subjekt zu bezeichnen, aber im Neutrum ist der Accusativ zugleich Nominativ. Der 

Accusativ wird deshalb (als allgemein unbestimmer Casus) bei den einfachsten und 

schlichtesten Weisen gebraucht, auf welche ein Wort hinzugefügt wird, um das im Verbum 

ausgesagte Praedikat zu bestimmen und zu vervollständigen.” Mindezeket igen könnyen 

megegyeztethetni a szövegemben mondottakkal. Madvig felfogása mellett látszik szólani, hogy 

a latin nyelv leányaiban oly csekély fogás, mint a névnek az ige eleibe vagy utána tétele, 

elégséges a nominativus és accusativus közti különbség-tételre. Továbbá az, hogy azon 

nyelvekben a pron. posses. 1. személyének az a gyöke, a mi a személyes névmás (én) 

accusativusának. Így az angolban is, hol azonkivül a 3. szem. reflexivum is (himself, herself) 

tisztán az accusativusból alakul, s a közélet a „me”-t számtalanszor, (a miveletlen nép csaknem 

közönségesen) használja „I” helyett. Éppen azt tapasztaljuk a görög, latin, szanszkrit 

possessivumokban, sőt átalában az „én” obliquus casusaiban [49] is. Nem lep meg hát, hogy a 

latinos nyelvekben a nominativusok, vagy amint ezekben a nyelvekben nevezhetni, a 

viszonytalan nevek egyik hypothesis szerint a latin accusativusokból alakultak. Ez valószínüebb 

is, mint az ablativus hypothesise; mert az a vég m, a mit egyébiránt ellene vetnek, csak valami 

hangatlan dunnogás lehetett, mint a franczia orroló hangzókban, vagy a szanszkrit anusvárá-

ban. Különben egészen megfoghatatlan volna a versbeli elisiója. – Végűl ismeretes tény, hogy 

nyelvünket tanuló idegeneknek, kivált a nyugotiaknak, legbajosabb a mi nominativusunknak és 

accusativusunknak megkülönböztetése. Rendszerint csak az egyiket mondják mind a kettő 

helyett; vagy a nominativust, vagy az accusativust. „Az apa megvert a fiú,” vagy az apát 

megvert a fiút.” Az is, a mi a szövegben a t ragról, mint adverbium-képzőről, következik, az 

accusativus rag jellemtelenségére látszik mutatni. 

De bizony csak látszik, mert a nevezőre, mely cselekvőt és szenvedőt egyaránt jelent, inkább 

ráfoghatni a jellemtelenséget, mint az accusativusra, mely szenvedő jellemét állandóbban 

megőrzi. Megvan ellenben mind a kettőben az a szoros viszony az igéhez, melyet a szövegben 

emlegettem, és a mely oly természetes és szembetünő, hogy az ige és határzó értelmeik minden 

viszonyrag nélkül már sejtetik a hallóval, melyik határzó minemü kölcsönös hatásban van az 

igével. (Innen van, hogy a magyar nevezőt és accusativust összevétő németet vagy francziát 

felakadás nélkül megértjük). Ezt a kölcsönös hatást mind a kettőre nézve átalában kifejezhetni 

azzal, hogy a nominativus és accusativus egyformán legbensőbb és elválhatatlan részesei a 

cselekvénynek, melyet náluk nélkül alig is gondolhatni. Külön jellemöket pedig a cselekvés és 

szenvedés ki nem elégítő vonásai helyett abban kereshetjük közelítőleg, hogy a cselekvény a 

nevezőtől jön és az accusativusra megy, vagyis amabból indul és emebben leli czélját és határát. 

Kitűnik ez a viszony különösen akkor, midőn mind a ketten egyszerre csatlakoznak az igéhez. 

Ezért leljük oly természetesnek azt, hogy a nyugoti nyelvekben a nominativus megelőzi, az 

accusativus követi az igét; mert világos, hogy a kiinduló pont megelőzi időben, és a cselekvény 

folyamánál fogva helyben, a megérkezés pontját. Egyezik ezzel a jellemzéssel az is, hogy a 

latin passivumoknál a cselekvőt ab praepositio jeleli, s nem ellenkezik a görög ‘ó is, mint a 

mely az illető határzónak mint cselekvőnek mind a mellett is, hogy nevező formáját elvesztette, 

bizonyos felsőséget és így elsőséget tulajdonít. De elsősége van a nevezőnek az accusativus 

felett főképp abban, hogy amaz a cselekvénynek bensőbb és teljesebb, úgy szólva, eredetiebb 

részese, mint emez, a mely inkább belé olvadott, mintsem eredeti alkotó része. Ez szolgáltatott 

okot arra, hogy a nominativust a subjectummal, accusativust az objectummal azonosították, s az 

ide vonatkozó igéket „transitivumok”-nak, „kihatók”-nak nevezték, minek az a hibája, hogy 

igen is kivűl helyzi az illető határzót a cselekvényen. No de e nem baj, csak jól kell érteni, s a 

részszerinti külsőség vonása mellett a bensőségét sem felejteni el. Nagyobb baj azt 
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megmagyarázni, miképp’ vesztette el a nevező a cselekvő alanyi értelmét, és vált igazi 

szenvedő tárgygyá a szenvedő formáju ige mellett? Én erre azt felelem, hogy nem is veszti el 

biz’ az egészen. Megtart legalább annyit, hogy ő ád okot, alkalmat a cselekvény végrehajtására. 

Ennek: „a gyermek dicsértetik,” valódi és teljes elemzése ez: „a gyermek dicsérteti magát.” 

„Puer castigatur”-ban az rejlik, hogy „Puer jubet v. curat, v. sinit, ut sui castigatio fiat.” 

Ennélfogva: „Puerum castigat pater,” és „Puer castigatur a patre,” [50] nem tökélyes 

symphrasisok; hanem árnyalati különbség van bennök, miszerint a másodikban „puer” nem oly 

tökélyesen szenvedő tárgy, mint „puerum” az elsőben. De bizony „a patre” sem oly tökélyesen 

és függetlenül cselekvő alany, mint „pater.” Ne hökkenjenek meg önök ezen a merész állításon, 

vagy „új tan”on; hanem fontolják meg, elsőben: hogy a nyelvalkató szellem nem fogott csak 

amúgy játékból teremteni két oly különböző kifejezést merőben azon egy eszme kifejezésére; 

másodszor, hogy a nyugati európai nyelvek több szóból szerkesztett passivumai nem felelnek 

meg tökélyesen a latin és görög vagy magyar „külszenvedők”-nek. „Je suis aimé” éppen oly 

tulajdonítmányos mondás, mint „je suis malade,” melyet már nem lehet az iménti módon 

elemezni. Szintoly kevéssé van kifejezve az alany tettleges részvéte a német passivumban: ich 

werde geliebt. Magok a franczia nyelvtanárok is elismerik ezt az újabb időben, valamint azt is, 

hogy a latin passivumnak jobban megfelel a „verbe reciproque”, némely használataiban; p. o. 

Cela se dit = dicitur. Cela ne se fait pas = non fit. Ce mot se trouve dans Phèdre = Hoc 

vocabulum invenitur apud l’haedrum. La supériorité s’oblient, mais ne se mérite pas par la 

naissance, (Világos, hogy itt a naissance semmi sem kevésbbé, mint cselekvő alany). Les 

éloges ne se réfusent jamais. Un serment ne doit jamais se trahir. – Még sokkal sűrübb ez a 

használata a visszaható igéknek az olaszban, hol (bátran kimondhatni hogy) a szenvedőt, az 

eseteknek legalább fele számában, visszahatóval fejezik ki. Úgy hogy ezekben a nyelvekben a 

külszenvedő, mint látni, nagyon tökélytelen, s midőn közelebb akarnak járni hozzá, a 

belszenvedővel vág össze. A mi nyelvünk e tekintetben nem csak az új nyelveknél, hanem a 

latinnál és görögnél is hasonlíthatatlanúl magasabb fokon áll. A mi a tisztán közép igéket illeti, 

ezeknél a nevező nem cselekvő alany ugyan, de bizony nem is szenvedő tárgy, s a „Subjekt” és 

„Objekt” alkalmazhatósága merőben megszűnik. Csak annyit puhatolhatni ki, hogy ezekben a 

nevező jelentése a legszorosabban össze van forrva, olvadva az ige-jelelte cselekvénynyel. Oda 

kell hát visszatérnünk, a mit a nevezőről szóló czikkünkben írtunk, hogy a nevező az igével 

legszorosabb viszonyban levő határzó. Ezt ott szabatos értelmezésnek el nem fogadhattuk, de 

más tökélyest sem leltünk. Oka pedig az, hogy tapasztalati tudományokban minden 

kivánalomnak megfelelő, tökélyesen szabatos értelmezés nem létez, a mit már Logikámban 

átalában kimondtam a természetes fogalmakról, melyeknek megértéséhez csak is elemzés által 

közeledhetünk, s az eredményt tudományos formában csupán leírás által nyilváníthatjuk. 

Messze távoztunk Madvigtól, de erre a fejtegetésre szükségünk volt, mind maga saját érdekéért, 

s az útunkban felkapott fogalmak tisztálásáért, mind pedig, hogy az accusativus philologiai 

fontosságáról és a nevezőnél eredetiebb voltáról való megjegyzést méltányolhassuk. A görög és 

latin nyelvre nézve, hol a nominativus alakítása a törzsöknek mesterségesebb, s úgy szólva, 

fortélyosabb kezelésével jár, mint az obliquus casusoké, mely bizony csak „agglutinatio,” 

tartózkodás nélkül kezet foghatunk a dán nyelvészszel. De a magyar nyelvre nézve, melybe a 

szónak csupa törzse képezi a nominativust, bajos hinni, hogy az egyszerü alak ne legyen időben 

elsőbb, mint a szerkesztett. Pedig ez az egész természetben olykor s a mesterségben igen 

gyakran – nem úgy van. Ez az észrevétel azonban nem dönti el a kérdést, melyet azzal a 

második megjegyzéssel sem birok eldönteni, hogy a név viszonytalan értelme – a ”Ding an 

sich” – kétségtelenül magasabb, elvontabb eszme, és az emberi szellem lépcsőnkénti fejlésénél 

fogva későbbre fogott keletkezni, mint a viszonyokat jelelő obliquus casusokéi, még ha csupán 

egyszerüsítésben állana is alakulása. Kérem az olvasót, ne feledkezzék el arról is, a mit feljebb 
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Az accusativus névből t raggal alakított határzó, mely csupán cselekvő ige 

mellett állhat, és oly értelemben járul hozzá, hogy a mit az illető név jelent, 

szenvedő viszonyban legyen a cselekvényhez. Az ige ez esetre kiható nevet kap. 

Az, hogy az accusativus, (a t-ragos név) jelentésére nézve az egy nevezőn kivül 

minden határzók közt legszorosabb viszonyban van a cselekvő igével, 

értelmezésnek rosz volna; de leiró, ismertető jegy gyanánt igen is szolgálhat. 

Ilyformán még azt is megjegyezhetni, hogy az accusativusból és személytelenűl 

vett kiható igéből álló mondatot értelem-változás nélkül átfordíthatni nevezőből és 

szenvedő igéből állóra. „A gyermeket dicsérik” = „a gyermek dicsértetik.” 

De a gondolatnak sokkal több és mélyebb rejtélyei vannak, mintsem minden 

viszonyait ki birnók fejezni bármily szabatos értelmezéseinkkel. Jelesen az a 

szoros viszony, melyben az accusativus áll az igével, és a melyet lehető 

legpontosabban a szenvedés eszméjével tudánk világosítni, az átmenetel 

törvényénél fogva lassanként meglazul, s legszélső esetben csupa körülményi 

viszonyban mutatkozik. Ilyformán szerepel a következő és hasonló mondatokban: 

„Egy részt nem bántam, más részt bosszankodtam rajta”: „egy részben”, „más 

részben”, helyett. – „Sokat voltam Londonban”: azaz, sokáig. – „Sokat esett”: 

azaz, sok izben esett; mert egyszeri esőről, ha özönnel önti is a vizet, nem szoktuk 

mondani, hogy „sokat” esett. – „Erőst futottam, s elfáradtam,” t. i. erősen, sebesen. 

– „Szemlátomást javul”: ú. m. szembetünőleg. – „Örömest elmegyek.” – „Egyenest 

odatartok.” – „Szegénységéhez képest elég jól él.” – Tolvajok közt nőtt fel. – Még 

ebben is: „áldomást inni”, az áldomás nem az igazán megivott bort vagy pálinkát 

teszi, tehát „áldomásra” vagy „áldomásul” iszunk tulajdonképpen. – „Szörnyü 

halált halt”: azaz, halállal mult ki. – „Hat órát gyalogoltam: azaz hat óra 

hoszszában. – „Egy helyt megterem a búza, más helyt nem”; egy helyen, más 

helyen. – Kolozsvárt, (Pécset, Győröt, Vásárhelyt, Udvarhelyt) mulattam”: 

Kolozsváron, Pécsen, Győrben, Vásárhelyen, Udvarhelyen, helyett
44
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(32. jegyz.) a magyar nyelvnek a birtoklás kifejezésére irányult hajlamáról mondtam, s a 

melyből annyi legalább nagyon hinnivaló, hogy a viszonyos „nyelve,” „szarva” elébb létezett, 

mint az értelemben s alakban kopaszabb „nyelv” és „szarv.” 
44

 Folyvást, futvást, bízvást, oldalvást is ide tartozó példák. A nem szervies v nem szolgáltat 

erősséget az ellenvetésnek. Szükég-é megmondanom, mit neveznek az újabb nyelvészek 

„szervies” betünek vagy illetőleg formának? Koczkáztatom, ha kinevetnek is, hogy farkasnak 

berket mutatok. Az a betü, a mely bizonyos gyök jelentésére nézve lényeges, szervies 

(organicus), és ott léte azt a gyököt szervies formában állítja elé. Ígyelőragban vagy 

igeelőben az  és  szerviesek, az v (vagy helyette ) nem szervies. A magyar nyelvészek 

közt vítatás alatti kérdés: vajjon az articulusban (az) a z betü szervies-é vagy nem. A nem 

szervies betünek csak hangtani jelentősége van. Egy úttal megfelelek arra a fellebbenhető 

kérdésre is, miért azonosítom én ezt az adverbialis t ragot az accusativuséval? F. Csupán csak 

azért, mivel más nyelvekben is tapasztalom ezt a jelenséget. A görögben, latinban számos 

adjectivumok neutrumainak szolgálnak az accusativusai adverbiumok gyanánt. A szanszkritban 

pedig Benfey átalános szabályúl állítja fel: „Als Adverbium dient im Sanskrit jeder Accusativ 
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ülök”, t. i. helyben ülök, helyemen ülök. – Ide tartoznak még az ilyek: „Látást, 

láttam.” „Ülést, nem ültem.” Ezek helyett „látni, láttam; ülni, nem ültem.” – 

Mindezekben az accusativus szokott fogalmát, a kihatás tárgyát nem leljük meg, s 

valóban accusativus formára ragozott határzóknak (szoros értelemben = 

adverbium) nézhetni
45

). 

A birtokragos nevektől, s az én, te, magam, magunk, magad, magatok, 

accusativusaitól sokszor elmarad a t rag. Következetes orthographia azt kivánná, 

hogy hiányjellel pótoljuk a helyét; de nincs szokásban. 

 

 

10. §. 

 

Accusativus és ige. 

 

Kipuhatolván, úgy a hogy, az accusativust értelme tekintetéből, vizsgáljuk most 

a mondatbeli helyét és accentuálását. Világosság okáért kezdjük azokon a 

mondatokon, melyek csupán accusativusból és igéből állanak. Vegyük typusul: „A 

gyermeket dicsérik.” 

Minthogy ezt a kifejezést, értelmének lényeges45) megváltoztatása nélkül, át 

lehet fordítni erre: „A gyermek dicsértetik”; tehát mindazok a különböző formák, 

melyekre a nevezőből s igéből álló mondat, szórend és accentus tekintetében 

átváltozhatik, az accusativusból s igéből állókra nézve is teljesen érvényesek, és 

minden részletezés és elemzés nélkül, mint a melyek az elébbieknek csak 

ismétlései volnának, sorba állíthatjuk az accusativusos mondatokat imígy: 

1. A gyermek dicsértetik = a gyermeket dicsérik. 

2. A gyermek dicsértetik = a gyermeket dicsérik. 

(A gyermek dicsértetik) = (a gyermeket dicsérik). 

3. Dicsértetik a gyermek = dicsérik a gyermeket. 

4. Dicsértetik a gyermek = dicsérik a gyermeket. 

5. Dicsértetik a gyermek = dicsérik a gyermeket. 

Lehet hát az accusativusos mondat teljes, lehet mondatzöm is. Maga az 

accusativus ismét ahhoz képest a hogy az értelem kivánja, inchoativum, jelző vagy 

egészítvény, s az utóbbi minőségében lehet accentustalan; első- vagy másodrendü 

vagy hatósító accentussal jelelve. Végre az ige is lehet (olykor) inchoativum vagy 

(legtöbbnyire) a mondatzömhez tartozó vagy ezt egészen alkotó. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az accusativusnak ez a proteusi minősége 

átalánosan kimondva a tulajdonképi accusativusokat illeti. Az imént tárgyalt, 

adverbialis accusativusokat ellenben, ha nem mind és nem éppen kirekesztőleg, de 

                                                                                                                           
generis neutrius.” A M. Ny. Szót. elismeri ugyan a t-t adverbialis képzőnek, de az accusativus 

raggal való rokonságáról semmit sem akar tudni. 
45

 V. ö. a 43) számu jegyzéssel. 
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minden esetre kiválólag vagy inchoativumoknak, vagy jelzőknek használja a 

nyelv. Nem mind, mert a helyjelelők (Kolozsvárt stb.) a tulajdonképpi 

accusativusokéhoz egyenlő szabadalommal vannak felruházva. (Kolozsvárt 

vigadnak. – Pécset lakom. – Időzünk Győröt. – Gyülekezünk Vásárhelyt. – Tanít 

Udvarhelyt). 

Az articulusok alkalmazására nézve is, a mennyiben csak magát az accusativus 

esetbeli főnevet illeti, hivatkozhatunk arra, a mit a nevező tárgyalásakor 

mondottunk. De nyelvünknek az a sajátsága van, hogy az accusativusnál a 

névtámasz nem csak a név értelmét módosítja, hanem az ige alakítására is hat. Az 

igében az által okozott változást az ige határzott és határzatlan formájának 

nevezték nyelvészeink egész az újabb időkig, midőn Hunfalvy Pál indítványára 

tárgyragozásnak kezdették hivni. Mi abból az okból, hogy az accusativus, mint 

átalános határzó, mindig és minden esetben határozza az igét, a 

megkülönböztetésnek amaz első és régiebb módját nem fogadhatjuk el; de új szót 

gyártani sem tartjuk czélszerünek. Legyen hát tárgyragozás, ámbár 

tulajdonképpen t á r g y i s m é t l ő  r a g o z á s n a k  kellene mondani. 

Akár minek nevezzük, a dolog maga abban áll, hogy bizonyos accusativusok 

mellett a velök határzott igét egyképpen, mások mellett másképpen ragozzuk. Ez 

az egyeztetésnek (concordantia) egy sajátságos neme. 

Rendes ragok: Rendes igéknél: -k, -sz, - —. 

Ik-es igéknél: -m, -l, -ik. 

Tárgy ismétlő ragok: -m, -d, -i, v. -ja. 

Eddig könnyü volt, de az ám a bökkenő, melyek azok a bizonyos 

accusativusok, melyek a rendes, és azok a mások, melyek a tárgyismétlő ragokat 

kivánják az igetörzsökhöz ragasztatni? – Akár azt feleljük reá, hogy a határzó 

támaszos nevek, akár azt, hogy az átalánosan vagy egyénileg meghatározott 

tárgyak igénylik, mint accusativusok a tárgyismétlő ragozást, minden esetben 

kivételekre bukkanunk; s a kivételeket, ha csak lehet, jó kerülni. Az első eset alá 

nem jőnek a tulajdonnevek, és – a mit tárgyalásunk jelen stadiumán 

mellőzhetnénk, – a támaszos visszahozók: a ki, a mely. A második alá az 

egyénileg igen is teljesen meghatározott: engem, téged stb. Szabályaink tehát csak 

részletesek lehetnek imígy: 

a) Rendes ragokat kivánnak 

1. A határzatlan nevek, és ilyekre vonatkozó névmások; 

2. az 1. és 2. személyü személyes és a 3. személyü határozatlan névmások; és 

3. (csak a teljességért) a visszahozók accusativusai. 

b) Tárgyismétlő ragokat igényelnek: 

1. Az átalánosan vagy egyénileg meghatározott nevek; 

2. a 3. személyü határozott névmások; 

3. a visszaható névmás 1. és 2. személye accusativusai. 

Ezek minden eléadódható esetben eligazítnak; kivételek vagy összeütközések 

kellő elemzés hiányából származnak, vagy szokás által egy s más vidékben 
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megrögzött s az irodalomba is bekapott hibák, melyeket csak a jegyzésben
46

) 

vítatunk meg. Itt a szövegben pedig átmegyünk azokra a szerkesztettebb 

mondatokra, melyekben nevező és accusativus van együtt. 

                                                 
46

 Legnevezetesebb és elterjedtebb ezek között a rögtön mult és óhajtó vagy feltételes forma 

többes 1. személye tárgyragozásának teljes mellőzése. A szegény nyelvész csaknem süketségért 

esdeklik, midőn mivelt – tudományosan mivelt – férfiaktól kell széltiben hallania: „Megivánk 

azt a jó bort.” – „A Faustot még nem hallánk.” – „A jó sültet megennénk; de a száraz kenyeret 

nem köszönnénk meg.” stb. ivók, hallók, ennők, köszönnők helyett. Annyira közönséges, mint 

az „eszek” is eszem helyett, hogy a vigjáték író már nem használhatja localis vagy dialectusi 

színezetnek, mert a közönség legnagyobb része semmi comicumot sem sejtene benne. 

A nyelvészek nem hogy ostromolnák az ilyeneket, hanem magok is találnak ki hasonlókat, 

mint: „fogj bé két lovadat” stb. mi már a 31. jegyzésben el van itélve. Ezt legelébb a M. Ny. 

Rendszerében (142. §.) láttam; de Szvorényi is pártolja, s ezzel a minden tekintetben esetlen 

példával kíséri: „Adj el nekem négy ökrödet!” Szeretném tudni, vajjon van-é csak árnyéka is 

valamely helyes oknak, melynél fogva személyragot kellene tenni az „ökör” mellé a mondat 

lehető körülményei közt! Igen de, azt mondja Szv. hogy ez „mást jelent, mint ez: Ad-d el 

nekem négy ökrödet, azaz mind a négyet, melyekkel birsz;” holott az első kifejezés azt tenné, 

hogy „akármely négyet a többi közül.” Bocsásson meg nekem a nyelvtanár úr, de ha „mind a 

négyet” értem, a melyet magáénak mondhat az eladó fél, azt nem az ige, hanem az articulus 

fejezi ki így: „add el nekem a négy ökrödet.” Ha pedig akármelyiket értem, megint csak az 

articulust hagyom el, s az ige tárgyismétlő ragozására elég már az a határozottság, hogy az a 

„négy ökör” az eladóé. Szóval, személyragos nevet tárgyragos igével kell fűzni, akár legyen 

támasza akár sem. Az ismeretes két szólam: „Kezét lábát eltörte,” és „Szemét száját eltátotta,” 

maga egyedűl elég volna tanunak. Nagyon sajnálom, hogy e pillanatban kell olvasnom: „el nem 

fogadott mű kéziratát nincs szerkesztő ki év számra tartogasson.” Csak a quandoque bonus”sal 

vigasztalom magam. 

Ha már benne vagyunk a kritikában, folytassuk. A M. Ny. R. így ír: „Az ily kifejezésekben, 

mint: Hunyadyt látok benne, a „Hunyady” nem tulajdonnév többé (germanismus: mehr), s azért 

nem kiván határzott alaku igét.” Ez olyan beszéd, mint ha azt állítnák, hogy az ily 

kifejezésekben mint: „vas keménységü fa,” a „vas” már nem fém vagy érez neve! De bíz’ a, 

csakhogy hasonlítás végett használjuk, azt értve, hogy: a vaséhoz hasonló keménységü fa. Így 

kell az idézett mondatot is elemezni: Hunyadyhoz hasonló embert látok benne. Kitetszik ez 

abból is, hogy igen helyesen mondhatni ezt is: Hunyadyt látom benne: azaz, mintha magát 

Hunyadyt látnám egy más ember személyiségében. Így különböztetjük meg köznevekkel is: 

Atyát látok benne, és Az atyámat látom benne. Az elemzés átalán szólva nem erős oldala a M. 

Ny. Rendszerének. Mindjárt a következő szabályban is példáját leljük. „Határzott alaku igével 

élünk . . . . . . d) A visszatérő névmás tárgyeseténél, melylyel az ige személyre nézve is 

megegyezik. Magam- a t szeret- e m, magad- a t szeret- e d, magá- t szeret-i.” De nem oda, 

Buda! Az ige az elhallgatott nevezőkkel (én, te, ő) egyezik, s a visszatérővel való egyezése csak 

történetes találkozás, mint ezekben: a hajamat fésülöm, a hajadat fésülöd, a haját fésüli. Hát 

ebben: „Az öcsém bálba készül, láttam piperézni magát,” egyezik-é személyben az ige a a 

visszatérővel? Nem igen dicséretes mondat biz’ a, de vajjon melyik írónk merné a legelső követ 

emelni reám érette? Azonban ne feledjük oda a M. Ny. Rendszerét. Kellő elemzés egy falka 

részletes szabály alkalmatlanságától megkímélhette volna annak a nyelvtannak mind 

szerkesztőit, mind olvasóit. Hiszen: azon, amaz, az, ő, stb. akár jelzők, akár magukra álló 

névmások legyenek, oly világosan viselik magukon az egyéni határzottság vagy határzott 

egyéniség bélyegét, hogy külön két pontot (i. h. 2.) f)) szentelni nekik valódi pazarlása vala 

helynek és időnek. Aztán az átalános elv, hogy személyragos szavak tárgyragos igét kivánnak 
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maguk mellé, ismét felmenthette volna a g) h) pontok szüksége alól, melyek a mondott elvnek 

csak külön, aleseteit tágyalják. Ezenkivül van a g) pontnak egy megróni való. Azt mondja t. i. 

hogy „az ik végü személyragos névmások tárgyesete . . . az első és második személyben 

határzatlan alaku igével is állhat, p. o. melyik-ü n k e t  szeret- s z inkább, vagy: „ha valamelyik-

ü n k e t  igazán szeret- e d, nem távozol tőlünk.” – Imre, ki a személyragos szókra nézve tisztán 

felállítja az elvet s az elébb vítatott kivételt nem ismeri, ebben kezet fog a M. Ny. Rendszerével, 

s a következő példákkal: Melyikünket vélsz (véled) tisztábbnak, – én egyikteket sem tartalak 

(tartom) vétkesnek,” és elemzéssel kíséri. Azt mondja t. i. hogy: „Itt két szabály ütközik össze. 

A névmás határozottsága határozott ragozást, – a személy-névmás határozatlan alakot követel. 

E miatt divatoz a kétféle használatmód.” Akarata ellenére is eszibe jut az embernek a „si 

tacuisses stb.” [51] Az akadémiai nyelvészek nem elemzését mégis többre becsülöm, mint az 

Imre rosz elemzését. Nincs biz itt bár egy mákszemnyi összeütközés is! A M. Ny. R. példájában 

a „szeretsz” nem a „melyikünket”-re, hanem az oda értett de elhallgatott „minket”-re 

vonatkozik. Így kell belépótolni az Imre első példájába ezt: „minket” s a másodikba: „titeket;” 

holott az utolsóba nem csak gondolattal, hanem világosan is kitéve így: „Nem tartalak titeket 

egyikteket is” (vagy divatosan „egyikteket sem) vétkesnek.” 

Azokat az eseteket, melyekben csak rendes ragu igéket használunk, megint haszontalan 

részletekkel bonyolítják össze nyelvtanáraink. Ez átalános hibán kivül, mely azt okozza, hogy a 

szabályok közt semmi logikai kapocs nincs, még más apróbbak is fordulnak elé náluk. P. o. a 

M. Ny. R. ezzel a furcsa szabálylyal lep meg: „A mind, midőn határzott alaku igével 

szövetkezik, valamely határzott szenvedőt feltételez, p. o. mind elvesztette (pénzét); különben a 

nyilván kitett szenvedőtől kormányoztatik.” Elébb megjegyzem, hogy a körmondat második 

tagjának nem lehet tudni mi a nevezője; a „mind”-nek kellene nyelvtanilag lenni, de arra a 

„kormányoztatik,” sehogy sem illik. Az „igé”re illenék, hanem azzal meg construálni nem 

lehet. És most megyek már a fő kérdésre: quid Saulus inter prophetas? [52] Mit keres az 

adverbium „mind” az igék tárgyas vagy nem tárgyas ragozására utasító szabályokban? Hisz az 

idézett szabályt valamennyi adverbiumról elmondhatnók. Kísértse meg csak az olvasó, s tegye a 

„mind” helyett pl. ezeket: csak, szépen, örömest, tegnap stb. Csak pofon vágta; szépen 

kifestette; örömest megitta; tegnap hozta el, szakasztott olyan példák, mint a „mind elvesztette.” 

Egyikben sem vonatkozik a határozott forma azokra az ártatlan adverbiumokra, hanem kitett 

vagy elhallgatott, de oda értendő határozott accusativusokra. – A részletezés miatt kellett 

rosszul kiütni ennek a szabálynak is (M. Ny. R. 142. §. e): „Midőn az: azt, ezt határozottságát 

elvesztvén oly névre viszen vissza, mely névelő nélkül áll, (határzatlan alaku igével élünk).” 

Héj uraim, az a hajdani táblai ülnök, a ki szunyadtából felébredvén a referált perben imígy 

szavazott: „ha tolvaj, akaszszák fel; ha rét, kaszálják le,” bizony jobban tudott magyarul, mint a 

mostani gymnasiumokban a magyar nyelvek némely tanára. Azt is merem állítani, hogy 

akármilyen is legyen mint törvényes itélet, de mint magyar mondat feddhetetlen. Az idézett 

szabály szerint pedig hibás. Tessék itélni! – Imre még jobban kiczikornyázza ezt a szabályt, mi 

hogy miképp sikerült neki, megismerhetni e két minta példájából: Segítségével unszolt, e z t  

elfogadom, – pénzzel kinált, a z t  nem fogadék-el.” Mindezeket a bajokat az „azt, ezt” helyes 

ismerete elkerültethette volna. Az ismétlő névmások ügye nem ide, hanem a mondat-füzetbe 

tartozik ugyan, de mivel már a szóban forgó tekintetben tárgyalók, elmondhatjuk, hogy: „ezt” 

mindig határozott egyénre vonatkozik s mindig tárgyragos igével párosul. „Azt” pedig hol 

egyénít, hol nem; és egyénítése nem az azon mondatban vagy egy elébbiben már meglevő név 

külviszonyaitól, hanem az igejelelte cselekvény természetétől s a mondó intentiójától függ. 

„Pénzt hozott s azt vesztett,” meg: „a mi pénzt hozott azt vesztette el,” mindenik jó a maga 

helyén. Ezért jó az említett űlnök mondata is; de nem jó ám ez a példa: „pénzzel kinált, de azt 

nem fogadék el;” mert a rögtön mult oly élénken és testesítve rajzolja a cselekvényt, hogy 
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11. §. 

 

Nevező és accusativus együtt. 

 

„A tanító a gyermeket dicséri.” 

 

Tengerre indulunk. Három szót hatképpen cserélhetni a helyére nézve, mihez 

ha a különbféle accentuálás is hozzájárul, a pusztán lehető csere-csoportok száma 

éppen 48-ra megy
47

). Hát még majd a viszonyok s következőleg a szavak 

szaporodtával hogy lesz? Bizony, bizony, szükség van delejtűre! 

                                                                                                                           
határzatlan szenvedőt nem tehetni fel. Tehát: „azt t. i. a pénzt a melylyel kivált) nem fogadám 

el.” Egyébiránt itt az „azt” merőben szükségtelen, és „pongyolává” teszi igazán a mondatot. 

Nem különben helyes ez is: Ne kináld! ne vesztegesd reá a borodat, azt ő soha sem iszik,” (t. i. 

nem a „te borodat” nem issza, hanem átalában „bort” nem iszik). – Szvorényi helyesben 

szerkeszti a vítatott szabályt, kivétel képiben így: „A mutatónévmás szenvedője szintén csak 

határozatlan igealakot vonz, mikor határozatlan tárgyra vagy mondatra mutat.” Csakhogy ebben 

is két tetemes hiba van. Egyik, hogy „a mutatónévmás szenvedője” az „ezt”-et is magában 

foglalja. Másik az hogy „határzatlan mondat” oly értelemben, mint a határzatlan név, nem létez, 

és mikor azt vagy ezt mondatra mutat, egyátalában mindig tárgyragos igével párosul. „Azt 

izente, hogy talán eljő.” Ebből kitetszik, miért hangzik magyar fülnek oly kietlen idegenül, az 

elbeszélésekben, fordítottakban és eredetiekben a „monda” és a még hajmeresztőbb „szólt!” Ez 

az utóbbi semmit a világon egyebet nem tesz, hanem hogy szólt a megnevezett személy, de 

hogy mit mondott, arra egy mustármagnyi vonatkozás sincs benne, s az árva szó oly dideregve 

áll ott a többi közt, mint a ruhátlan purdé télben a sátor előtt, hogy láttára szintúgy fázik az 

ember. 

Az ik végzetet a határozottság jelének állítja minden nyelvtanár. Közelebbről vizsgálva 

azonban úgy leljük, hogy az ik képző mindig egyénít ugyan, de nem mindig határozottan. Itt 

igazán kénytelenek vagyunk részletezni. Némely ikes szók, mint: mindenik, némelyik, 

valamelyik, akármelyik, határozottan egyénítnek s articulust nem szenvednek. De a 

számnevekből s a névmellékek 2. fokaiból alakultak csak a határzó articulussal egyénítnek 

határozottan, s úgy párosulnak tárgyragos igével. Támasztalanul vagy „egy”-el támaszolva az 

igét határozatlan alakba kivánják. „Látsz madarat? – Látok hármat. – Többet nem? – Látok 

negyediket, ötödiket is.” – „A szónok csak két erősséget mondott? – Említett még egy 

harmadikat is; de elfeledtem, mi volt.” – „Itt van egy falka toll; válaszsz két jobbikat!” 
47

 Íme képletekben mind a 48. (n = nevezö, a = accusativus i = ige). – 

 1. n a i 17. i n a 33. a n i 

 *2. n a i 18. i n a *34. a n i 

 *3. n a i 19. i n a *35. a n i 

 4. n a i 20. i n a 36. a n i 

 5. n a i 21. i n a 37. a n i 

 6. n a i 22. i n a 38. a n i 

 7. n a i 23. i n a 39. a n i 

 8. n a i 24. i n a 40. a n i 

 



 

256 

 

Reménylem, hogy szolgálhatok, vagy már szolgáltam is vele feljebbi 

nyomozásaimban. Az én delejtümnek, mint amaz igazinak, két polusa van: az 

egyik a halló előtt tudvalevőknek gondolt, a másik a tudtára adandó eszmékre 

mutat. E két tengelyvég körül fordul a magyar mondat sphaerája. A tű kezelésére 

gyakorlati utasítást ad kezünkbe a feltehető kérdés, melynek sikeres segélyét 

tapasztaltuk már a kétszavu mondatokban. Alkalmazzuk hát a három szavuakra: 

Három eszméből álló csoporton három esetet mutat ki delejtűnk. A halló t. i. 

a) egy eszmét nem tud és kettőt tud; vagy 

b) kettőt nem tud és egyet tud; vagy 

c) a három közzül egyiket se tudja. 

Az első eset ismét két alesetet foglal magában, a menynyiben vagy a tudott két 

eszme a két határzó, s a tudnivaló az ige; vagy pedig az ige s egyik határzó a 

tudottak, s a másik határzó a tudnivaló. Ez a megkülönböztetés a következő két 

formát adja: 

1. A tanító a gyermeket dicséri. 

2. A tanító a gyermeket dicséri. 

A gyermeket a tanító dicséri. 

Mondattani rovatainkba sorozva: az első formában mind a két határzó 

inchoativum, – s az ige egyedül a zöm; a 2.-ban az egyik határzó inchoativum, a 

másik jelző s e minőségében alkotja az igével együtt a mondat zömét. És így a két 

formában egy falka cserecsoportot egyszerüsítettünk. Mi joggal? erre is 

megfelelünk a következő elmélkedésekben. 

Az 1. formából két cserecsoport telik, a mennyiben a nevező és accusativus 

helyet cserélhetnek. Ez által azonban az értelem legcsekélyebb árnyalatában sem 

változik. Valamint a kérdésben a kérdő ötletére vagy szeszélyére bizhatni, így 

alakuljon-é: „A tanító a gyermekkel”, vagy: „a gyermekkel a tanító, mit csinál?” 

úgy a mondatban is a mondóéra. Folytonos beszédben, és kivált írásban ugyan 

előleges adatok és körülmények tehetnek egy kis különbséget, és szabályozhatják 

valamennyire az ötletet: ez a „mondatfüzés”be való tárgy, nem ide, a hol csak 

különvált mondatokról van szó. A tanuság ez úttal az, hogy inchoativumot két 

különböző határzó is képezhet egyszerre, mely esetet nevezzünk úgy, hogy a z 

inchoativum kéttagu. 

De vajjon az 1. forma maga kimeríti-é az első aleset minden viszonyát? Nem 

vehetni-é az egyik határzót s az igét tudott nak, s a másik határzót tudnivaló nak? 

                                                                                                                           
 9. n i a 25. i a n 41. a i n 

 10. n i a 26. i a n 42. a i n 

 *11. n i a 27. i a n *43. a i n 

 12. n i a 28. i a n 44. a i n 

 13. n i a 29. i a n 45. a i n 

 14. n i a 30. i a n 46. a i n 

 *15. n i a 31. i a n *47. a i n 

 16. n i a *32. i a n 48. a i n 
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Lehet, csakhogy ez az eset a 2. formába visz át; minthogy a jelző az ige értelmét 

módosítván, ez a módosított értelem egy eszmévé forr, és így teszi a 

mondatzömöt. Már a kétszavu mondatok vítatása alkalmával láttuk, hogy az ige 

mint inchoativum nagyon ritka és kivételes esetekben fordul elé, s ilyes eset nem 

különvált mondatokban, hanem mondatsorozatban jelenkezik. Azért hogy ezutánra 

is sok szót kíméljünk, kimondjuk még egyszer, hogy az ige, természeténél fogva, 

rendszerint a mondatzömhez tartozik. „Dicséri a tanítót a gyermek” vagy 

megfordítva: „D. a gyermek a tanítót”, ezek s ilyenek igen ritkán és csak 

sajátságos körülmények közt fordulnak elé. Például, mikor valaki a 2. forma 

valamelyik módosítványát állítná, s a halló ellentmondólag vagy igazítólag akarna 

nyilatkozni, imígy felelhetne: „Dicséri (bizony) a gyermek a tanítót.” De minthogy 

szorosan véve így sem tartoznék a magános mondatok közzé, nem tartottam 

szükségesnek a typikai formák számát szaporítni vele. 

Más kérdés az, vajjon a főnév jelelte tudott eszméknek szükségképp mind 

inchoativumoknak kell-é lenniök? Vagy mehet valamelyikök a zömbe? Azaz, hogy 

a mondó az egyik nek előrebocsátásával a hallót már eléggé elkészítettnek, vagy 

feleletét a kérdés egyik adatával a kérdéshez eléggé kapcsoltnak vélvén, siet a 

mondat zöme, illetőleg az ige kimondásával és a másik adatot csak hátul veti 

hozzája a mondat kiegészítése végett. Még rövidebben kérdve: a tudott eszmét 

jelelő határzó nem lehet-é egészítvény? F. Lehet igen is; és nem csak megvan ez az 

eset, hanem tárgyaltuk is a nevező, és ige kapcsolatai 3. formája alkalmával és az 

5. §. végén. És ez adja a 3-dik formát: 

3. a tanító dicséri a gyermeket. 

a gyermeket dicséri a tanító. 

Átalában kimondhatjuk, hogy: a tudnivaló eszmének okvetlenül a mondatzömbe 

kell sorakozni; de a tudottnak nem mindig az inchoativum a helye. Annyira nem, 

hogy ha a tudott eszme ige, a tudnivaló határzó, mint jelző, legeslegtöbbnyire a 

mondatzömbe viszi át, (mi a 2. formát adja); ha pedig főnév a tudott eszme, úgy is 

igen gyakran tartozik ugyanoda, accentuálatlan vagy csak hatósító accentusos 

egészítvény képében, melyet feljebb (5. §.) pótló egészítvénynek neveztünk. 

Ez az észrevétel megkönnyíti a második fő eset tárgyalását, midőn: b) két 

eszme a tudnivaló, egy a tudott. Ez lehet vagy az ige, vagy valamelyik határszó. 

Ha az ige: neki kellene tulajdonképp az inchoativumnak lenni; (Dicséri a tanító 

a gyermeket, stb.). De tudjuk már hogy ige inchoativumnak nagyon szokatlan; 

tehát az iménti elv engedménye szerint a mondatzömbe megy, s az egyik határzó 

jelző, a másik pedig accentusos, azaz, szükséges egészítvény. Inchoativum 

ilyenkor nincs, és keletkezik e következő forma: 

4. A tanító dicséri a gyermeket. 

A gyermeket dicséri a tanító. 

Hogy az egészítvény accentusa másodrendü, önkint érthető. A feltehető kérdés, 

melyre ez a forma mintegy felel, ez: „Ki, mit dicsér?” 
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Ha az egyik határzó jeleli a tudott eszmét, inchoativummá lesz, utána nyomban 

az ige következik, főaccentussal, s végre a tudni való határzó, másodrendüvel: 

miből ím e forma alakul: 

5. A tanító dicséri a gyermeket. 

A gyermeket dicséri a tanító. 

A kérdések: Mit csinál a tanító? és A gyermekkel mi történik? melyeket ha 

valóban kérdene valaki, a szóbeli forma mondatzöme, szókímélő ember részéről, 

kielégítő felelet lenne reá. Ez a megjegyzésünk minden eddigi s ezutáni esetekben 

érvényes; mert valódi kérdésre adott feleletekből az inchoativum, mint a kérdés 

adatának vagy adatainak ismétlése, szorosan véve, kimaradhat. 

Hátra van még a 3-dik fő eset, midőn mind a három eszme tudnivaló, s a 

mondattal mintegy ily kérdésre felelünk: „Mi történik?” Ez két formát szolgáltat: 

ú. m. 

6. Dicséri a gyermeket a tanító. 

Dicséri a tanító a gyermeket. 

melyben két egészítvény van, s a másodrendü accentus után még egy 

harmadrendü is létez. Harmadrendünek csak helyénél fogva nevezzük, mert 

emphasisára nézve nem alább való a másodrendünél. A másik forma e lenne: 

7. A tanító dicséri a gyermeket. 

A gyermeket dicséri a tanító. 

Itt, mint látni, az egyik határzó jelző, a másik egészítvény másod accentussal. 

Az igén nincs és nem lehet accentus, mert a jelző magához kapja. Igen, de éppen 

azért megkülönböztethetlenül összevág a 4. formával. Ha hát nagyon világosan ki 

akarjuk jelelni a feleletünket erre a kérdésre: mi történik? – midőn t. i. felteszszük, 

hogy sem a cselekvényt, sem semmi körülményeit nem tudja a halló, – a 6. 

formával kell élnünk. Egyébiránt akár a 6. és 7. forma, akár illető módosítványaik 

közt szabad ugyan a választás, de valóban a körülmények döntik el, melyek a 

mondót sokszor öntudatlanul, egyik eszmének a másiknál hamarább, gyorsabb 

közlésére siettetik. Csak is ily közönös esetekben érvényes az az útasító maxima, 

melyet némelyek a magyar szórend átalános és legfőbb elvévé akarnak 

magasztalni, hogy a szók abban a rendben következnek, a melyben az eszmék 

keletkeznek a mondóban. 

Íme a 48 – puszta elméletileg lehető – csere csoportot 7 formára és a 

módosítványokat, melyek a határzók egymással való felcseréléséből állanak, 

hozzájok véve, 14 változatra kevesítettük
48

). A többiek a magyar szófüzésre és 

                                                 
48

 Az 1. forma két módosítványának megfelelnek az elébbi jegyzésbeli táblácska 2. és 34. 

számjai. – A 2. formának: 3. és 35. – A 3-diknak: 11. és 43. – A 4-diknek és 7-diknek: 14. és 

46. – Az 5-diknek: 15. és 47. – A 6-diknak végre: 24. és 32. Ezek a combinatiók a táblácskában 

csillagozva vannak. És mennyi a csillagzatlan, tehát haszonvehetetlen! Ebből s a szövegben 

mondottak megfontolásából kivehetni, mily haszontalan elmefuttatás az olyan gépies 

széthányása s cserélgetése egy mondat szavainak, a milyet p. o. a Muzarion III. kötete 234. s 

köv. lapjain látunk. Látunk, mondom, mert olvasni soha senki sem olvasta el. Még annál 
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szórendre nézve merőben jelentéktelenek: részint mivel létezésökre nincs 

elégséges ok, részint mivel éppen lehetetlenek. Lehetetlen pl. „A tanító a 

gyermeket dicséri; mert accentus nélkül magyar mondatot nem ejthetni ki. 

Szükségtelen: „A tanító a gyermeket dicséri”; mert a jelzett ige e g y eszmét 

alkotván, az ige accentusa felesleges. Különben is, mint sokszor mondtuk és 

ismételve mondjuk, a jelző mindig magához vonja a jelzettnek az accentusát. 

 

 

12. §. 

 

Visszapillantás. 

 

                                                                                                                           
kevésbbé jogosít arra a következtetésre, a mit Szvorényi húz belőle (Ékes Szókötés. Nyelvt. 

pályam. IV. köt. 35. l.) imígy: „Nyelvünk . . . . oly szabadon mozog, hogy e részben bármily 

nyugoti nyelvet hozzáhasonlítni távolról sem lehet; mi szinte nyelvünk nagy régiségét látszik 

igazolni, miután bebizonyult dolog: hogy minél régibb a nyelv, annál szabadabb szórendü, sőt – 

úgyszólván – szabados” (abb)? „mozgásu.” Ennek tulajdonképpen nincs is értelme; mert 

elsőben is, mik azok a „nyugoti nyelvek?” Görög, latin, szláv, bászk, a román és german 

nyelvek nagy családjai mind azok. A két első a szórend szabadságában nem hogy alább állana, 

de jóval meghaladja a magyart. A szláv és igen hihetőleg a bászk igen is hasolíthatók hozzá, s 

így csak a román és german családok az igazán feszesek, de miért? Egyes egyedül a ragok és 

flexio tökélytelensége okozza; mert a szó alakjai mindennemü viszonyaikat nem fejezvén ki, 

szoros és egyszer mindenkorra megállapított rend nélkül a mondatot megérteni azokban a 

nyelvekben nem lehetne. Hogy így áll a dolog, az a körülmény is bizonyítja, hogy a 

hangzatosabb ragu olaszban szabadabb, vagy helyesben mondva változatosabb a szórend, mint 

az elkopott francziában, melyet nem kell ámító orthographiájáról itélni meg. Montaigne és 

Rabelais stylusában is szabadabban mozognak a szók, mivel akkor még kimondottak 

egyetmást, a mi ma már csak a szemnek van írva. A latin és görög viszonyragok 

megkülönböztetett hangzatossága, jelesen a névmellékek egyező ragozása pedig mily könnyüvé 

tette az egymástól messze is eső, de egymáshoz tartozó szavak összeszedését! Ehez igazán 

„nem hasonlíthatni távolról is” a mi nyelvünkbeli szabadságot, mely utoljára is nagy részben 

csak magunk ámítása; s merem mondani, hogy szavainknak nem szabad, hanem szabott rende 

van a mondatban, éppen mint az imént nevezett nyugatiaknak, csakhogy nálunk más elvek 

szabják a rendet, s ő nálok ismét mások. Nem a szabadságban, hanem a változatosságban mulja 

feljül a magyar szórend a németet vagy francziát. De a változatosság nem szabados, nem 

önkényes, hanem minden m á s rend, a gondolatnak is más árnyalatát fejezi ki. Azért az ő 

nyelvök feszes, a miénk hajlékony. De legyen bár úgy, a hogy Szvorényi akarja, szabad vagy 

szabados a nyelvünkbeli szórend; úgy sem foghatni meg, miképp „igazolja az nagy régiségét,” s 

neveli a nehézséget, hogy azt nem tudjuk, mit ért ő a „régiségen”? A nyelv öregségét nem 

teheti; mert hiszen írónk állításával ellenkezőleg, éppen a „bizonyult bé,” hogy a nyelv is olyan 

mint az ember, minél vénebb annál merevebb. Vagy hogy ezt: „minél régibb” talán sőt nagyon 

valószinüen úgy kell érteni, hogy „mennél régiebb időre hatolunk vissza a nyelv 

történelmében?” Igen de akkor éppen nem régi hanem fiatal volt, s e szerint a követelt 

szabadság nyelvünknek nem „nagy régiségét” hanem fiatal voltát mutatná és bizonyítná, a mit 

aligha akart mondani az „Ékes Szókötés” irója. Így jár az ember, ha szavait jól meg nem 

fontolja! 
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Eddig folytatott fejtegetéseinket egyenként és összesen megfontolva, el kell 

ismernünk a következő állítmányok és tagadványok igazságát: 

1. A magyar mondatban a szók valódi rende és mondatbeli értéke 

kipuhatolásának valódi kulcsa az accentus. – Láttuk, hogy a mondatok eddigelé 

tárgyalt formáiban, a melyek pedig a mondat lényeges alkatát, úgy szólva, 

csontvázát, teljesen elénkbe tüntetik, egy lépést sem tettünk, nem is tehettünk, 

hogy az accentus ne gyámolított és kalauzolt volna. Láttuk, hogy egy és azon 

szórendben és azon szavak mondatbeli – nyelvtani – értékét különböző 

accentuálás különbözőknek mutatja ki
49

). 

                                                 
49

 „Mutatja ki” igen is, nem pedig „vezérli,” mint Szvorényi írja íme passusában (Ékes Szókötés 

35. l.): „Nyelvünkben a szórendet közönségesen a támadó eszmék természeti sora, s a  

h a n g r e n d  v e z é r l i ;” mely állítmány rostát igényel, hogy elválaszthassuk a gazat a 

búzától. 

Mindenek előtt megjegyzem, hogy az egynemüeket kapcsoló „és” nem helyes, mert két oly 

vezért állítana egy rangba s ruházná fel egyenlő hatalommal, melyeknek mikor az egyike „fél 

jobbrá”-t, a másika „fél balrá”-t vezényelne; midőn az egyik indítana, a másik állítana. Vessünk 

csak egy pillanatot a 47) jegyzésben közlött schemára s azonnal szemünkbe tünik, hogy azon 

szórend különböző accentusokkal van jelelve. Különben ettől a fáradságtól is megkímélhetjük 

magunkat, mert a dolog magában elég világos: az állított két vezér úgy áll szemben egymással 

mint a természeti kénytelenség és emberi szabados önkény. De ellenvetésünk is csak „posito 

sed non concesso” alapon áll; mert bíz’ az egyik sem vezér! Nem az első, melyet némelyek 

imígy szerkesztenek: „a mondat főrészei állásrendének az eszmék elmébeni keletkezésének 

rendétől kell függenie,” (Szilágyi, Fábián G.). Körűlbelűl olyan szabály, mintha azt mondanók, 

hogy az asztalosnak, mikor széket, ágyat, asztalt vagy szekrényt készít, abban a rendben kell a 

szerszámait használni, a melyben a történet a kezébe játszodja! Nem, a beszélő nem gép, mely 

fúvó s billentyűk hatására szól, hanem szabad akarattal felruházott okos ember, a ki kifejezéseit 

a czélhoz, t. i. a hallóra teendő hatáshoz alkalmazza. De más erősségünk is van ellene. Az 

emberi ész alap működéseiben nincs nemzeti különbség; de biz’ a természet jelenségeiben 

sincs, melyek az eszet működésre késztetik: mi az oka hát, hogy a hány nyelv, annyi a szórend? 

Kőrösi Csoma a tibeti nyelv szórendét, az angolokhoz szólva úgy jellemzi, hogy ha egy tibeti 

mondatot le akarnak fordítani, kezdjék a szavait hátúl s végezzék elűl; és biz’ ilyes viszonyt 

igen gyakran tapasztalunk a franczia s megfelelő magyar mondat közt. Meg lehet-é egyeztetni 

ezt ama követelt elvvel? De nem is érdemli, hogy egyeztessünk vele valamit; miután annyira 

nem áll, hogy éppen az ellenkező állítmány az igaz: t .  i .  a z  e s z m é k  r e n d e  f ü g g  a  

s z ó k n a k  b i z o n y o s  n y e l v b e n  s z o k o t t  r e n d é t ő l . Nem magam kotolta 

paradoxon ez; azért nem is magyarázom én; hanem egy korunkbeli jeles philosophust 

szólaltatok fel mellette, még pedig hogy gyarló fordításommal szavai erejét ne csökkentsem, 

saját nyelvén, imígy: 

„Das Verhältniss unseres Denkens zu seiner Form, der Sprache, ist an sich oder zunächst 

genommen ein rein äusserliches, insofern wir unter Sprache nichts verstehen als die hörbare 

Lauterzeugung, durch welche das von uns in der Seele Gedachte Anderen zugeführt oder 

mitgetheilt wird. Von der Sprache in diesem Sinne machen wir bloss dann Gebrauch, wenn wir 

unseren eigenen Gedankeninhalt in das Verständniss Anderer übergehen zu lassen wünschen. In 

einem anderen Sinne des Wortes aber können wir der Sprache auch bei dem 

Ausbildungsprozesse unseres eigenen innern Denkens selbst in keiner Weise entrathen: ist die 

Sprache einmal in Rücksicht ihres physischen Charakters die articulirte Lauterzeugung der 

menschlichen Stimme, so schliesst sie andererseits zugleich in der Bedeutung ihrer Worte und 
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in den möglichen Verknüpfungverhältnissen derselben unter einander einen bestimmten 

allgemein geistigen oder ausser uns selbst, den einzelnen Redenden und Denkenden, liegenden 

Inhalt von Begriffen und Denkformen in sich ein; jeder neue Gedanke den wir bilden, ist seiner 

vollendeten äussern Gestalt nach wesentlich nichts, als eine neue Verknüpfung oder Synthese 

der bereits gegebenen Worte der Sprache innerhalb derjenigen gesetzlichen Grenze, in der diese 

überhaupt mit einander verknüpft werden können; auch in unserem inneren Denken selbst aber 

sind wir durchaus gebunden an die Worte und Denkformen der Sprache, in dem wir nur mit 

Hülfe von diesen in die unklare und wirre Masse unserer unmittelbaren anschaulichen 

Vorstellungen Ordnung zu bringen vermögen; wir denken überhaupt gar nicht anders, als nur in 

und vermittelst der in der Sprache enthaltenen Begriffe und allgemeinen logischen und 

grammatischen Formen; alles bei uns selbst Gedachte ist wenigstens der Möglichkeit nach 

immer zugleich ein Gesprochenes; gleich von Anfang an übt die besondere Sprache, welche wir 

reden, auf die Bildung unserer Gedanken einen bestimmenden und entscheidenden Einfluss aus: 

der innere Vorgang des Denkens ist an das äussere gegenständliche Realität der Sprache in 

einer ganz ähnlicher Weise gebunden, als die Bewegung des Schwimmers an den Stoff des 

Wassers oder die des Reiters an den lebendigen Körper des Pferdes; der Mensch ohne die 

Sprache ist überhaupt nicht zu denken im Stande; alles Denken ist in der That nichts Anderes, 

als eine geschiekte Benutzung der gegebenen Verhältnisse der Sprache zum Ausdruck der 

eigenen Vorstellungen unserer Seele.” (Die Theorie des Denkvermögens. Von C. Hermann. 

Dresd. 1863. 6–7. l.) – Valami mástól kell hát függeni a szórendnek, nem az eszmék 

keletkezése rendjétől. Annyival is inkább, mivel ez a szabály, ha még helyes volna is – posito 

sed non concesso – merőben haszonvehetetlen és már gyökerében férges. A mondat t. i. nem 

egymásután következő és keletkező eszmék sora, hanem számtalanszor csupán egy és egyszeri 

eszmét fejez ki. P. o. „Náprágyi a kocsisát erősen megverte,” oly egykori tényt rajzol előnkbe, a 

melynek külön vagy rész-eszméit egyszerre fogta fel a mondó; s nincs a világon semmi 

kigondolható ok, melynél fogva éppen a kitett rendben kellett volna keletkezniök elméjében a 

kimondáskor. Sőt a mi ily vonást fedezhetnék fel benne, egyenesen ellent mond a kérdéses 

elvnek. „Erősen meg” ugyanis megelőzi rendben, ezt hogy: „verte,” holott a tény sora és ennek 

következtében az eszme keletkezése a verést kivánta volna először, mert ennek a cselekvénynek 

nem a kezdete, hanem folyama és vége határozza meg az „erősen m e g”-et, azt nem is 

sürgetve, hogy a „meg” minden kétségen kivül a cselekvény végrehajtását jeleli, s tehát utóbb 

keletkezik, mint a cselekvény eszméje maga. Úgyde a tapasztalás bizonyítja, hogy 50 eset 

közzül 49-ben a „meg”et eleibe teszszük annak az igének, a melyre vonatkozik. Vegyünk más 

például egy a követelt elvnek csaknem egészen megfelelő s mégis merőben rosz rendü 

mondatot: „tegnap nagy égiháboru volt, s őt embert a villám sujtott agyon.” E tény tanuja a 

következő rendben látta a tény részleteit, s tehát ebben is keletkeztek az eszméi: Égiháboru, öt 

ember, villám, lecsapás, halál. A mondat is úgy van rendezve. „Mi hát rosz benne?” kérdik. Az 

hogy az „égiháboru” oly természetesen és önkintesen juttatja eszébe a hallónak a „villámot”ot, 

hogy ennek, mint annál fogva t u d o t t  eszmének kell i n c h o a t i v u m -nak lenni; holott mint 

j e l z ő  semmi újat nem mond, tehát arra a helyre nem is méltó. Nem tudhatja ellenben tett-é 

valami kárt a villám; ezt kell vala hát nyomosítva mondani, s minthogy s u j t h a t t a  a villám 

n e m  h a l á l o s a n  is, eleibe teszszük az „agyon”t. A szenvedő t á r g y a t  s e m  

t u d h a t j a  a halló, és így szükséges e g é s z í t m é n y  képében kell hogy hallja, 

inchoativumnak pedig szintoly nevetséges mint a „villám” jelzőnek; tehát: „a villám 

agyonsujtott öt embert.” Röviden: nem győzném elésorolni mindazokat a cserélgetéseket, 

melyek különböző szórenddel azon az idézett tényt rajzolhatják előnkbe, s a melyeknek helyes 

vagy illetőleg nem-helyes voltát az „eszmék keletkezése” rende sem megmagyarázni sem 
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2. A mondatbeli accentus terjedelmes működéséből egyetlen egy tény volt 

előttem kihirdetve
50

) és a magyar nyelvészet tudományába felvéve. – Fogarasi igen 

                                                                                                                           
megitéltetni nem képes; de igen is birja, sőt hatszonvehető s biztos szabályokat is nyujt a czél, a 

mit mondatunkkal eszközölni szándékozunk. 

Azt gondolom, eléggé elbántunk az állított első v e z é r r e l , s kimutattuk, hogy a bizony 

káplárnak se jó. A másodikat még kevesebb teketóriával leszállítjuk bitorlott polczáról, azt 

jegyezvén meg, hogy az accentus nem ok, nem hatalom, hanem csupa jel, a melylyel egy 

bizonyos eszmét vagy inkább a mondat eszméjének egy vonását ki akarjuk tüntetni, mint 

Szilágyiként (Szóköt. 50. l.) a kitűzött zászlóval a vár elfoglalását. „Nem a zászló foglalta el,” 

azt mondja, „az ostromlott várat, hanem a vivó nép, s a feltűzött zászló csak bizonyság tevő 

arról, hogy a vár meg van hódítva.” A hasonlat még tovább is talál: „valamint némely vár, azért 

hogy nem leng fölötte zászló, lehet a zászlót ki nem tűzőnek birtokában,” úgy az írásból is, 

melyben az accentust nem szoktuk kijelelni, kilátja az olvasó, melyik, vagy melyek a 

kitüntetendő szavak. 
50

 Szembeszökő egyik bizonysága az elébbi (49.) jegyzésben tárgyalt elmélet 

tarthatatlanságának az a körülmény, mely nekem alkalmat adott a magyar szórend elve 

felfedezésére. Tárgyiasabb dolgokat, mint a mathesis igazságai s a bizonyításukra szolgáló 

syllogismusok, azt tartom, képzelni sem lehet. Következőleg az alanyiság béfolyása is reájok a 

lehető legkissebb. Bízvást feltehetni hát, hogy ha valamiben, bizony a mathematicumokban az 

eszmék keletkezési rende különböző egyéneknél, tehát nemzeteknél is azonos. És, íme, éppen 

azok kényszerítettek engem, hogy törvényeket keressek a magyar szórend szabályzására. 

Ugyanis 1832-ben – ha jól emlékszem, mert naplót nem viszek – Euklides elemeit fordítván, 

csakhamar észrevettem, hogy ha én a propositiókat a bizonyításaikat a szavaknak oly rendével 

tolmácslom, a milyenben – ama kérdéses elmélet szerint – a görög tudós elméjében s az ő 

szavai rendénél fogva az enyimben is keletkeztek, a legferdébb és czélszerütlenebb dolgot 

mivelek. Láttam, hogy így a propositiók jelentéktelenek, részint csaknem vagy éppen 

érthetetlenek lesznek; a demonstratiók erőtlenekké válnak, bizonyító, győző hatásuktól 

megfosztódnak. Változtatni kellett hát a szók rendét: de miképpen? A szükségelt törvényeket az 

akkori s addigi nyelvtanokban hasztalan kerestem. Mi több: a magyar szók elhelyezésének 

korlátlan változékonysága, szabadsága akkortájban hatalmasan divó eszme volt, mire mutat a 

Muzarionbeli – feljebb idézett – cserélgető példa is, melyet ma elmefuttatásnak nézhetünk, de 

akkor mély titkot rejtegető s a magyar nyelv fényes dicsőségét tüntető mutatványnak tartották, – 

mintha az anarchia valami jeles állapot volna! 

Magamnak kellett hát körűl tekintenem, s vizsgálódásom eleén mindjárt láttam, hogy az 

állítmányok jelentősége s a bizonyítások ereje végelemzésben egy-egy nyomatos szón fordul 

meg, mint megannyi sarkon. Ezt a nyomatos szót mint született magyarnak, az élőbeszédben 

legott meg is kellett lelnem, leggyakrabban az ige előtti szóban. 

Itt találkozott össze nyomozásaim folyama a Fogarasi „EÛrha”-ával, mely akkor tájban 

jelent meg az Athenaeumban, midőn én már felfedezésem eredményeit folyvást alkalmaztam 

fordításomban; de a melynek irodalmi elsőségét, minthogy a nevezett tudós elsőben tette közzé, 

annál kevésbbé kivánom elvítatni, minthogy az, a mi az ő „non plus ultrája,” [53] nálam csak 

utamban megszálló pont volt. A dolog valóságának pedig erősségéül szolgál az, hogy a magyar 

mondat fő accentusát egymással való közlekedés nélkül, a magyar föld két különböző és 

egymástól messze eső pontján, mind a ketten úgy szólva egyszerre találtuk fel. 

Ám de itt egy rakás más kérdés lebbent fel előttem. 

Bizonyos szó nyomatékossága, hangsulya, kiemelése vagy akárhogy nevezzük, mint tény a 

mondatban el volt ismerve ugyan, de miért emelünk ki átalában egy szót? miért éppen azt a 

szót? miért többnyire az ige előtti szót? Mindezekre a kérdésekre sem Fogarasi, sem az utána 
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valók nem feleltek; mert azt többször czáfolt „n e m”-es módszert, feleletnek csakugyan nem 

lehet elfogadni. Ismét hát magamnak kellett feleleteket keresni reájok. Hogy a kiemelés 

megmagyarázására a halló előtt tudottakat és tudandókat meg kell különböztetni; hogy a főképp 

tudandó kapja a fő accentust; hogy az maga az egészen csupasz ige is lehet; hogy az ige előtti 

szó accentuálása egy felsőbb törvénynek t. i. átalában mindennemü jelző accentuálásának egy 

külön esete; hogy a fő accentusán kivül másodrendü accentusai is lehetnek és sokszor vannak a 

mondatnak; hogy a fő accentus a mondatot két részre osztja, ú. m. inchoativumra és 

mondatzömre; hogy az elsőbb az utóbbinak mint fő hadtestnek előcsapatja stb.: mindezeknek 

igazsági értékét, ha a szemét bé akarja hunyni, csekélyelheti, fitymálhatja vagy eltagadhatja 

akárki; de eredetiségöket tőlem el nem vítathatja. Azért is közlöttem a feljebbi 11) jegyzésben a 

tény-állást, hogy kilássék belőle, hogy a többi nyelvészek a Fogarasi felfedezését egy 

teknősbéka nyommal sem vitték odébb. Itt még kipótlom az akkori mulasztásomat. T. i. mikor 

az idézett jegyzést írtam, nem vala kezemnél Szvorényi „tanodai Magyar nyelvtana,” melyben a 

szórend terjedelmesben mint másutt, és még a rendszernek is némi megkisértésével van 

tárgyalva. Azóta ezt is összehasonlítván, a szövegben alább következő állításom – (hogy „a 

nyelvészek használni sem tudták jó móddal a Fogarasi felfedezését) – igazolása, némely hibás 

állítmányok megczáfolása, s a magyar szórend elméleti történelmének kiegészítése végett 

néhány pontját és jegyzését megvítatom. 

„381. §. A s z ó r e n d  szabályos egymásra következése a mondatrészeknek, minél fogva 

ezek a gondolatot értelmesen s éppen úgy fejezzék ki, a mint az gondolva van.” 

Nem veszem apróra, csak azt jegyzem meg, hogy egy átalános grammaticában tán helyén és 

jó is volna ez az értelmezés; de specialis magyar nyelvtanban merőben meddő és minden hibát 

igazolhatni vele. Azt gondolja tán Szv., hogy p. o. azok, a kiknek styljek teli van szókötésbeli 

germanismusokkal, nem éppen úgy gondolják, mint a hogy kifejezik, s nem éppen úgy fejezik 

ki, mint a hogy gondolják a gondolatot? Maga az iró is belétörik az alkalmazásban, mert, azt 

mondja: „Pistának semmi nincs baja, – ez zavart rendü s azért értelmetlen mondat.” Meglehet 

hogy zavart rendü, de van-é az idézett értelmezésnek egyetlenegy vonása, melyből zavart voltát 

ki lehessen mutatni? Az író maga is mellőzi ezt a feladatot, csak amúgy ex tripode [54] itéli el. 

Hogy pedig értelmetlen volna, kereken fogja minden ember tagadni; mert akárki megérti, ha 

magyar is, csak fáj a füle belé. De nem fáj ám, ha így hallja: Stephanus nullis laborat malis 

[55]; pedig itt szavak és eszmék éppen azon rendben „következnek egymásra.” Igaz, hogy 

magyarul e két szó „semmi nincs” ily rendben egymásután szokatlan és rosz; de hát az író 

értelmezésében „szabályos egymásra” szokottabb és jobb-e? – Szóval, az egymáshoz tartozó, 

egymásra vonatkozó szavak legrendszeresebb összecsoportosításától, a legziláltabb 

széthányásig egy mondat szavainak oly sorakozása nincs, mely a világ valamelyik nyelvén nem 

csak érthető, hanem helyes, sőt szabályos is ne lenne. Ebből következik, hogy a szórendnek oly 

fogalma, mely minden nyelvre egyformán vonatkoznék s tehát külön egyet sem venne 

tekintetbe, tökélyesen üres volna, s megfelelő értelmezése meddő és haszonvehetetlen, mint az 

idéztem § tartalma. Bizonyos nyelv grammatikájában a z o n nyelv szórendje sajátságát kell 

jellemezni, s minthogy a szóban forgó író még csak a eÛrha segélyével sem birt oda vetni egy 

vonást a magyar mondat sajátságáról, nem oknélkül állítom, hogy „nem tudta használni jó 

móddal a Fogarasi felfedezését.” 

Aztán hogy vitte volna még tovább, midőn a kiemelésnek vagy nyomosításnak, vagy 

akárhogy is nevezzük, nem csak okáról, hanem mivoltáról is igen zavart – legalább homályos – 

fogalmakat árul el nyelvtana illető czikkeiben. Ugyanis: 

1) a sokszor bizgatott „ellentétes módszer”-ben nyakig benne van. P. o. „A gróf villámhárítót 

tétetett házára” – e mondat jelentményét a szórend változtatásával így módosíthatni: 

A gróf tétetett villámhárítót házára, t. i. éppen a g r ó f , nem más. 
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Házára tétetett a gróf villámhárítót, t. i. éppen h á z á r a  s nem másra. 

Villámhárítót tétetett a gróf házára, t. i. nem más valamit.” (Ez az igaz, más értelmü, mert úgy 

is érthetni, hogy más valaki tétetett villámhárítót a „gróf házára.” Kár sajnálni egy kis helyet 

attól az articulustól!) 

Tétetett a gróf villámhárítót házára? t. i. csakugyan tétetett-e vagy nem?” 

Nincs miért ismételjem itt azt az elemzést, melyet a 11) jegyzésben a M. Ny. R. hasonló 

szabásu példáin végrehajtottam, a melyet vessen össze ezzel az idézettel olvasóm. Hanem 

egyéb szólóm van itt hozzája. Egyszer az, hogy annyira nem kiváló jellemzője a „nem más”, a 

kiemelt szónak, hogy éppen a mikről világos – t. i. a hallóról felteszszük hogy már előre tudja – 

hogy illetőleg „nem mások,” éppen azokat nem emeljük ki; vagy is, az én phraseologiám 

szerint, azokat teszszük vagy inchoativumoknak vagy pótló egészítvényeknek. A kiemelt szóról 

pedig Dugonicsként azt sem tudja (előre) a halló, hogy „tök-é vagy túrós étel.” hanem a 

mondatból tanulja meg azt hogy mi! A valami pedig soha sem „más”, akár kiemeljük, akár sem. 

Másodszor, szeretnék én a szemibe nézni annak az embernek, a ki a példamondat idézett 

változataiban – melyek, közbeszólva, mind féfarcsaku, sulyegyenetlen mondatok – más-más 

„jelentményeket” birna felfedezni. Az ugyan ki tudná hallani a fűszál növését is, mint a báró De 

Manx legénye. 

2) A 383. §-ben azt mondja: „Hogyha a mondatban egy fogalom sincs különösen kiemelve, a 

kifejezés sulya az á l l í t m á n y r a  esik.’, – Tudok én még egy pár ily mondatot: Ha kenyerök 

nincs, egyenek zsemlét. – Ha nem akarod megütni, vágd pofon. – Ha ön itt benn akar pipázni, 

menjen ki. stb. Mert hiszen én és talán minden ember a kiemelést, hangsulyt, nyomosítást mind 

azon jelentésüeknek, az accentus vagy accentuálás fogalmait magyarítni próbálgató 

kifejezéseknek tartjuk. Szv. úgy kell lenni, hogy megkülönbözteti őket, – mert különben igazán 

nevetséges lenne az állítása, – de hogy miképp vagy mi által, az az ő titka. Egyszer azt 

gondolám, hogy kilestem, t. i. hogy kiemelt fogalomnak azt a szót nevezi, mely a mondatot 

kezdi, úgy hogy az ige nyomban következzék utána. De „elüttettem” ettől a találmányomtól; 

mert alább azt mondja, hogy „ha magát az állítmányt emeljük ki, rendesen ezt teszszük első 

helyre.” Ha csak „rendesen”, tehát nem „mindig,” gondolám, s le kelle mondanom a jegyről, 

mely a kiemelést a fősulytól megkülönböztesse. De az író sincs tisztában vele, mert egy helyt 

azt írja, hogy ebben: „az idő gyorsan röpül, a „gyorsan” nem kiemelt, hanem csak sulyos 

fogalom. Tovább megint ebben: „szépen a pacsirták é n e k e l n e k ” a „pacsirták”-at a 

kiemelés példájául hozza fel. Minthogy ennek nem járhatunk végére, lássuk tovább hogy van. 

3) „385. §. Az oly mondatot, melyben egy fogalom sincsen különösen kiemelve [,] 

e g y e n e s  v .  r e n d e s  szerkezetünek; [a] melyben pedig valamely fogalom különösön ki 

van emelve, f o r d í t o t t  v .  n y o m a t o s  szerkezetünek nevezzük, pl. Szülőinknek 

legnagyobb hálával tartozunk, – rendes szerkezetü; Szülőinknek t a r t o z u n k  legnagyobb 

hálával, nyomatos szerkezetü mondat.” Ha az elsőről azt nem mondaná, hogy „egy fogalom 

sincs kiemelve” benne, a milyen magyar mondat egyébiránt n e m  l é t e z , – világosan a lenne, 

a mi az én teljes (azaz inchoativumos) mondatom. A fordított v. nyomatos mondat pedig az én 

mondatzömöm. De ezt a világot is kioltja azzal a megjegyzéssel: (Jegyz. b) hogy az egyenes 

s z e r k e z e t ü  mondat is lehet nyomatos k i f e j e z é s ü ; ellenben a fordított szerkezetü soha 

se lehet rendes azaz szokott nyugott kifejezésü, hanem mindenkor nyomatos.” Már most 

bonyolodjunk ki belőle! Annál inkább, hogy az író a vezérfonalat is kiragadja a kezünkből, 

azzal a nyilatkozatával, hogy „a puszta hangsulyozás általi módosítás nem a szórendi tárgyalás 

körébe tartozik!” Mi jeleli hát a kiemelést, nyomosítást? Miről vette észre Fogarasi s mások, 

hogy ilyes valami létez a magyar mondatban? Szvorényi már nem csak nem gondoskodik a 

hidnak, melyen átment, a megtartásáról, hanem el is égeti a háta megett. Nem okosság! Vagy a 

czitrom szerepét akarja játszani a szegény hangsulylyal, melynek a levét kisajtolják s azután 
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is felfedezte – Erdősy grammaticája után 300 évvel! – azt a tényt, hogy az ige 

előtti szó accentust kap. De sem az accentusnak annál sokkal tovább terjedő, 

szabályozó szerepét, sem azt nem vette észre, hogy az a tény egy átalánosabb 

ténynek csak egy különös esete. Annak t. i. hogy a jelző a jelzett-től az accentust 

el és magához vonja. Úgy hogy a Fogarasiféle accentus tulajdonképpen nem is azé 

a szóé, a melyiken ő találta, hanem a szerkesztett igéé, melyet a jelző határzó és a 

jelzett egyszerü ige együtt alkotnak. A többi nyelvészek pedig, kik a magyar 

szórenddel vesződtek, nem hogy tovább vitték volna, de még használni sem tudták 

jó móddal a Fogarasi felfedezését. 

3. Az alany csélcsap fogalma a magyar mondat rendezésében nem csak 

haszontalan, hanem mint világtalant vezető vak kalauz, merőben mellőzni való. – 

Íme minden eddigi tárgyalásainkban, elemzéseinkben, szabályzásainkban, mily 

könnyen el tudtunk lenni az alany segélye nélkül! A hol szólottunk is róla, nem 

kértünk tőle semmit, hanem neki adtunk, midőn, kimutattuk, hogy a logikai itélet 

hangoztatása a mondat átalános, de egészen más okokból származó 

hangoztatásának egy különös esete. 

4. Ellenben a tudottnak (tudva levőnek) és a tudandónak (tudnivalónak) 

megkülönböztetése, mire az accentus képesít, a legbiztosabb és egy pillanatnyira 

sem tágító vezérünk a magyar mondat szerkezete megismerésében. – Így 

különböztettük meg a higgadt (reflexiv) teljes mondatot, a mohó (inpulsiv) és 

hebehurgya (praecipitált) mondattól. Így amaz elsőben a tudvalevőket tartalmazó, 

a hallót elkészítő, figyelemre gerjesztő inchoativumot, melynek világos ismertető 

jele az accentus nélkül valóság, a többnyire tudnivalókból szerkesztett 

mondatzömtől, mely szintoly állandóan és okvetetlenűl a főaccentussal jelelt szón, 

magán az igén, vagy jelzőén kezdődik. Így az utolsókban a csupa tudnivalókból 

álló accentuált határzókat azoktól, a melyeket a tudvalevőkből a mondat teljes 

voltáért pótol az ige után a mondó. Minthogy azonban itt az átmenetek esete igen 

gyakran jelentkezik, mind a két rendbeliek viselhetik az egészítvény közös nevét. 

5. Az inchoativum legtöbbnyire határozókból, és nem csak egyből, hanem, ha 

kell, többől is áll, de az ige is teheti, egy maga, kivételes esetekben, azt a 

szolgálatot. – A határzók különböző nemei közzül, az eddig tárgyaltaknak 

(nevezőnek és tulajdonképpi accusativusnak) nincs semmi elsőségök, egyiknek a 

                                                                                                                           
magát elhányják? Nem nagylelküség! Különben, nincs is szüksége reá a hangsulynak; mert a 

mely pillanatban kiküszöbölnők a „szórend tárgyalásából,” legott összeomlanék minden 

rendszere, s a szavak tökélyesen szabados sőt féktelen sorakozásának senki azután utát nem 

állja. 

Ne tessék csekélységnek s egy akadémia méltóságán alúl valónak tartani, se 

szőrszálhasogatásnak becsmérleni a mondottakat. Nyelvünk életkérdése ez, és egy tankönyv, ha 

csak ezer példányban kél is el, legalább 2000 fiatal elmébe olt bal fogalmakat, s e nem 

csekélység! Az írótól pedig megvárjuk, hogy legalább is vegye fontolóra a kritikát. Sokkal 

eszesebbnek mutatja magát észrevételeiben átalánosan, mintsem bé ne látná azt is, hogy „több 

szem többet lát.” 
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másik felett. Mindenik lehet, külön és együtt, és akármi renddel, inchoativum. Az 

adverbialis accusativusokról majd a szoros értelemben vett igehatárzók tárgyalása 

alkalmával szólunk bővebben. 

6. Jelzők és egészítvények, lényeges természetöknél fogva csak határozók 

lehetnek. – A jelző ugyanis az ige eleibe, az egészítvény, az utána helyzett határzó. 

De van még a mondat alkatára nézve egy nevezetes különbség köztök: az hogy 

jelző csak egy, egészítvény akárhány lehet. Vajjon akár az inchoativumot alkotó, 

akár egészítvényekűl szolgáló határzók számának nem lesz-é valami határa, az 

iránt majd fogunk vizsgálódni, midőn a határzók szaporodta alkalmat nyujt reá. 

7. Mind ezeket az elveket s átalában a szórend törvényeit csak az élő szóval 

ejtett mondatokból meríthetni. – Önkénytes következés, miután a magyar mondat 

alkatát csak az accentus nyomán lehet kipuhatolni s az accentus az írott beszédben 

nincs kijelelve. Sokat kellett nekem életemben elhinnem, a mit eleinte lehetőnek 

nem tartottam, – fieri quae posse negabam [56]; – de azt csakugyan nem hiszem, 

hogy nyelvészeink közt oly elkorcsosodott magyar, vagy a magyar nyelv 

természetét oly kevéssé sejtő nem-magyar akadjon, a ki nyelvünk e sajátságát csak 

kétségbe is merje vonni. Hogy pedig az élő szóejtés, nem csak itt-ott ád egy-egy 

hasznos intést, hanem a magyar mondat egész alkatában és mindenütt szabályzó 

hatalom, arról egész munkám tegyen tanuságot. 

 

 

13. §. 

 

Az irányragos határzó. 

 

Akár ötlet, akár érett megfontolás eredménye vala Imrétől, nagyon 

szerencsésen talált elnevezése: a nak-, -nek-ragos határzóknak, ha már csakugyan 

neveket akarunk nekik adni. És miért ne adnánk, éppen mint a szanszkrit, görög, 

latin, orosz, a declinatióik casusainak. Hisz’ a mi viszonyragos neveink, valamint a 

finnekéi, egész sora éppen úgy declinatio, mint az övék, s külön-külön mindenik 

éppen úgy casus, mint az övéik. De hiába, mi megtagadjuk magunktól a 

declinatiót, hódolva a német philologia tilalmának; valamint korábban 6 casusra 

szorítottuk, hódolva a latin grammaticának. No de ez a mi czélunkra nézve 

mindegy. Elég, ha megvan a dolog, jelesen a dativus casus, melynek jórendén 

megfelel a mi irányragos határzónk. Neve csaknem kifejezi értelmezését, mert 

valóban azt a tárgyat jeleli, a melyre egyenesen irányul a cselekvény s a melyben 

egyszersmind czélját is leli
51

). Kérdhetnék: „hát az accusativus-jelelte tárgyra nem 

                                                 
51

 Szvorényi az irány eszméjét mint a dativusban átalánost nem ismeri el, s a hol szól felőle, 

vagy nagyon csekély körre szorítja, vagy egyenesen tiltakozik ellene. Ő ennek a határzónak 

egymástól nem csak független és különböző, hanem szerinte egymással még ellenkező két 

szerepet is oszt. Az elsőt a „r é s z e s s é g ”nek, a másodikat „t u l a j d o n í t á s ”nak nevezi. Az 

elsőt a szövegben alább más kifejezés alatt megleli az olvasó, s ha Szv. szava elébb jő vala 
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tudomásomra, használtam is volna. A másodikról lássuk mit ír: „Hogy ezekben” – (p. o. „Zrínyi 

magyar Leonidásnak is mondatik”) – a nak nek tulajdonító rag a n e k i  i r á n y u l á s ,  n e k i  

t u l a j d o n í t á s  eszméjét csak fölötte gyöngén, vagy épen nem fogadja el, a részesség 

szerepével meg már nem csak hogy nem bir, de sőt az ellenkezőt, t. i. azt, a mi tulajdoníttatik, 

és nem azt a kinek tulajdoníttatik (a részes tárgyat) jelöli ki, – eléggé világos.” Félő, hogy nem 

lesz világosabb, mint azok a szavak, melyekben állítását béburkolta inkább az író, semmint 

nyilvánította velök, s a melyekben igaz és hamis úgy össze vannak keverve, hogy mesterség 

kibonyolítni. Ellenkezés is több van bennök, mint a „részes” és „nem részes” dativus közt. Mert 

avvagy nem kétszeres ellenmondás-é, egyszer midőn saját maga nevezte „tulajdonító” 

dativusáról azt állítja, hogy a „tulajdonítás eszméjét nem fogadja el;” és másodszor, hogy 

„tulajdonító”nak nevezi szövegében azt, a miről jegyzésében azt itéli, hogy nem tulajdonít, 

hanem tulajdoníttatik?” Nem hihetem ellenben, hogy valódi ellenkezés legyen a Szvorényi 

különböztette „részes” és „tulajdonító” nak nek között. Inkább hiszek én a nyelvalkotó szellem 

logikájának, mint – egy tökélytelen elemzésnek. Szövegemben alább a czikk végén elismerem, 

hogy vannak a nyelvben anomaliás szólamok; de ezek csak egyes esetek. Azt pedig, hogy azon 

egy rag merőben különböző, sőt ellenkező két viszonyt jeleljen, nem nyelvbeli anomaliának, 

hanem a nyelv kificzamodásának kellene nevezni. Ily bénaság egy nyelvben, mely ezt a nevet 

megérdemli, nem lehet; és nincs meg a miénkben is, mit a jelennen tárgyalt ragra nézve legott 

átlátunk, ha a fennebbi elemzésen egy kicsit segítünk. Szvorényi e két példát: „Mérsékletet 

javall embertársainak,” és „Barátomat Istvánfynak hívják,” összehasonlítván, ellenkezést lát 

abban, hogy – (nem az ő szavaival élek), – az elsőben, az ige cselekvénye által a „mérséklet” 

irányul és úgy szólva megy az „embertársak”hoz, mely utóbbi „nak”-kal van bélyegezve; holott 

a másodikban a hasonlókép nak-kal bélyegzett „Istvánfy” név járul a „barátom”hoz. A 

megfordított viszony „világos,” azt mondja. Én pedig azt, hogy a világért sem olyan világos! 

Tudja azt jól Szv., hogy mikor a hegy nem akart Mahomedhez menni, Mahomed ment a 

hegyhez. A nyelvalkató szellemnek teljes szabadságában, jogában, hatalmában állott nem a 

nevet küldeni az emberhez, hanem az embert a névhez. Hiszen teméntelen ily értelmü 

szólamaink vannak. „Hirhez, névhez, czímhez, dicsőséghez jutunk. Hivatalra vergődünk. 

Szegénységre jutunk. Kétségbe esünk. Nyomorba sülyedünk. Vörös ruhába öltözünk,” s ki tudja 

még mennyi ilyen. Már pedig ezek: hir, név, czím stb. mind tulajdonítmányok (attributum, 

praedicatum), melyeknek emberek (mi) az alanyai, s mindeniket lehet más igével megfordított 

viszonyban is fejezni ki: Hivatalt szerzünk magunknak, vörös ruhát öltünk magunkra stb. 

Átalában valamint a praedicatumot a subjectumnak tulajdoníthatni, a subjectumra ruházhatni, 

szintúgy lehet a subjectumot a praedicatum alá felvenni, mi a legszabatosabb logikai nyelven 

van mondva. „Pált Saulnak nevezték,” ezt nem csak így lehet elemezni, hogy „Pálnak Saul 

nevet adtak,” hanem jóval közelebb járva így is: Pált Saul név alá bujtatták. Van nyelv, lehet 

több is, melyben a hivás, nevezés rendes szólama éppen az első elemzés szerint van alakítva. 

Mózs. I, 1, 5. szóról szóra: „és kiálta (hiva, neveze) a világosságnak napot, – és a setétségnek 

kiálta éjjelt.” És itt a „napot,” „éjjelt” szintúgy tulajdonítmányai, Szv. szerint „még egy-egy 

magyarázó nevei” a világosságnak, setétségnek, mint a jó fordítás szerint ebben: „nevezé a 

világosságot napnak, a setétséget éjszakának” a dativusok az accusativusoknak. V. ö. még: 

Mózs. I, 26, 18. – Zsolt. 147, 4. – Ruth. 4, 17. – A latin kifejezések még változatosabbak. Pl. 

Ego primam duco, nominor quia leo. – Summum consilium rei publicae romani appellant 

senatum. – Scipio cui postea Africano cognomen fuit. – (Az utóbbi nyelvtanárok az 

„attractio”val – ez az igazi vonzat – magyarázzák. Átalánosb ok lehet, hogy a latin, a hol csak 

módját ejtheti, két szót, melyek alany és tulajdonítmány kölcsönös viszonyában állanak 

egymással, azonegy casusba teszen. De teszi különbözőbe is, és ezek: „Nomen mihi est 

Mercurio, – Mercurii, – Mercurius egyformán jók. [57] 
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irányul-é a cselekvény, s nem leli-é czélját benne?” Felelet: igen is irányul és leli; 

csakhogy még egyebet is teszen, t. i., hogy durva képpel éljek, nyakon is ragadja, 

mit az irányragos határzóval nem tesz, hanem illő távolságban marad tőle; holott 

az accusativus-jelelte tárgygyal mindig érintkezésben van, anyagilag avvagy – 

átvitt értelemben szellemileg. Meg azt is lehetne mondani, hogy az irányragos 

határzónak a cselekvő nevezővel szemben mintegy önállósága, személyisége van, 

mie az accusativusnak nincs. Nominativus és dativus: polgártársak; nominativus és 

accusativus: előkelő és proletarius. Ezek a viszonyok annyira kitünők és 

voltaképpiek, hogy a mely mondatban dativus és accusativus összetalálkoznak, ez 

amazzal szemben szintúgy alárendelt állásba hunnyászkodik. 

Megint más oldalról az úgynevezett közelítő raguval (hoz, hez) szomszédos az 

irányragos határzó
52

). De az árnyalati különbség itt is megvan. Abban áll, hogy a 

feljebbi értelmezésből az irány jelzője: egyenes, kimarad, s a közelítő ragu határzó 

jelelte tárgy nem foglalja a cselekvővel szembe azt az egyenrangu állást, melyet a 

másik. Nincs oly közbejáratlan viszonyban vele. Mondhatni, hogy anyagilag és 

erkölcsileg távolabb áll tőle. Kitetszik ez a különbség, ha csak ezt a pár mondatot: 

„a falnak ment” és „a falhoz ment”, meg ezt: „szólok neki” és „szólok hozzá”, 

összehasonlítjuk. A mi a közelebbit megkülönbözteti, meg az azon irányu 

távolabbiakat is; ennélfogva a távulabbról rokon: felé, ra, gyanánt, úl, vá, ellen stb. 

ragokat e tekintetben megvítatni szó- és idő-pazarlás volna. 

De érdemel ám, sőt nem csak, hanem igényel is szót nyelvészeinknek nyelvünk 

szabatosságát veszélyeztető az az eljárása, melylyel a használatot tévelygő útra 

vezetik, midőn azt állítják, hogy egyik rag a másik helyett szolgálhat vagy éppen 

szolgál is. Egy nyelvben tökélyes synonymia még a szókra nézve sem létez. Ha 

eszmére, fogalomra vonatkoznak a synononymák, mindenike más-más árnyalatát 

jeleli a fogalomnak. Ha érzéki tárgyra, mindenikök más-más vonással és így más-

más különös értelemmel jellemzi a tárgyat. De viszonyragokra vagy viszonyszókra 

(úgynevezett névutókra) nézve éppen hallatlan a synonymia. Egy rag jelelhet 

különböző, – egy felsőbb egységben találkozó – viszonyokat, de két rag azon egy 

viszonyt, soha sem. Nagyon kell hát hibáztatnunk a M. Ny. R. szerkesztőit, kik azt 

állítják, hogy „nak, nek használtatik: úl, gyanánt, felé, hoz, ra, vá, ellen, helyében 

                                                                                                                           
Átalában nem kell feledni azt a minden lépten nyomon tapasztalható tényt, mely minden 

nyelvben honos, hogy alany és tulajdonítmányi viszony teméntelenszer van a mondatnak 

minden részei közt, és nincs talán egy szóalak is, mely tulajdonítmány szerepét ne viselné, s a 

dativusnak éppen nagyon gyakran jut a viselése. De éppen e mindenütt jelenvalóságáért nem 

tanácsos valamelyik viszonyragos alaknak (casus) azt adni külön czímnek. Annál kevésbbé, 

minthogy már bévett szokás xat˜xoc»n csak a nevezőt érteni a tulajdonítmány (praedicatum) 

nevezet alatt. 
52

 Annyira szomszédos, hogy a latin nyelv analyticus leányai azon egy praepositióval jelelik a 

nak és hoz ragok jelelték viszonyokat, t. i. a latin „ad” csonkított formájával. Az angol „to” is 

mind a két végre szolgál. Ezekben könnyü a közös eszmét kimutatni; de azt, hogy a görög 

micsoda felsőbb és átalános eszme vezérlete alatt jelelte a dativust és ablativust azon egy 

raggal, nehezebb kérdésnek tartom, mintsem megoldásához fogjak, szükség nélkül. 
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helyett”
53

). Rosszabb ez a lex agrariánál. Ebben még kereshetni valami jovalmat; 

de a viszonyragok határai elmosásában nincs senkinek sem haszna, sem 

gyönyörüsége. 

                                                 
53

 „Használtatik még,” azt írja a M. Ny. R. 115. §. 5), a nak nek ragról: „a) Úl helyett: p. o. 

katoná- n a k  szántam; inas- n a k  fogadtam; kocsis- n a k  állott, szegődött.” A példák maguk 

megczáfolják az állítást. Ha „katonául szántam, inasul fogadtam, kocsisul szegődött v. állott” 

magyarul vannak mondva, úgy nincs magyar hanem csak bábel nyelv. Azokban a mondatokban 

a nak, nek a maga saját helyét foglalja el, s minden más rag csak bitorolná. Tökélyesen meg is 

egyezik használata a szövegbeli elmélettel. 

„b) Gyanánt értelmében; p. o. ló- n a k  néztem; becsületes ember- n e k  tartottam, azaz 

l ó g y a n á n t , becsületes ember g y a n á n t .” Ezt meg az elébbi 1) b) pont czáfolja meg, 

melynek példáit p. o. „rosz- n a k  vélem, jó- n a k  sejtem, tolvaj- n a k  gyanítom,” az 

iméntiektől, én legalább, megkülönböztetni nem birom. Vagy ezeket is „gyanánt”tal kell 

magyarázni vagy azokat sem! Azt állítom, hogy teljességgel nem. Mert a gyanánt rag eszméje a 

vélés stb. eszméjével éppen nem fér öszsze, de igen is össze valami tettleges cselekvényével. P. 

o. magam gyermeké- n e k tartom = azt hiszem, vélem, gondolom, vallom, hogy az én 

gyermekem. Ellenben: magam gyermeke g y a n á n t  tartom = jól tudom, hogy nem az én 

gyermekem, de úgy bánok, abban a gyakorlati viszonyban vagyok vele, mintha valódi vagy 

édes gyermekem volna. Járatlan ember az ö s z v é r t  l ó n a k  nézheti – „ló gyanánt magyar 

ember nem nézi – azaz valóban annak hiszi; de ló gyanánt aztán használhatja az öszvért, jól 

tudva, hogy biz a nem ló. 

„c) Felé helyett, p. o. a falu- nak ment, a hegy- nek tartott, azaz: falu f e l é , hegy f e l é .” – 

Irányt jelel mind a kettő az igaz, de a felében nincs meg két vonás: 1) az egyenesség, 2) a czél, a 

mi mind a kettő megvan a nak-ban. Budáról Bécsbe Sz. Fehérvár felé mehetek: azaz útamba 

ejtem Sz. Fehérvárt. stb. 

„d) Hoz helyett, p. o. nem illik a leány- nak, azaz: leány- hoz.” A magyarázat nem ér semmit. 

Az igazság csak annyi, hogy „illik-”hez széles értelemben mind irány-, mind közelítő ragos 

határzó járulhat. De hogy melyik, az részint az illik szorosabb értelmétől, részint az alany, 

részint végre a kérdéses határzó minőségétől függ. Leánynak nem illik a fejkötő, azaz: nem illeti 

meg. Kék szemhez nem illik a sárga szalag, azaz: nem áll jól. Leányhoz nem illik a dohányzás, 

vagy: dohányozni nem illik leányhoz. Az első példával való ellentét okát abban kereshetni, hogy 

„fejkötő” testi fogalom, „dohányzás” történelmi. Végre, hogy az utolsó különbségre is adjunk 

példát, igen rosz volna a legutóbbit úgy módosítni: Ahoz a leányhoz nem illik a dohányzás,” 

pedig csak a mutató „ahoz a” teszi a különbséget. Szóval, hoz és nak az illik mellett mindig más 

más árnyalatot adnak. A mondó szabadon választhat köztök, de azt állítni, hogy „egyik a másik 

helyett van,” fogalomzavar és nyelvbénítás. 

„c) Ra helyett, p. o. ivás- n a k  adta magát; kenyérkeresés- n e k  szánta magát, azaz: ivás- 

r a , kenyérkeresés- r e .” A mi az első példát illeti, mind a kettő: ivásnak – és ivásra adta magát, 

jó lehet; de a két határzó két különböző árnyalatot, mondhatni jelentményt ád az igének, 

melyeket a franczia, nem különböztethetvén meg a határzókat, két külön igével fejez ki, ú. m. 

ezekkel: s’ adonner és s’ appliquer. A német már igét és határzót is meg tud különböztetni. P. 

o. Sich dem Trunke ergeben, és sich auf die Musik legen. Ismét hát nincs „helyette” mondva 

egyik a másiknak. A második példa pedig éppen rosz. Kereskedőnek szánhatja valaki magát, de 

„kereskedés-nek” nem! 

„f) Vá vé helyett; a példákat nem idézem, csak azt jegyzem meg, hogy a vá vé átalakulást 

jelent, a nak nek erről az oldalról csak tulajdonítást. Papnak tehetnek emberek valakit, de pappá 

csak a Sz. lélek. Alább az illető czikkben tűzetesen tárgyalom ezt a különbséget. 
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„g) Ellen értelmében, p. o. mellem- n e k  szegezte a puskát.” Mit itélnénk arról a gazdáról, a 

kinek otthon a gabonásában alig fér a tiszta búzája, s a szomszédjától kérne kölcsön egy véka 

elegyest, hogy süttessen kenyeret belőle? „Mellemnek szegezte:” ott a czél, ott az egyenes 

irány, melyeknek a nak a kifejezőjök; mire koldulunk magyarázatot az egészen más természetü 

„ellen”-től? 

„h) Helyedben, helyében, stb. helyett, p. o. ha én neki volnék, azaz: ha-én [az ő] helyében 

volnék.” – A két kifejezés nem mindegy. Már csak azért sem, hogy az első jóval erősebb, mint a 

második, és mintegy közép helyet foglal ez, és egy még erősebb közt, ú. m. „ha én ő volnék,” 

mit, tudtomra, nem szoktak mondani, és méltán, miután egy személy más nem lehet. Hogy 

pedig, a nevezőt kerülve, miért alkalmazunk irányragos pótlót; arra mindjárt megfelel az a tény, 

hogy a „van” mellé a birtokost jelentő név is dativus alakban járul; tehát nem hallatlan eset. 

Úgy hogy ezt: ha én neki volnék, így elemezhetnők: „ha én-em az övé volna.” 

A mit a M. Ny. R. erre a ragra nézve gyakorlatilag végrehajtott, Szvorényi átalánosan akarja 

elméletileg igazolni, (311. §. 2. Jegyz.) imígy: „Az úl űl, nak nek, vá vé magyarázó ragok, 

továbbá kép, képen, képében, ként, gyanánt, helyett, fejében, nevében gyakran fölcserélve jőnek 

elé.” – Erre mint alapúl szolgáló tényre azt jegyzem meg, hogy romlatlan s vesztegetetlen 

nyelvérzékü magyar egyetlen egyiket is a másikkal fel nem cseréli, hanem mindenikkel a maga 

helyén és idején él, a kifejezendő viszonyhoz és árnyalataihoz képest. De most ilyent fényes 

délben is lámpással kell keresni, s ez okból, sajnos de igaz, hogy a viszonyragok s utóljárók 

felcserélését untalan kell tapasztalnunk; nem csak olvasnunk, hanem már hallanunk is. De ki 

kezdte? Idegen ajkuak, kik nyelvünkön írtak, midőn még jól nem is tudták. Aztán fordítóink, 

kik az idegen szólamok magyarítására nem az élő nyelv honi bányájából keresték ki az eredeti 

kincseket, hanem másod s harmad kezen vették azokból a raktárakból, melyeket 

dictionariumoknak neveznek. S ily alapokra aztán szabályokat állítottak, melyeknek, mint 

megannyi bálványoknak, nyelvérzékét vitte áldozatúl a fiatal író. Nem hallatlan dolog, hogy a 

tudatlanság a tudást leczkézze: de ily mértékben, mint nálunk a nyelv ügyében, aligha történt 

valaha, és valahol. Ha egy német, bár milyen nagy tudós, vagy költő, francziául kezdene írni, s 

az „avant”-t és „devant”-t, mely neki mind a kettő vor; a „vers”-t, „envers”-t, „contre”-t 

(gegen); a „dans”-t, „en”-t, „à”-t (in) összecserélgetné, vajjon örvendenének-é a francziák 

nyelvök ily mivelésén? Összecserélnék ők maguk is az idegen példára praepositióikat? Sőt 

felvennék nyelvtanaikba a cserélgetést javasló, törvényesítő szabályt? Nem felelek kérdéseimre, 

hanem megmondom hogy ez mind megtörtént nálunk, s a harmadikra éppen most tárgyalom a 

példát, melyet következőleg folytat Szvorényi (i. h.): „A ragok ez alkalmazási változékonyságát 

tekintve itt veszünk alkalmat megjegyezni, mikép” (ez is cserélgetés, hogy helyett,) „azoknak 

éppen úgy meg levén képletes átvitelök mint magoknak a szóknak,” – (a szók átvitelei, vagy 

helyesben mondva: az átvitt értelmü szók, mindig egy létező eszmének egy szóban hiányzó 

kifejezésére szolgálnak. Pl. Arcza rózsái; ha ez nem volna: „rózsái,” „rózsa színü pirossága”-t 

kellene írnunk. Ily értelemben a viszonyragok átviteleiről szó sincs. Hanem Szv. az ilyeket érti: 

aqua, unda, lympha, melyek nem átvitelek, s a melyeket megint nem utánozhatni a 

praepositiókkal.) „helyes cserélkezésöket nem hogy puszta ingatagságnak vagy 

tökélytelenségnek”, – (Itt egy csillag alatt azt jegyzi: „L. a görög, latin stb. praepositiók 

alkalmazási változékonyságát!” Szeretném én látni, tud-é Szv. csak egy esetet is kimutatni, 

melyben egyik praepositiót a másik helyett használnák latinban vagy görögben!) – de sőt” 

(ismét csere: hanem helyett) – „azon becses forrásnak tekintjük, melyből a nyelv legtöbb s 

legszebb sajátságait meríti” (a szók sajátságai megtagadásában álljon a nyelv sajátsága?!) 

„melynek tehát saját szinét,” (a szinek elmosása adjon szint?!) „alaki gazdagságát s 

változatosságát, és így s z é p s é g é t  is nagyban köszöni.” Ezen az „encomium moriae”-n [58] 

úgy látszik maga az író is megütközött egy kevéssé, és így igazítja: „Minthogy mégis nyelv 

dolgában” (nobilis szólam!) „a s z a b a t o s s á g  rovására bármi sem igazolható, mindig fontos 
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Fog-é feljebb kísértett értelmezésem az ilyes confusio ellenszeréül szolgálni: 

nem tudom, nem is biztatom magam vele. Az elméleteknek átalában csekély a 

gyakorlati hasznuk, s annál csekélyebb, minél magasabb rendüek. Természetes, 

mert a gyakorlati alkalmazás részleteket, éles különböztetéseket igényel, melyek 

az elméletben egyszinü egészszé olvadnak össze
54

). Aztán az oly elméletek, a 

melyekről itt szó lehet, ú. m. inductiv elméletek, a bizonyosságot csak a 

valószinüségig vihetik. Egy elé bukkanó újabb tény részint vagy egészben 

megbuktathatja, s hibás voltuk azokat az eljárásokat is, melyekben netalán 

vezérfonalúl szolgáltak, hibásokká, sőt károsokká tehette s tette is sokszor. 

Egyetlen egy biztos nyeremény az elméletekben az, hogy igazság-szomjunkat 

oltja, azt a vágyunkat elégíti ki, melynél fogva átalánosságokat, törvényeket 

nyomozunk a természetben, elménk ellenállhatatlan ösztönénél fogva. Sokkal 

kevésbbé biztos, – és éppen ebben a tekintetben nyilvánítám aggodalmamat az 

enyim iránt, – az a másik, netalán várható haszna egy meglehetősen jól eltalált 

elméletnek, hogy a nyelvbe becsúszott hibákat kimutatni s kiküszöbölésöket 

eszközleni segít. 

Mindezeket megfontoltam; meg azt is, hogy a viszonyragok elméleti jellemzése a 

legkényesb feladatok egyike, körűlbelűl olyan, mint mikor a leíró füvész szók által 

akarja képzeltetni az olvasója előtt ismeretlen növénynek úgynevezett habitusát. 

Oda toppan a költő észlángjával, s egy pár élénk vonással, egy pár jóltalált képpel 

czélt ér; jobban és hamarább, mint a tudós az ő lapokra terjedő leírásával. Íme, a 

nemzet nyelvbeli szelleme tán évszázakon át probálgatva, tisztázva és válogatva s 

utoljára megállapodva nyomta belé egy ragba egy uralkodó eszme számtalan 

árnyalatai közös bélyegét, és most már a szegény nyelvész annyi külöböző 

                                                                                                                           
marad” (csak fontos?) „hogy a ragok előttünk lehetőleg átlátszók legyenek,” (a lehetőség 

mértéke: a n y e l v t u d á s a ;) „azaz, hogy ismerjük” (tehát, ismétlem, a ragok ismerete csak 

„fontos” és nem n é l k ü l ö z h e t e t l e n  és m e l l ő z h e t e t l e n  kellék?!) „és – hol az 

átvitelt semmi ok nem menti” (soha semmi ok nem mentheti!) – „tartsuk meg azokat eredeti 

értékökben;” (mint ama hajdani kormányok és fejedelmek, kik az érczpénzt mindig teljes 

értékökben verették, – mig többre nem volt szükségök, mint a mennyi így kitelt,) „mert ez a 

törvényes, mellékértékök csupán engedményes.” (A szabatosság nem ismer engedményt! Ez az 

utolsó megjegyzésem, s az idézetet tovább elemezni nem tartom szükségesnek. Sőt reménylem, 

hogy Szv. maga átlátja bővebb megfontolásra jegyzése kártékonyságát, s a jövő kiadásokban 

nem fogjuk olvashatni.) 
54

 Tudom, hogy a telegraph jut minden embernek eszébe, s megczáfoltnak vél vele. Örömest 

meggyőzetném magam; de nem lehet. A telegraph nem az electricitas elméletének, hanem, mint 

anynyi más találmány, a történet játékának a szüleménye. 

Egy jó órában egy billeghető magnestű a galvani-fonal hosszában talált lenni. A folyam 

megindula, s a tű a fonalhoz keresztbe állani törekvék. Ez az esemény, – mert a mivelődés 

történelmében valóban annak mondhatni, – melyet az eddigi elmélet nem hogy előre sugallani, 

de sőt megmagyarázni sem vala képes, maga adott létet egy elméletnek és egy gyakorlatnak, 

melyek párhuzamosan és egymástól függetlenűl keletkeztek és tökélyesültek. A telegraph 

eszméje s tettleges eléállítása nem várakozott az electromagnetismus tudományos rendszerére, 

és Wheatstone meg Steinheil Ampère nélkül is igényelhetik a jelen s utókor bámuló háláját. 
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tényből, látszó és igazi anomaliákból hadd analysálja s inducálja az eredeti eszmét, 

a ragos szó különböző alkalmazásainak fenekén rejlő egyszerü viszonyt, – ha 

tudja! Elgondoltam, mondom, mindezeket, s adott értelmezésemet nem is akarom 

egyébnek tartatni egy szerény kísértvénynél, melynek eredeti ötletét nem is 

magamnak, hanem mint czikkem elején szivesen bevallottam, Imrének 

köszönhetem. Hanem annyival mégis kecsegtetem magamat, hogy magyarázatom 

mindazokat a – nem annyira szabályokat, mint – minden vezérelv nélkül 

szükölködő tényeket, melyekbe öltöztetik nyelvtanáraink az irányrag 

alkalmazásait, magában foglalja, s nekik egyöntetüséget adni lesz képes
55

). 

Várok még egy más kis szolgálatot is tőle. Hadd támogassa még egy erősséggel 

azt a másutt is már vítatott állításomat, hogy mily szerencsétlen szó az a vonzat, s 

még szerencsétlenebb az általa jelelt eszme a szófűzésben, legalább a magyarban. 

Csudálkozom nyelvtanárainkon, a kik béhozták s a kik elfogadták, hogy nem 

röstellték azt a szót (vonzat, regimen), mely a reglementet s a kötéllel fogott 

katonát juttatja eszünkbe. Magam is monarchának ismertem el az igét a 

mondatban; de alkotmányosnak, a ki „uralkodik és nem kormányoz”; és a mondat 

többi részeit szabad alattvalóknak, kik a törvénynek s nem a nyers hatalomnak 

hódolva teljesítik kötelességöket. Az önök monarchiája pedig autocrata, melynek 

jelmondatai: „l’état c’est moi” és „tel est notre plaisir”, (az utóbbi még jobban 

talál, mert ott van mindig mellette a nagy vizir: az alany); a mely kéje szerint 

„vonza” jobbágyait, a „vonzott”akat, robotuk letételére, nem kérdve van-é kedvök 

hozzá vagy nincs. Fontolják csak jól meg, nem hű képe-é ez az önök vonzatos 

mondatának? De vajjon az-é az igazinak? Tagadom, s tagadásom egyik kezese az 

irányragos határzó. Ha értelmezését nézzük, abban a cselekvényről semmi szó. 

Hanem a határzó van bizonyos minőségünek értelmezve, a tárgyat szólítja fel, a 

mondat alkotója, a szóló, a törvény, a viszony nevében, hogy álljon elé s 

szolgáljon czél gyanánt a neki irányuló cselekvénynek, akár milyen is ez magában 

egyébiránt, csakhogy irányulásra képes legyen. Ha pedig a nyelvtanárok 1001 

szabályát tekintjük, mit látunk? Egy rakás és különbnél különb jelentésü igét, 

melyeknek cselekvényeiben Oedipus sem lelne egy közös eszmét, mely vonzana, 

azaz kényszerítne valamely tárgyat a hozzája járulásra, dativus formában. Sőt 

egyetlen egy sincs köztök, a melylyel számtalanszor ne élnénk irányragos határzó 

nélkül. A szóló tehát egészen szabadosan, szándokához képest párosítja az igét a 

határzóval, s imez által módosítja amannak az értelmét. Mert tagadhatatlan, hogy 

minden határzó módosítja az ige értelmét, még pedig nem csak másnemü határzó 

                                                 
55

 A M. Ny. R. nyolcz rovatba sorolja elé, részint a rovat minden jellemzése nélkül, azokat az 

igéket, melyek „nek, nak tulajdonító ragot vonzanak.” Helyesben fejezte volna ki úgy, hogy „a 

melyekhez ilyen vagy amolyan ragu határzók járulhatnak.” Nem idézem egyenkint, csak azt 

mondom elsőben: hogy azok bizony mind szótárba s nem okszerü mondattanba illő szabályok; 

másodszor, hogy egyetlenegy példájok sincs, melyet a szövegbe alább adandó átalános elv 

nyomán ne lehetne elemezni. Vesse össze itéletemmel az olvasó, az illető 115. §-t a M. Ny. 

Rendszeriben. 
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másképpen, hanem azonnemü határzók is sajátságaikhoz képest más-másképpen. 

Egészen más képet ád maga az adás cselekvénye ebben a mondatban: „egy 

krajczárt adok a koldusnak”, mint ebben: „egy csókot adok kedvesemnek.” 

Magyarázzák hát meg önök, hogy miképpen vonz az ige? – Mi pedig, mig a felelet 

elérkeznék, maradjunk meg műszavaink s felvételünk mellett, és állítsuk meg, 

hogy: 

Valahányszor a szóló a mondatbeli ige jelentette cselekvénynek egy czélt akar 

kitűzni, mely felé amaz egyenesen irányuljon és benne megakadjon, ezt nak, nek-

ragos névvel fejezi ki. 

Ezen elv nyomán olvasóim – t. i. azok, a kik nyomozásaim eredményét 

használni tudják és kivánják, – minden magyar mondatot, melyben irányragos 

határzó leledzik, sikeresen elemezhetnek. De jól meg kell jegyezni: 

1) az elv a vizsgálat alá vett tényben nem mindig mutatkozik mindjárt a 

felszinen, hanem mélyebben rejlik, s ahhoz képest mélyebb kutatást igényel; 

nevezetesen 

2) az ige értelmét a kellő vonások felfedezhetése végett az átvittről az eredetire 

vissza kell nem ritkán vinni, és úgy szólva megtestesítni; olykor pedig talán az 

eredeti, érzéki értelmét átszellemítni. 

3) A természeti philosophia, vagy ha úgy tetszik az ösztön, szintúgy cserbe 

hagyja az embert, mint a kifejlett ész működése. Ennél fogva adódhatnak elé 

valódi anomal tények, t. i. irányragos határzók, melyeket csak a kül analogia soroz 

a szabályosokhoz. Az ilyeket kénytelen meghagyni az elemző csupa tényeknek, a 

nyelv igazi és éppen nem vagy csak merész hozzávetéssel magyarázható, igazi 

idiotismusainak. 

Az utolsó pontra megjegyzem azonban, hogy nem tartozik e magyarázhatatlan 

sajátságok közé a „van” melletti birtokos dativus, mint a mely az átalános 

értelmezés alá simul a legtermészetesebben. Mert hiszen a birtok a birtokos felé 

irányul egyenesen, és léte a birtokosban leli czélját. Ezért a „habeo”nak csupán 

csak a „nekem van” felel meg. A „birok” (vele) v. „birom” egészen más értelmüek 

s a „van nekem” gyanánt élni velök barbarismus és soloecismus egyszersmind. 

A birtokviszony emlegetése egy nevezetes körülményt juttat eszünkbe az 

irányragos határzó használatára nézve. A tulajdonítmányról szóló (8.) 

szakaszomban megjegyeztem már, hogy alany és tulajdonítmány viszonyos 

szerepét nem csak nevező nevezővel, hanem sokféle határzók viselhetik egymással 

szemben. Igen gyakran fordul elé ez az eset az irányragos határzó és a 

személyragos név között. „Pistának aratják a búzáját”: ebben két mondatot 

képzelhetni összehúzva: 1) „Búzát aratnak”; 2) A búza a Pistáé. Tehát az 

irányragos határzó tulajdonítmány viszonyban áll az accusativushoz. De sem 

ebben sem más ilyes mondatokban nem kell úgy venni fel a dolgot, mintha 

„Pistának” a birtokviszony kedviért volna az irányraggal kapcsolva. Nem, ez a rag 

csupáncsak az igéhez való viszonyát fejezi ki annak a határzónak, a mint kitetszik 

abból, hogy minden birtokviszony nélkül mondhatni akár ezt: „Pistának búzát 
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aratnak”, akár accusativus nélkül ezt: „Pistának aratnak”, az irányragos határzó 

szokott és valódi értelmében. A birtokviszonyt a birtokot jelelő névhez kapcsolt 

személyrag fejezi ki egyedül és kirekesztőleg, s a birtokos névhez a „nak” alkalom 

szerint csupán figyelmeztetés végett áll, s ekkor is saját értelmében, t. i. a 

cselekvény őt vagy azt illető irányulásában. Így áll a dolog, még ha imígy 

rendezzük is példánkat: „Pistának búzáját aratják”, melynek más az értelmi 

árnyalata, mint ennek: „A Pista búzáját aratják” Éppen mint e helyett: „Homo 

homini lupus” nem mondaná a latin: „Homo hominis lupus.” [59] Áll ez a viszony 

még akkor is, midőn első tekintetre úgy tetszik, mintha nem is illenék jó móddal 

bizonyos cselekvényhez az irányragos határzó. P. o. „Pistának ellopták a lovát.” 

Az irányrag itt is azt jelenti, hogy a lopás cselekvénye „Pistának” irányult, ellene 

volt intézve, s a „nak”-nak szintúgy nincs semmi köze a birtokviszonynyal, mint a 

„tól”-nak az imígy módosított mondatban: „Pistától ellopták a lovát.” Hiszen a 

latin szabályban is, mely a „dativus commodi”ról szól, bé van foglalva a „dativus 

incommodi.” [60] A birtokviszony bővebb és tűzetesebb tárgyalása a II. 

fejezetünkbe tartozik; mindazáltal itt sem árt ismételnem annak a feljebb érintett 

hibának a megemlítését, melybe nyelvtanáraink esnek, midőn azt írják, hogy: 

„birtokviszonyból a sajátító rag elmaradhat.” A nak, nek, soha sem „sajátító” rag, 

s a hová nem tartozik, onnan nem is „maradhat el.” E helyett „Isten háza”, nincs 

magyarul mondva: „Istennek háza”. 

 

 

14. §. 

 

Az irányragos határzó helye, accentuálása és támaszolása. 

 

A mindennapi tapasztalás nyomán hosszas teketória nélkül megállíthatni, hogy 

a kezünk alatti határzó helyet foglalhat és valóban foglal is, szórend, accentus és 

articulus tekintetéből, eddigelé felvett minden rovatainkban. Vegyük például az 

ismeretes népdalbeli mondatot: 

„Nálunk a halottnak 

Hármat harangoznak”, 

elhagyva belőle az ide nem tartozó határozókat. A szükségünkre imígy 

alkalmazott példa módosítványait számozzuk a nevezőre nézve felvett módon: 

Mondatok: Feltehető kérdések: 

1. A halottnak harangoznak. (A halottnak misélnek?) 

2. A halottnak harangoznak. (Kinek harangoznak?) 

3. Harangoznak a halottnak. (Harangoznak a halottnak?) 

4. Harangoznak a halottnak. (Kinek szoktak harangozni?) 

5. Harangoznak a halottnak. (Micsoda kongás hallik?) 

Az irányragos határzó tehát lehet inchoativum (1.), jelző (2.), pótló (3.) és 

szükséges (4. 5.) egészítvény. A vele párosított ige is lehet olykor inchoativum 
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(4.), de legtöbbször a mondatzömben foglal helyet. És mindezek éppen oly 

körülmények közt történnek, a milyeket a nevező alkalmával elemeztünk. 

A mi az articulus használatát illeti, itt is mint az elébb tárgyalt határzókról észre 

vehetni, hogy 

1) Határzó támasz mindenütt helyén van. 

2) Határzatlan támaszos név inchoativum, és tudott (pótló) egészítvény nem 

szokott lenni. Világos, mert egynemü dolog akármelyikét, mint tökélytelenül 

egyénítettet, nem lehet oly ismeretesnek tenni fel, hogy akár alapnak, akár záró 

kőnek használhassuk mondatunk épületében. Jelzőnek és tudandó (szükséges) 

egészítvénynek ellenben széltiben szolgálhat, mivel a szólónak joga van csak 

annyit s annyiban adni tudtára a hallónak, a mennyit akar, vagy a mennyire a 

dolog valósága képesíti. Rossz volna tehát: 

1. Egy halottnak harangoznak, vagy 

3. Harangoznak egy halottnak; 

de a más három esetben, – alkalmazza az olvasó, – feddhetetlen. 

3. Egészen támasztalan névnek az az előnye van az iménti felett, hogy fogalmat 

is jelelvén, ebben az esetben a megnevezettet másoktól eléggé megkülönbözteti, 

mit a határzatlan articulus az egyénekre nézve nem tud tenni. Következőleg a hol 

csak ez a megkülönböztetés a czél, inchoativumnak és tudott egészítvénynek is 

bizvást szolgálhat
56

). Például : 

„Halottnak harangoznak; haldoklónak nem.” 

„Harangoznak úrnak, de szegénynek nem.” 

Mi mind a kettő igaz lehet bizonyos körülmények között. Ez az oka, hogy 

mégis jelzőnek alkalmas kitünőleg a támasztalan név, minthogy a cselekvény 

meghatározására az érintett megkülönböztetés rendszerint elegendő, s a jelzőben 

nélkülözhetetlen accentus e szerepét félreérthetetlenné teszi. Vegyük észre még, 

hogy ily esetekben a mondat átalános és nem egyénített értelmü. 

Átmehetünk már azokra az esetekre, melyekben az irányragos határzó mellett 

másnemü is van. Léptenkint haladva, vegyük elébb csak az accusativust a dativus 

mellé, mivel példánkban azt leljük, és kövessük a 10. §.-ban számba vett rendet. 

1. Hármat a halottnak harangoznak. 

 (a halottnak hármat harangoznak). 

A halló és olvasó mindjárt sejti, hogy itt valami nincs a maga rendén. De igen 

sietne, ha azt következtetné, hogy accusativus és dativus nem alkothatnak két-tagu 

inchoativumot. Sőt bizvást igen is, hanem egyéb itt a baj, még pedig nem egy, 

hanem kettő. Elsőbben is, úgy kellene lenni, hogy az inchoativum két tagja 

rovatukhoz illő tekintetben egyenlő természetü legyen. Már pedig a kérdéses 

példában nem az, minthogy az egyik egészen határozott, a másik határozatlan 

fogalmat jelel, a mit a támasz ott léte az egyiknél s hiánya a másiknál világosan 
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 Magában az ezt kifejező mondatban éppen ez az eset van. Mert: „inchoativumnak és 

egészítvénynek” inchoativumot képez. 
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tanusít. Egyenlő szerepet tehát a hallónak a tudnivaló fogalom (a mondatzöm) 

felfogására való elkészítésében nem viselhetnek. E hát tiszta logikai hiba, a 

mennyiben nem egyrangu fogalmak vannak egy polczra, egymás mellé állítva. 

Meg is szűnik ez a hiba akár úgy, ha az egyranguságot helyreállítjuk: akár ha az 

inchoativum egyik tagját a mondatzömbe teszszük át. P. o. halottnak hármat 

harangoznak, (élőnek nem szoktak): t. i. határozatlanná tevén mind a két tagot. És 

ismét mind a kettőt határozottá téve, így: „a halottnak a harmadikat harangozzák; 

vagy a hármat elharangozták.” – Miért változtattunk egy keveset a mondaton, kis 

gondolásra kitalálhatni, valamint azt sem fogták önök elfeledni, hogy értekezésem 

1. fejezete szerint elharangozták, „harangoz” igének teljes multja. A hiba 

elenyésztetésének második módja van követve ebben: „a halottnak hármat 

harangoznak”, mint az eredeti dalban van rendezve és accentuálva. A második 

hibát a szófűzés magasb szabályai nyomán kell és lehet kimutatnunk. A teljes 

mondatban az inchoativum a talap, a mondatzöm a reá állított oszlop, s a kettőnek 

illő arányban kell lenni egymáshoz. Ha a talap igen nagy az oszlophoz, azaz, az 

inchoativum igen hosszu a mondatzömhöz képest: már rosz az arány, mert az 

oszlopnak kitünőbbnek kell lenni a talapnál. Az ezzel ellenkező jellemü mondatról 

azt itéli a közmondásos kifejezés, hogy „igen széles feneket kerít a dolognak.” De 

a mondatzöm nem csupán a n y a g i , hanem s z e l l e m i  alkat is, és kitünhetik 

nem csak hosszuságával vagy szavai számával, hanem tartalma, értelme sulyával 

is, azokkal a tulajdonaival, a melyeket a 2. §.-ben emlegettünk, s a melyeknek 

hiánya vagy tökélytelensége trivialissá stb. teszi a mondatot. Ellenben lehet a 

mondatzöm, jelesen a jelzetlen vagy jelzett ige jelentése annyira fontos, új, 

váratlan, meglepő, érdekes, (mindezeket természetesen a hallóra nézve 

viszonyosan értve), vagy utoljára a tény valódisága által oly lényegesen parancsolt 

nyilatkozat, hogy ezek az erkölcsi sajátságai, anyagi rövidségét vagy könnyüségét 

teljesen kipótolhatják, s a sulyegyent még egy „széles feneket kerítő 

inchoativummal szemben is helyre állíthatják.” Ha ez nem történik, elé áll a 

példánkban létező második tetemes hiba, mely már nem logikai, hanem syntacticai 

vagy minden esetben stylistikai vétek. Az idézett mondatban t. i. a két-tagu 

inchoativumhoz egy-tagu zöm járul; még pedig egy jelentéktelen ige, melynek 

értelme annyira nem új, hogy a halló az inchoativum kimondására maga is rögtön 

kitalálhatja és rámondhatja. Hanem azért maga az 1. forma, ha különben az itt 

kifejtett kivánalmaknak eleget teszen, magában egészen jó és feddhetetlen
57

). 
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 Korábbi syntaxisainkban, – kár hogy a Révaiét nem ismerhetjük, – a szórendről egyetlenegy 

átalános szabályt, – ha annak mondhatni, – lelünk, t. i. azt hogy „a mondatot igével kell 

végezni.” Nem akarom, nem is szükség, ezt az illetők közvéleménye által már elitélt utasítást 

czáfolgatni. Hanem szükség ám s akarom is megmondani, hogy ne higyjünk valami olyast, 

mintha megmenekedtünk volna tőle. Az ajtón kidobott szabály ugyanis az ablakon át megint 

bélopódzott az „alanyos” elmélet fedezete alatt. Mert midőn p. o. Szvorényi az igét és 

állítmányt azonosítja, s azután azt állítja fel, hogy: „Az alany rendesen az állítmány előtt áll, pl. 

A föld forog. – Az ily szórendet egyenesnek (ordo directus) mondjuk,” – mutato nomine [61] 



 

277 

 

Ne nézzék önök ezeket csekélységeknek. Az ily aprólékosságok öszvege 

alkotja a szónok numerusát, s a költő harmoniáját: ezek pedig nem csekélységek. 

Rothschild milliói utolsó elemzésben csak is krajczárokból állanak, s Pereire 

egyetlen egy reszelt aranyat se vesz el teljes értékben. – De már ideje átmenni a 

következő formákra, melyeket commentar nélkül állítunk sorba: 

2. A halottnak hármat harangoznak. 

 Hármat a halottnak harangoznak. 

3. A halottnak harangoznak hármat. 

 Hármat harangoznak a halottnak. 

4. A halottnak <harangozn<ak hármat. 

 Hármat harangoznak a halottnak. 

5. A halottnak harangoznak hármat. 

 Hármat harangoznak a halottnak. 

6. Harangoznak a halottnak hármat. 

 Harangoznak hármat a halottnak. 

Csak annyit ismétlünk a 11. §-ből, hogy az igét, még ha teljesen ismert eszmét 

jelel is, inchoativumnak igen ritkán, s magános mondatokban soha sem teszszük. E 

folyó §-ből pedig azt, hogy az articulustalan inchoativumot is csak bizonyos 

körülmények teszik türhetővé. A formák elemzését végrehajthatja maga az olvasó 

az idézett 11. §. nyomán. 

Társulhat másodszor nevező is az irányragos határzóhoz a mondatban; s az erre 

adandó példáink megint nem igényelnek magyarázatot. 

1. A gyávaság a becsületnek árt. 

 A becsületnek a gyávaság árt. 

2. A gyávaság a becsületnek árt. 

 A becsületnek a gyávaság árt. 

3. A gyávaság árt a becsületnek. 

 A becsületnek árt a gyávaság. 

4. A gyávaság árt a becsületnek. 

 A becsületnek árt a gyávaság. 

5. A gyávaság árt a becsületnek. 

 A becsületnek árt a gyávaság. 

6.  Árt a gyávaság a becsületnek. 

 Árt a becsületnek a gyávaság. 

                                                                                                                           
csak annyi, mintha azt vítatná, hogy: az állítmány, t. i. az ige, rendesen az alany után, tehát, 

mivel a dualisticus rendszer a mondatnak csak két fő részét, ú. m. az alanyt és állítmányt ismeri, 

a mondat végén áll. Hiába! Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. [62] De az 

is meg van írva, hogy „az új bort nem töltik ócska tömlőkbe: mert elszakadoznak a tömlők, és a 

bor kiömlik.” Biz’ a magyar szórend új elméletét sem lehet a subjectum-praedicatum ócska 

dualismusába önteni, mert annak forrása emezt kirepeszti. Hanem az ige s határzói 

nyugalmasabb dualismusa, e már igazi új tömlő, mely az új bort elfogadja és „mindenik 

megmarad.” 
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15. §. 

 

Ige, háromhatárzóval. 

 

Az eddigelé ismertetett határzók mind a hárman együtt is járulhatnak az igéhez. 

Mindennapiabb igazság, mintsem példával legyen szükséges tanusítnunk. Szintoly 

világos az is, hogy ezzel a rendezetek és combinatiók száma tetemesen 

megszaporodik. Igazán mondhatni, hogy a nyakunkra nő, és még mindig nagyobb-

nagyobb dagálylyal fenyeget. A lehető s használható combinatiók egyenkinti 

megvizsgálásáról hát jelenleg és ezutánra szó sem lehet, hanem átalános 

vezérelvekről kell gondoskodnunk. Igaz, hogy az eddigi esetek részletes 

tárgyalásakor alkalom szerint mindig igyekeztünk olyas elvekhez jutni; hanem az 

a kérdés, vajjon a kihozottakkal és megállítottakkal beérjük-é a most keletkezett és 

ezután keletkező minden esetekben? Jelesen, hogy a két határzós mondatokról 

vont elveket van-é jogunk három s több határzós mondatokra is alkalmazni? És 

azután, hogy alkalmazhatók-é azok az elvek a határzók minden nemeire? 

Hogy ezekre a kérdésekre felelhessünk, állítsuk össze az eddigiekben részint 

már összeszedett, részint alkalomszerüleg elszórt elveket. 

1. A mondat részei, ú. m. ige és egyszerü határzók részint tudott (tudva levő, 

ismeretes), részint tudandó (tudni való, ismeretlen, új) eszméket jelelnek. 

Megjegyezzük, (tán az eddigiek után feleslegesen, de superflua non semper 

nocent), hogy a tudott, tudandó és synonymáik a hallóra vonatkoznak. A nyelv a 

közlekedés szellemi eszköze, s a közlekedést, mint értelmezésünk fővonását, egy 

pillanatig sem szabad veszteni szemünk elől. 

A mi az elvnek alkalmazását illeti, azt vélem, nincs semmi kétség benne, hogy 

felosztásunk valamint az eddig tárgyalt határzókra, úgy a többiekre nézve is 

egyformán és kivétel nélkül érvényes ne volna. Mert hiszen minden határzó 

valami eszmét jelel, s minden eszme valaki előtt vagy tudott vagy nem tudott, s az 

utóbbit a közlekedés vonása a nyelvben tudandóvá bélyegzi. 

2. A tudottak és tudandók megkülönböztetésére mintegy gépies eszközűl a 

feltehető kérdés szolgál külön-külön minden mondatra nézve. 

Itt sem állja útját semmi a további alkalmazásnak. Mert hiszen minden 

határzónak megvan a megfelelő kérdő szócskája. Ki- vagy Mi-hez minden rag 

vagy utoljáró (viszony-szó) járulhat, s a szorosb értelemben vett igehatárzóknak, 

csoportonkint átalános kérdő szócskák felelnek meg. 

3. A mondat két fő részből állhat, ú. m. inchoativumból és zömből; mely 

u t ó b b i  a  n y o m o s í t o t t  e l s ő  s z ó v a l  k e z d ő d i k . Ha ez a 

mondatnak is első szava, inchoativum n i n c s  és a mondat csupán zömből áll. 

Ez az elv egyenesen csak a mondat alkatára vonatkozván, a határzók 

minemüségétől merőben független. 
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4. A tudandók helye lényegesen és kirekesztőleg a mondatzöm. 

Tudandó minden határzó lehet, mint a 2. pontnál megjegyeztük; tehát ez az elv 

is átalános. 

5. A tudandókat rendszerint accentuáljuk. 

Minden, eddig tárgyalt és ezután tárgyalandó határzót lehetvén accentuálni, az 

elv átalánossága felől nincs kétség. Hogy k e l l  i s  a c c e n t u á l n i , elméletileg 

bizonyos abból, hogy a magyar mondat alkata egyenesen a t u d o t t a k  és 

t u d a n d ó k  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n  a l a p u l . Az elv kifejezésében még 

sem éltünk e szóval: „mindig”, hanem csak „rendszerint”, mert: 

6. Az ige csak akkor kap o k v e t l e n ü l  és m e l l ő z h e t l e n ü l  accentust, 

mikor maga egyedül jeleli a tudandó eszmét. 

Az ige, mit nem egyszer magyaráztunk, fejedelme ugyan a mondatnak, de csak 

alkotmányos, és nem jár mindig koronával a fején, mint egykori Ottó királyunk. 

Hasonlíthatni a hajdani földes úrhoz, a kinek ha két jobbágya volt, csak az egyiket 

robotoltatta s a másikat hajdunak állította melléje, maga meg kényelmesen 

pipázott otthon. Kép nélkül: 

7. Az ige csak akkor jeleli maga egyedül a tudandó eszmét, midőn praegnans 

az értelme. 

Mit tesz ez a „praegnans”, a feljebbiekben (legközelebbről a 14. §. végén) 

részleteztük. Akkor kell kiváltképpen szemünk előtt tartani ezt az elvet, mikor két 

vagy több határzó van a mondatban. 

8. Praegnans értelmü ige, ha nem egyedül is jeleli a tudandót, kezdheti a 

mondatzömöt és természetesen accentust kap. 

Hivatkozva arra, a mit az első fejezetben a tettleges jelen és folytonos múlt 

természetéről s nyelvünkben szokott kifejezéséről írtam, meg kell itt különösen 

említenem az ige praegnansságának egy vonását, mely mások hiányában is maga 

egyedül feljogosítja az igét a mondatzöm kezdésére s következőképp’ accentus 

viselésére. Ez az eset áll bé csaknem mindannyiszor, valahányszor tettleges jelent 

vagy folytonos múltat kell vagy akarunk világosan és félreérthetetlenül kifejezni. 

E kifejezés világosságát és szabatosságát minden jelző képes csökkenteni oly 

mértékben, a mily szoros viszonyban áll jelentménye az ige cselekvényével. A 

csökkentés az elenyésztésig mehet, mit átalánosan is kimondhatni az úgy nevezett 

„igekötők” esetére, s ezek közt is kiváltan a meg és el szócskákra. De más, 

távolabbi viszonyt bélyegző jelzők is mivelhetik. P. o. az eső tegnap esett”; vagy: 

„Tegnap eső esett” mondatokban az ige csak teljes multat jelel. Holott ha a 

cselekvényre s természetének megfelelő tartós voltára akarjuk figyeltetni a hallót, 

másképp’ kell accentuálnunk: „Tegnap esett az eső”, vagy: „az eső tegnap esett.” 

Az első természetesen jobb, mert a kellő sulyegyen meg levén tartva benne, 

harmoniásabb. 

9. A tudandó határzók közzül csak egy járulhat az ige eleibe mint jelző, a 

többinek mind hátul a helye, szükséges egészítvény vagy egészítvények képében. 
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Itt ismét csak a köztudatra kell hivatkoznunk. Álljon elé, a ki bár egyetlen egy 

esetet birna mondani, melyben az ige előtt accentuált két határzó lenne magyar 

mondatban. Mig e megtörténnék, legyen szabad elvünk teljes átalánosságában 

hinnünk. 

Hisz’ az a baj, hogy még igen is átalános. Sokat foglal magába határzatlanul. 

Egy falka kérdést zaklat fel, s nem nyujt segélyt eldöntésökre. Kell-é – ha van bár 

egy tudandó határzó – szükségképp’ jelzőnek lennie a mondatban? – Mindegy-é, 

akármelyik határzót teszszük jelzőnek? – Ha nem tehetjük szabadosan, van-é 

valami átalános vagy alkalmi vonás, a mely kormányozza választásunkat? – Függ-

é ez, és mennyiben, a határzók különös természetétől? – Dönthetünk-é ez ügyben a 

még nem tárgyalt határzókra nézve is? 

A legelső kérdésre megfelelt már a 8. számu elv, melyet ide alkalmazva úgy 

módosíthatunk, hogy ha az ige értelme nem eléggé praegnans, szükséges a jelző a 

mondatban. A másodikra azok a példák felelnek, melyekben láttuk, hogy a 

jelzőnek kitünőbb szerepe van, mint a – bár szükséges – egészítvénynek, és 

ennélfogva nem adhatjuk azt a szerepet szabadosan akármelyik határzónak. A 

többire némi felvilágosítást a következő elvek nyujtanak. 

10. Ha csak egy tudandó határzó van, és az ige vagy tudott, vagy, ha tudandó, 

nem eléggé praegnans értelmü, a határzót jelzőnek, nem pedig egészítvénynek 

teszszük. 

11. Ugyan annak, ha a határzó nem annyira magában, mint csak az igéhez való 

viszonyában új vagy érdekes, úgy hogy a jelző és ige kapcsolata teszi tulajdonképp 

a tudandó eszmét. 

12. Ellenben, ha mind az ige, mind a határzó mindenik a maga erején fontos és 

jellemző, – inkább egészítvénynek illik a határzó. 

Ez a három elv, melyet minden eddigi vizsgálatainkban csak alkalom szerint és 

gyakorlatilag használtunk, de tűzetesen ki nem mondtunk, jó rendin bé lesz 

foglalva ebben az értelmezésben: a  j e l z ő  a  t u d a n d ó s á g  

f o g a l m á n a k  a z  a d o t t  k ö r ü l m é n y e k  k ö z t  l e h e t ő  

l e g m a g a s a b b  f o k o z á s a . A fokozásnak valamint az elébb használt 

praegnansságnak részletes vonásai: hogy a cselekvény, melyet a jelennen tárgyalt 

esetben a határzónak és igének kölcsönös vonatkozása, viszonya jelel, ismeretlen, 

új, meglepő, váratlan, vagy óhajtott, de hinni alig mert, alig sejtett vagy sejthető 

legyen. Külön rovatba teszem azt, a mit röviden a tény hatalmának nevezek, t. i. a 

cselekvény tettleges megtörténtét, történését, vagy állított megtörténendését, mint 

a mely az elébbi vonások hiányában maga is eléggé feljogosít valamint az ige 

accentuálására, úgy jelzős kapcsolat szerkesztésére
58

). Ez a rovat abban is 

különbözik az elébbiektől; hogy egészen tárgyias és viszonytalan vonást képez, 

holott amazokat mind csak a hallóra nézve kell érteni, s reá sem mindig tárgyiasan, 
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 Nagy szerepet játszanak ily alkalommal az úgynevezett „igekötők,” melyekről külön 

czikkben fogunk nem sokára értekezni. 
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hanem gyakran csak a mondó jó hiszeme szerint. Ez az oka, hogy élő, jelesen 

pedig párbeszédben a nyelvvel tökélyesen bíró mondó csak esetlegesen, (a mint 

minden hibát elkövethetni), és igen ritkán vét a szórend ellen. De írásban, hol 

elegyes, ismeretlen közönség áll szemben az íróval, minden lépten ki van téve a 

botlásnak, még a 10–12. pontokra vonatkozó egyszerü esetekben is; hát még több 

vagy éppen feles számu határzóval, mennyire nem szaporodnak a botlás kövei! 

Még nehezebb eltalálni a fordításokban, kivált azokból a nyelvekből, melyekben, 

mint a nyugati európaiakban átalában, a szavak határzott rende, a minket vezérlő 

elveket csak ritka és különös esetekben hagyja érvényre jutni. No de van is itt 

bukdosás, számlálhatatlan mint a tenger fövénye. 

Ezen elvek az elemzésben nyujtandó teméntelen szolgálataikon kivül, átalános 

tényeket is magyaráznak elméletileg. Többek közt alkalmazhatni ama feljebb is (a 

7. §. végén) említett jelenség világosítására, miért hogy határzatlan név sokkal 

alkalmasb jelzőnek, mint egészítvénynek? Annak kell lennie, mert éppen 

határzatlansága miatt nem bir oly független, ön lábán álló lenni, mint a határozott 

név; a milyennek kell pedig lenni 12 számu elvünk szerint az egészítvénynek. 

Vannak nevek és igék, melyek csak támasztalan jelzős kapcsolatban olvadnak 

szorosan egy praegnans cselekvénynyé, úgy hogy midőn más erősebb jelző az 

elébbit egészítvénynyé űzi, már veszteni látszik a hatásából. Ilyek: ellent áll, 

szembe száll, nyakát szegi, kétségbe esik. Ha így fordítjuk: nem áll ellent, áll 

ellent, ritkán száll szembe, csak egyszer szegi nyakát, soha sem esik kétségbe, már 

lazább a viszony az ige és határzója közt. Még azt is jegyezzük meg, hogy a 

példákul felhozott mondatokban a volt jelzők pótló, és nem szükséges 

egészítvényekké váltak. 

Megmagyarázzák elveink továbbá azt is, miképp juthatott némely magyar 

nyelvész ahhoz a haszonvehetetlen „ellentétes módszer”hez, melylyel a jelzőnek 

való határzót akarja kipuhatolni. Ezt a „nem”es próbát Szvorényi igenlegessel 

toldja meg: p. o. szőlejét ajándékozta Pista öcscsének; – t. i. éppen szőlejét s nem 

házát
59

). Jobb ugyan így se lesz, mert akárhogy accentuáljuk a példát, minden 

esetben „éppen Pista s nem János” és „éppen az öcscsének s nem bátyjának” 

ajándékozta. Legkisebbé sincs hát elemezve sem kipuhatolva a nyomosítás oka. 

Mégis kell valaminek lenni benne, hogy oly készségesen elfogadta minden 

nyelvtanár. Lássuk, mit mond reá a mi elméletünk a többször idézett elvek 

nyomán. Azt, hogy a mondó a „szőlejét”tel vélt legnagyobb újságot, vagy 

legfontosabb tudandót, mondani a hallónak; még pedig két okból. Vagy azért, 

mivel imez tudta, mennyire ragaszkodott „Pista” más birtoka felett a „szőlej””hez, 

s felettébb meglepő hír neki, hogy mégis megvált tőle; vagy pedig kétségben volt a 

halló az iránt, hogy melyik birtokát „ajándékozta Pista az öcscsének”, sőt lehet, 

hogy egyebét s nem a „szőlejét” vélte vagy hitte elajándékozottnak. Az első 

esetben az „éppen”-nel, valamint a másodikban a „nem más”-sal való magyarázat 
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igen is illik; de nem világosít, nem dönt és nem utasít, sem egyik sem másik. Hogy 

is lehessen ezt akár követelni, akár reményleni egy eszmétől a másikra nézve, 

melylyel a világosságnak azon fokán áll, midőn mindketten azon viszonyok közt 

léteznek? Mint az iménti elemzésből kitetszik, az „éppen” és a „nem más”, nem a 

tény tárgyias mivoltára vagy minőségére, hanem a h a l l ó  t u d á s á r a  

vonatkoznak. Igen, de erre s éppen hasonló módon a jelző accentuálása is. Miképp 

utasíthasson hát mást, a minek magának is utasításra van szüksége? Miképp’ 

lehessen próbaköve valami egy másnak, midőn mindkettejök valódiságát, 

kellőségét vagy minőségét csak azon próbakő eszközlésével tanulhatni ki? „Vak 

nem vezethet világtalant, mert mind a ketten a verembe esnek”, azt mondja Urunk. 

Nem magyarázatnak, vagyis a dolgot más oldalról tüntető rajznak, hanem 

próbának rosz az „ellentétes módszer”, s ajánlói abban hibáztak, hogy azt a mi 

lényegesen alanyias, ők tárgyiasnak adták ki, és annak hiszik maguk is. Annyira 

nem az pedig, hogy bizonyos dolgot, melynek „éppen az” és „nem más” léte 

világos és szembetünő, éppen jelzővel nem fejezheti ki józanon vagy nevetség 

nélkül. Ha pl. a jótékonyságáról ismeretes „Péter”ről azt mondaná valaki: „Péter 

egy koldúsnak alamizsnát adott”, az accentuált szó csengésére majdnem elnevetné 

magát a halló, s azt kérdezné: „de mi az isten csudáját is adott sőt adhatott volna 

Péter a koldusnak egyebet, mint éppen ’alamizsnát’?” Van ugyan a „nem lehet 

más”sal jellemezhető tárgynak igénye a jelzőséghez egy különös esetben: de 

ebben is nem tárgyias, hanem a mondóra nézve alanyias körülmény határoz. T. i. 

midőn a mondót akár érzékei tanubizonysága, akár okoskodása úgy meggyőzi 

valamelyik határzónak az igéhez való viszonyáról, hogy másképp’ lehetőségét 

képtelennek tartja, a „tények hatalma által sürgetve” elűl teszi jelzőűl azt a részéről 

praegnansnak tartott határzót. – „Búzát visz Péter a vásárra”, ezt a mondatát imígy 

commentálná a mondó a hallónak: „ön nem látta, de én l á t t a m  a szememmel, 

hogy éppen azt visz”, vagy pedig: „ön n e m  t u d j a ,  d e  é n  t u d o m , hogy 

neki nincs e g y é b f é l e  gabonája eladó.” A meggyőződés hát, hogy éppen búzát 

és nem zabot vagy árpát visz, igen is megvan; de következik-é abból, hogy 

jelzőnek tegye a mondatban? Miért nem következik hát a németre, francziára, 

ángolra, olaszra nézve? De következik ám azokból a körülményekből, melyek 

benne ezt a meggyőződést is keltették, hogy a búza eszméjét kiválólag élénken 

állították képzelődése eleibe, a minél fogva azt tartotta a többi határzók közt a 

legpraegnansabbnak, s mint magyar azt rendezte a nyomosításnak legkedvezőbb 

helyre, az ige tőszomszédjába elűl. Hisz’ a rendezésben nem az a kérdés: miért 

nem a „zabot” vagy „árpát”, vagy a hány ellentéte van a búzának, hanem: miért ne 

„Péter” vagy a „vásárra” legyen a jelző? T. i. választás a három határzó közt 

lehet, s ellentéte mind a háromnak van és egyformán van. Az azonosság fogalma 

eszmetársulatban van minden bizonynyal a jelzővel, és ez a viszony adott lételt 

mélyebb vizsgálat és elemzés hiányában az ellentét oly széltiben s kritika nélkül 

bévett próbájának. De szintúgy megvan az az eszmetársulat a többi határzók 



 

283 

 

irányában is, és így éppen azt a bogot nem oldja meg, miért jelentkezik kitünőleg a 

jelzőnek szánt határzónál? 

Visszatérve jelen vizsgálatunk tűzetes tárgyához, azt gondolom nincs semmi 

előre látható ok, a mi a közelebbi 3 elvnek bárminémü határzóra való kiterjesztését 

és alkalmazását ellenzené avagy csak kétségbe is hozathatná. 

13. Midőn több tudandó határzó van a mondatban, azt, hogy melyikök foglalja 

el a jelző helyét, vagy átalában elfoglalja-é valamelyikök, ismét csak a 10–12. elv 

viszonyos és összehasonlító alkalmazása dönti el
60

). 

Csak egy kérdés járul itt még a 9. elv alkalmával tárgyaltakhoz: van-é több 

egészítvény esetében valami meghatározható rangsorozat köztök? 

Nincs kétség benne, hogy a szükséges egészítvények közt praegnans voltukra 

nézve árnyalati különbség ne lehetne, és valóban van is. De hogy az árnyalat 

felsőbb vagy alsóbb fokozatát a sorban elébb vagy hátrább tétel jeleli-é, eldönteni 

nem lehet. Valószinü, hogy élőbeszédben a nagyobb praegnansság sürgetése elébb 

mondatja ki az illető határzót a többinél; holott írásban, sőt megfontoló, higgadt 

beszédben és ugyan az az ok éppen leghátul keresteti a nagyobb nyomatosságot. 

De szabálylyá ezt sem emelhetni. Mindenek felett tiltakoznunk kell a M. Ny. 

Rendszerebeli peremptorius határozat ellen, mintha t. i. a „nyomosság az igétől 

való távolság szerint mind inkább kisebbednék”, mi semmi tekintetben nem áll, s 

mint átalános állítás merőben valótlan. Sokkal inkább elfogadhatni erre az esetre a 

Szilágyi elvét, mely szerint az egészítvények „állásrende” – (de a világért sem „a 
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 Vegyük fel például a Szv. mondatát: „A gróf villámhárítót tétetett a házára,” és tegyük hogy 

„villámhárító” és „házára” a tudandók. 

Elsőben is azt veszszük észre a 10. elv nyomán, hogy „tétetett” sokkal szélesb s már csak 

ennél fogva is határzatlanabb értelmü ige, mintsem figyelmünket kielégítni képes volna; tehát a 

két határzó közzül egyiket jelzőnek kell tennünk, s a másik egészítvénynek marad. 

De melyiket hová? Az a kérdés. 

A 11. elvet tekintetbe véve úgy leljük, hogy a „házára” nem hogy magában, de az igével 

kapcsolatban sem állít elé valami új vagy érdekes eszmét. Mert hogy valaki valamit a házára 

tétessen, nagyon is mindennapi dolog. Ez a határzó hát a jelzőségre nem érdemes. A másik 

ellenben az igéhez kapcsolva imígy: ”villámhárítót tétetett,” elég praegnans cselekvényt állít 

képzelődésünk eleibe, mely a „gróf” által felébresztett figyelmünket megjutalmaztatni elég 

alkalmas. E lesz tehát a jelző. Mi több: az így érdekesített cselekvény az addig egészen közönös 

határzónak- („a házára”) is jelentékenységet ád, melynél fogva nem csak pótló, hanem 

szükséges egészítvénynek is beillik. Mert midőn halljuk, hogy „a gróf villámhárítót tétetett”, 

csakugyan kiváncsiak leszünk megtudni, vajjon valamely középületről, egyházról, iskoláról, 

magtárról, vagy, csak saját házáról gondoskodott-é? 

Sapienti satis [63], mivel nem tankönyvet írok. De hogy ennyi „sapiens”-nek is megérdemli a 

figyelmét, hinni bátorkodom abból, hogy ámbár az ily csekélységnek látszó vonások 

nélkülözhetetlen elemeit s hatályos tényezőit teszik a jó magyar eléadásnak, elemzésére még 

eddig egy nyelvészünk sem méltatta. Külfölditől meg nem lehet tanulni, mert nyelvének 

mereven, legalább a miénkénél sokkal merevenebb szerkezete ilyes vizsgálatokra sem okot, 

sem alkalmat nem nyujt. Legfeljebb a vers- és prózabeli szórend közt tesznek egy kis 

különbséget vele. 
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mondat minden fő részié”) – „az eszmék elmebeli keletkezése rendétől függ.” De 

ezt is csak romlatlan nyelvérzékü magyar beszédére, egészen eredeti irományára 

nézve ismerhetni el; fordításban, midőn bizony az eszmék az idegen mondatbeli 

szórend szerint keletkeznek, merőben haszonvehetetlen elv. Segít néha az a 

körülmény, hogy az egészitvények egymásra vonatkoznak; mert ilyen esetben a 

határzót a határzott eleibe sorozzuk. Minden más esetben esetleges viszonyok 

döntenek. 

14. A tudottak részint az inchoativumban, részint a mondatzömben, (az ige után 

mint pótló egészítvények), foglalhatnak helyet. 

Ez ismét oly széles engedményü szabály, oly „könnyü iga”, hogy bizony nincs 

és nem lehet oly nemü konok határzó, mely szivesen alája ne adhatná a nyakát. Az 

inductio is a mellett tanuskodik, hogy mindennemü határzót hallunk 

nyomosítatlanúl hangzani, hol az ige előtt, hol utána. 

De éppen e szélességénél és határzatlanságánál fogva hagyja fellebbenni azt a 

kérdést, vajjon a nem nyomosított határzók elrendezését egészen rá lehet-é hagyni, 

minden szabály és utasítás nélkül, a beszélő vagy író önkényére? Koránt sem; mert 

bizony nagy esetlenségek jöhetnének ki belőle, melyekre legio a példa. De biz’ 

azzal sem biztathatjuk magunkat, hogy minden esetre szolgáló, átalánosan utasító 

elveket birunk felfedezni. Annál bajosabb, mivel nem csak az a kérdés, minő 

rendet tartsunk a pótló egészítvények sorolásában; hanem még más kettő is: t. i. 

van-é megállapított rangsorozat a pótló és szükséges egészítvények közt? És még: 

van-é bizonyos és átalános jellemvonás, melynél fogva a határzókat biztosan meg 

lehessen osztani, és egyfelől az inchoativumba, másfelől a mondatzömbe 

rendezni? Félő, hogy a mi, utasító elveket megkísértünk, inkább a „quid consilii?” 

mint a „quid juris?” [64] maximáján alapulnak. 

15. A mely eszmék a mondatzöm értelmének mellőzhetlen alapul, szoros 

feltételéül szolgálnak, azok kifejezéseit inchoativumba helyezzük. 

A 16. melyek a mondatzömmel lazább viszonyban vannak s inkább mellékes 

körülményeknek tekinthetők, az egészítvények közt lelhetnek helyet. 

17. A pótló és szükséges egészítvények közt semmi határzott rangsorozatot 

szabni nem lehet. Valamint azt sem követelhetni, hogy a pótlók együtt s a 

szükségesek megint együtt külön két csoportot alkossanak. 

Mind a két követelmény ellen számos és feddhetetlen példák tiltakoznak. 

18. Az inchoativum két vagy több tagja határzottság tekintetében a lehetségig 

egyfélék legyenek. 

Ezt a 14. §. 1. pontjában állított elvet annyira tiszteletben tartja az élet nyelve, 

hogy még az inchoativum és jelző közti viszonyra is kiterjeszti néha. Példákat 

főképp’ a közmondásokban lelünk: „Szükség törvényt ront; – Kéz kezet mos; – 

Ebnek eb a barátja” stb. 

19. Az izlésnek is nyomatékos szava van a tudottak rendezésében, s a mondat 

részei közt a sulyegyen megtartását követeli. A kelletinél több ragu inchoativum 
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igen nagy feneket kerít a mondatnak; a pótló egészítvények túlzott száma 

pongyolává teszi. 

„Pista tegnap részegen jött haza a vacsoráról.” Illően kiegyenlített mondat. 

„Pista tegnap a vacsoráról haza részegen jött.” Nagy feneket kerítő mondat. 

„Részegen jött haza Pista tegnap a vacsoráról.” Pongyola mondat. 

Si quid nosti rectius istis: candidus imperti, si non, his utere mecum! – Azt 

gondolom idővesztés volna részletesen alkalmazni az adott elveket az igéből és 

három határzóból álló mondatok rendezésére. Olvasóm vagy kritikusom maga is 

megteheti. 

 

 

16. §. 

 

A többi ragos nevek, mint határzók. 

 

Kalauznak a M. Ny. Rendszerét veszem, melyet az adatok teljességére nézve 

újabban is csak dicsérettel említhetek. 

1. C s e r e -rag: ért. – Cserélni azzal a feltétellel, legalább abban a 

véleményben szoktunk, hogy a mit k a p u n k  a cserében, a n n y i t  ér, mint a 

m e n n y i t  az, a mit a d u n k . Azt hiszem elég értelmes; annak a sanyaru 

kritikusnak pedig, a ki netalán azt kivánná, hogy magyarázzam ki azt is, mit tesz 

az „a n n y i t  é r ”, csak annyit felelek, hogy nem követelheti tőlem azt, a mit 

Európa legjelesebb tudósai a nemzetgazdasági téren száz évtől fogva mind e mai 

napig sem tudtak elméletileg meghatározni. Ez azonban nem gátolja, hogy az 

emberek széltiben ne használják gyakorlatilag a sokat vítatott és soha el nem 

döntött kérdésbeli fogalmat. 

Ez a fogalom, ú. m. az egyetértés (aequivalentia) eszméje, éppen csak a csere 

által jött létre, s a végett is van közéletbeli forgalomban. Minthogy pedig az -ért 

ragban az egyetértés eszméje rejlik, mint átalános, fő és minden mellék értelmeit 

magában foglaló vonás: azt hiszem, méltán nevezhettem csereragnak. Kalauzom 

magyarázata: (Azok) „a nevek, melyek valaminek okát adják, vagy értékét, becsét 

határozzák meg, ért raggal járulnak stb.” – mint láthatni, egyez félig az enyimmel. 

Szerkesztői azonban a nem egyező részét tartották fontosabbnak s 

lényegesebbnek, mert a kérdéses ragot „okadó”-nak nevezték. Velök tartanak Imre 

és Szvorényi is. 

Én hivatkozva arra a mit az irányrag alkalmával mondtam, most is azt állítom, 

hogy a nyelvalkotó szellem minden ragban egy fő és alap eszmét testesített, 

melyben minden netalán eltérőnek látszó jelentéseinek egyesülni kell. Vagy azt a 

felsőbb eszmét kell hát kimutatni, melyben az o k  és az e g y e t é r é s  

összeolvadnak, vagy azt, hogy valamelyikök a másikban bé van foglalva. Azzal 

kecsegtetem magam, hogy az utóbbi kivánalmat birom teljesítni. 
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Az, a mit oknak nevezünk, utolsó elemzésben csak egy külön esete az 

egyetérésnek. Lássuk egy példában – pour fixer les idées – mint a franczia 

tudományias közmondás szokta kifejezni. „A tűz éget”: ennek az okát kérdi valaki. 

S mit felel a természet-tudós: „az éghető anyag részecskéi a meleg magasabb 

fokán egyesülnek az élenynyel, s együtt az elébbitől különböző testet alkotnak.” 

Íme! azt az eszmesort, melyben az iskolázatlan elme képzeli az égést, a tudomány 

felcseréli amazzal egyetérő más eszmesorral. Ennyi az egész! Vegyék önök 

figyelemre azokat a „mert”eket, melyekkel a tudomány a „miért”ekre felel, s 

minden esetben azt a viszonyt fogják fellelni; tehát: az ok eszméje az egyetérés 

eszméjébe belé van foglalva; e felsőbb, az alsóbb fogalom
61

). És ezzel az én 

nevezetem helyes volta bé van bizonyítva. Magának az eszmének helyességét 

pedig bébizonyítja minden példa elemzése
62

). 
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 A közélet az ok-ot nem a szövegben fejtegetett fogalmában veszi és adja. De igen is abban a 

tudomány: jelesen a mathesis és physika. Ellenben a nyelvalkotó szellem úgy látszik, a 

közélettel tart, és az okot egyfelől a cselekvő valamiben keresi, s kifejezésére a nevezőt 

teremtette; másfelől oly valamiben, a miből, a mitől, vagy a honnan származik valami, s az 

eszme zászlójául ez értelemben a genitivust és ablativust tűzte ki. – Még egy okkal több, hogy a 

csererag-ot ne nevezzük: okadónak. 
62

 A M. Ny. Szót. szerint: „– ÉRT, . . . . 1) Járul bizonyos értéket, árt, becset tartalmazó 

nevekhez, midőn azok csere, megváltás, érdem, díj, jutalom, illetőleg büntetésképen valami 

hasonló értéküvel viszonoztatnak. E lovat száz forintért adom. Ajándékért ajándékot kapni. 

Borjuért csikót adtak neki. E kötet bankjegyért ezüstöt kérek. A vett jószágért fizetett ezer 

forintot. Bérért szolgál. Szemet szemért, fogat fogért. Büneiért lakol. Jó tetteért jutalmat, 

dicséretet nyer.” Mindezekben világos az alkalmazás, könnyü az elemzés. A szerkesztők 

elmélete is tökélyesen megegyeznék a miénkkel, ha úgy nem tennének, mint az a szenvedélyes 

lovas, ki midőn az országuton akadály nélkül nyargalhatna, félre való ösvényt keres, hogy 

alkalma legyen sövényt vagy sánczot ugratni. Cz. és F. maguk ástak sánczot maguk előtt, 

midőn értelmezésökbe minden szükség nélkül felvették, hogy azoknak a neveknek, melyek 

mellé ért járul, „bizonyos értéküeknek, áruaknak, becsüeknek kell lenni.” Mert ez által 

elállották az útját, hogy az ilyeneket mint: „Fiáért fizet, barátjáért kereskedik, jót áll” stb. az 

elébbi példák szerint elemezhessük. Mert hiszen „fia,” „barátja” stb. nem árúk! Ugratni kell hát 

szerkesztőinknek, s ott hagyva a „csere, megváltás” stb. eszméjét, imez ártalan tárgyak 

kedviért, más jószágára, tilosba szöknek, midőn ezt írják: „Különösebben vonzatik oly igéktől 

és nevezőktől, melyek helyettes viszonzásra vagy cselekvésre vonatkoznak.” No erre az a 

szegény „helyett,” mint káros gazda elmondhatná: „hiszen étették volna le a vetésemet, csak ne 

taposták, gázolták volna le oly éktelenül a földemet!” Ugyanis valótlanabb állítást 

érthetetlenebb rosz stylusban mondva aligha hallottam vagy olvastam valaha. Nem vesződöm 

nyelvtani sem logikai elemzésével, csak azt jegyzem meg, hogy könnyebben s világosabban 

fejezhették volna ki pótló értelmezésöket a M. Ny. Rendszere szerkesztőivel imígy: 

„Használtatik az ért rag . . . . . . Helyett gyanánt.” Az állítás így is valótlan; de legalább érthetni. 

Valótlan elsőben annál az átalános elvnél fogva, hogy egyik viszonyragot a másik helyett soha 

sem használhatni, melyet már eléggé megvítattunk. De valótlan különösen ez esetben azért is, 

hogy a reá felhordott példákat mind elemezhetni a rendes értelemben. „Fiá é r t  fizet” az, a ki 

fizetése által fiát valamitől megváltja, valami kötelezés alól felmenti. „Fia h e l y e t t  fizet” 

ellenben az, a ki azt, a mit a f i á n a k  kellene bizonyos alkalommal fizetni, maga fizeti ki. 
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Az elemzés újra meg újra kimutatja, mily tévelygőleg és tévesztőleg állítják 

nyelvtanáraink, hogy egyik ragot a másik „gyanánt” vagy „helyett” használhatni. 

Hiszen nem azért állította fel a nyelv az ő rovatait, hogy a járatlanság és 

tudatlanság összegalázolja korlátaikat. Ha még annál azonosabbnak látszanék is 

különböző ragu két szó jelentése, mindig meg van köztök az árnyalatbeli, még 

pedig sokszor nagyon tetemes különbség, melyet csak kontár vagy szeles kutató 

nem veszen észre. Ez a jellemzés nem érdekli a M. Ny. R. szerkesztőit, mint a kik 

nem rosszúl, vagy felszinesen, hanem átalában nem is elemezték. Nem, különösen 

akkor, midőn azt írták, hogy „az ért rag helyett és miatt gyanánt használtatik,” 

mihez Szvorényi még azt ragasztja, hogy: „Árt vagy becset határzó neveknél az ért 

ragot magyarabban (!) tehetni ki on, en, ön felható raggal.” Meg azt, hogy „Mikor 

a bensőbb, erkölcsi ok, magából az alanyból indul ki, ért helyett ból, ből ragot 

nyer az okhatárzó”
63

). Erre csak azt lehet mondani, hogy: litterae sunt 

                                                                                                                           
Merőben különböző két dolog, melyeket valamint tettben, úgy kifejezésben sem vét senki más 

öszve, csak – nyelvtanár! 

A M. Ny. R. még „miatt” gyanánt is használhatja az „ért”-et, mi körűlbelül annyi, mintha azt 

javasolnák, hogy nyárban fűtsük bé jéggel a szobánkat. Mert „miatt” és „ért” oly különböző két 

viszonyt jelel, mint a kénytelenség és szabad akarat; bárha a M. Ny. Szótára a végokot, miatt”-

al is jelelteti. Csak azt kérdeném tőle, ment-é valaha magyar ember „ló miatt” vásárra? Vagy 

mulatás miatt játékszínbe? Végokot czél nélkül nem gondolhatni, a czélnak pedig a miatt csak 

ellenzője lehet, más köze nincs vele. Midőn Bajza azt énekli: „Miattad szép hazám, miattad 

vérzem én,” sem azt nem érti, hogy szive vérzésinek, azaz gyötrelmének czélja a haza; sem azt, 

hogy táplálni szándékozik vérével a hazát, mint pellikán a fiait, hanem hogy a haza állapota 

bánatot okozó, keltő, sugalló tárgy reá nézve. – „Végett” igen is vonatkozik a végokra; de 

akármit mondjon a M. Ny. Sz., nem egy értelmü az „ért”tel. Nem, elsőben azért, mivel a csere 

stb. eszméje nincs meg benne. De nem másodszor azért, mivel végett mindig cselekvényre 

vonatkozik, concret tárgyhoz csak ért járulhat. „Pénz-hozás végett,” lehet mondani, de „pénz 

végett” nincs magyarúl, a nem is helyette mondjuk „pénzért,” hanem mivel csak így jó. Az 

efféle összecserélgetések következése aztán az olyan stylus, a milyenben ez előtt egy vagy két 

évvel egy, minden hirlapot békóborlott „ujdondászi” czikk vala írva, t. i. hogy: „Leobenben egy 

kocsist lopás végett elfogtak.” Szvorényi (313. §. Jegyz.) jól megkülönbözteti a hármat. 

Kárpotlásúl az ért synonymájának teszi a ból, ből-t és on, en-t. 
63

 Szv. M. Ny. 313. §. Jegyz. Felüleges és elégtelen elemzés következése az ilyen állítás. Lehet 

valamit „két forint o n,” lehet „két forint é r t” adni, de különböző jelentéssel. Az első csak azt 

teszi, hogy az alkunk két forint o n állott meg, mint egy alapon; a másik azt, hogy az adó két 

forintot kapott cserében az é r t  a mit adott. Ha így haladnánk tovább, illő megfontolás nélkül 

azt is kellene mondanunk, hogy val, vel is synonymája az ért-nek. Mert „pénzzel szerzik a 

jószágot,” – „pénzzel járják a búcsut,” – „aranynyal váltanak,” stb. – Nem különben elégtelen 

analysis következménye egy további észrevétele is az idézett írónak. „A jó szokás, úgy látszik,” 

azt mondja, „azon különbséget teszi a kettő” (ért és on, en) „közt, hogy a v é t e l s z e r z é s  on 

en raggal, az adás, átengedés pedig inkább ért raggal vonzza a határzót, mint: két garas-on nem 

sok sáfrányt vehetsz. Két garasért nem sok sáfrányt adnak.” Sok jó magyar előtt lehet, velem 

együtt, ismeretlen ez az állított „jó szokás.” Sőt két garasért éppen úgy vehetni sárfrányt, mint 

két garason adni. Egy pár külön mondatból nem kell mindjárt hímet varrni. Ellenkezik ez az 

inductio szabályaival, sőt lényegével. – A mi az értnek ból ből-lel való felcserélését illeti, erre a 

találmányra csak az okviszony egyoldalu felfogása adott alkalmat. Az átmenetek törvényétől 
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patientissimae. [65] Kényes fülü magyar a helyett vagy miatt gyanánt használt, ért 

hallására éppen azt a bántó érzelmet tapasztalja, a mit – Szilágyiként: „még most” 

– reménylem minden magyar érez, midőn nyelvünkbe kóstolt idegen azt mondja, 

hogy: „én a gazdászattól beszélek”, holott a gazdaságról akar beszélni. De azért 

hogy az ő nyelvén mind a két ragot von vagy de teszi, mi a magyar nyelvtanban 

talán csak még sem fogjuk azt a szabályt állítni, hogy a tól-t ról helyett vagy 

gyanánt is használhatni? Valamint a franczia sem zavarja s véti össze az ő vers, 

envers, contre praepositióit, ámbár a németnek mind a három csak gegen. De a 

franczia nyelvtanár nem mondja ám a gegen kedviért, hogy vers-t envers helyett, 

vagy ezt contre gyanánt használhatni. A synonymia nem zűrzavaró, hanem 

megkülönböztető tudomány, voltaképpen. 

2. „S e g í t ő -rag: val, vel.” – Jól talált név, mely ellen nincs és nem lehet 

semmi kifogásom. A val-lal jelelt határzó mindig eszközt tesz ugyan, de úgy, hogy 

a társulás eszméje is szintoly kimaradhatatlanúl benne van; s ez az oka, hogy nem 

lehet megfordítva állítni, hogy minden eszközt val-os határzóval fejezünk ki. A 

segítés mind a két jellemvonást magában foglalván, sokkal szerencsésebb név, 

mint ha a latin, szanszkrit és orosz nyelvtanokat követve „instrumentalis”nak 

hivnók, mint Imre és részben Szvorényi. Oly nemü személyesítése fekszik benne 

az eszköznek, mint a melyet az irányragos nevekről jegyeztünk meg. Valaki 

ellenünk vethetné: „No hiszen, hogy ebben: „Karddal verekedik”, eszköz a segítő 

ragos szó, azt értem, de már ebben: ,ellenséggel verekedik’, mikép lehessen eszköz 

az ellenség?” Erre csak azt kérdeném vissza, hát az ellenvető tudna-é ellenség 

nélkül verekedni? Igen is, eszköze az ellenség a verekedésnek, még pedig 

kikerülhetlen eszköze, s innen veszi erejét az a gúnyos kifejezés: a levegővel 

vagdalkozik. Átalános értelmezésünk minden esetre kielégítő magyarázatot adhat 

és ád; hanem egy nagyon békapott visszaélés, – melyért a fordításoknak tartozunk, 

nem hálával, hanem a legélénkebb megrovással, – külön említést igényel. 

Mondjuk el egy tisztelt iró szavaival: „Germanistáink, mint nyelvszépséget 

honosíták meg az effélét: ,nyargal a huszár, forgóval süvegén, karddal az oldalán’ 

stb. s nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni, hogy ezt a magyar ki tudja 

fejezni rövidebben, s elénkebb hatással: ,nyargal a huszár, süvegén forgó, oldalán 

kard’
64

). Tökélyesen egyetértek az íróval, mindazáltal nehogy német közmondás 

szerint, a feresztő lével a gyermeket is kiöntsük, egy kis észrevétellel kísérjük. A 

felvett példa tiszta leírás töredéke, s mint olyat okvetetlenűl kárhoztatnunk kell, 

még pedig elméletünk szerint azért, hogy a „karddal”, forgóval” még csak 

árnyékát sem viselik az eszköz képének
65

). Ellenben így: „késsel jött nekem (hogy 

megöljön)”, vagy: „feltett kalappal lépett a szobába”, vagy pedig: „megérkezett 

                                                                                                                           
segítve majd még azt is kimondhatnók, hogy valamennyi rag, mind egyik a másiknak a 

helyettese!! Zeyk János költőnk „Dekebal”jában irá hogy: „Minden ember, csak egy ember!” 
64

 L. Szépir. Figyelő. I. évf. 1861. 36. sz. 563. l. 
65

 Ezt divatos stylussal így irnák: „az eszközt még csak nem is árnyékképviselik” vagy 

„képárnyékviselik.” Ez aztán nem pongyola bezzeg! 
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egy zsákkal a hátán,” nem lehet hibáztatni a segítő ragos határzókat. Ezekben 

ugyanis mindenütt ott lappang, ha nincs is kimondva mint a legelső példában, a 

czél eszméje, melynek eszközéűl szolgál a val, vel-es név. De csak is ily esetben 

helyeselhetni, mondom, a midőn t. i. az A. J. javaslotta nevező nem tenné meg a 

szolgálatot, sőt félreértést is okozhatna. – A val, vel ragos határzót is 1001 igével 

„vonzat”ja a M. Ny. R. Újra azt mondom reá, hogy szótárba való, mert a segítő rag 

helyes értelmezése mindazokat a szabályokat magában foglalja
66

). 

3. Á t a l a k í t ó -rag: vá, vé. – Kalauzunk f o r d í t ó  ragnak nevezi, s nem 

veszi észre azt a furcsaságot, hogy éppen a fordít igéhez járul legritkábban, s 

                                                 
66

 Minden rovaton keresztűl alkalmazni feles fáradság volna; csak olyakat említünk meg, a 

melyekhez különös szólónk van: 

M. Ny. R. 118. §. 1) . . . . . „val, vel ragos szókat vonzanak . . . . c) Bővölködést és birtokot 

jelentő (igék), mint bővölködik, bir, p. o. a Tisza h a l l a l  b ő v ö l k ö d i k ; sok ezerek-k e l  

b i r .” – Megjegyzem elsőben alakilag, hogy e szabálynak a szerkesztése sem éppen ablakba 

tenni való minta. Két ige kedviért két átalános rovat s minden kapocs nélkül egy pontba 

foglalva – nem mutat sem mesteri nyelvész- sem nyelvészi mester- kézre. De lássuk tartalmát. 

„Bővölködik” segítő ragos szót vonz: ha ez a szerencsétlen kifejezés tesz valamit a magyar 

syntaxisban, csak azt teheti, hogy „bővölködik” egyedül csak val vel ragos szóval párosul. Úgy 

de a M. Ny. Szótárában – (melynek gondos szerkesztését számtalan esetek közzül tanusítja az 

is, hogy „bővölködik”-nél synonyma gyanánt van felhozva: „duskálkodik;” holott az utóbbi 

czikk alatt egy betüvel sincs említve a „bővölködik”nek megfelelő értelme. Igaz hogy 

kárpótlásúl a „dúslakodik” merőben ki van hagyva.) – azt olvassuk hogy: „étel b e n ital b an 

bővölködni,” és „a kinek pénze van, mindenben bővölködhetik.” Az idézett nyelvtan az utóbbi 

„vonzat”ról semmit sem szól. Szabályának ez a része tehát minden esetre hibás. Még sokkal 

hibásabb a második része, melynek czáfolatát megírta Arany J. (Sz. Figyelő I. 1861. 36. sz. 

564–8. l.) én magam is érintettem (i. h. 30. sz. 467–8. l.) Itt csak azt ragasztom hozzá, hogy az a 

többször érintettem tisztelet, mely a magyar nyelvben a birtok eszméje iránt mutatkozik, ebben 

is nyilvánul. A nyelvalkotó szellem ugyanis nem nézte csupa segítő s a cselekvényben részes 

eszköznek, hanem nevező formában, tehát a lehető legszorosabb viszonyban forrasztotta össze 

az igével s megkülönböztetésére csak a személyragot használja: házom van, földem van. 

A következő (f) pontban a bir megint eléjő abban a jelentésben, melyben segítő ragos határzó 

járulhat jó magyarsággal hozzája. Hanem itt megint az a fogalomzavaró hiba van, hogy a 

szerkesztők a „bir-t” (p. o. ebben: Pál nem bir fiá v a l) „mérközést jelentő igének” nevezik. 

Szeretném elemzését hallani! 

Ugyanott a (h) pont: „a kérkedést jelentők,” azt mondja, val, vel ragos szókat vonzanak. 

Helyesen; mert az illető határzók a kérkedésnek segítő, a cselekvényben részes eszközei. Csak 

azért a kirívó germanismusért említem meg, a mi már a közbeszédben is széltiben békapott, s a 

mi abban áll, hogy a szóban forgó igéket s hasonló értelmü neveket ra, re ragos határzókkal 

párosítják: p. o. „büszke v. büszkélkedik a nemzetségé r e.” Anathema esto! 

„A nevel ige, midőn táplálást jelent, csak néha veszi fel a val, vel ragot,” (i. h. k.) Alaki és 

anyagi hiba. Az ige soha sem veszi fel a val, vel ragot, hanem a határzója. És „nevel” soha sem 

jelent „táplálást.” „Szénával” magyar nem „nevel” lovat. Tarthatni tarthat. 

Az idézett czikk 3) pontja alá foglalt szabályokról, melyeknek másolásával csak papirosat 

vesztegetnek, egyebet nem mondhatni, hanem: rudis indigestaque moles. [66] Angolúl: 

„rubbish.” 

Szvorényinál a val, vel alkalmával (314. §. Jegyz.) néhány synonymikai helyes észrevételt 

olvasunk. Imre a M. Ny. Rendszerét kongja vissza. 
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ilyenkor is helyváltoztatást jelent, valamint a hová? kérdésben. Aztán itt is 

eléhozza azt a szerencsétlen cserét, azt állítván, hogy némely esetben „a vá, vé” 

elhagyásával is össze lehet a nevekkel kötni” az igét. Mintha bizony: „az ige t e s t  

lőn” nem volna tiszta latinismus és ennyiben hibás; és mintha mindegy volna: 

„katona lett” és „katoná vá lett.” Hisz’ az első példa csak ily formán kiigazítva jó: 

„az öcsémből katona lett”, mint ebben láthatjuk: „nem tudom, mi lesz a 

gyermekeimből.” A második pedig csak úgy lehet helyes, ha jelzővel toldjuk, 

például így: „jó katonává lett” s még így is nagyon kétes, mert a „lesz” átalában 

tulajdonítmányt és nem átalakító ragot szokott rendszerint felvenni. Emezt csak 

akkor, midőn a válik értelmet akarjuk erősebben kitüntetni benne. Átalában a vá, 

vé raggal csak akkor szabad élni, midőn a mondatbeli alany, (mely nem mindig 

nevező, hanem más határzó, p. o. accusativus is lehet), mondom, az alany jelelte 

tárgy merőben átalakul a szóban forgó ragos határzóvá. Ezért jó: „emberré 

teszlek”, azaz: téged jelentéktelen egyént olyanná, a ki „ember a talpán”; nem jó 

ellenben: „hadnagygyá teszlek,” mert a hadnagyság csak hozzá járul az egyénhez, 

nem pedig átalakítja. „Hadnagynak teszlek,” tehát nem az elébbi helyett van 

mondva, vagy vele „felcserélve” a M. Ny. R. szerint, hanem egyedül csak így 

hibátlan. Azért különbözik a birónak tették és biróv á  tették is. Mert valakit két 

peres fél köz megegyezéssel biróvá tehet a köztök fennforgó ügyben, s ekkor 

semmi és senki egyebet nem látnak benne csak a birót; holott birón a k  csak az 

illető hatóság teheti, t. i. ruházhatja fel ezzel a hivatallal. Szint’ úgy különböznek: 

olyann a k  tartom és olyb á  tartom. Az első egyszerüen vélekedik, s bizonyos 

minőséget tulajdonít az illetőnek, mely valóban meg is lehet benne, s legalább is 

hiszi felőle a mondó: p. o. „én Zsugorit olyannak tartom, a ki apját is eladná 

egynéhány forintért.” A második átalakítja véleményében az alanyat valami más 

nemü vagy más minőségü lénynyé, jóllehet tudja, hogy valóban nem az. P. o. 

„Olybá tartom, mint ha megholt volna
67

). Tiszteletben kell tartani, uraim, a nyelv 

árnyalatait, és nem veszélyeztetni afféle állított „felcserélés”ekkel, „helyett”ekkel 

és „gyanánt”okkal! 

Végre, minden régi iratok és vidékiességek ellenére és daczára, merőben 

tagadom, hogy „Győr-ré, Fejérvárrá érkezett” helyes volna. Se én, se más soha 

senki „Pestté, Pécscsé, Tordává” vagy „Enyeddé nem ment. Tökéletesen el is üt az 

átalakító rag jelentésétől ilyes használata
68

). 

                                                 
67

 E biz’ egy kicsinyt erőltetett elemzés. Nem csuda, mert arra az erőltetett etymologiára van 

építve, mintha olybá = olyvá volna, mit nyelvészeink evidens dolognak néznek. De félő, hogy 

nem helyesen. Vajjon nem inkább meghoszszított-ba, az a -bá? „Olyba veszem,” e szerint annak 

az analogiájára volna építve, hogy: „Kutyába sem veszem.” Meg: „Mennyiben veszi,” azaz 

számítja, „a jószágomat?” Majd azután a „vesz”-hez alkalmazott határzó, a „vélemény” hídján 

átment a „tart”hoz is. Megjegyzendő még, hogy van vidék, a hol nem mondják soha: „olybá 

tartom,” hanem: „úgy bé tartom mintha” stb. 
68

 A ra re ragok megnyujtását más esetekben is van olykor alkalmunk tapasztalni. Maga az 

„igekötő” rá is, nem a reá (székelyesen réa) megrövidítése, hanem az egyszerü ra megnyujtása. 
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4. H a s o n í t ó -rag: úl, űl. – Nincs rag, melyet oly mostohán nyaggattak és 

hurczoltak volna az újabb irodalmi stylusban, mint azt, a melyet most veszek 

tárgyalásba. Darabontnak vagy inkább mindenes szolgálónak tették: nyárban esőt, 

télben havat, tavaszszal vetést, öszszel szüretet kellett neki jelenteni. Igazán, 

valahányszor egy nyelvünkben járatlan egyén – hajh, pedig be sok van ilyen, a ki 

számot tart a magyar írói segélypénztárra – megszorul írás közben, s nem tudja, 

minő ragot adjon határzójának, elérántja az „ul, ül”-t s mindjárt segítve van 

szükségén. Széltiben: „választanak királyúl, küldenek követűl, esznek farkasúl, 

nevetnek gyermekűl, fogadnak fiokúl, bérelnek inasúl, állanak katonáúl, 

használnak fegyverűl”, – melyekre röviden csak azt a kritikát lehet mondani 

magyarán, hogy – írnak bolondúl. 

Így a gyakorlat. Lássuk az elméletet. 

A M. Ny. Rendszere azon kezdi, hogy az iménti, hibásoknak bélyegeztem 

szólamokat törvényesíti, imígy írva a) szabályában: „a hivatalba, tisztségbe, 

társaságba felvételt kifejező igék mellett, milyenek: fogad, ismer, szövetkezik, 

szerződik, áll; – úl, űl ragot vesznek fel a nevek.” Ismét egy példája annak, midőn 

„il faudrait un volume pour réfuter un erreur de quelques lignes”
69

). Az egész 

szabály nem ér egy batkát, s nem hogy törvény, de ukáz nevet sem érdemel. 

Hibáját még azzal tetőzi kalauzunk, hogy más ragokkal (ú. m. nak, nek és vá, vé) 

is felcserélhetőnek állítja. A valóság az, hogy a felhordott példákban éppen csak 

azok az igazi ragok, a melyeket helyetteseknek állít, s még így is a vá, vé ragra 

nézve nagy ovatossággal. Elfeledte azonban, hogy az ő nézete szerint t raggal is fel 

lehetne cserélni, mert hiszen ez a szörnyeteg: „párt- ú l fogta” csakugyan azt 

akarja tenni, a mit igazán magyarul nem lehet máskép mondani, mint úgy, hogy: 

pártjá-t fogta. 

                                                 
69

 „Tiszttartó u l fogadta” (i. h.) már csak azért sem jó, mert három értelmü lenne. Egészítsük 

ki: Péter Pált tiszttartóul fogadta. Elsőben is azt tenné, – már a rostába vetett szabály szerint – 

hogy: P. P. tiszttartó n a k fogadta, (azaz: szolgálatába.). Jegyezzük meg, hogy vagy ez az 

utóbbi kifejezés nem jó, vagy a példabeli; mert két rag merőben azon egyet nem tehet. Úgyde 

oly vakmerő nyelvészt gondolni sem tudok, a ki ezt: „tiszttartónak fogadta” hibásnak 

bátorkodnék nyilvánítni; tehát a példa nem ér semmit és minden társaival együtt kiküszöbölni 

való. – Másodszor tehetné: P. Pált úgy fogadta mint tiszttartó; azaz hogy „Péter tiszttartó volt” 

vagy legalább „abba az állásba tette magát” s úgy, t. i. „mint tiszttartóhoz illik” vagy „olyantól 

telik ki,” fogadta Pétert. – Harmadszor végre teheti: P. Pált úgy fogadta mint tiszttartót; azaz: 

„mint tiszttartót kell, illik, vagy szokás fogadni.” Hát arra való-é a nyelvtan, hogy 

calembourgokat tanítson csinálni? Szerintem legalább a volna inkább a kötelessége, hogy óvjon 

tőlük! – „Házastárs-u l vette;” erről l. a mi alább van a szövegben mondva a „feleség-ü l vette” 

szólamról. – „Fegyvernök-ü l állott Hunyady mellett.” Mondva csinált szólam ennek a 

lefordítására: „Er stand als Waffenträger an der Seite Hunyady’s.” Vajjon a német csupa 

tarkitás kedviért lefordítná-é szórul szóra az idézett mondat igazi kifejezését: „Fegyvernöke volt 

Hunyadynak?” Le, ha neki is a nyelve a Csáky szalmája volna, mint nekünk a miénk! – 

„Társamul szegődött.” Undok soloecismus. Társul szegődött hozzám: az lehet, úgy elemezve: 

társi minőségben. Mert „társ” és „szegődés” nem férnek össze, tehát: „társnak szegődni,” jó 

móddal nem mondhatni. – „Párt u l fogta”!!! Hogy képes volt magyar liba tollával ilyet írni le! 
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A b) szabály – az idézett helyen, – mint a mely azt mondja: „A hasonlítási 

eszmét kifejező nevek, melyeket mint-tel is lehet használni, – úl, űl ragot vesznek 

fel”, untig elég lett volna. De azt is csak kijavítva a kijavítandókat. Mindenek 

felett tagadom, hogy az úl-ragu neveket, „mint-tel is lehetne” – azon értelemben – 

„használni”, hivatkozva mindig arra az átalános elvre, hogy különböző két rag 

vagy szócska, a viszonynak – bármi csekélyen, de még is csak – különböző két 

árnyalatát jeleli. Mindjárt kalauzunk példáját használva: „hirül vinni” vagy „adni”, 

más, és „mint hirt vinni” vagy „mondani”, megint más. A ki „hirül viszen”, a 

hirdet valamit vagy tudósít valamiről, átalában, minden tekintet vagy kérdés nélkül 

az esemény valósága iránt. Midőn ellenben „mint hirt viszen” vagy „mond”, a 

bizonyos tudósítással hasonlítja össze, nem ennek adja ki, s mintegy kiköti, hogy 

nem kezeskedik a közlött dolog valóságáról. Aztán ezt a szabályt is megszeplősíti 

kalauzunk a felcserélés vad eszméjével, azt mondván, hogy: „Ilyenkor e rag” (úl, 

űl) „helyett: gyanánt, kép, képen, képében, ként, fejében, nevében, helyett és nak, 

nek is állhat.” Ó, dehogy állhat! dehogy állhat! A módszernek még csak ábéczéjét 

sem ismeri, a ki át nem látja, hogy az ilyes valami nem nyelvtani szabály, hanem 

hamisított szótári czikk. A ki t. i. e g y  nyelvü szótárt ír, s kivált rövid 

compendiumban írja, gyakran, sőt többnyire kénytelen synonymákkal fejezni ki a 

felvett szó értelmét. Mert hosszas fejtegetésre nincs helye, s azok az értelmezések, 

– – ó! azok nagyon kényes dolgok: olyanok mint havasokon a hóval szinültig telt 

szakadások, melyekre az óvatlan utas reá lép, és – a többit iszonyodom 

elmondani!
70

) 

De azzal nem mondja ám a szótáríró – kinek átalában sem tiszte, sem joga 

deducált szabályokat adni, – hogy azokat a synonymákat a czím-szó „helyett” 

vagy „gyanánt” használhatni. A nyelvtanárnak ellenben elemzés a kötelessége, s 

nem szabad synonymákkal ütni el a port a tanulón. A nyelv gazdagsága s 

hajlékonysága nem a szók és szólamok különböző értelmei elmosódásában áll, 

hanem abban, ha mennél több és finomabb árnyalatnak bír külön-külön 

kifejezésekkel szolgálni. 

                                                 
70

 Igaz, hogy az ilyen értelmezések mint: „BOKORZÖRRENÉS. A bokornak szél vagy állat pl. 

gyék által történt megzördülése,” felettébb nyaktörők. De még az ilyekben is ha bukni nem, 

meg, botlani bizony lehet. P. o. „DISZNÓFÜL. Füle a disznónak, melyet jobbára kocsonyába 

főznek.” Elsőben is: disznófülből lehet kocsonyát is főzni; de azt kocsonyába főzni csak úgy 

lehetne, ha a kocsonya elébb megvolna, mint a főzés. Másodszor: ha Lipcsében tanulna 

magyarul valami német, ott a hol a Schweins-Ohr”-t nem igen főzik „kocsonyába,” 

megzavarodnék a szűk értelmezés miatt, s nem hinné, hogy minden Schweins-Ohr csakugyan 

disznófület teszen. Magyarnak pedig merőben szükségtelen vala megmondani s szótárból 

szakácskönyvet csinálni. A M. Ny. Szótára írói rettenetes szerelmesek az értelmezésekbe, kivált 

a magukéiba. Innen magyarázhatni, hogy ritkán látszik rajtuk az érett megfontolás nyoma. A 

synonymiától pedig akár hasonlító magyarázat, akár megkülönböztetés tekintetéből, szintoly 

túlzottan tartózkodnak. In vitium ducit culpae fuga si caret arte. [67] Csak egy példát, mire 

történetből nyiték. „Dsamál”ra hosszu értelmezést írnak, s elfelejtik azonban a „zagyval-”t, 

mely vidéki synonymája annak a szónak. 
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Elemezzük hát az úl, űl valódi jelentését. 

Inductio útján azt hozzuk ki, hogy ez a rag főképp’ névmellékekhez járul, és 

valóban azokhoz tartozik, a melyekkel szorosabb értelemben vett határzókat 

(igehatárzókat), még pedig módjelentőket szoktak alakítni. Feltehetjük hát, hogy a 

főnevek is névmelléki képességben veszik fel a kérdéses ragot. Ilyen 

képességökben tulajdonítmányi szerepet viselnek; és így az úl, űl ragos nevek 

tulajdonítmányt jelelő igehatárzók, melyeknek mindig bizonyos alanyok felelnek 

meg azon mondatban. De ilyen több is lehet, melyektől meg kell különböztetnünk. 

E sem lesz nehéz, mert csak az irány- és átalakító ragos határzók versenyezhetnek 

vele; úgy de ezek soha sem módjelentő igehatárzók, és aztán midőn 

tulajdonítmányokúl szolgálnak, a z  i g e  c s e l e k v é n y é n é l  f o g v a  

v á l n a k  a mondatbeli alanyuk minőségévé; holott mikor úl, űl raggal élünk, az 

illető alanya a c s e l e k v é n y  mondatbeli p i l l a n a t á b a n  már f e l  v a n  

é s  f e l  m a r a d  r u h á z v a  azzal az állandó mivoltával vagy minőségével, a 

mit az úl, űl ragos szó jelent. „A legény katonának á l l o t t , emberűl k ü z d ö t t , 

és nyomorékká l ö v e t e t t .” Vagy pedig accusativus alanynyal: „A fiút az apja 

katonának a d t a , a tábornok segédűl h a s z n á l t a , s egy ágyu nyomorékká 

l ő t t e . Valaki tán megczáfolhatatlan ellenvetésnek gondolná ezt a kifejezést: 

„feleségűl veszi”; de nem oly erős, mint első tekintetre látszik. Mert lám, az illető 

személy nem az által lesz feleséggé, hogy veszi valaki; sőt midőn ezt a szándékát 

nyilvánítja a házasuló, gondolatában már feleségnek képzeli, a minthogy, úgy 

szólva, virtualiter az is. Kitetszik ez abból, hogy „feleséggé veszi” pártolhatatlanúl 

rosz; „feleségnek veszi” pedig, ha türhetöbb volna is, azt a mellék gondolatot 

lebbenti fel, hogy „rabszolgálónak” vagy „ágyasnak” veszi, mi a kellő szólamhoz 

nem férhet. Még tisztábban abból, hogy ebben: „feleséget veszen”, még csak 

árnyéka sincs az átalakulásnak, mert egy értékü ezzel, hogy: „búzát vagy posztót 

veszen.” Másodszor, ha ez erőltetett magyarázatnak tetszenék, holott jól 

megfontolva bizony nem az, azt mondatnám, hogy a magyarázat, az elmélet tiszte 

a normalis esetek világosítása; az anomal vagy szélső tényekre nézve elég ha az 

átmenetet valószinüen kimutatja. Semmi esetben hát a feleségűl veszi, az ily 

soloecismusoknak, mint: „királyul választják” stb. palástúl nem szolgálhat
71

). 

                                                 
71

 Éppen azért rosz a „követűl, királyul stb. választotta,” mivel az ilyes kifejezésekben fel van 

téve, hogy az illető egyén a cselekvény, jelen esetben a „választás” által lesz „követ, király” stb. 

(Nem követté, királylyá stb., mert ez átalakulást tenne, holott a nincs meg, hanem csak 

reáruházás.) Az úl űl pedig annyira az illető alanynyal együtt járó minőség, a mennyire csak a 

leglényegesebb praedicatum az lehet. Azért is neveztem én „hasonító” és nem csupán 

h a s o n l í t ó  ragnak, és nevezhettem volna, ha a legerősb és szélsőbb eseteket tartottam volna 

szemem előtt, a z o n o s í t ó -nak. Ilyennek mutatkozik az ilyenekben: „mi erdélyiekül, mi 

papokúl, mi művészekűl” stb. melyeket a franczia igazi tulajdonítmányok formájában („artistes, 

que nous sommes),” a német appositióval („wir Künstler),” s megint a franczia kissé 

változtatott modorban („nous autres artistes),” fejez ki. A francziánál a „que” és „autres” 

világosan a mi úl ragunkat pótolják. De ez az erős jelentménye fokozatonkint gyengül egész a 

csupa módhatározó képzésig. Már ezekben: „görögűl, magyarúl stb. beszél,” nem oly teljes az 
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Sokkal fontosabb megjegyzésünk van az úl, űl ragos határzók ovatos 

használatáról. Minthogy mindnyájok tulajdonítmányúl szolgál a mondatban 

világosan kitett vagy csak rejlő alanynak, s ez az alany szintúgy lehet az 

accusativus, sőt olykor más határzó is, mint a nevező; nagyon kell ügyelni, hogy a 

halló egy pillanatig se kétkedhessék, melyikre vonatkozik a határzó. Az ismeretes 

adomában A. kérdi B.-től: „Komé! M i nek tartod azt az izét ahajt?” B. azt feleli: 

„A, komé, vagy őz vagy gerlicze.” – „Elég szamárul tartod; mert a kutya!” 

Világos, hogy a „szamár” tulajdonítmány a mondatban rejlő „te”-re, tehát a 

nevezőre vonatkozik. Szintoly tiszta, hogy ebben a szóváltásban: „Hogy hagytad 

Kínosit, mikor nála jártál?” – „Ebűl, kutyáúl hagytam”, a kérdéses határzókat a 

lappangó „őt”-re érti a felelő. De már ebből: Botori a fiát bolondúl vitte Pestre”, a 

világért sem tudhatni Botori volt-é bolond, hogy a fiát Pestre vitte, vagy bolond 

fiát vitte oda, pl. gyógyíttatni. Mimódon kelljen az ovatossági intést teljesítni, arra 

átalános szabályt nem adhatni. A mindannyiszori körülményektől függ az, és az 

itélő tehetségnek is kell valamit fennhagyni, mert a nyelvtani szabály nem 

„réglement.” A szerfeletti részletezés szintoly ártalmas benne, mint a polgári 

törvényczikkekben. Reménylem az ellenkező hibába, t.i. szerfeletti átalánosságba, 

következőleg határzatlanságba sem estem. Csekély belátás kell, gondolom, annak 

a kiolvasására belőle, hogy a hasonító ragu határzónak valamire a mondatban 

vonatkozni kell, különben nem szabad élni vele. De vajjon mire vonatkozik a 

philologiai dilettantismus divatmutatványában, mit már jókora idő óta olvasunk a 

színlapokon? Eléveszem a legújabbat a mi kezem közt van: „Febr. 27-én adatik 

Murska Ilma . . . . v e n d é g j á t é k á u l  a Sevillai Borbély.” Mire vonatkozik itt 

a „vendégjátékául”? Az énekesnőre nem, mert a hibáztatott határzó birtokviszonyt 

jelel; s birtokot a birtokoshoz hasonítni nem lehet. „Én kezeseűl szolgálok 

barátomnak” megjár; de „én pénzeműl szolgálok” nem csak tűrhetetlen, de 

egyenesen képtelen volna. Szinésznő és vendégjátéka közt sem hasonlító, sem 

hasonító, sem azonosító viszony nem létezik. De biz’ a „Sevillai Borbély”-ra sem 

vonatkozhatik; mert nem hogy a Sevillai Borbély (akár személynek akár a játék 

                                                                                                                           
azonosítás. Ebben: „mi müvészekűl,” azt akarjuk értetni, hogy „mi valóban és éppen müvészek 

vagyunk;” holott ez: „angolúl beszélünk” már csak azt fejezi ki, hogy „úgy beszélünk mintha 

angolok volnánk,” vagy „mint az angol nemzet szokott beszélni, t. i. azon szókkal.” Mikor csak 

oly formán, azaz: magunk nyelvén de angol kiejtéssel beszélünk, akkor: „angolosan” 

beszélünk; valamint „németesen” midőn akár phonologice akár syntactice a német nyelvet 

majmoljuk magyar szavakkal élve. Ebből látszik, hogy az „úl” az „on”-hoz a véghatáron 

nagyon közeledik ugyan, de azt a határt soha át nem lépi. A M. Ny. R. pedig ismét a 

szerencsétlen helyettesség és csere hinárjába esik belé, midőn (i. h. 3) azt állítja, hogy úl, űl – 

on képző helyett áll ebben: arcz-u l,” s aztán ezt: „arcz-u l csapta,” úgy elemzi, hogy „arcz-o n 

csapta.” Nem! az úl itt valódi módhatárzó képző, mint ezekben: „hátul, körül, elűl, belűl, alúl, 

felűl, közbűl. „Arczul csapta” tehát csak annyit tesz, hogy elűl és nem hátúl ütötte, s ha 

egyenesen s világosan ki akarjuk fejezni, hogy az arczát (orczáját) ütötte, ekkor arczon-t kell 

mondanunk: mint pofon, nyakon ütötte, vágta, csapta, melyek helyett nem lehet mondani s nem 

is mondja senki, hogy „pofúl vagy nyakúl ütötte stb. – 
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czímének vegyük), de saját szerepe (Rozina) sem v e n d é g j á t é k a  a nevezett 

művésznőnek. Mire hát? – Éppen olyan rosz a hasonlóképp’ használt „fellépteűl” 

is. – Hisz’ azt akarjuk, hogy a nemzeti játékszin a nyelv iskolája legyen! Avvagy 

nem egyik jellemvonása a „mivelt” nyelvnek a szabatosság? 

Utoljára hagytam ez úttal azt a kérdést, miért neveztem „hasonító rag”nak az 

úl, űl-t? Alig is kellene reá felelnem; mert hiszem azok is, kik másképp’ nevezik, 

értelmezéseikbe mégis vagy részint, mint a M. Ny. R., vagy átalában, mint 

Szvorényi, azt a vonást veszik fel főjegyűl. De ők okát nem adván, reám maradt a 

hiány kipótlása. – A hasonító rag leggyakrabban és mondhatni legkétségtelenebbül 

névmellékekhez járul. Mikor hát főnévhez ragasztjuk, gondolatunkban abból is 

névmelléket csinálunk, s pl. midőn azt mondjuk: „szamárúl” nem egyenesen 

magát a szamár állatot, hanem közönségesen felvett ostoba tulajdonságát értjük 

alatta, és így csak hasonlítjuk, vagy inkább hasonítjuk – (ezt a hasonlítás és 

azonosítás közt közbelső foknak véve) – hozzá azt az alanyat a melyre vonatkozik. 

Annyira benne van a tárgyalt ragban ez a vonás, hogy még a névmellékeknél is 

kiüti magát. Midőn azt mondjuk: „okosúl”, észrevétetlenűl egyénítjük az „okos”-t, 

okos ember-t értvén alatta. „Okosúl cselekedett”, más, mint „okosan cselekedett.” 

Az elsőt így elemezzük: „Úgy cselekedett mint egy okos ember”; holott a 

másodikat imígy: „okos módon cselekedett.” Itt az „okosan” csupa módhatárzó, 

minden legkisebb hasonlítás nélkül. Nem lehet hát „az úl, űl” ragot semmi 

„esetben an, en raggal felváltani”, mint a M. Ny. R. ismét hebehurgyán állítja; 

hanem mindeniket a maga helyén, idején, és a mondó szándokához képest kell 

használni. 

Hogy azt a világos jegyet mellőzve mi okból nevezhette kalauzunk s utána 

Szvorényi az úl, űl-t „mutató rag”-nak, előttem megfoghatatlan. Itélje meg 

olvasóm, valamint Imre értelmzését is, a ki szerint „a kiegészítő tárgy . . . . úl, űl 

raggal főkép tulajdonság, társaság értelmében . . . . szokott állani”! 

 

 

17. §. 

 

Ragos nevek, mint határzók. 

(Folytatás). 

 

5. B e l s ő í t ő  rag: ba, ban, be, ben. – Ha nem tudom hány lelket nyertem 

volna is eddigelé nyomozásaim eredményeinek, – nem mintha számuk iránt 

valami vérmes reményeket táplálnék, – tudom istenem, hogy ezen czikkemnek 

már csak felirata páni rémülést okoz a megkísértendő roham előtt. „Ennek a 

bástyának nem megyünk”, kiáltják egy szájjal, s nem is csudálkozom rajta. A 

nyelvészetnek szintúgy megvan az ő orthodoxiája, mint a hittannak, s én oly 

vakmerő vagyok, mint az „Essays und Reviews” írói, meg Dr. Colenso együtt, 

midőn a philologica orthodoxiának ama rendíthetetlennek vélt articulusa ellen 
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merek szót emelni, mely „a béható ba, be” és a „marasztaló ban, ben” velök 

született különbözését vallja és állítja. Clericus és laicus
72

), avatott és avatatlan, 

egyaránt hiszen ebben az ágazatban, és csak kétségbe hozatala is már 

megbocsáthatatlan eretnekség! De hát ha csak hiuságom képzeltet engem 

önmagammal oly hussias vagy servetusias szinbe? Hát ha a komoly Clio helyett 

Cervantes gúnyosan mosolygó árnyéka áll elé, s fenyegető ujjával nem máglyákra, 

hanem szélmalmokra mutat? Mind egy! Így is, úgy is csak kudarcz a 

végeredmény, s nem vagyok az első, de nem is leszek az utolsó azok közt, kiknek 

törekvéseit a siker történetessége festette fehérre vagy feketére. 

Sperat infestis, metuit secundis 

Alteram sortem bene praeparatum 

Pectus . . . . [68] 

Kárhoztassanak, vagy nevessenek ki! Az „informis hyems” (nb. apr. 6. 1864.) 

nem fagylalja meg buzgalmamat, s tartalék nélkül kimondom, hogy 

A ba és ban k ö z t  á l l í t o t t  k ü l ö n b s é g  s e m m i  s e m  e g y é b ,  

m i n t  a  n y e l v t a n á r o k  k ö l t e m é n y e  – commentum grammaticorum 

[69]. 

Hadd magyarázzam jól ki, hogy mit értek. Nem azt mondom én, mintha a 

magyar az „in locum” és „in loco” [70], vagy mint a finn nyelvtanárok nevezik: az 

„illativus” és „inessivus” viszonyok közt különbséget ne ismerne, s olykor ki ne is 

fejezné. Hanem azt, hogy a nyelvalkotó szellem a ragozott neveknek abban az 

alakjában, melyet más nyelvek tanaiba bévett szóval „locativus”nak nevezhetünk, 

azt a különbséget kifejezni nem tartotta szükségesnek. Vagy más műszóval élve, a 

ban, ben ragban az n nem szervies (organicus), hanem csak hangtanias 

(phonologicus) betü: mint a n ™elustiÒn[71] bizonyos ragok után a görögben, 

vagy nyelvészeink egy része szerint a „z” a mi articulusunkban
73

). 
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 Gyergyai Ferencz egy munkát íra „a magyar nyelv sajátságairól.” Könyvéről ha el is hiszi azt 

az utókor, hogy íróját nem képesítette a m. akadémiába való bejutásra, – miután a magyarnak 

érdekesebb, fontosabb és szükségesebb a csuvas és jakut nyelvek ismerete, mint a sajátjáé, – de 

azt csakugyan bajosan fogja elhinni, – pedig úgy van, – hogy egyenesen és tettesen meggátolta. 

No de nem ez az, a mit akarok róla mondani. Hanem, mikor el volt nyomtatás alá készítve a 

munka, jónak látta a kolozsvári irodalom crême-jével közölni írója. Több-kevesebb ellenvetés 

nem hiányzott, átalános és egyhangu ellenzésre egy czikk sem akadt. De bezzeg mikor arra 

került a sor, melyben a ba és ban közti különbség hiuságát mutogatta az író, lőn egyszerre nagy 

felzúdulás, vihar, szélvész, orkán. Erősségekkel nem sokat vesződtek az ellenvetők: hanem csak 

a merénylet mekkoraságával ijesztették a vakmerő kritikust; vítatás helyett baráti rábeszéllést és 

felsőségi tekintélyt vetettek az egyik serpenyőbe, mely is a másikat magasra fellökvén, a benne 

levő czikket kiugratta a semmiségbe. Ezért nem olvashatni az idézett könyvben. De azért nem 

kértem én is senkitől tanácsot az én 17. §.-om ügyében. 
73

 Ha valaki akár a görög -re, akár a magyar „Z”-re nézve ellenkező nézetben volna, örömest 

engednék neki; de a hasonlatot mégis fenntartanám egész erejében. Így a ban, ben, lenne az 

organica forma, melyből az n egy vagy más, de mindig csak phonologiai okból elmarad. 

Vannak terjedelmes vidékei a magyar lakta földnek, melyekben a hoz, hez a közbeszédben ho’, 

he’-vé van csonkítva. Ha a latin vagy német nyelvben alkalmat leltek volna reá, éppen úgy 



 

297 

 

Állításom, illetőleg meggyőződésem okait elmondom röviden. 

1-sőben. Az élőnyelv átalában és merőben nem tud semmit a ba és ban közti 

értelmi vagy bármi csekély árnyalati különbségről. 

Ez oly kétségtelen tény, hogy ellenmondásról még nem is gondolkozom, és 

minden további részletezése alól felmentettnek tartom magamat. A támadás 

egészen más oldalról jöhetne: t. i. ha valaki az élőnyelvet nem ismerné el oly 

hatóságnak, 

„quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi.” [72] 

Úgy de ilyen ellenvetővel szembe ismét nincs más erősségem, hanem hogy: 

„Contra prima principia negantem non est disputandum.” [73] S ezzel az egész 

vitát annyiba hagyván úgy is tehetnék, mint az, a ki a harangozás elmulasztásának 

csak a századik okát mondta el t. i. a harang nem létét; biztos levén benne, hogy a 

99 elsőt elegendik neki. Csak az a baj, hogy nekem nem engedik el a többi 

okaimat; mert íme mivel állják el az utamat: „Mi megadjuk az élő nyelvnek a 

véglegesen döntő jogot, a szabályzó, kormányzó hatalmat. De hiszen ezekben az is 

bé van foglalva, hogy az irodalom részéről keletkezett javaslatot, kivált olyat, a 

mely semmi nemü analogiáiba nem ütközik belé, elfogadhat és szentesíthet.” 

Ennek természetesen térdet fejet hajtok, s csupán egy kis kikötést ragasztok hozzá, 

ú. m. hogy az illető javaslatnak s z ü k s é g e s  v o l t a  i s  k i  l e g y e n  

m u t a t v a . Ezt a szükséget pedig a jelen esetben kimutatni nagyon bajos lenne. 

Valahányszor ugyanis locativus (belsőítő ragos határzó) járul az igéhez, egyikök 

vagy másikuk, vagy mind a kettőjök értelme, s ha e nem volna elég, – a 

gyakorlatban soha sem hiányzó körülmények oly világosan kimutatják, vajjon „in 

locum” vagy „in loco” viszonyban kell-é gondolni a határzót, hogy a félreértésnek 

                                                                                                                           
állítottak volna fel fordítók s nyelvészek a hoz és ho’ közt értelmi különbséget, mint a ban és 

ba’ között. Erdélyben, hol a köztudat szerint a „méltóságos” czím nagyon olcsó, egykor két 

irodabeli tisztviselő vítatkozott illető főnökeik rangja felett. Utoljára egyikök reá kapott a 

dönthetetlen erősségre íme szavakban: „Hallja maga! az én főnököm méltóságos Úr, a magáé 

pedig csak mélt’sá’s Úr!” Mire a másik nem tuda semmit felelni, s a vita szerencsésen 

bévégződék. Ilyes kísértvényeknek az újabb időben sem vagyunk hijjával. Javasolva van már, 

hogy szó, szót, szók tegyen valami egyebet, mint szó, szavat, szavak: melyik mit, biz’ én nem 

tudom; nincs is szükség reá, mert az indítvány jórendin megbukott. De sikerült ám egy másik, 

mely annál még teljesebb reformot, vagy inkább deformot hajtott végre. Az első t. i. nem 

terjesztette ki a különböztetést a nevezőig, s nem ajánlotta ezt a barbar formát: „szav.” De az 

utóbb említett szerint „só, sót, sók, sója” egyebet kell hogy tegyen, mint „sav, savat, savak, 

sava,” még pedig, hogy az Unsinn tökélyesebb legyen, ez amannak egyik alkotó részét. Hát ha 

már neki fognánk, s ezeknek: hó, hót, hók; ló, lót, lók; tó, tót, tók, más értelmet tulajdonítnánk, 

mint imezeknek: hav, havat, havak; lov, lovat, lovak; tav, tavat, tavak? Hó pl. tehetné azt a mit 

eddig is annak hivtunk; hav pedig h ó - p e l y h e t . Ló, t e l i v é r  vagy f é l v é r  l o v a t ; lov, 

p a r a s z t  l o v a t . Tó, n a g y  t ó t  (See)! mint Káspitó, Balatontó, Gardató; tav, k i s d e d  

t a v a t  (Teich); tehát nem „halastó,” hanem ,halastav.” Aztán, minthogy már benne volnánk a 

nyelvgazdagításban, neki álhatnánk a több taguaknak: biró (judex), birav (arbiter); háló (Netz), 

hálav (Geflecht); fogó (Zange), fogav (Kneipzange); karó (Pfahl), karav (Pfosten); lakó 

(Einwohner), lakav (Ansiedler). Derék paragraphus úgy-é a „szócsintan”ban? 
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még csak ürügye vagy árnyéka sem maradt fenn. Szálljon csak magába s 

gondolkozzék meg olvasóm, jutott-é valaha abba az esetbe, hogy meg kelljen 

kérdenie beszélgető társát: vajjon „béható” vagy „marasztaló” értelemben 

használta-é ba, be ragos határzóját! Ha önök közzül csak egy is bir egy ily esetre 

emlékezni, vegyen egy vörös ónot, s irgalmatlanul keresztezze össze-vissza az 

egész jelen czikkemet
74

). Tudtomra nem is kísértette meg egy nyelvész is 

elméletben e szükség kimutatását. Legfeljebb hivatkoznak a görög, latin, német, 

finn nyelvekre, melyekben igen is meg van különböztetve a szóban forgó két 

viszony. Én pedig ezzel szembe a szanszkrit, a héber és a román nyelvek példáira 

hivatkozom. Az elsőben ugyanis a locativus ragja, a másodikban a !Ń!, az 

utóbbiakban a ba, ban jelentésü praepositiók, mind az „in loco”-t, mind az „in 

locum”-ot egyaránt értetik. Annyi hát okszerüen következik, hogy a nyelvben 

magában, t. i. az emberi beszédben átalánosan véve, benső szükség a két viszony 

megkülönböztetésére nincs, és hogy az, csak egy vagy más külön nyelv sajátsága. 

És így a kérdés oda megy ki, vajjon megvan-é ez a sajátsága a magyarnak? 

Mintha csengene fülembe – (be vagy ben?) – az ellenfél diadalmas kiáltása, 

hogy „ezzel a kérdéssel magam megfogtam magamat.” Nem is akarom örömét 

himezés-hámozással sem csökkenteni sem nevelni, hanem egyenesen azt felelem, 

hogy: meg! Mert hiszen oly világos tényekkel szembe, mint a bé és benn 

(bémegyek és bennülök), belém, beléd, beléje és bennem, benned, benne közti 

ellentétek, balgaság volna tagadni a megkülönböztetést. De ezzel a védettem ügyet 

legkevésbbé sem tettem koczkára. Kérdhetnők valakitől: „Íme! itt ebben a 

pohárban vizből és borból egyenlő mértékben vegyített folyadék van: minek 

nevezi ön? – Bor-é vagy viz?” Csak Gorgias-féle sophista akadékoskodhatnék 

vele, akármelyiket felelje. Ha a nyelvalkotó szellemnek tetszett némely 

fordulatokban kifejezni a béható s marasztaló viszony közt a különbséget, el kell 

ismernünk, hogy megvan a nyelvben de sem innen nem következik, hogy más 

szólamokban is meg; kelljen lennie, sem onnan, hogy némely más nyelvekben is 

úgy van. És ha meg akarta volna különböztetni, bizonyosan élesebben, 

bélyegzőbben tette volna, mint egy meglehetős hangatlan „n” odatételével vagy 

elhagytával. Gondoljuk meg, mily szembetünőleg s félreérthetetlenül 

gondoskodott a tárgyaltakéhoz hasonló ellentétes viszonyú ra és on ragok 

megkülönböztetéséről! Rosz, mikor a csirke okosabb akar lenni a kotlónál, s az 

irodalom a nyelv szelleménél. Mégis, ha amazt idegen vér nem korcsosította s 

idegen példa nem vesztegette volna meg! 

Elég az, hogy a mióta az irodalom emberei megtették a javaslatot s példával 

jártak elől végrehajtásában, minek körűlbelűl 300 esztendeje, elég idő lett volna 
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 Még calembourg-ra – mely pedig úgy megkeresi a félreértésre való alkalmat, mint a méz a 

hordón a hasadékot – sem tudok több esetet, mint a n. t. Szilágyi faggató kérdését: „Jár-é az úr 

a templomba?” Mire ha a kérdezett azt felelte, hogy „igen,” tüstént helyre igazította Sz. 

mondván: „Nem hiszem! Csak a kutya jár a templomba; becsületes ember ülni vagy állni 

szokott!” 
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elfogadására az élőnyelv részéről. Legyen hát erősségünk a ba és ban 

megkülönböztetése ellen. 

2-szor az, hogy az élőnyelv nem csak nem találta fel, de még az irodalom 

tanácsára s példájára sem akarja hozzája szabni magát. De ha akarná is, 

3-szor, felettébb bajos volna teméntelen esetben elhatározni a mondónak vagy 

írónak, vajjon béható vagy marasztaló formával éljen-é? 

Nem az itt a baj, mintha a közt volna a választás: így vagy amúgy érteti-é meg 

magát jobban, világosban a mondó a hallóval. Egyik vagy másik forma egyaránt 

megteszi, – mint feljebb is érintém, – ezt a szolgálatot. Hanem az: hogy miképp’ 

tegyen eleget ama követelt elmélet vagy szabály betüinek? Példákban mutatom ki. 

Károli Gáspár igen is érvényesnek tartotta a ba és ban megkülönböztetését 

parancsoló törvényt, s váltig is igyekezett eleget tenni neki a biblia fordításában. 

Beléje nyitok gondolomra: (I. Kir. 10. 12.) „Csinála oszlopokat az Úr’ házába és a 

király házába.” Itt hát behatónak van véve. Nem emlegetem a bizonyos kamasz, 

vagy komé kérdését, hogy „a Sz. István tornyát Bécsbe helybe csinálták-é”; hanem 

megmondom azt, hogy Luther azon helyet fordítva marasztalónak vette: „ . . . . 

liess machen . . . . Pfeiler im Hause des Herrn und im Hause des Königs.” – (I. Kir. 

11. 43.) „És eltemetteték Dávidnak városában.” Marasztaló! és méltán; mert a kit 

eltemetnek, nem egyhamar jön ki onnan. De aztán hogy egyezik azzal (Esdr. 5 : 

14): „. . . . és helyeztetett vala a babyloniai templomba”, meg (Esdr. 5 : 15.) „rakd 

le a jeruzsálemi templomba”? Miért itt beható? Hát az „e l t e m e t é s ” egyéb-é, 

mint földbe „e l h e l y z é s ” vagy „l e r a k á s ”? – (Bir. 10 : 17.) „Öszvegyűlének 

. . . . és táborba szállának Gileádba . . . . . . . . . és táborba szállának Mispába.” Ha 

a megszállás nem „marasztal”, mi igen? Luther is marasztalónak vette: „in Gilead, 

. . . . zu Mispa.” Hogy annak, kitetszik e szólamból: „Di Armee war in einer Ebene 

gelagert.” – (Esd. 7 : 27.) „Ki ilyen dolgot indított a király szivében,” és ismét: 

(Neh. 2 : 12.) „mit indított volna az én Istenem az én szivemben.” Károli G. látszik 

hogy nem olvasta a M. Ny. Rendszerét, mely szerint: „A ba, be rag valaminek 

beljébe hatást, vagy helybe, állapotba indulást jelent.” De utasíthatta volna a zsidó 

szöveg, mely jelesen a második, idézett locust éppen úgy fejezi ki, a hogy Károli 

később fordítja szórul szóra (Neh. 7 : 5.): „Ada azért az én Istenem ilyen 

[gondolatot] az én szivembe.” – Továbbá szüntelen tétovázik fordítónk az 

„egyetemben” és „egyetembe”; „ellenében” és „ellenébe” között. – (Esdr. 8 : 19.) 

„Husz fiaival egyetemben” és (U. o. 25.) „. . . az ő tanácsosaival egyetembe.” De 

(Esdr. 6 : 20.) „Mindnyájan egyetembe tiszták valának,” és (Neh. 3 : 11.) „Mind a 

kemenczéknek tornyával egybe.” – Aztán (Neh. 3 : 10.): „Épite Jédája az ő háza 

ellenébe.” – (U. o. 25.): „Palál . . . . a . . . toronynak ellenébe.” – (U. o. 28.): „. . . 

építének a papok, kiki az ő házának ellenébe.” – No hiszen, mondják önök, 

világos, hogy mind ezek a „hová?” kérdésre felelnek, tehát semmi baj. De van ám, 

mert azon építkezések sorában olvassuk: (Neh. 3 : 9. 19. 32.): „. . . ő mellettek 

építe.” – „ . . . építe ő mellette Ezer . . .” (és azon egy mondatban „a fegyveres ház 

felmenetelének ellenébe.”) – „. . . a szeglet hágójának és a barmok kapujának 
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közötte építének az ötvösök.” Tehát mindezekben a „hol?” kérdés lebegett 

fordítónk szeme előtt, holott a cselekvény, az építés, azon az. A mostani időre 

szállva, ha oly szorosan veszszük, mint a vítatott szabály kivánja, nincs-é világos 

ellenmondás e kifejezésben: „az ajtó bé van csukva”; midőn az egész szólam 

helyben lételt jelent, holott a „bé”” kétségtelenül a „hová” kérdésre felel. Sok ily 

példát lehetne még összekeresni. Hát azt ki merné eldönteni, vajjon ba vagy ban 

ragu határzó járul-é „foglal” igéhez? Jobb is azt döntetlen s egyszersmind az egész 

különböztetést annyiban hagyni, a hol az élő-nyelv is hasonlóképp bánik el. Végre 

4-szer, az irodalomban sem leljük egyátalában mindenütt ezt a különböztetést. 

A latinos írók kezdték, a németből fordítók folytatták, s a nyelvtanárok 

törvényesítették
75

). Ennyi az egész história. Régi nyelvemlékeink e részben még a 

köznyelvvel tartanak, csakhogy a ban, ben a gyakoribb, mint innepélyesebb, 

teljesebb forma. 

Mindezekből csak azt akarom kihozni, hogy nyelvészeink s nyelvészeti 

kritikusaink nevetségessé teszik magukat, midőn annyi vastag soloecismus előtt 

szemeiket béhunyva, a ba és ban közti különbség legkisebb elhanyagolását oly 

irgalmatlanúl róvják és kérlelhetlenűl üldözik. Méltán elmondhatni nekik 

Urunkkal: „Vak vezérek, megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.” Én 

részemről hasonló türelmetlenségben nem sinlem, és ha az íróközönségnek már 

egyszer tetszett elfogadni, nem tartom véteknek, ha még oly gondosan ügyel is 

reája. De tartom ám aesthetikai hibának, ha akár drámában, akár regényben, ott a 
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 A ban és ba gondos és következetes megkülönböztetését legelsőben Erdősinél lelem. Mint 

nyelvtanár és fordító egyszersmind, kétszeresen volt ösztönözve a szabálynak mind 

felállítására, mind gyakorlatba vételére. Az Új Testamentum fordításában váltig is igyekszik 

eleget tenni a kivánalomnak. De, – naturam si expellas furca, tamen usque redibit [74], – a 

magyar nyelvérzék nem egyszer vett erőt nála a latinismuson. Beléje nyitván, egy pár lap 

olvastára mindjárt ezt lelem: „Mert nem tudjátok mikor jő el a háznak ura: estve avagy éjfélbe, 

avagy tuk szókor, avvagy hajnalba.” – Meg az előtt nem sokkal: „A mit az Isten egybe foglalt 

stb.” Megjegyzésre méltó, hogy mind a kettö olyan hely, a melyben az eredeti latin szöveg nem 

kalauzolta a ba és ban közti választást. Ugyan azért olvassuk Káldynál is, ki különben szorosan 

tartja magát a szabályhoz: „A mit az Isten egybe szerzett (conjunxit), az ember el ne válassza.” 

De nem tartja ám a Heltay nyomtatta fordítása a Bibliának, melyben azon egy mondatban 

olvassuk: „Hogy ha ez a bűn Jónathánba az én fiamban megtaláltatik is.” – Telegdynél is a 

legnagyobb zűrzavart (igazában: közönösséget) tapasztaljuk a ba és ban használatában, mint a 

következő idézetek mutatják: „Melyik sectába találtassék az igazság. – Hiszen elég pusztába 

lehetett az Anyaszentegyház. – És azonközbe . . . . – Az antichristusnak seregébe valók. – Abba 

sem kételkedem. – Nagy tisztességbe tartanak. – Ha kételkedel beszédembe. – Hamis hitet 

adtanak az embereknek eleikben. – Találna a Sz. írásba oly helyet. – Az oltári szenchégbe 

ninchen ielen. – Mi soha sem a Luther oskoláiában, sem Zwingliuséban, sem akárkiében. . . . . . 

nem tanultunc. Az ő vallásokba es g’ülekezetekbe soha nem voltunc: hanem eleitül fogva az 

Romai eg’házba n’ugottunc.” Gondolom elég. Tinódinál s átalában a históriás énekekben 

árnyéka sincs a megkülönböztetésnek. Csereinél akár in loco-t akár in locum-ot jelentsen, majd 

mindig ban, ben-t látunk írva. Mikes Kelemen leveleit eredeti kéziratban nem látván, nem 

tudom mit és mennyit tulajdonítsak az írás módjából kiadóiknak; de állhatatosan hiszem, hogy 

mellettem bizonyítnának! 
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hol a közélet nyelvét kell hiven tükrözni, ama különbség pedant számbavételével 

képeiket feszessé és természetlenné teszik. Minden esetre, higyjék el, a ba és ban 

„összezavarása” kisebb vétek, mint: „képvisel, árverez, pártfogol, azon” (az a 

helyett), „-vel bir” (neki van helyett) stb., melyeket bezzeg nem üldöznek 

nyelvtanáraink. Természetesen, midőn maguk is kéjelegve fetrengenek bennök. 

Tudom, hogy én is hiába üldözöm. Vesződésem annyit ér, mint a Crinoline ellen 

szórt gúnyok. A „salus reipublicae summa lex esto” [75] maxima irodalmunkban 

imígy van travestálva: „Az uralkodó divat a legfőbb törvény!” Ezt a maximát 

Szvorényi (Ék. szók. többek közt jelesen 48. l.) már elvvé is magasztalta. 

A mi a ba ban ragok értelmezését illeti, ez sokkal bajosabb, mint értésök. 

Lehetetlen ugyanis a jelelték viszonyt elemezni vagy körülírni úgy, hogy „circulus 

in definitione” [76] hibájába ne essünk, azaz úgy, hogy magyarázó szavainkban a 

be, bel, ben gyököket mellőzzük. Inkább hát ne, mintsem rosszúl értelmezzük; 

annál inkább ne, minthogy szükség nincs reá: magyar érti; idegennek ha kell 

lefordítjuk
76

). „Hisz’ a többi viszonyragokról is ezen ezt lehetett volna mondani, s 
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 Hogy ne mondhassa senki hogy szép énekszónál el akarok osintani a nehézség elől, 

megkísértek egy kis elemzést. És még, hogy annál inkább kiérdemeljem az önök helybe 

hagyását – (be-é v. ben?) – különböztetek is. Elismert igazság, hogy szótörzsökök, ragok, 

képzők gyökeinek eredeti jelentéseit anyagi, úgyszólva, kézzelfogható alkalmazásaikban kell 

keresni. Hiszen éppen ez különbözteti meg a „tulajdonképpi” értelmet az úgynevezett „átvitt”-

től. Így kutatva a következő képzelem lehetne vizsgálatunk eredménye: a ban, ben ragos 

határzó jelelte egyén vagy bizonyos terjedtségü anyag, az ige cselekvénye pillanatában egészen 

körűl vagy legalább kétfelől (t. i. ellenkező vagy szemben álló két oldalról) fogja közbe az 

alanyat vagy egy részét, melyre vonatkozik. A hal a vizben úszik. – A középpont a körben van. 

– A rabok békóban dolgoznak. – Maradj az ösvényben (az ösvény az útason elűl is hátúl is van, 

tehát két felől). – Egy pont lehet a vonalban; de nem a végében, hanem a végén. stb Midőn 

pedig a körül vagy kétfelől fogás az ige cselekvénye pillanatában még nincs meg, hanem 

következésénél, működésénél, a vele kapcsolt czélnál vagy szándéknál fogva meg leendő: 

olyankor ba, be raggal ruházzuk a határzót. A vastag anyagi képet azután átviszszük 

szellemiebb dolgokra, mint 1., a terjedtség közben-járásánál fogva, az időre, mint a melyet élet 

és tudomány egy méretü ür (spatium unius dimensionis) képében fog fel és alkalmaz.. 2., Innen 

tovább menve, idő-beli tartásuknálfogva cselekvényekre: merőben, jövőben, pusztulóban; és 

birtokúl tulajdonítva: mentében, jöttében, siettében, mint, a melyek egy más bizonyos 

cselekvényt egyfelől megelőznek, másfelől követnek. 3., A terjedtség eszméjénél fogva 

állapotokra s más fogalmakra, – milyek indulat, tudomány, mesterség, – melyekben, mint 

valami körülvevő anyagi közegben, ülni, járni, stb. képzeljük az illető alanyat. 

„Nyomoruságban, gazdagságban, szegénységben van,” stb. Így magyarázhatni a bővölködikhez 

járuló belsőítő határzót, midőn a cselekvénynek egészen passiv értelmet adunk az illető alanyra 

nézve, a kit vagy a melyet a bőséges tárgy nyakig körül vesz és elborít. Innen tovább menve, 

elemezhetni az ilyes kifejezéseket: „Észben nem cserélnék vele;” „Gazdagságban meghaladja a 

szomszédját” stb. Ezekben a példáúl szolgáló határzók nem ige „vonzatai,” hanem – az imént 

magyarázott módon – a bővölködés közbenjáró eszméjére vonatkoznak, melyen a mondó 

gondolata átugrik és a mondat igéje cselekvényére siet. Ezek hát szóhagyós (ellipticus) 

mondatok, – a milyek gyakran fordulnak elé. Így p: o: a bízik, gyönyörködik, kevélykedik 

igékhez járuló ban ben-es határzók soha sem vonatkoznak egyenesen reájok, hanem más 

közbenjáró eszmékre. Emlékezzünk arra a római császárra, a ki az aranyában fetrengett s úgy 
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mégis elemezte, és, a hogy tudta, értelmezte is ön”, vetik ellenem. Igen is, mert 

mindannyiszor fogalomzavart kellett tisztáznom, s e végett alapot szereznem 

magamnak, melyen megállva forgathassam a rostát. De a belsőitő ragot nem igen 

lehet félreértéstől félteni: itt a különböztetés, nem az összezavarás a hiba, mely 

alól a lábát kiütni elég volt. A csere vagy helyettesítés mételyétől ugyan a ba, ban 

sem menekedhetett meg egészen. Azt állítja ugyanis a M. Ny. R. hogy a ban, ben 

rag „használtatik sokszor: a) Között és közől névmutató, úgy ból, ből rag helyett”; . 

. . és „b) Miatt és ért helyett.” Mind a kettőt tagadom, s tagadni fogja a tisztaság és 

szabatosság minden barátja. Ban és között felett soha sem lehet kétség; mert az 

első mindig csak egy egyénre vagy egyéníthetetlen anyagra, vagy végre egynek 

vett sokaságra vagy collectivumra; között pedig szintoly másolhatatlanúl több 

egyénre vagy egyének képében gondolt collectivumra vonatkozik. Egyiket hát a 

másikkal felcserélni lehetetlen. Csak nem kell rosz példákat állítni fel s azokból 

inducálni. Közzül vagy közől, meg ból, ből távolító viszonyu ragok, melyeket 

marasztalóval hogy lehessen összevétni, józan ész nem foghatja meg; de bizony 

                                                                                                                           
gyönyörködött betü szerint benne. – „Kételkedem benne, hogy . . . .” stb. azaz: „kétség van 

abban az állításban.” Mert az állítás fogalma tartalmában foglalja a bizonyosság vagy 

bizonytalanság eszméit is. 4., Mivel az egész a részt körülveszi: a rész az egészben van, s 

minden egészet a részének képzeltre, mint alanyra nézve ban, ben-es határzó képébe 

öltöztethetni. Ez magyarázza az ilyeket, mint: „tisztében, kötelességében áll. Pl. Hazája védése 

a jó honfi kötelességének egy része. Ez a szólam: „bőrében áll” egészen más világosítást 

igényel, melyről rögtön. 5., Némely, első tekintetre anomalisticusoknak tetsző mondatok az alá 

a figura alá tartoznak, melyet a nyelvtanárok „Enallage”nak neveznek, ú: m: a ragok 

felcserélésében. Jól megjegyezzük, nem a sokszor megrótt helyettesítés értelmében. Világosítsa 

egy példa. – „Kalapját a fejébe teszi.” Ím itt valóban létez egy belsőítő viszony. Mert egy 

alanyot: „fej” – valóban körűl veszen vagy fog venni egy tulajdonítmány: „a kalap,” és így „a 

fej a kalapban” van, vagy lesz. Miért nem mondjuk hát, hogy a „fejét teszi a kalapba?” Azért, 

hogy nem volna igaz, mert a „teszi” cselekvénye nem a mozdulatlan „fejre” hanem a „kalapra” 

hat ki egyenesen, s a nyelvalkotó szellem, hogy mind a kecskét mind a káposztát megmentse, 

azaz, hogy mind a kihatás mind a belsőítő viszony megmaradjon, a két határzó ragját felcseréli; 

s szeretném látni, melyik nyelvész birna szebb és szabatosabb fogást gondolni a kitűzött czél 

elérésére? Midőn már egyszer ez az enallage ebben s más hasonló esetekben befészkelte magát 

a nyelvbe, átment oly mondatokba is, melyekben azon viszonyok egyébiránt megvannak, 

csakhogy az ige, állapotot jelentvén, nem jőne ellenkezésbe a tárgygyal. Ezért mondjuk hát azt 

is, hogy „a kalapja a fejében van,” mint: „a gyűrű az ujjában van;” minthogy „az ujjunkba 

dugjuk.” A német az igaz: „steckt den Ring an den Finger;” de a káposzta, – akarom mondani, a 

belsőítő viszony föláldoztával. Vajjon vette-é valaki észre, hogy ebben: „ilyen s ilyen 

véleményben, nézetben, gyanuban stb. vagyok,” csaknem hasonló enallage van? Mert hiszen a 

v é l e m é n y  stb. van bennem, nem én vagyok a v é l e m é n yben. Néha, úgy szólva, szemünk 

láttára történik efféle csere. „Mennyiben áll önnek ez a jószág?” kérdi Á. B.-től, s ez azt feleli: 

„Tiz ezer forintot vertem belé.” Íme, a kérdés szerint a jószág van a pénzben, holott a felelet „a 

pénzt teszi a jószágba.” Így a „börömben áll” is enallage-t példázol, holott igazában a bőröm áll 

– azaz, van koczkára téve, bizonyos cselekvény folytában. 

Így lehetne gondos elemzés által netalán egy kalap alá szedni a M. Ny. R. s más nyelvtanok 

pásztor nélkül bolygó juhait, azaz lexicographiai szabályait. 
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nem is cseréli fel őket józan ajku magyar
77

). Miatt helyett sem használja senki a 

bant-t. „Bújában” halt meg”, vagy „meg halt bújában” olyankor szoktuk mondani, 
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 Erről az állított cseréről a M. Ny. Szótára sem tud sokkal többet mondani, mint kalauzunk. 

Pedig mily közel járt az igazsághoz, kitetszik az ide vonatkozó észrevételének a kezdetéből. A 

passus ez: „Néha, midőn bizonyos számu mennyiségről, sokaságról van szó, ből vagy közől 

helyett használtatik,” t: i: a ban, ben. Mint sokszor írtam, h e l y e t t ö k  semmi esetre. Hanem 

azt kell megmagyarázni, honnan van hogy azon körülmények közt miért használ a nyelv hol 

marasztaló, hol távolító ragot, midőn e két értelem annyira különböző egymástól, hogy azon 

viszony árnyalatainak nem tekinthetni; a mibe nem elegyedik a M. Ny. Rendszere sem Szótára. 

Megkísértem hát én. Az elébbi (76.) jegyzés 4-dik pontjában kimutattam, hogy az egészben a 

rész benne lévén, amannak teljes joga van, ezzel szembe a ban, ben ragot viselni. Bizonyos 

mennyiség vagy sokaság a mindennek (már a mit a fennforgó körülmények közt annak 

mondhatni) r é s z e , és így ama mindent jelentő szó mellé a ban, ben rag igen is illik. Igen még 

akkor is, ha az így ragozott határzó magára nem férne jól össze a mondatbeli igével. Mert 

ilyenkor az ott levő vagy oda gondolható rész viseli az idézett jegyzésbeli 3. pontban emlegetett 

közbenjáró szerepét. „Oda gondolható,” mondom, mert olykor nincs kimondva, mit a 

szótárnokok elfeledtek megjegyezni, s ez által értelmezésöket szó szerinti értelemben igen 

szükké tették. Már pedig ott vannak megírva saját példáik: „evén benne” (Nád. Cod.) „ivék 

benne” (Pesti G.) T: i: evén (egy részt vagy valamit) benne. Ebből teljesen kiviláglik, hogy a 

felhordott példákban („Levágattatván száz húsz ezer a fegyverfogó hadakozókban,” [melyeknek 

összes száma bizonyosan annál is több volt]. – „Azért mindent ők ott levágnak vala, de sok 

bennök várhoz szaladott vala” Tinódi]. „A juhokban sokat megölt a farkas.” – „Kenyérben sem 

eszik eleget”) a ban, ben a maga erején foglal helyet, nem pedig mint ból, ből vagy közzül 

képviselője. Másfelől minthogy az egészben benne van a rész és a mindenben a sok vagy kevés, 

úgy az egészből is elvehetni a részt és a mindenből a sokat vagy keveset: tehát a ból, ből és 

közzül is a tárgyalt használatban éppen annyira jogosultak, mint a ban, ben, s nem ezzel cseréli 

fel az író vagy a mondó, hanem szabadosan használhatja alkalom s czélja szerint mind 

kettőjöket. Azt hiszem azonban, hogy a mig gyakrabban éltek ily értelemben a ban raggal, 

árnyalatbeli különbség is volt közte és ból között, melyet ma, midőn ama szólam nagyon 

megritkult, felfedezni és kifejteni nagy feladat lenne. Nekem azonban úgy tetszik, hogy a ban 

sokkal erősebben kifejezi azt a mit a franczia az úgynevezett article partitif-fel szokott 

kifejezni, mint a ból, és bizonyos esetekben hűbben bélyegzi a határzatlanságot, mint az 

articulustalan accusativus. Ez az eset főképp személyragos nevek használásakor áll bé, mivel, 

mint a maga helyén kifejtettem, a birtokot jelelő nevek eo ipso [77] határozott természetüek. 

„Nem ettem kenyeré ben” erősebb, jellemzetesebb színezetű, e tekintetben, mint: „Nem ettem 

kenyerét;” amaz ugyanis világosabban fejezi ki, hogy „egy részecskét, egy falatkát sem ettem 

benne.” 

A végső szó eszembe juttatja a bennünket kifejezést, mely nem régiben annyi vita tárgya vala. 

A M. Ny. Sz. csak véleményeket idéz és czáfol felőle, de maga nem mond végitéletet. 

Véleményem szerint az egész anomaliára, – mert hogy az, azt józan észszel bajos lenne tagadni, 

miután belénket’ bőlünket, hozzánkat, tőlünket nonensek és nonsensek, – csupa félreértés adott 

alkalmat és létet. Valaki, – magyar, már nyelvtani értelemben magyar, bizonyosan nem volt, – 

meg talált látni egy ilyes kifejezést, mint: „Sokat levágott bennünk.” Nem értette, s eszébe 

jutván, hogy engem, téged, s átalában az első és 2. személyü személyragos nevek az at, et 

kimaradtával is viselnek accusativus szerepet, azt vélhette, hogy „bennünk” is olyan féle, mint 

azok. Fogta magát hát, kipótolta a hiedelme szerint hiányzó at, et ragot, s kész volt a 

„bennünket.” Világos, hogy ezt megtehette olyan tudós, a ki nyelvünket csak könyvből s 

grammatikából tanulta. Azután, mivel a magyarnyelv mivelése nagy részben ilyen kezeken 
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mikor megengedjük talán a lehetséget, de a világért sem akarjuk állítani, hogy 

„búja miatt” halt meg; hanem csak annál a puszta ténynél maradunk, hogy bú, 

bánat állapotában volt az illető egyén, mikor meg halt. – „Nem tudja mit csináljon 

örömében”: e helyett teljességgel nem lenne jó azt mondani, s nem is mondja soha 

senki, hogy: „Nem tudja mit csináljon öröme miatt”, vagy éppen öröméért!”
78

) Ha 

az árnyalatokat e l m o s s u k , hová lesz a nyelv legféltőbb gazdagsága? 

 

 

18. §. 

 

Ragosnevek, mint határzók. 

(Folytatás.) 

 

6. K ü l s ő i t ő  rag: ból, ből. – Kalauzunk s utána a többi nyelvtanárok 

„kiható”nak nevezik. Úgy illik reá körűlbelűl, mint „Sárvár” arra a falura, melyen 

mikor átment néhai Csucsuj, az erdélyi Bihari, azt kérdé, hogy: „a sár látom elég 

nagy, de hát a vár hol van?” Nincs biz’ ott több nyoma a várnak, mint ilyekben: 

házból, kertből a „hatás”-nak. S még – feltéve, nem megengedve – ha volna is, 

úgy is rosz lenne a „kiható” nevezet, mert e háromra: ból, tól, ról – melyeket 

összefogva távolítóknak lehetne jobban nevezni – egyaránt illenék. A javaslottam 

nevet sem állítom egészen jónak, de nem tudtam rövidebbet s a rag értelméhez 

közelítöbbet lelni. A ból, ből ugyanis egyszerüen a benn létel m e g s z ű n t é t  

jelenti, két dologra vonatkozva: elsőben a helyre, a melybeli létel megszűnik s a 

melyet a ragozott szó jelent; másodszor a tárgyra, cselekvényre vagy állapotra, 

melynek az elsőben léte vagy vele való kapcsolata megszűnik, a melyet igen 

sokszor csak oda kell gondolni, mert a mondatban világosan kifejezve nincsen. De 

ez a gondolabeli kiegészítés mindig lehetséges; mert a midőn nem volna, hibás 

lenne a ból, ből használata. Természetes, hogy itt is, mint minden ragnál, az átvitt 

értelmet vissza kell vinni elemzéskor az eredeti érzékire. Ily esetekben áll elé 

legtöbbször az eredés, származás eszméje, melyet a M. Ny. R. a ból, ből fő 

jelentéseinek állít; holott csak másodrendü jelentések, a mennyiben minden 

                                                                                                                           
fordult meg, s mi magunk egész készséggel hódoltunk rendelményeiknek, mindjárt akadtak 

majmai, a kik a vélt igazítást nyelvünk bővítésének, gazdagulásának nézték, s jogosult voltát 

nem vizsgálván, örvendettek neki mint vak László a félszemének. Megengedhetik önök, hogy 

gyanításomban van annyi valószinüség, mint abban az ész-szerkesztette históriában, melyet egy 

Niebuhr vagy Mommsen akarnak bécsempészni Róma őslegendái helyett. De az utóbbiaknál 

sokkal valószinütlenebb ám az altajisták conjecturája, mely szerint „bennünket”-ben a török 

„ben”-t (én) vagy a jakut bäjä-t (test) keresik. 
78

 A görög, latin és német is kölcsönzött, azaz tulajdonképp egyebet tevő praepositiókkal jelöli 

ezt az egyfelől ben és másfelől ből, miatt vagy okáért leledző árnyalatot. A görög ‘ó-val, 

mely alatt-ot, a latin prae-vel s a német vor-ral, mely utóbbiak előtt-et jelentenek. A magyar 

nem ment a szomszédba kölcsön kérni, hanem magát a ban-t használta fel, jelentményének 

mintegy átmenő határán, s úgy vélem szintoly jogosan, de természetesben mint amazok. 
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származásban megvan a kútfőben – (más nevet annak, a miből származik valami, 

nem tudok adni) – való létel megszűnése, mint fővonás. Az ily elemzés és az innen 

eredő értelmezés feleslegessé teszi azt a lexicographiai 1001 szabályt, melyekre a 

M. Ny. R. mind ennek a ragnak mind a többieknek megvítatását és a használatukra 

való utasítást felhasogatta
79

). Tudnivaló, hogy a helyettességtől a ból, ből sem 

menekülhet meg. „Fösvénység-b ő l  böjtöl; tisztelet-ből hallgatja el neheztelését.” 

(i. h. 123. §. 2.) b) „Ilyenkor”, azt mondja, „e rag többnyire miatt-al is felváltható, 

p. o. tisztelet miatt.” Nem biz’ a; már csak azért sem, mivel a valami okból történő 

cselekvény mindig önkéntességgel, szabadossággal jár; a mi pedig ok miatt 

történik, azon a kénytelenség uralkodik. Szintoly kevéssé „állhat helyette szerint 

vagy -nál fogva.” „Szerint” csak hasonlító, nem okadó rag. „Nál fogva” okadó 

ugyan, de jelentése csak úgy hasonlít a ból-éhoz, mint az a válás neme, mely 

szerint kéz-szorítással veszünk búcsut valakitől, ahhoz, hogy hátba ütjük s 

kilökjük az ajtón. Végre még „közől”lel is felcserélteti ból-t a M. Ny. R. Minthogy 

e szabadalmat azonban csak két példára látszik szorítni, én is megkímélem a szót, 

s hivatkozván arra, a mit az elébbi §-ben a ban és között különbségéről írtam, azt 

állítom, hogy „sokból” nem választ a magyar, hanem sok közzül; ellenben csak is 

„a ménesből” lehet „kifogni a lovat”, a ménes „közzül” értelmetlen. 

7. K a p c s o l ó  rag: hoz, höz, hez. – Ezt a ragot „k ö z e l í t ő ”nek nevezi 

kalauzunk, meg a többi nyelvtanaink is. Igen bő köpenyeg, mert ra, re, ig; felé, 

közzé, mellé, sőt nak, nek is mind összesen magukra vehetik. „Az asztalra teszem”, 

éppen úgy közelít, mint a: „falhoz csapom” stb. A magam választotta nevezetet 

sem helyeslem egészen, mert jórendin igen szűk; de pl. é r i n t e t é s ,  

                                                 
79

 Az elvnek egyes esetekre alkalmazása világosabb s könnyebb, mintsem csak jegyzésben is 

helyet igényelne. Hanem egy pontra mégis van külön észrevételünk. Kalauzunk (123. §. 2.) c)) 

azt írja, hogy „az állapot, melyből másba átmenetel történik, (ból, ből ragot vesz fel.” Roszúl, 

hanyagúl van kifejezve, de igazság rejlik benne. Rosz 1., mert a már másutt is megrótt 

tautologicus circulus („melyből”) van benne. 2. Mert ezt a példát adja reá: „az orvos-ból sirásó 

lett,” mintha „orvos” állapot volna! Igen de valódi állapot is vehet fel ból ragot, p: o: „a nagy 

gazdagságból szegénység lett;” tehát igen szűk, vagy a szabály vagy a példái. Hogy pedig a 

szabály és példák pótolják egymás hiányait, az már éppen nem járja. 3. Másfelől meg igen bő a 

szabály, mert oly általánosan van kifejezve, mintha minden állapotot, mely másba megy át, ból, 

ből ragos határzóval kellene jelelni; holott nagyon kivételes eset, s nem egy hanem két rendbeli 

átvitel van ilyes használatában a kérdéses ragnak. Egyszer kelmének vagy anyagnak tekintjük a 

ragozandó szóval jelelt állapotot, vagy egyént. Azután kútfővé átalánosítjuk, a honnan valami 

ered. És mivel még így sem lehetne tulajdonképp mondani, hogy „az orvosból sirásó lett,” még 

tovább szellemítjük, mig annak a határához érünk, hogy „az orvos sirásóvá lett,” vagy annak 

hogy „az orvos sirásónak állott. De azért nem ezek helyett van ám mondva, hanem a ki ama 

példa mondatot formulázta, azt akarta vele elmésen értetni, hogy, az „orvosban” meg volt már a 

„sirásó” és csak külsőképp változtatta foglalatosságát. Ezek a vonások pedig az utóbbi két 

módosításból már egészen ki vannak maradva. Átalában mindig elmés, hatályos, ellentétes 

jellemü szólamot képez a ból, ből-ös határzó ilyes használata, hogy úgy szólva, kifizesse a 

kettős és ennélfogva meglehetősen erőltetett átvitelt. Az ilynemű mondatok typusa ez: „A 

márványból szobor készül.” 
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a l k a l m a z á s ,  i l l e s z t é s  ellen is lehetne kifogás. Átalában, mint a ba, ban 

tárgyalásakor megjegyeztem, sem nevezettel, sem értelmezéssel a ragok jelentését 

tautologia nélkül pontosan kifejezni nem lehet
80

). 

8. H a t á r v e t ő -rag: ig. – A M. Ny. R. imez elnevezését igen szerencsésnek s 

annyira jellemzőnek s kifejezőnek tartom, a mennyire csak a lehet egy név. Mert 

jóllehet nak-os, hoz-os határzókban is lelheti sőt leli határát a cselekvény, de az 

azokban uralkodó fő vonás még sem az, mint az ig-esekben. Tárgyalásához 

azonban van két észrevételem. Egy az, hogy „soká”, „nap” és „mind” között 

egyfelől, és „sokáig”, „napig” és „mindig” közt másfelől, több és jelesebb 

különbség van, mint kalauzunk szerint csak az, hogy az első rendbeliektől „az ig 

rag elmarad.” – „Soká laktam Bécsben” nem jó; hanem: „sokáig.” Ellenben: „Hej! 

soká fog az történni!” Ebben értelmetlen lenne a „sokáig.” Megint: „Harmadnap 

volt nálam”, és „Harmadnapig volt nálam”, két különböző dolog. Az első forma 

szerint a két első napon nem „volt nálam” csak a harmadikon; a második szerint 

mind a három nap „nálam volt.” Végre elemzés nélkül is megsugja igazi 

magyarnak a nyelvérzéke, mikor szóljon így: „mind vártalak”, és mikor így: 

„mindig vártalak.” A ki nem érzi a különbséget, lássa; de magyar nyelvtant ne 

írjon! Második észrevételem az, hogy biz’ én szeretném, hogy az „ig” és „iglen” 

közt az i. h. állított különbség volna, mely szerint az ig kirekesztő, az iglen 

bérekesztő határt jelel. De félő, hogy nem úgy van. Azt meg kell engednünk, hogy 

a „len” nem hiába van ott, és hogy „nyomosító”; de véleményem szerint a 
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 Nem vette ezt észre Szvorényi, midőn következőleg értelmez: (321. §.) „Közelítő hoz, hez, 

höz raggal vonzzák a határzó nevet: a.) Azon igeállítmányok, melyek az alanynak valamih e z 

közeledését vagy valami felé irányzását fejezik ki. b.) Közelítő raggal vonzanak azon igei, vagy 

névi állítmányok, melyek az alanynak valakih e z vagy valamih e z hasonlítását, vonzódását, 

rokonságát, vagy ezeknek ellenkezőjét fejezik ki” . . . . . Röviden annyi, mintha azt írná hogy: 

„H e z ragu nevet vonzanak azok az állítmányok, melyek valamih e z viszonyulnak!” – Még két 

más hiba is van ezen értelmezésekben. Egyik az az állítás, hogy csak az „alanyhoz” közeledést, 

vonzódást, stb. jeleli a „hoz.” Czáfolja meg a M. Ny. R.-beli példa: „fá-h o z  köti a lovát;” 

ebben „lovát” a nyelvtanárok értelmében nem alany, mégis reá vonatkozik a kapcsoló ragos 

határzó. Ily példa pedig számtalan van. Másik hiba a b.) pont alatt van elkövetve e szókban: 

vagy „ezeknek ellenkezőjét.” Mert, példáúl: a vonzódás ellenkezője az irtózás, undorodás, stb. 

De bizony nem lehet mondani hogy: Pál iszonyodik Péterhez. Az író példái: „A tanitó . . . . . 

kemény . . . . a rosz viseletüekhez;” „az úr . . . szivtelen (a) cselédjéhez” – csak 

névállítmányokra vonatkoznak. De így sem jók; sokkal helyesebben s átvitt értelemnek 

megfelelőbben használhatjuk az „iránt”ot, melylyel szokása szerint felcserélhetőnek mondja a 

M. Ny. R. – Egyébiránt az utóbbi és Imre kikerülik a tautologiát, de értelmezésök szabatossága 

rovására, midőn amaz így szerkeszti: „A hez . . . . valamely tárgy f e l é mozdulást, hajlást 

jelent;” az utóbbi meg így: „A hoz, hez rag valamely tárgy felé mozdulást vagy igyekezést 

jelent.” A M. Ny. R. a hoz-ra is koczkáztat egy igen szűk szabályt, midőn azt írja (124. §. c.) 

hogy „a szokást jelentő igék hoz, stb. ragot vonzanak.” Hát a nak mit vétett? Természetes hogy 

más árnyalatban járul a nak-os határzó a szokásjelentő igéhez, mint a hoz-os, mit gondos író s 

beszélő is számba veszen. A molnár hozzá szokott a malomzugáshoz, de a lisztlopásnak neki 

szokhatik. 
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nyomosítás csak addig megy, hogy „iglen” a cselekvényt a határhoz közelebb tolja 

és szorítja, mint a csupa „ig.” 

9. S z i n í t ő -rag: n, en, on, ön. – Nem rostálom a mások nevezeteit, nem is 

mentegetem vagy igazolom az enyimet; feleljen és számoljon mindenikök maga 

magáról. Hanem megrovom ám, és egyenesen nevetségesnek tartom azok 

igyekezetét, kik átalában minden ragnak, különösön pedig éppen a most 

tárgyalandónak használatát s alkalmazását a „vonzó” igék vagy más szavak 

értelménél fogva akarják kiszabni. Az ajtó kétségkivül arra való, hogy 

közlekedésül szolgáljon az épület belseje s a környező űr között. De mit felelne az 

építtető annak a mesternek, a ki tudósan ránczolt szemöldökkel mondaná, hogy: 

„neki tudni kell, vajjon azon az ajtón bémennek, bésétálnak, béfutnak, béugranak, 

bémásznak, bélopódznak, búcsusznak, vagy bérepülnek-é; mert neki ahoz képest 

kell szabni az ajtót, a mint ezek közzül egyik vagy másik cselekvény kivánja.” 

Tudom, hogy hasonlatom sántítását használják fel véderősség gyanánt, mint midőn 

formalis kifogásokkal hurczol igazságtalan ügyet terminusról terminusra egy 

rabulista. Akár mily sánta a hasonlat, elég jó-futó arra, hogy a „vonzatok” gyenge 

lábu eméletét utól érje s földre terítse. Íme miképp értelmezi a M. Ny. R. az 

„á l l a p í t ó ”nak nevezett on ragot: (126. §.) „Ily ragu neveket vonzanak . . . a) 

Az igék, midőn valamely tér vagy hely feletti megállapodást, mozgást, cselekvést, 

szenvedést vagy állapotot jelentenek, s e kérdésre hol? felelnek meg.” Ebben az 

értelmezésben három tetemes, hogy ne mondjam szarvas, hiba van. Első, hogy az 

igék minden kitelhető nemeit magában foglalván, magának a vonzatos elméletnek 

sem felelnek meg, mert nem tanulhatni ki belőle, hogy hát micsoda igék mellé 

járul „állapító” ragos név. Második, hogy az egészben egyetlen egy jellemző vonás 

a „feletti” s e sem igaz; mert p. o. mikor „a gólya a háztető-n rak fészket”, nem 

„felette mozog”, mert úgy a levegőben, füstön vagy fellegen vagy éppen a Napon, 

Holdan v. valamely csillagon kellene hogy rakja a fészkét. Harmadik az, hogy a 

hol? kérdésre a „vonzó” igével feleltet azon szabály, holott nem az ige, hanem a 

ragos szó felel reá. Pl. K. Hol rak fészket a gólya? F. A háztető-n; nem pedig: 

„rak”, mely még arra a kérdésre is sületlen felelet volna, hogy: „Hol a gólya?” 

Nem is jellemez a „hol?”, mert erre ban, nál, nitt, t ragos és egy hosszu sort képző 

névutós nevek mind egyformán jól megfelelnek. 

Ne tessék megsokalni kritikámat, melyet az idézett czikk többi pontjaira 

alkalmazva még tovább is folytathatnék; mert lám egy oly tekintélyes firma alatti 

nyelvtannak az iskolai kézi- és tankönyvek mintájáúl kell szolgálni, a minthogy 

minden azóta megjelent nyelvtanaink kisebb-nagyobb mértékben a M. Ny. 

Rendszerére vannak „calquirozva.” Előttem pedig nagyon fontos maxima az, 

hogy: „maxima puero debetur reverentia” [78], s azt hiszem önök sem fogják 

megtagadni helybehagyásukat Quintilianustól. 

Micsoda viszonyt jelel hát az on stb. rag? Gondolom, nem távozom messze a 

valóságtól, ha azt mondom, hogy az alanynak (a 8. §.-ban részletezett széles 

értelmében,) a ragos név jelelte tárgy felszinével való folytonos, állandó, tettleges 
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érintkezését, sőt egy vagy más módon, kisebb-nagyobb mértékben való hozzá 

tapadását. Ez a viszony, anyagias és átvitt értelemben (az olykor itt is mint másutt 

eléforduló kihagyást sem feledve) minden külön eset elemzésére és magyarázására 

elégséges, és soha sincs szükségünk az ige jelelte cselekvény mivoltához vagy 

minőségéhez folyamodni. Tessék megpróbálni. 

Vegyük fel például a legbonyolítottabb esetet a kalauzunkban elészámláltak 

közzül (126. §. 2.): „On stb. ragot veszen fel: . . . c) Az eszköz, mely által valami 

fogva vagy kötve tartatik, p. o. fék-e n tartja a lovát; kötel-e n vezetik az ökröt.” 

Első tekintetre úgy látszik, mintha a „ban” alkalmával érintettük eszmecsere volna 

itt is meg
81

): mely szerint inkább „a lovon való féket tartják” s az „ökrön levő 

kötelet vezetik”; mert hiszen a fék van a lovon, s a kötél az ökrön, nem 

megfordítva. De itt nem igen van szükségünk reá; mivel igazában a lovat tartó 

egyén keze van a féken” valamint az ökröt vezetőé a kötelen. Azért lehet úgy is 

elemezni, hogy fékénél fogva vagy féken
82

) fogva tartja a lovat stb. 

Elemzés alkalmával azonban jól meg kell különböztetni az on ragot az 

adverbialis ú. n. képzőtől, melyeknek azonságát végeredményben tán ki lehetne 

mutatni, de ezt a vizsgálatot, a mondattanra nézve nélkülözhetlennek nem tartván, 

avatottabb s ügyesebb kezekre bizom. Csak azt érintem még, hogy az itt is 

felhordott „cseré”ket s az ezutániakat már nem méltatom külön czáfolatra. Az, 

hogy „az ország dolgai-n vagy „dolgairól” vagy „felettök” vagy „felőlök” 

egyformán lehet „tanácskozni” csak azt bizonyítja, hogy a „tanácskozás” 

cselekvénye sem egyik sem másik határzóval nem él monogamiában, s hogy a 

„vonzatos” elmélet egy batkát sem ér. 

10. H e l y z ő -rag: ra, re. – Kalauzunk „f e l h a t ó  vagy i r á n y z ó ” nevet ád 

neki. „H a t ó ” semmi esetben sem, miután csak a cselekvény lehet az, a kérdéses 

rag pedig az alanynak elfoglalandó h e l y é t  mutatja ki. „F e l h a t ó ” pedig sok 

esetben lucus a non lucendo [79] lenne; mert p. o. ebben: „tedd le a könyvet az 

asztalra” a fel-nek, éppen az ellenkezője van. Igaz ugyan, hogy olyan ember előtt, 

a ki a „felereszkedik”-en és „felszáll”-on nem akad fel, s ezeket öszveférhető 

eszmékből párosított szerkesztvényeknek tartja, a reductio ad absurdumnak [80] 

nincs bizonyító ereje; de az olyanon már nem lehet segítni, s vele vítatkozni ismét 

csak absurdum volna. A M. Ny. R. értelmezése kritikájába sem ereszkedem, 

hanem csak saját véleményemet mondom el abban, hogy a ra, re azon viszonyban 
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 L. 76. jegyz. 4. pont. – Jó lesz észrevennünk mellesleg, hogy „findet statt” szólamnak ,adest, 

ist vorhanden” értelmében a „meg van” jó rendin megfelel. Meg legalább annyira, hogy 

fordítóinkat az ide s tova kapkodástól megkímélje. Ez úttal megemlítem azt is, a mit 

értekezésem I. Fejezetében elmulasztottam; t: i: hogy „meg” a „van”hoz kapcsolva nem jelel 

jövendőt. Természetesen; mert a mi van, azt képzelhetni már végrehajtottnak, tökéletességre 

mentnek. Megint egy ok arra, hogy a nyelvtanárok servum pecus osztályánál bévett elemzést 

(„szeretek = szerető vagyok”) helytelennek állítsuk. 
82

 Analogiák: Kezén s kézen fogva vezeti. Üstökön, fülön, szaván fogta. Nyakon csipte, kapta, 

ragadta. 
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van az on, ön-hez, mint a ba, be (állítólag) a ban, ben-hez, s a hoz, hez a nál, nél-

hez. Hogy „hoz és be, felé, ellen, szerint értelemben”, sőt „infinitivus kikerülésére” 

is használtatnék, mint a M. Ny. R. állítja, az csak oly szófia beszéd, mint a többi 

helyettesítésekről való. 

11. H á r í t ó -rag: ról, ről. – Az on, ön-nek felel meg, úgy mint ból, ből a ban, 

ben-nek, s az alanynak a ragos név jelelte tárgy külsejével vagy felszinével való 

kapcsolata megszűntét rajzolja képzelődésünk eleibe. A M. Ny. R. s más 

nyelvtanok olvasója hüledezve kérdi, hogy miképp’ tudom megegyeztetni 

elemzésemet a „feledést, aggódást, gondoskodást, kételkedést, gondolkodást, 

tudósítást, lemondást, dicsérést, magasztalást, hiresztelést, nevezést, hivást” 

jelentő igék viszonyaival a szóban forgó határzóhoz? Semmi se könynyebb, k. 

olvasó! Mindnyájokban az elvétel anyagi képzete rejlik; még pedig oly dolog 

elvételéé, melyet a ról, ről ragos tárgygyal az elvétel előtt a legszorosabb 

érintkezésben gondolunk. Ily dolog legtöbbször a nyelvünkben különben is oly 

terjedelmesen szereplő kép: „Hozz hírt a barátomról”, azaz: „vedd képét, úgy a 

mint van és működik” – (wie er leibt und lebt) – „s hozd el nekem.” – 

„Elfeledkezem róla”, passiv értelemben azt teszi, a mit actioban ez: „Leveszem az 

eszemet róla.” – „Budát dicsérik szép kilátásáról” (i. h. 128. §. 1. e.) azt akarja 

mondani, hogy a dicsérő vonást a kilátásról veszik; szintúgy mint „formát 

veszünk” köntösről, bútorról, szerszámról stb. A „le” csak történetesen akad néha, 

vagy, ha tetszik, gyakran is, oda; mégis a M. Ny. R. az elemzéssel nem sokat 

törődve, abban keres jellemző vonást, midőn azt mondja: (i. h. 2.) „A le határzóval 

öszvekapcsolt igék is e ragot vonzzák, p. o. leszállították a polcz ról.” Igen, de azt 

is mondjuk, hogy: „Felszedték a lehullott gyümölcsöt a földről.” – „Feltakarították 

a sárt az utczáról.” – „Eltakarodott a köd a hegyről.” – „Elhárítottak a vádat 

magukról.” Ezeket hát miért nem említette kalauzunk? És mi joggal nevezte 

„leható-nak, a ról, ről ragot. Egyébiránt felől = f e l ő l , ből = b ő l , s egyik sem 

tesz ről-t. 

Most az ideje, miután az illető ragokat megvítattuk, szólni a helységek 

helyragairól. A városok, faluk s bizonyos vidékek neveihez e kérdésekre: hol? 

hová? honnan? felelet gyanánt két: (egy esetben három)-féle ragok szolgálnak, ú. 

m. 

Hol? Kolozsvárt, 

 Budán, 

 Debreczenben. 

Hová? Kolozsvárra, 

 Budára, 

 Debreczenbe. 

Honnan? Kolozsvárról, 

 Budáról, 

 Debreczenből. 
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A példák mutatják hogy on, ra, ról és másfelől ban, ba, ból együtt járnak. A t 

talán az egy „Győr” példáját kivéve az első csoporthoz látszik tartozni, s az on-nal 

váltakozik. Rövidség okáért az első rendbelieket könnyü, a második féléket nehéz 

ragoknak nevezem. Kérdés már, hogy van-é oly jegy, melynél fogva egy helység 

nevét, melyet még nem hallott valaki, az illető csoporttal párosítni tudja? Erre azt 

mondom, hogy nincs, és eddigelé biztosabb szabály sem létez, mint az, hogy a 

helység nevével együtt azt is tanuljuk meg, melyik csoportbeli ragot szokták 

használni vele. 

De a kérdést másképp’ is formulázhatni. T. i. vajjon van-é valami 

kipuhatolható nyoma annak, hogy mi vezethette a nyelvalkató szellemet a két 

csoport közti válogatásban? Erre aztán azt feleljük, hogy van biz’ a; csakhogy a 

mit kileshetni, elvnek igen sok, vezércsillagnak, az esetek teméntelen voltához 

képest, igen kevés. Lássuk elébb a sokat, hátha tárgyalása némi világot vet az igen 

kevésre is. 

A mely helyneveknek ma is tisztán kivehető értelmök van, olykor könnyü látni, 

miért párosulnak inkább az egyik mint a másik rendbeli ragokkal. Világos, hogy 

Cserhátra, Erdőhátra, Tóhátra természetesebb és illőbb mint Cserhátba s akár 

miféle: hátba. Így a Mezőségre is, mert átalában mezőre szoktunk menni. Ellenben 

a „Bakonyba” mondjuk, mivel e r d ő t  értünk alatta.
83

) Igaz hogy „a Nyirségre” 

jó, nem „a Nyirségbe;” de a Nyirség nem is tesz ám rengeteg erdőt, mint a 

Bakony, hanem csupán Nyirfás helyet. A viszony ilyes megkülönböztetésére mutat 

az is, hogy átalában s határzatlanul szólva: „városról, városra járnak,” „falura 

rándulnak,” t. i. város- v. faluféle helyre; holott bizonyos „város”-t vagy „falut” 

világosan kijelelve, már a nehéz ragokat használjuk. „A városba megyek. 

Örményvárosból jövök. Újvárosban lakom. Újfaluba utazom. Kis Miklós 

Tótfaluban született. Nagy faluból költöztem Kisfaluba.” Mintha a város vagy falu 

határzott eleven képe megkivánná, hogy a b e n n e  vagy k i v ü l e  lételt a 

szabatosan oda illő raggal fejezzük ki
84

). Ide vág az is, hogy a helységek vár 

végezetü neveit könnyen ragozzuk, azt akarván jelenteni, hogy nem magát a 

v á r a t , hanem csak a mellette való vagy róla nevezett h e l y s é g e t  értjük. Mert 

midőn a várat magát akarjuk értetni, a nehéz ragokkal élünk. „Budán a várban 

lakik. Megyek Fehérvárra a várba,” stb. Éppen így bánnak és hasonló okból, a kút, 

bánya végü nevekkel. Mert p. o. ha „somkútba mennénk,” az a valódi kutat, és ha 
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 Nincs az a miveletlen béres vagy falusi ember, a ki ezeket: az erdőbe, az erdőre – összevétse 

vagy zavarja, mindenikét a maga helyén, idejében és saját jelentésében ne használja. Kérdem 

már: abban áll é a „nyelvmivelés” hogy a mit a nép ösztönszerüen megkülönböztet, az író 

összegyamatolja? És arra való-é a nyelvtan, hogy az elme élét eltompítsa? Én legalább annak az 

utasításnak avvagy bár felhatalmazásnak, mely szerint egyik raggal vagy névutóval a másik 

helyett vagy értelmében lehetne élni, más eredményét sőt czélját sem látom. 
84

 Íme, mihelyt csak egy kis módosítás lép közbe, mely a falu, mint házak csoportja természetes 

jelentését elfedi, mint p: o: „falva,” azonnal a csupa helyhez illő könnyü ragok állanak elé: 

Szamosfalván, = ra, = ról. 
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Nagybányában laknánk,” ez az igazi b á n y a  eszméjét keltené a halló 

képzelődésében a mondó szándoka ellenére, a ki csak a róluk nevezett 

h e l y s é g e t  akarja értetni. Egyezik e nézettel, hogy az erdélyi szász városokat 

merőben bekerített váraknak részint ismervén, részint képzelvén, az olyaknak 

gondoltakat nehezen ragozza a magyar nép, és „Szebenbe, Brassóba, Szász-

Sebesbe, Kőhalomba. Sőt Szeredába (Csikszerdába, hol maig is vár van) megy.” 

„Szászvárosra, Szerdahelyre, Beszterczére” csak szabályt erősítő kivételek. A két 

első ugyanis nyitott város, az utolsót pedig terjedelmes vidékről látogatott vásárai 

ismeretessé tevén, meggyőzte a népet arról, hogy nem egészen csupa békerített 

vár
85

). Vajjon nem azon eszme lebegett-é a magyar előtt, hogy a külföldi városok 

neveihez állandólag nehéz ragokat kapcsolt, nem merem eldönteni, de Bécsre, 

mint typusra, gondolva, erősen gyanítom. Annyi igaz, hogy a Bécsben lakó s a 

vidékkel ismeretes magyar Fischamentre, Schwächatra, Enzersdorfra, Nussdorfra 

megy mulatni, nem Nussdorfba stb. Ha „Schönbrunnba, Grinzingbe rándul,” 

annak ismét másutt rejlik az oka, melynek kipuhatolásával bevégzem 

hosszadalmas vítatásomat. 

Akárhogy igyekezzenek is némely újabb nyelvészeink deválválni az 

e u p h o n i a  eszméjét, – van olyan, a ki még a nevét is ki akarná küszöböltetni 

nyelvtanunkból, – megvan biz’ az, és hatalmas tényezője a nyelvek alakultának 

átalában, s nem kevésbé a miénkének különösen. Felfogása egyes esetekre 

alkalmazása, természetesen annyiféle, a hányféle a nyelv, s különbözhetik egyben 

másban, még a legközelebbről rokonosokban is. A magyar pl. a felhangu 

törzsökök hasonnemü ragozását nem csak nem tartja egyhanguságnak, hanem az 

euphonia szoros kivánalmai közzé számítja; holott a török már korán sem olyan 

következetes benne, s a finn v. eszt éppen semmit sem tud róla. De térjünk 

egyenesen a tárgyunkhoz, és vegyük fel ezt a szót: Debreczen. Ennek a helyjelelő 

könnyü raggal való kapcsolása kétszeresen vétene az euphonia ellen. 

„Debreczenen”-ben az „enen” kellemetlen, mondhatni kiállhatatlan volna. 

Ezekben pedig: „Debreczenre” és „Debreczenről” az nr találkozása megint nem 

volt kedves, mint látszik, a magyar fülnek. Köznevekben, a hol a rag cserélése az 

értelmesség veszélyeztetésével járt volna, eltűrte s tűri nemzetünk a 

kellemetlenséget, minthogy nem segíthetett rajta. De a hol módja van a 

választásban, mint jelen esetben, miután már, ha más okokból is, számos 
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 Miért nem történt ez „Brassó”val is, nem tudom megmondani. De hiszen ma is vannak 

ingadozó szokások e tekintetben. P. o. Érsekujvárba és nem -ra megy a vidéki ember, és 

Fogaras-ba, ból szintoly helyes, mint Fogaras-ra, ról, melyet a M. Ny. Szótárnokai egyedűl 

helyesnek nyilvánítanak. Sőt annál is inkább helytelen, hogy a szerk. urak vidéket és várost 

mind egy csávába vetnek, és a vidéknek már éppen ban, ba, ból a helyragjai. Átalában 

megjegyzem, hogy a tulajdonnevek, midőn különböző dolgokat jelentenek, éppen úgy 

megérdemlik mint a köznevek, hogy osztályozzák, illetőleg számozzák a jelentményeiket. A mi 

egyszer szótárba megy, egyenjoguságban kell részesednie. Ennek az elvnek elhanyagolása sok 

hiányt okoz a M. Ny. Szótárában. 
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helységneveknél szokásban vannak a nehéz ragok, tekintetbe vette az euphonia 

követelését, s így keletkezett a „Debreczenben” „Debreczenbe” s „Debreczenből.” 

Ez áll átalában – mint a M. Ny. R. is elismeri, – a helységek m n és ny végü 

neveiről, s mivel Penzing, Grinzing, Döbling nevek közönséges kiejtésében a g 

nagyon gyengén hangzik s mintegy elnyelődik, a magyar az n végzethez tartja 

magát, s Penzinbe, Döblinbe, Grinzinbe stb. megy. 

Mindezekből azt a tanuságot vélem kihúzhatni, hogy a helynevek tulajdonképpi 

és mintegy természetes ragjai, mint magának a „hely”nek is, a könnyüek. A 

nehezek pedig ott állanak elé, a hol akár jelentményi akár euphoniai tekintetek, – a 

milyeket a feljebbiekben elészámláltam, – kivételt igénylenek. Ha olvasóm még 

most is igen kevés fényü kalauznak tartja a vezércsillagot, melynek ködét 

elhárítani igyekeztem, ám lássa. A német közmondással tartok: „Ein Schelm, der’s 

besser macht als er’s kann.” 

 

 

19. §. 

 

Ragos nevek mint határzók. 

(Bévégzés.) 

 

12. T á v o l í t ó  rag: tól, től. – A nál és hoz-hoz abban az arányban van, a 

miben ból a ban és ba-hoz és ról az on és ra-hoz
86

). Értelmezésével nincs is miért 

tovább vesződni; annál inkább nincs, mivel a M. Ny. Rendszerebeli ellen nem 

lehet valami lényeges kifogás. „A tól, től rag” azt mondja „a nevet, melyhez 
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 Méltó az észrevételre, hogy az első csoportban a veszteglő, közelítő és távolító rag azon (b) 

gyökbe látszik, mind a három, oltottnak lenni; holott a másodikban már csak kettő van abban az 

esetben; a harmadiknak három tagja pedig merőben különböző: nál, hoz, tól. Én gyanakszom, 

hogy ez az utolsó sem buvik ki oly féktelenül az analógia járma alól, mint első tekintetre 

látszik. Van ugyanis még egy gyök, a t (9. §.) mely az on-nal nem egy oldalról érintkezik: hol 

módhatárzó képzőt, hol ragot alkot éppen mint ez. Mint rag is – szintúgy helyrag mint az on, és 

hasonlóképp a veszteglők rovatába tartozik. Hinni való, hogy ettől származik a távolító tól, az 

ól (ól, úl, ül) hozzájárultával: tól, mint b-ól, és r-ól. – Természetesen csak attól függ, hogy ha el 

akarjuk-é ismerni a t mint veszteglő helyrag jogosult voltát. Ha azt tennék az elismerés 

feltételének, hogy az accusativus ragtól való megkülönböztetése végett, mint helyragot és 

képzőt kettőztessük a t-t, nem volna nagyon ellenemre, csakhogy az élő kiejtés nem kivánja 

mindenütt meg. Mindenesetre azután következeteseknek kellene lennünk, s így írnunk: „egy 

résztt nevettem, más résztt búsultam rajta; sokatt voltam Londonba; mindig helytt állok; erőstt 

megütöttem,” stb. Semmivel sem volna roszabb, mint „Pécsett, Győrött, Fehérvárott,” stb. 

melyeknek „Pécs-ott, Győr-ott, Fehérvár-ott magyarázatai nem csak elégtelenek és czéltalanok, 

hanem nevetségesek is. Hiszen maga az „ott”nak is éppen arra a magyarázatra van szüksége, a 

mire annak, a mit meg akarnak vele magyarázni. „Kolozsvárt” vagy Kolozsvártt”ban egyenesen 

azt a szolgálatot teszi akár az egyes akár a kettős t, a mit ott, vagy itt-ben, s az utóbbiak 

közbenjárására semmi szükség. Végre tessék megmondani, hogy pl: „Kaposvár-ott” 

szerkesztmény-é? származék-é? ragos szó-é? 
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kapcsoltatik, az eredés tövévé, vagy a megindulás pontjává, határvonallás teszi, 

honnan valaminek eredése, távozása vagy tavulléte méretik . . . . . . Ily értelemben 

határozza meg mindazon nevek jelentését is, melyektől valami szelleminek, jónak 

vagy rosznak eredése származtatik.” Lényeges kifogást mondék, mivel szerkezete 

és stylizálása bizony messze van a szabatosságtól. Mert pl. ezeket: (i. h. d.)) „ódd 

magad a rosz-tól;” – (u. o. e.)) „fia különbözik az apjá-tól;” – (u. o. g.)) „elfoglalta 

szomszédjá-tól a földet;” csak accommodáltatással lehetne az idézett 

értelmezésnek akár első, akár második része nyomán elemezni. Csak olyan 

értelmezés jó, a mely erőltetés nélkül simul az alája vonandó esetekhez. 

A mi a helyettesítést illeti, megint ellene kell mondanunk. „Nem lát a füstt ő l ” 

és „nem lát a füst m i a t t ;” mind a kettő jó, de nem egyet teszen. Az elsővel azt 

fejezzük ki, hogy: „a füst az oka” hogy nem lát; a másodikkal azt, hogy: a füst 

gátolja, hogy ne lásson.” A kinek a két magyarázat mind egy, azzal nincs miért 

tovább vítatkozzunk. – Még szerencsétlenebb az állított második csere (i. h. 5. b)): 

„Által helyett, p. o. magá-t ó l  értődik.” Czáfolatára elég annyi, hogy ezt: „maga 

á l t a l  értődik”, éppen nem lehet mondani. „Magában értődik” igen is mondják és 

írják; de azért tól még sem helyettese a ban-nak
87

). 

13. M e l l é k l ő  rag: nál, nél. – A „v e s z t e g l ő ” czímet, melyet kalauzunk 

ruház reája, lehetetlen vala meghagynunk, mert megkülönböztethetlenűl 

egyformán illik a b a n ,  o n  és n á l  ragokra és valamennyi névutóra, a mi csak 

hol? kérdésre felel. Értelme az, hogy valami az így ragozott név jelentette 

személylyel vagy dologgal é r i n t k e z é s b e n  vagy k ö r ü l ö t t e  van; de az 

érintkezésnek vagy körülötte lételnek közelebbi viszonyait nem határozza meg
88

). 

Az utóbbi nemleges jegy okvetlenűl szükséges a nál, nél jellemzésére; s mivel 

elhanyagolták nyelvtanáraink, kivétel nélkül rosz értelmezését adták. Felvételével 

ellenben egyenes okát adhatni, miért nem „cseréltetik fel” (a M. Ny. R. szerint, 

130. §. 6.) a.)) „a mellett, között és közben névutókkal.” Mert hiszen ezek 

specialiter meghatározzák a helyzet viszonyát. 
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 Szvorényi (322. §. Jegyz.) igen helyesen figyeltet, hogy itt különböztetésről s nem 

felcserélésről lehet szó. Különböztetése módját – től és miatt közt – azonban nem 

helyeselhetem. Feltéve, hogy mind a kettő okot jelentsen, nem hiszem, meg tudná-e maga Szv. 

is határozni, hogy a kettő közzül: „füst-től” és „füst miatt”, melyikben rejlik a „közvetlen” s 

melyikben a „közvetett” ok? Az ok viszonynyal való magyarázat általában nagyon meddő, mert 

egy rakás ragban fellelhetni azt a nagyon különböző értelmű s mondhatni csélcsap (vagus) 

eszmét. Oly széles kategoria, hogy az alája vihető ragok (ban, ról, ból, ért, tól) és névutók 

(felől, miatt, szerint, nálfogva) értelmeit minden módosítványaival sem lennénk képesek 

megkülönbztetni. A miattról különösen a maga helyén fogunk szólni. 
88

 Hasonlítsuk össze a M. Ny. R. értelmezését (130. §.) „A nál, nél valamely tárgy mellett vagy 

annak közelében létezést, nyugvást, veszteglést, vagy működést, fejez ki.” E nem a nál-nak, 

hanem a mellett és közelnek olyan karikában forgó leírása, milyen a Szvorényié a nálnak (322. 

§.): „Veszteglő nál, nél raggal vonzzák a határzó nevet . . . . azon állítmányok, melyek az 

alanynak bizonyos tárgy n á l veszteglését vagy cselekvőségét fejezik ki.” – Imre a M. Ny. R.-ét 

követi nyomba. 
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A határzatlanságot kedvelő német gyakrabban él a bei-jal, mint mi a nál-lal, 

mire fordításkor nagyon kell ügyelni. De biz azt nem teszik, s azért nem ritkán van 

alkalmunk nál-os germanismust olvasni. Hogy tovább ne menjek példáért, az 

iménti: „fordításkor” ama nyelvérzéket vesztett urak tollából ebben az alakban jött 

volna ki: „fordításnál.” 

14. H a s o n l í t ó  rag: képpen, képp, ként v. kint. – Nem igényel sem elemzést 

sem vítatást. Csak azt jegyezzük meg, hogy csupa etymologia kedviért kár volt a 

p-nek régi íróinknál s a közéletben szokásos kettőztetését elhagyni. Már csak azért 

is szükséges, hogy a képpen ragot a „képen” ragozott névtől első tekintetre 

megkülönböztethessük. 

15. T ö m e g e s í t ő  rag: astúl, estűl stb. – „Többnyire az együtt szóval 

oldathatik fel” azt írja a M. Ny. R. De feledi, hogy a főnevet a feloldáskor mindig 

személyraggal kell toldani. P. o. „feleségestűl = feleségével együtt.” Meg azt, hogy 

az így ragozható nevü tulajdonítmányoknak az alanynyal bizonyos állandó társas 

viszonyban kell lenni. Ezért többnyire személy vagy élő állat neveket ragozunk 

így. Mondjuk ugyan hogy: „Szekerestűl, lovastúl a vízbe fult;” de nem ám, hogy: 

„A napszámosaim kapástúl, kaszástúl eljöttek.” De hiszen az az eszme benne van 

az „együtt”ben is. Hanem éppen ezért felesleges a „többnyire” az idézett 

értelmezésben. Az astúl-t stb. csupán csak együtt segítségével elemezhetni, s azzal 

mindig; ámbár a két kifejezés: „astúl” és „,-jával együtt” közt mégis marad egy kis 

árnyalati különbség. Az első inkább „tömegesít (azért is hagytuk meg a nevét); a 

második csak csoportosít
89

). 

16. O s z t ó  rag: -nként. – „Valaminek részekre osztását jelenti,” írja a M. Ny. 

R. Mi hozzája toldjuk még: 1) Hogy nem ahhoz járul a rag, a mit részekre osztva 

gondolunk, hanem a részhez magához. „Marháit egyenként hajtotta a vízre.” 2) 

Hogy a cselekvény ismétlését jeleli. „Részenkint fizeti az adósságát.” 3) Hogy val, 

vel is tesz egészen hasonló szolgálatot. „Kiki párjával. – Hármával adja a tojást” 

stb
90

). 

17. I d ő p o n t i -rag: kor: – Midőn egy időpontot bizonyos cselekvény 

megtörténtével akarunk jelelni s ez által meghatározni, a cselekvény nevéhez kor 

szótagot ragasztunk. „Péter aratáskor házasodott meg. Pált szüretkor temették el” 

stb. Egy esemény idejének, más tudvalevő esemény által való meghatározása 

annyira természetes fogás, hogy a magyar nyelvben az időre vonatkozó kérdés is 

azon a módon alakult. – „Mikor?” azaz: mi eseménykor, mi dologgal egyidőben? 

Ily határzó eseménynek vették az év akármelyik napjának valamelyik szentről való 
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 Ez a rag háromból látszik szerkesztettnek, ú: m: es-ből, t-ből és ül-ből. „Eb-es-t-ül.” Látom 

hogy a M. Ny. Sz. is így elemezi. De azt nem mondja, hogy Erdélyben astól, estől a kiejtése, és 

hiszem, hogy másutt is fog így lenni. Megjegyzem ez alkalommal, hogy véleményem szerint az 

ol, ul; ól, úl; ől, űl, stb. közt nem organicus, hanem csak dialectico-phoneticus különbség van, s 

a ki orthographiai szabályok alapjáúl használja, fövényre épít. 
90

 Némelyek fel akarják újítni az osztó ragbeli ként helyett az elavult „kéd”et. „Hetenkéd, 

százankéd” (Imre, Mondat 41. §.). Szükségtelen is, nem is sikerül. 
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elnevezését is. És így átment a kor-rag az év napjaira is. „Szent György napkor” 

mintha azt mondanók, hogy „azon a napon, a melyen Szent Györgyöt tisztelik.” A 

„nap” ki is maradhat: „Szent Jánoskor, Szent Mártonkor, Gyertyaszentelőkor, 

Husvétkor, Pünkösdkor, Karácsonkor, Vízkeresztkor
91

) stb. Csupa névvel így élni 

nem tanácsos, és „Gergelykor” (mit a M. Ny. R. helyesel) éppen oly rosz volna, 

mint „Péterkor”, „Erzsébetkor”, Máriakor” stb. Nem névvel jelelt naphoz pedig 

már éppen nem járul ez a rag, hanem a szinitő on. Május 1-sején, Augustus 6-

dikán v. 6. napján, Hétfőn, Kedden stb. 

18. Családi helyragok: n i t t ,  n i ,  n ó l . – Ez egészen új czikk a ragok 

tanában, mert az orthodox nyelvtan nem akar semmit tudni felőle
92

), s eddig 

szolgált kalauzunk is cserben hágy. Pedig a mit egynehány százezer ember beszél, 

csak érdemelne egy kis figyelmet. Ha Göcsejnek s a Palóczoknak oly nagy szavok 

van a nyelvészetben, lehetne tán egy kicsi a székelyeknek is! Elég az, hogy midőn 

egy család körének és lakjának összefoglalt eszméje forog fenn, ama 

helyragcsoporttal élünk, melyben a veszteglő: nitt, a közelítő: ni, a távolító: nól. 

Különösen szeretik ezek az ék-kel (8. §.) ragozott neveket, a cselekvény pedig, 

melyet meghatároznak, leggyakrabban a látogatás körül jár. „Gálfyéknitt voltam. 

Aporékni megyek. Ugranéknól jövök.” De az ék el is maradhat, s ekkor a 

családapa vezetéknevét ragozzák: „Pálfyni, Egyednitt, Lőrinczynől stb. 

Eléfordulnak azonban más viszonyokban is: pl. „A szomszédéknitt” v. „a 

szomszédnitt vigadnak.” – „Eredj hozz a bátyámnól egy kupa bort.” – „A papni 

egy szekér hajtatott bé.” 

 

 * * * 

 

 

Bevégezvén, úgy a hogy, a viszonyragos határzók tanát, még egy pár átalános 

megjegyzésre kérek figyelmet. 

1. Hivatkozva részint az alkalom szerint felhordott példákra, részint magyar 

olvasóm nyelvérzékére átalában, most már nem csak mint elméleti valószinüséget 

kimondhatom, hanem mint tapasztalati tényt állíthatom, hogy az elészámlált 

határzók az igéhez való viszonyukban mindnyájan egyenraguak. Egy államban 

sincs meg oly mértékben a hivatali átalános képesség, mint a magyar mondatban: 

kiváltságnak, egyedárusságnak, előkelőségnek semmi nyoma. Minden határzó, 
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 Nagyon elvétett egyik értelmezése a M. Ny. R.-ének a „kor”-ra vonatkozó. – – „Ezen rag 

mindenféle időt, napot, ünnepet jelentő nevekkel csatlakozhatik, e kérdésre mikor?” Sőt inkább 

a napot kivéve egyetlen egy névvel sem csatlakozik, a mely magában véve időt jelentene, 

hanem éppen a korral való csatlakozásával válik időt jelentő határozóvá. „Tavasz, mult, jó, 

aratás,” egyik sem jelent időt. Az igazi időnevek on, ban, val ragokkal párosulnak hasonló 

végre. Az átmeneteket s igazi vagy látszó anomaliákat nincs miért megvítassuk. Maga erején is 

megteheti az olvasó. 
92

 Csak a jó szemü Szvorényit veszem ki, mint szövegem leírta után értesültem. 
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magára vagy a többiek társaságában egyformán foglalhat helyet az 

inchoativumban vagy mondatzömben, s lehet az utóbbi helyen jelző, lehet 

szükséges vagy pótló egészítvény. Nincs jelesen a nevezőnek sem alany- sem 

semmi más képben valami előnye sem egy vagy más rovat, sem a kezdő hely 

elfoglalására nézt. Szóval eddig elé a legtökélyesb egyenjoguság van meg a 

határzók közt. 

Mennyi barbarismustól – t. i. a szó eredeti görög értelmében: minden a mi nem 

honias – mentette volna meg nyelvünket, ha a fordítóink e pontban tárgyalt 

igazságnak ismeretéhez jutottak volna akkor, mikor még nem volt igen késő. Most 

félő, hogy úgy vannak vele, mint egy nem régiben magát agyon ivott ismerősöm. 

Halála előtt egy pár héttel nagyon okos és ékes dissertatiót tartott előttem, melyben 

világosan kimutatta, bébizonyította, hogy az ő testalkatánál fogva egészsége 

okvetlenül megkivánja a borivást. Fiat applicatio. [81] 

2. A viszonyragos határzók accentuálásában úgy látszik, mintha az elmélet 

ellenkezésben volna maga magával. Azt állítottam ugyan is mind korábban 

„Logikámban”, mind alkalmilag most ezen értekezésemben, hogy a határzó szó a 

határzottól el, és magához ragadja az accentust. No már úgy véve a ragos nevet, 

mint két eszme kifejezéséből szerkesztettet, úgy látszik, mintha a név jelentése 

volna a határzott vagy határzandó tárgy, s a viszonyrag a határzója; s mégis a 

nevet s nem a ragot accentuáljuk, miszerint világos volna az ellenmondás. De biz’ 

a csak látszik. Ennek az optikai illusiónak elenyésztetésével az ellenmondás 

látszata is el fog egy füst alatt enyészni. A ragos névben a ragjelelte viszony az 

átalános eszme, melyet a név egy külön esetre korlátol és így meghatároz. „Ban” 

már magában világosan jeleli a benn lételt, a valamitől körűl fogott helyzetet, 

melyet aztán pl. a „ház, kút, víz, szegénység” s ki tudja még mi specializál: ház-

ban, kút-ban, víz-ben, szegénység-ben stb. Úgy hogy a „ház” a „ban”hoz éppen 

úgy van, mint a „piros rózsá”ban a „piros” a „rózsá”-hoz. Nyelvtani rovatokra 

vive, a viszonyrag oly neme az adverbiumnak, melyet magára – azon formában – 

soha sem használ a nyelv, hanem mindig csak valami név által határozva és 

specializálva. De némelyiköket, jelesen a „ban”t kissé változtatott alakban magára 

is használjuk, pl. benn (vagy bent) ül, benn hál, benn kuttog, benn tánczolnak, 

benn dőzsölnek. Ilyenkor mint jelző határzóvá is lehet, és accentust kap mint az 

iménti három első példában. De ugyan abban az esetben valamely más adverbium 

által megint határozottá lehet, mint: ott benn ül, itt benn hál, mindig benn kuttog, 

nagyon benn van stb. a mikor újra elveszti az accentusát. „Ott benn”, v. „mindig 

benn”, szakasztott párja ezeknek: házban, kertben, vízben. De a nyelv nem békó, 

hanem pl. korcsolya, melyet ugyan a maga természete szerint kell használnunk s 

tanult fogással tartanunk a sulyegyent rajta; de aztán hogy micsoda figurát írjunk 

le vele a jegen, önkényünktől, szabadakaratunktól vagy elérendő czélunktól függ. 

Ezen a jogon cseréli meg olykor a beszélő a név és ragja szerepét, s amazt teszi 

határozottá, ezt pedig határozóvá, minek jelelésére hatósító (emphaticus) 

accentussal nyomosítja. „Saját, szememmel láttam. Ott voltam az országgyűlés 
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termében, mikor stb. Ez ugyan csak élőbeszédben szokott eléfordulni, s nem is 

valami dicsérendő vagy utánzandó szónoki fogás, de hogy ottan-ottan, ha ritkán is, 

használják, sőt némely embernek szintúgy modorává válik, arról tanuságot tehet 

minden magyar társalgás. 

Mi több, azt, a mi ez esetben szabályt erősítő kivétel, másban törvénynyé teszi 

a nyelvalkotó szellem. T. i. a viszonyragok, midőn az úgynevezett „személyes 

névmások”hoz járulnak, mindig határzókká, következőleg accentuáltakká válnak 

az én, te, ő stb. alárendelt határzottak szerepében s rangvesztésöknek mintegy 

jeléűl, önállóságuktól s accentusoktól megfosztva személyragok alakjában 

jelennek meg. Nekem, értem, bennem, belém, belőlem, hozzám, reám, rólam, 

tőlem, nálam. Nem szenvedik ezt a cserét (hely- és rangcserélést) az accusativus 

ragja t, azután vá, úl, ig, képpen, astúl, nként, kor és ni, nitt, nól, melyek azonban 

rendes helyökön sem járulhatnak a szem. névmásokhoz. Az „on” a társa „ra” 

mezébe öltözik, s az adverbialis t ragot veszi megkülönböztető jelül: rajtam, 

rajtad, rajta stb. 

3. A viszonyragok után az úgynevezett névutók következnének; de minthogy 

ezek külön szavak, s ebben a fejezetben az egyszerü határzókra akartam 

szorítkozni, tárgyalásukat a következő fejezetre halasztom. 

 

 

20. §. 

 

A tulajdonképp úgy nevezett igehatárzók. 

 

A .  A z  i g e k ö t ő k .  

 

Bizonyos igehatárzókat (adverbiumokat), melyeknek az az ismertető jelök, 

hogy midőn jelzőkűl szolgálnak, ez idő szerint, összeírják az igével, 

nyelvtanáraink külön szoktak osztályozni, s a fenn kitett néven nevezni. „Igen de”, 

kérdhetné valaki, „ha csak az az egy jele van, honnan tudom meg valamelyikökről, 

a melyet még igével összeírva nem láttam, hogy ebbe az osztályba tartozik?” – 

„Névszerint kell ösmerni”, azt feleli reá az egy Fogarasi
93

). A többiek még annyira 
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 M. Ny. Szelleme, 191. lap. – Itt egyszersmind meglehetősen teljes sorát is kapjuk az 

igekötőknek. Lemásolom ide, megtoldva egy párral: 

alá (észre) le 

alább fel, föl meg 

által, át felebb, fölebb megé, mögé 

alól, alúl (feljebb), följebb mellé 

be, bé felűl, (feljül) neki 

bele, belé félre oda 

(ben, benn) fenn, fönn, fennt odább 

egybe, együvé (hátra) öszve, össze 
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sem méltatják az elakadó tanulót. Egyébiránt Fogarasi tanácsát „könnyebb 

mondani, mint csinálni.” Az igekötők listája annyiféle, a hány a nyelvtan; 

egyikben több, másikban kevesebb van elészámlálva. Ott pedig, hol jogunk volna 

legteljesebb névsorukat keresni, a „M. Ny. Szótárában”, külön összeállítva nem 

leljük meg; helye pedig a Bévezetésben éppen lett volna, t. i. „Szóalkotás 

öszvetétel által” czímü czikkben. Ha értelmezésöknek bajos vagy éppen lehetetlen 

végére járni
94

), bizony elnevezésöknek sem könnyebb. Mert a mit a M. Ny. R. 

mond: t. i. „igekötőknek azért nevezzük, mert az igékkel szorosan egyesülnek”, a 

csakugyan nem ok
95

). Hanem hagyjuk el a sikeretlen puhatolódzást, és lássuk, mit 

tanulhatunk ki alkalmazásuk felől. 

                                                                                                                           
együtt hozzá rá, reá 

el ide széljel, szét 

elé, elő ki [túl] 

elébb körűl, környűl utól 

ellen, ellent közé (közzé) vissza. 

elől, elűl [közbe], (közre) 

A bérekesztetteket magam pótoltam hozzájok „utól”t Szvorényi, a kinél hiányzanak az 

enyimek mind s a Fogarasiéi közzül: együtt, elől, mellé, megé, neki. A M. Ny. R. nem igér teljes 

listát, s ki is hagyott még többet mint Szvorényi. Ellenben kettőt, ú. m. közbe és túl, csak ott 

leltem. 

Már csak ebből is láthatni, hogy összeállításukat semmi elv nem szabályozza, s számukat 

akármely író ötlete vagy szeszélye szaporíthatja vagy apaszthatja. 
94

 Íme mindjárt itt van egy példa arra, hogy az „igekötőket” szabadosan szaporíthatni. 

Akárkinek eszébe juthat, hogy összeírja: „végéremenni,” „végérejárni,” valamint ezeket is: 

„végbevinni, véghezvinni, végrehajtani.” Sőt nem felelek róla, hogy mindezek valahol már 

nyomtatva nincsenek. S szeretném látni, melyik nyelvtanár s micsoda elvből birná megczáfolni! 

Tán azzal hogy nem vették bé? Hát hol van az epochája egyik vagy másik „igekötő” 

bévételének? Nyelvünk történelmében bizonyosan nincs. De van ám minden időben nagy 

tarkaság és tétovázás. Csak egyet említek. Káldi és Pázmány bizony tudtak magyarúl. Íme ők az 

igekötőket sehol sem írták az igével egy szóvá, hanem választó jellel (-) különítik el. „El-

nyomták, meg-emlékeztem, fel-emeltem, ki-v i s z l e k , bé-v i t t e l e k , stb. (Káldi). Pázmányra 

nézve hivatkozom az I. Fejezet példagyüjteményére. Igen de ezek az írók az igén hátúl is 

megtartják a választó jegyet. Így van Káldinál: „bochássa -el, menny -bé, halgat -meg,” stb. És 

valóban nagyobb következetességgel mint mi; mert hiszen ha elől összeolvad az „igekötő” az 

igével, miért ne hátul is? De nem is oly nagyon olvasztó jegy volt az idézett íróink korában, 

mert hiszen egy falka esetben használják, a mikor ma senkinek se jutna eszébe. Pl. Nemzetek-

szerint, leányi-közzül, az úr-előtt, munka-miatt, ő-utána, Te-is, Izmael-felől-is, első-szülött, 

Egyptusban-való lakás, Egyptus-földéből, öt-száz. stb.” (K.) „Eszköz-nélkül, rendi-felett, 

Halász-által, kik-közzűl, esztendő-alatt, tizen-öt, Hiero-király, stb.” (P.) Mások ismét, a miket 

ma „igekötők” gyanánt használnak, Pázmánynál egyszerü adverbiumok, mint „reá lehellék,” 

„által ment;” Káldinál: „öszve házasította;” ellenben: „által-mene,” és „viszsza-hozá.” 

Hagymási leveleiben (1571.): „egybe gyülének.” Egykor Káldinál „egy-kor.” Szóval, ebben az 

egész ügyben sem elvet, sem szabályt, sem analogiát fel nem fedezhetni. 
95

 Mazeppát ugyancsak erősen odakötöztette a lóhoz a lengyel kis Nero – (szegény lengyelek, 

megemlékezhetnek most ama fenyegetésről: „meglátogatom az atyáknak vétkeit a fiakban)”; 

hát már azért „lókötő-”nek nevezzük-é a szerencsétlen áldozatot? Nálunk azt hívják 

„lókötő”nek, a ki a lovat megköti s el is viszi – hir nélkül. 
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A mit jelen értekezésem első fejezetében írtam, hogy az „igekötők” értelmi 

tekintetben a többi adverbiumoktól legkisebbé sem különböznek, azt minden 

magyar nyelvtanár vagy világosan kimondja, vagy hallgatva megerősíti. Szvorényi 

még tovább megy, s még rovatát is meghatározza az adverbiumok közt, egyenesen 

a „helyhatárzók” közzé számítván. De, az evangéliomi intés ellenére, 

mindnyájoknak igenis jól „tudja a bal keze, mit cselekszik a jobb keze”; nem csak, 

hanem el is veszi ez a mit amaz ád, s az árja nyelvek praefixumaival való 

szerencsétlen azonosítással szerencsésen kivetkezteti adverbiumi igazi 

természetökből. Már pedig azt vélem, elég világosan kifejtettem az I. fejezetben
96

) 

az igekötők s praefixumok közti különbséget, de azóta egy újan cseperedett 

nyelvészünk védelme alá vette a tisztulni kezdett fogalomzavart. Facsaros furcsa 

fogásának a jegyzésben
97

) szolgáltatok igazságot, itt pedig nyilvánítom, hogy az 
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 L. Akad. Ért. Nyelv- és Szépt. osztály III. köt. 53. s köv. lapokat. 
97

 Budenz „a magyar” – (más nyelvben tudtunkra nincs is meg a „meg” szó, magyar 

akadémiában pedig tán megértették volna jelző nélkül is), – „meg igekötőről” irt értekezésében 

a magyar eredetiség megsértett becsülete bajnokává kél, s nagy erővel s tudományos készülettel 

mutogatja, hogy a magyar nyelv az igekötők használatában nem az árja nyelveket majmolta. 

Szavai: „Igekötők, azaz az igével szoros kapcsolatban álló, s a cselekvésnek nem csak hogy 

voltát, de mivoltát is meghatározó irányadverbiumok használata erősebben és bőségesebben 

fejlődött ki a magyar nyelvben, mint más áltaji nyelvekben, s nem hiányoztak, kik a magyar 

nyelvnek ezen kiváltságát az árja nyelvek ráhatásának tulajdonították . . . . . . . ezen nézetek . . . 

. . úgyhiszem” – íme megint új igekötő: úgy – „elhamarkodott és kissé félszeg” – (,Nem árt 

hogy egy kissé ragyás’ azt mondja a népdal. Kissé ragyás lehet, de kissé félszeg, olyan mint 

„kissé csonka, vagy: kissé megöllek, azután tovább mehetsz.) – „azaz igen nagyon csak az 

egyik félt néző itéletet árulnak el.” (Kissé azaz igen nagyon, e még jobb!) 

Kártyából várakat építgetni vagy katonákat állítgatni csak azért, hogy elfújhassa, csak 

gyermeknek jár meg; komoly tudóshoz „kissé igen nagyon” nem illő mulatság. A Budenz 

ostromlotta állítás pedig csak ilyen saját építményü kártyavár és hadsereg. Mert ugyanis olyast, 

hogy egy nyelvbeli kategoriát, mely az egésznek alkatával nem csak a legtökélyesben 

harmonizál, hanem egészen átfűzi és járja, egy nép más néptől, melylyel összekeveredve sem 

maga sem beszéde nem volt, tanulja el, olyas állítmányt bizonyára vagy senki sem mondott, 

vagy legalább olyan ember nem, a kivel méltó legyen a sorompók közzé lépni. Már pedig olyast 

állítna, a ki azt mondaná, hogy a magyar az adverbiumok használatában „a szomszéd árja 

nyelvek, jelesen a latin, szláv és német nyelvek mintája után indult”, és azt czáfolgatja Budenz 

török, vogul és csuvas nyelvből szedett példákkal. 

Azt t. i. ha értelmét nézzük okoskodásának. Mert ha adatait tekintjük, más színben tünik fel az 

ügy. A „nem hiányoznak, kik”re csak egyetlenegy idézetet hoz fel Zahourek-ből, mint az ki 

„azon magyar nyelvbeli jelenségek között, melyeket mint a szomszéd árja nyelvek ráhatásának 

eredményét kellene tekinteni . . . . különösen az igéknek elválasztható praefixumaikkal való 

összekapcsolását is hozza föl” (azaz: fölhozza; nem mondjuk hogy „én a szalonnát is ettem 

meg,” hanem „én a szalonnát is megettem.”) Hisz ez egészen más! Zahourek hát sem a magyar 

nyelvet nem ócsárolta, sem a magyar népet nem bántotta. Ő itéleteit, Budenz szerint, magyar 

nyelvtanokból merítvén, állítása is csak a nyelvtanárokat, legfeljebb az irodalmi nyelvet 

illetheti, s nem is lehet biztosan más értelmet adni neki, mint azt, hogy a kik a magyar nyelvben 

bizonyos adverbiumoknak oly szerepet tulajdonítnak, a milyet az árja nyelvekben a 

praefixumok viselnek, azt idegen minta és béfolyás következtében teszik. S az igaz is. Példa 
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idézett helyen részletezett öt különbség mellett mindig rendíthetetlenül állok és 

most már megtoldom egy hatodikkal sőt hetedikkel is. A négy első pont az idézett 

helyen elég világosan s tömötten meg van írva; de az ötödik két szakaszon 

keresztűl levén nyújtva és elszórva, nem árt itt röviden ismételni. Tehát: 

5) Az igazi praefixumok a velök kapcsolt ige minden formáin, változatain, 

szóval egész hajtogatásán sőt származékain és a vele szerkesztett szókon át 

elválhatatlanúl vele maradnak. Úgy hogy egy cupasz és egy azon törzsökü 

praefixumos ige, oly merőben különböző két szó, a milyen két idegen gyökü ige. 

Adhibeo, habeo-tól, decedo, cedo-tól éppen úgy különböznek használatukban s 

alkalmazásukban, mint habeo és cedo egymástól. És nincs az az eset, a melyben 

beweisen helyett weisen-t, vagy verrathen gyanánt rathent lehetne használni, és 

urtheilen még csak a beurtheilen-t sem pótolja. A mi reá fogott praefixumaink 

ellenben annyira „nem határozzák meg a cselekvés mivoltát”, hogy széltiben csak 

az idők megkülönböztetésére szolgálnak. „Ne ereszd ki a bornyút, mert kiszopja a 

tehenet”, kiáltja a gazdasszony a szolgálójának, világos jövendőt jelelve. „Már kint 

van s szopja” felel imez, kétségbe hozhatatlan jelennel. De van-é a két „cselekvés 

mivolta” közt bár annyi különbség, a mennyi a bécsi legfinomabb mérleget 

megmozdítni képes legyen? „Ette a zsizsik a búzámat, s én is frissen eladám, hogy 

ne valljam mind kárrá”, beszéli egy gazda a másiknak. „Az enyimet megette, s 

nem veszi meg senki”, felel imez, és nem azon egy cselekvényrűl szólnak-é? 

Csakhogy az első folytonos, a második teljes múltban emlegeti. „Eszem” s 

„megettem” közt csak az a különbség, a mi a szanszkrit szthá és atisthan (áll és 

állott), a görög bouleÚw és beboÚleua a latin tango s tetigi közt. Annak a 

ráfogásnak, mintha az igekötők nem-kiható igékből kihatókat csinálnának, már 

feljebb (a 43. jegyzésben) kiszolgáltattam az igazságot
98

), a mi abban áll, hogy a 

                                                                                                                           
mindjárt reá maga Budenz, a ki az ő német gondolkozásában elfogulva, a magyarban oly 

praefixumokat vél lelni „a melyek a cselekvésnek nemcsak hogy de” (azaz: hanem) „mivoltát is 

meghatározzák.” Tehát ő az, a ki a magyar nyelvnek árja sajátságot, ugyan onnan vett 

értelmezéssel tulajdonít, s midőn egy felől czipőt húz a lábára, másfelől úgy teszen, mintha 

mind a sarkantyu mellett agitálna. Nem szükséges sem egyik sem másik, mert röviden csak oda 

futja ki magát a dolog, hogy mivel a magyar nyelvben „ige praefixum” nincs, a mi nincs, nem 

kölcsönözte az árjáktól! Ki is esik nem sokára ügyvédi szerepéből, s elárulja értekező, hogy 

nem annyira a magyar nép vagy nyelv „eredetiségi becsülete fekszik a szivén, mint a 

„nyelvészkedés” dicsőitése, s ezt amazok rovására magasztalja, midőn nem átalja kimondani, 

hogy „a mai magyar nyelvérzék, nyelvtörténeti kutatás nélkül, már nem tudja magának a 

„meg”-nek jelentését szorosan meghatározni.” Nemde megirtam, hogy a német philologus a 

brahman panditát tanítja szanszkrit nyelvre! 
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 E tárgyban szörnyü kudarczot vallott a „mai magyar nyelvérzék” felibe emelkedni akaródzó 

„nyelvtörténeti kutatás” vagyis sublimior philologia. Budenz idézvén Riedlnek következő 

állítmányát: „Eine der wichtigsten functionen der praefixe liegt auch darin, dass sie 

ursprünglich intransitive verba in transitive verwandeln”, – imígy mérsékli: – a mit azonban 

még sem tarthatunk az igekötők valamely nagy fontos” (akarja mondani: valami nagyon fontos) 

„functiojának, hanem csak egy magától eléálló melléktüneménynek, mely nem is egyiránt illet 

minden igekötőt.” Tehát mégis csak „illeti” s némelyiket „nagyon is illeti,” ugy-é? Igen, de az a 
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fitymált „mai magyar nyelvérzék” megczáfolja s kikaczagja a magas philologia két 

képviselőjét, s azt mondja, hogy egyiket se illeti biz a, és hogy az, a mi a félreértésre alkalmat 

adott, nem „magától eléálló melléktünemény” (e már nyelvphilosophiai elemzés a talpán), 

hanem az „igekötők” felettébb igen fontos „functiojának,” a cselekvény véghezmenése, 

értekezőként perfectioja jelenésének természetes és okszerü következménye. Mindjárt 

megmutatjuk mind a kettőt a rágalmazott nyelvérzék nevében s képében. Az elsőre nézve elég 

lesz a Budenz által idézett példákat ártalmatlanítni. „Megcsalni, megszokni, megpökni, 

megnevetni, megkaczagni, megugatni, megszállni, megjárni, megbizni, megrakni, megénekelni, 

megszólni, megárkolni,” melyeket B. az általa intransitivumoknak nyilvánított csalni, szokni, s a 

többiektől mind specifice külön igéknek tálal fel (mint rideo különbözik a derideotól), egyik 

sem köszöni transitivus voltát a meg-nek. Mert íme: „a nyegle csalja a világot; az idegen szokja 

v. nem szokhatja a helyet; a henczegő ficzkó köpi a markát; a philosophus kaczagja a világot; 

Figaro neveti Dr. Bartolót; a kutya ugatja a tolvajt; a verebek szállják a búzát; az angolok 

nagyon járják Schweizot; a gazda cselédjére bizza a házat; a fuvaros rakja a szekeret; a költő 

énekli Zrinyit, az énekesnő Normát vagy Rozinát; a misanthrop szólja a világot; a földmives 

árkolja a földet.” Még egyet „szép példa” gyanánt idéz értekező az elébbi lapon, t. i. „hogy ha 

ezt a dohányt holnap reggelig meg nem dohányzod.” Nem vette észre, hogy e nem eredeti 

magyar szólam, hanem a kiadó czifrázata (Gaal meséit átalában a ki magyar nyelvbeli forrásnak 

tekintené, nagyon megjárná vele); mert a magyar „szívja” s nem „dohányozza” a dohányt, 

valamint nem „pipázik” a „pipá”ból. Higye el B. et consortes [82], hogy annak a paraszt 

nyelvérzéknek van annyi aesthetikája mint a „magas philologiá”nak, s a monotoniát kevésbbé 

tűri, mint ez. 

De ideje, hogy átlépjünk a másik oldalára a dolognak. – Az hogy az „igekötők” az 

intransitivumokból transitivumokat csinálnának, mint mondám, csupa félreértés; de minthogy a 

félreértésnek is van valami okszerü alapja, puhatoljuk ki ezét is. Azt vélem, felfedezzük abban a 

tényben, hogy vannak számos oly igék, melyeket meggel és a nélkül czélja s intentiója szerint 

használhat nemkihatóknak és kihatóknak a mondó v. iró. Hanem aztán ezek közt vannak 

olyanok, melyeknél a meg-gel vagy más igekötővel való kapcsolás után megszűnik a szabad 

választás; az ige olyankor már kénytelen kihatóvá lenni, s nyilván kitett vagy a tárgyismétlő 

ragozás által oda értett accusativus a mondat kiegészítésére nélkülözhetlen. Ilyen pl: „irok;” 

nem lehet soha mondani magára hogy „megirok,” mint ezt hogy: „megebédelek (ezt sem ismeri 

minden vidék; de igenis ezt hogy „megirok egy nehány sort.” De nem ilyen ám a megszokom is, 

melyet számtalanszor használnak accusativus nélkül. Hármat kell itt azonban eszünkbe 

vennünk. Egy az, hogy ezek a „meg”esített igék azért mégsem képeznek törzsökeiktől specifice 

külön igéket, melyek a szótárak M betüjei alatt jogos helyet foglalhatnának. Hiszen értelmezni 

sem lehetne másképp, mint törzsökeiket. „Megfogom” pl. fogom-tól csak a meg-gel különbözik, 

melyet a maga helyén kell értelmezni, és megbocsáthatatlan hely-, idő- s munkapazarlás volna 

meg-gel párosított minden igénél ismételni. Aztán meg ezek megannyi defectivum verbumok 

lennének jelen és folytonos mult nélkül, mint a melyek igekötőt, kivált előttök, nem 

szenvednek. Másodszor az, hogy a „meg” vagy más igekötőnél fogva szükségessé vált 

accusativus ténye, melyet némely nyelvészeink (Riedl, Imre, Budenz) úgy travestálnak, hogy 

„az igekötő az intransitivumokból transitivumokat csinál,” nem valami elszigetelt és úgyszólva 

rokontalan vagy hontalan tünemény, hanem egy átalánosabb ténynek egyik esete. Ezt a felsőbb 

tényt az újabb nyelvtanokban az „igekötők vonzatá”nak nevezik. (L. M. Ny. R. 137. §. – 

Szvorényi 245. §. 4. p. – Imre 44. §.) De ez megint korlátolt szük eszme, holott az igazinak 

elemzése arra a teméntelenszer eléforduló még felsőbb tényre vezet, hogy a mondatban 

páronkint kapcsolt határzók vannak, melyek alany és tulajdonítmány viszonyában vonatkoznak 

egymásra (8. §.). Ennélfogva, harmadszor, nem „csak egy” (azaz olyan, valamiféle, sehonnai) 
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mely ige meg-gel accusativussal párosul, a nélkül is kiható, s a melyik magára 

nem lehet az, semmiféle „igekötő” azzá nem teszi. És ezzel átmehetünk a hatodik 

pontra. 

6. Az úgynevezett „igekötő” éppen mint más minden határzó, a mondat részei 

minden kategoriáiba belé illik. Telik hát belőle inchoativum, jelző, szükséges vagy 

pótló egészítvény, a hogy a dolog termeszete s a mondó intentiója hozza magával. 

Pl. „Ki szeretnék menni, de bé nem vágyom.” – „Fel könnyebben fut a nyúl mint 

le.” Kiváltképp gyakori ez az eset a tagadó és tiltó szólamokban
99

), minthogy a 

mindig jelző „nem” rendszerint kiszorítja helyéből az ál-igekötőt, a mikor aztán ez 

vagy inchoativumnak, vagy (többször sőt legtöbbször) egészítménynek áll. 

                                                                                                                           
tünemény az accusativus követelése; hanem miután a „meg”, vagy, kisebb-nagyobb mértékben, 

más igekötő által a cselekvény teljesedtét, végbementét, végrehajtását hatósan kijeleltük, 

felgerjesztettük a hallóban azt a vágyat, hogy kivánja megtudni, micsoda tárgy vetett véget 

vagy határt azon cselekvénynek. Ezt a vágyat tehát okszerüleg s a beszéd legalaposabb és 

lényegesebb törvényei szerint ki kell elégítenünk, és valóban ki is elégítjük hol (legtöbbször, s 

„meg” után, könnyen fellelhető okból, csupán csak) az accusativussal, hol más határzóval. Így: 

megirom a levelet; béirom a papirosat; bémegyek a házba; felmegyek a toronyba; stb. 

Mindezekben az egészítmény ime természetesen feltehető kérdésekre felel meg: mit meg? mit 

bé? hová bé? hová fel? stb. Az is világos csak ezekből a példákból is, hogy az „igekötők 

vonzatait” igen szük marokkal szabják ki a nyelvtanok, midőn mindeniknek kirekesztőleg csak 

egyet tulajdonítnak (l. i. h.) De látni való még, hogy az igekötők abban a viszonyban vannak 

ama kiegészítő határzókhoz, a miben az alanyok a tulajdonítmányokhoz. „Plato volt” ebből nem 

csak annyit akar megérteni a halló, hogy létezett Plato, hanem mintegy nyelve hegyén az a 

kérdés „Plato mi?” mire a magyar szórendnélfogva nem várakozik a szóló, mert már az ige 

kimondása előtt tudtára adja a hallónak, hogy „philosophus (volt).” Az a magától eléálló 

„melléktünemény” tehát, értekező szavaival jellemezve: „elhamarkodott és félszeg itélet.” 

A „magas philologia” magyarhoni feje nem igen rég azt a felszólítást intézte hozzám, hogy: 

„hagyjak fel a nyelvészködéssel, mert nem nekem való.” Én most visszaadom (nem 

„meg”adom) értekezőnek, mint azon iskola tagjának a jó indulatu intést: „hagyjon fel a magyar 

szófűzés elemzésével, mert nem neki kezdték, s kivált a magyar nyelvérzék becsmérlésével, 

mert abból még sok tanulni valója van.” 
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 Nehány példa Káldi fordításából: (3. Moz. 21, 10. 11.) Fejét f e l ne födözze, ruháit m e g ne 

szaggassa, és semmi halotthoz teljességgel b é ne mennyen. – (2. Móz. 8, 2.) Ha pedig el nem 

akarod bochátani imé stb. – (U. o. 9, 5.) Hogy teljességgel semmi el ne veszszen. – (U. o. 9, 

19.) És e g y b e nem gyüjtetnek a mezőkről. – (U. o. 9, 32.) A búza pedig és a gabona m e g 

nem sérteték. – (U. o. 10, 5.) Semmi abból k i ne tessék. – Ellenem vethetné valaki, hogy nem 

jól accentuálom, mert mondják így is: „fel ne,” „meg ne,” „bé ne,” „el nem.” Mondják biz azt, 

elég roszúl; mert 1) a tiltásban, tagadásban a főhatárzók a nem és ne, és így ezeket kell jelzőkké 

tenni s accentuálni; a jelző előtti szavak pedig okvetetlenűl az inchoativumhoz tartoznak. 2) Fel 

ne, le ne, ki nem, bé nem, magukra értelmetlen combinatiók; ámbár megfordítva: ne fel, ne le, 

nem ki, nem bé, sőt nem meg is értelmesek és okszerüek volnának. 3) Hátúl hagyva, p: o: ne 

födözze fel, ne szaggassa meg, nem akarod elbocsátani, ne vesszen el”, nem szükséges, hanem 

csak pótló egészítvényekké lesznek a szóban forgó szócskák; és 4) A parallel mondatokat, mint: 

(2. M. 8, 28.) Messzebb ne mennyetek. – (U. o. 9, 28.) Semmiképpen itt tovább ne maradjatok. – 

(U. o. 12, 10.) Semmi abban reggelig ne maradjon,” – melyek az elébbiektől csupán csak abban 

különböznek, hogy a ne előtt igekötőknek még eddig nem használt aderbiumok vannak, már 

éppen nem lehet másképp accentuálni, és első olvasásra is minden magyar úgy hangoztatná. 
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Helyéből mondom, mert arra tanít az inductio, hogy a szóban forgó határozók 

jelzők képében jelennek meg legszokottabban, mi igen természetes, mivel saját 

jelentéseiken kivül még más, ú. m. időhatárzó és a cselekvény teljesedésbe mentét 

jelelő működésök is van. Az utóbbi kivált szint oly fontosnak látszott a magyar 

nyelvalkotó szellem előtt, mint más nemben a birtokviszony, s valahányszor 

sürgetőbb viszony nem parancsolja, mindig a teljesedésbe menés körülménye 

iránti kétséget siet megszüntetni a magyar mondat, mit is átalában az 

adverbiumoknak, különösen az „igekötők”nek, legkülönösben pedig a meg-nek és 

el-nek jelzőkké tétele által eszközöl. Van-é ennek csak nyoma is az árja 

praefixumok használatában? 

7. Midőn a magyar valamely igen ritka esetben bizonyos igetörzsököt az 

eredetitől tetemesen eltérő értelemben akar használni, képző által különbözteti 

meg a kivánt jelentését, holott a praefixumos nyelvekben csak az ilyes szócskák 

tesznek hasonló szolgálatot. Ha ma egy szógyártó a handeln kifejezésére magyar 

szót akarna csinálni, százat lehetne egy ellen tenni, hogy a „keres” törzsök még a 

„verdienen” értelmében sem jutna eszébe; a nép szelleme pedig abból alkotta ked 

képzővel a „kereskedni”t. A német ellenben a „suchen”-ből praefixummal csinálta 

a „versuchen”-t, próbálni, kísérteni értelemben; holott a magyar ismét az utóbbit a 

„kisér” törzsökből alkotta egyszerü t képzővel. Szintúgy l-lel a követni-ből a 

követelni-t, mire a franczia a tendo-ból prae-vel szerkesztett praetendo-t használja 

fel. Vajjon irtani nem irni-ből lett-é hasonló módon, bár hiszem, de bizonyítását 

Ballagira hagyom. Itéljék el avatottabbak azt is, hogy: „visel” nem a „visz” 

származéka-é? holott a német, „tragen”ből „betragen”t praefixummal szerkeszt. 

És ezennel átalában bevégzettnek nézem az egész ügyet, mert a ki a két pont 

higgadt és érett megfontolása után is a magyar igekötőket s árja praefixumokat 

egynemüeknek, azon egy rovatba, kategoriába tartozóknak állítaná, az olyannak 

csak előitélete vagy rögeszméje ellen volnék kénytelen csatázni. Ilyen küzdelem 

pedig sem sikert nem igérne, sem becsületet nem szerezne. 

Hanem vannak egyenkint némely „igekötő”re nézve külön észrevételeim. 

1. A „meg” értelmezésében ha némely pontokban eltérnek is egymástól 

nyelvtanáraink, de abban az egyben mindnyájan meg és össze vannak egyezve, 

hogy az illető cselekvény teljesedésbe mentét, végrehajtását jeleli. Ebből és abból, 

hogy a mit ezenkivül még keresett vagy lelt benne valamelyik nyelvész, azt a 

többiek nem látták s nem lelték, józanúl csak azt lehetett következtetni, hogy a 

meg-nek bizony csak az az egy lesz a tulajdonképpi és átalános jelentménye. 

Magam is minden másokétól független s eredeti kutatásaim nyomán azon 

eredményre jutottam, s ha netalán szóban nem is, de értelemben velök egyformán 

nyilatkoztam értekezésem jelen része I. fejezetében. De hiába! nekem csak magyar 

nyelvérzékem van, s Budenz szerint ez a „meg” jelentését nem tudja szorosan 

meghatározni magának!” Ő hát, hogy a mi tudatlanságunkon és siralmas 

nyavalyánkon segítsen, a jó rendén megtisztult vizet újra felzavará, mint az angyal 

a bethesdai halastót, melybe „a ki először szállhatott a viz megháborittatása után, 
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meggyógyul vala, akárminemü betegsége volna” (Ján. Ev. 5, 4.) A jó szándék 

mindig dicséretes, de mielőtt a felzavart tóba ugranánk, jó lesz nekünk is 

„szorosan” szemügyre venni a követelt angyalt, mert hátha nem vagyunk éppen 

oly betegek mint ő kiáltja, sőt hátha még mi kiálthatjuk neki vissza: „medice cura 

teipsum?” Előttem úgy rémlik, miben hogy megbizonyosodjunk, vizsgáljuk 

közelebbről a tózavaró processust. „Ha ezt mondom:” írja Budenz, „ ,megírtam a 

levelet’, s ezt így értelmezem: ,bevégzetten v. bevégzőleg írtam,’ – 

megmagyaráztam ugyan az ige érteményét, de még korántsem hizeleghetek 

magamnak, hogy a meg eredeti jelentését és annak tovább fejlődését fejtettem 

meg.” Alkalmazzuk ezt az okoskodást egy más kézzel fogható tárgyra. Egy 

csizmadia ujdon szegődött inasa csudálkozik, hogy lehet azt a kemény bőrt azzal a 

gyenge vékony tűvel megvarrni. Mestere eléveszi az árat, megmutatja neki, hogy 

hegyes is, erős is, megtanítja, miképp’ fogja, miképp szúrjon vele a bőrbe lyukat, 

melyen át azután könnyen átfűzheti fonalastúl a tűt. Ott van történetesen egy 

professor csizmát méretni, s nem állhatván ki tovább azt a tudománytalanságot, 

felkiált: Nem ér a semmit, máiszter! hizelkedhetik-é ön magának, hogy tudja 

melyik hegybe terem a vaskő, melyik erdőben a fa; milyen mind a kettő eredeti 

állapotában; minő elemekből alkotvák, s minő műfolyamokon mentek át, mig az 

elsőből az ár vasa, s a másodikból a nyele lett?” – „Úgy hiszem,” mondja tovább 

B. szavaival: „nem ez a módja, s nem ez a dolognak azon vége, melyen kell és 

lehet megfogni!” Megsemmisül-é szégyenletében a csizmadia, s kétségbe esik, 

hogy inasát sohase taníthatja meg a csizmavarrásra? Vagy ellenben kineveti a 

pedánt urat, s azt feleli neki: „ha nekünk csizmadiákúl meg van tiltva, hogy a 

kaptán túl ne menjünk, mi is visszaintjük a professor urakat, hogy maradjnak 

tanszékök körébe. A mi pedig mostani tanácsadását illeti, én érettök egy fillérrel 

sem készítem olcsóbban a tanár ur csizmáját!” Én sem egyik sem másik feleletet 

nem adom Budenznek, hanem megtontolásába ajánlom a következőket. a) 

Elemzése lényegesen és merőben hibás; mert „bevégzetten írtam” nincs is 

magyarúl, s a mi értelmet adhatni neki, – (j’écrivais en ayant fini!) – 

lehetetlenséget implicál: minthogy amig „írtam”, addig nem végezhettem bé; – 

„bévégzőleg írtam” pedig teheti azt, hogy levelem v. czikkem utolsó sorai írásában 

voltam; akár azt, hogy bizonyos tárgyat vagy vítatkozást béfejezőleg voltam 

foglalatos az írással – (j’ écrivais en finissant); – de ez egyik sem teszi a teljesmult 

„megírtam”at. Ennek a valódi elemzése az, hogy bévégeztem az írást, túl estem 

rajta
100

). b) Mikor a „megírtam”at akár így, akár amúgy értelmezzük, korántsem 
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 Budenzet kiirthatatlan német nyelvérzéke alkalmatlanná teszi, elsőben az „ich schrieb” 

kétértelmüségénél (j’écrivais és j’écrivis) fogva a folytonos mult, (valódi imperfectum, praesens 

in praeterito) értelme felfogására, legalább szabatos és eleven képzelésére; – másodszor az árja 

praefixum vele született eszméjénél fogva, annak az átlátására, hogy írtam és megírtam 

individualiter azon egy „irok” ige két rendbeli multja; ama folytonos, ez teljes mult. Ebbeli 

zavarában üt ki oda elemzése is, mintha „megírtam” a megirom perfectuma volna; mert 

„bévégzőleg irtam” csakugyan az. 
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„az ige érteményét magyarázzuk,” (mert a cselekvény mindig csak az írás), hanem 

azt, hogy a „meg” így vagy amúgy határozza meg az ige-jelelte cselekvényt. 

Midőn példáúl ezt: „leesik,” úgy értelmezném: hogy az alanyot a cselekvény (az 

esés) kezdetén feljebb (a föld középpontjától távulabb), végén alább (a földhöz 

közelebb), s folytában az első állapotból a másikba való átmenetelben (ama 

távulságot folyvást apadóban) s egyszersmind az egész cselekvényt bévégzettnek 

kell képzelni, s valóban képzeli is minden magyar, – ekkor mondom a „leesik”et s 

ebben a le igekötőt minden kivánalmat kielégítőleg megmagyaráztam. Sőt azzal is 

„hizeleghetek magamnak”, hogy nyelvünket tanuló idegent tökélyesen képessé 

tettem a felvett „igekötő” s átalában határzó használatára. És éppen így áll a dolog 

a „meg” megigazított értelmezésével is. c) Ha már valaki a tudnivalók merőben 

más rendére térve ki akarná puhatolni mi volt az az eredeti név- v. igegyök, mely 

netalán elkopva vagy másképp elváltozva, képes vagy átvitt értelemben most már 

csak ama megmagyarázott értelemben mint „le” szolgál adverbiumúl bizonyos 

irány jelelésére, ám lássa: „senki tőle e jogát el nem veszi”, s annál jobban teszi, 

minél alaposabban, tudósabban jár el benne. De a ki a kétrendbeli vizsgálódást, 

elemzést élő nemzet élő nyelvében
101

) összezavarja, amaz elsőt (b) ime másodiktól 

(c) akarja felfüggeszteni, „a dolognak ezt a végét fogatni”, annak tudományos 

módszerről nem hogy fogalma volna, de sejtelme sincs. d) Akármi legyen is az 

etymologiai vizsgálat eredménye, s akár mily nagy garral álljon vele a nyelvész a 

„nyelvtudat” eleibe, s vesse szemére tudatlanságát: ez nem fogja magát 

megzavartatni, sem sodrából kivétetni, hogy a „tudomány” álmodta értelmeket 

tulajdonítsa az elemzett szónak. 

Ilyeket tulajdonít Budenz a meg-nek. Elsőben azt állítja hogy a „meg” eredeti 

jelentése: „vissza.” Etymonja körűlbelűl a következő lánczolaton megy át: meg 

annyit tesz mint: megé, mögé, megett; megé annyi mint hát mögé; hát németül: 

Rücken; Rücken-től jön: zurück; zurück annyit tesz hogy: vissza; tehát 

végelemzésben, meg = vissza
102

). Ennek gyakorlati bizonyítmánya az, hogy a 
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 Mikor egy Burnouf a zend nyelvet, egy Champollion a hieroglyphokat, egy Oppermann az 

ékiratokat etymologiai elemzések útján akarják kitagolni, még pedig illetőleg a szanszkrit, kopt 

és arám nyelvek segedelmével, a kénytelenség szorítja reá. Bámulnunk kell bennök az 

ügyességet, leleményességet; sőt többet: az észlángot, melylyel csaknem hihetetlen sikert 

mutattak fel óriási feladatuk megoldásában. De egy szócskát, melyet 6 millió ember, 4000 

mérföldnyi terjedelmen egy hajszálnyi különbség nélkül, egy értelemben, egyformán használ és 

alkalmaz, a betűiből s eröltetett fordításokból akarni kimagyarázni annyi, mintha Airynek v. 

Leverriernek azt tanácsolnók, hogy az ingás helyett fövenyes órával vegyék számba 

vizsgálataikat, vagy szépeinknek, hogy bálba készülvén, csupán csak fige levéllel fedezzék, Éva 

anyjokként, kecseiket. 
102

 Még gyermekkoromból emlékszem egy deductiójára a Korda család nevének, melyet Kővári 

L. és Nagy Iván könyveikben nem olvasunk, s a mely meglepőleg hasonlít a szövegben idézett 

soriteshez. Valamelyik őse t: i: a nevezett családnak egy szegény diáknak egy márjást 

ajándékozott, s onnan kapta a nevét. De miért? Korda (chorda) deák szó, magyarul hurt teszen; 
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régiek, ú. m. a latinból fordítók, a nyelvtanárok és a lexicographusok a re (még 

pedig a v i s s z a  értelmü re), praefixumos igéket „meg” igekötővel kapcsolva 

fordították. S ha még egészen úgy volna is, mit bizonyítana? Csupán csak azt, 

hogy az idegen nyelvekkel való ismeretség és foglalkozás mily rég meg kezdette 

nyomorékítni fordítóinkban s nyelvészeinkben a nemzeties, a honi nyelvérzéket. 

Jelesen mily hamar kerestek a latin praefixumoknak megfelelő valamit 

nyelvünkben. De nem is úgy áll egészen a dolog, a mint értekező adja előnkbe. 

Régi iróink koránt sem látták a re-ben oly tisztán a vissza értelmet, mint ő állítja, a 

mint hogy szemüveg nélkül keresve teméntelenszer fordul re elé, úgy hogy se 

visszá-t se ismét et nem jelent
103

). S átalában éppen re-nek van legkevésbbé 

határozott irány értelme, s éppen ezt a tulajdonságot látván vagy képzelvén a mi 

„meg”ünkben, miután a többiek megkapták a megfelelőjöket, „jó lesz a meg-et a 

re alá csapni”, gondolák, s aztán csak meg kellett a szalonnát kezdeni, mert 

rájártak szorgalmatosan. Nincs is a kérdéses állítmányra felhordott, legnagyobbára 

szótárbeli példák közt egy is, melynek megértésére kénytelenek volnánk a meget 

visszá-nak magyarázni. Budenz mindnyájokba beléjök olvassa és olvastatja; 

belőlök ki egyetlen egyből sem
104

). Ellenben ő maga is megvallja, hogy „a magyar 

                                                                                                                           
Hure német szó, magyarul kurvát teszen; curva deák szó magyarúl horgost teszen; horgos oláh 

szó, magyarúl márjást teszen. S így lett a „márjás”ból „Korda.” 
103

 Scheller, ki, mint a német grammaticusok átalában, a re-t zurück, wieder praefixumoknak 

felelteti meg, azt írja „RECIPIO” czikkjében: „II. annehmen, einnehmen, aufnehmen, ühersich 

nehmen, bekommen, wo also re nichts bedeutet.” – A mi meg-ünk mindig jelent valamit, s 

mindig azon egyet. 
104

 „Meg marad (ha azt teszi: übrig bleiben, azaz: zurück bleiben)” übrig azaz zurück! Így aztán 

könnyü belé tudni a „visszát” is. „Ha marad (az ételből)” és „ha megmarad (az étel)” csak 

annyiban különböznek, a mennyiben a megmarad a maradás teljes és bévégzett fokát jeleli; s ha 

valamelyikök, az első teszi inkább az „übrigbleiben”t. Ott is megvan a viszsza eszméje? 

Latinban manet és remanet-tel különböztetné-é meg a két szólamot maga Molnár A. is? 

„Megvonni magát (sich zurück zichen);” Ma inkább elvonni magá-t mondunk; hát azért „el” is 

„zurück?” – „Megereszteni a jószágot = visszaereszteni.” Nichts weniger; hanem = „tovább 

lekötve nem tartani.” Ma: „ezt a jószágot el nem eresztem a kezemről, ki nem eresztem a 

markomból,” stb. S ezekben szintúgy mint amabban, árnyéka sincs a „vissza”nak; mert nem 

csak annak a számára vagy kedviért eresztik meg, el vagy ki, a kitől elfoglalva vagy lekötve 

tartják, hanem akárkinek másnak is. „Meghivom beszédemet=recanto: csak annyi mint: elhivom 

beszédemet (valami tárgytól vagy tárgyról), s a vissza eszmére itt sincs semmi szükség. Már 

pedig ez az egyetlen egy példa, a melyre, tudva a latin megfelelő szót, önként eszébe juthatna 

elfogulatlannak is a „vissza.” De már ebben „megadom” kinek jutna eszébe? Néha még esetlen 

is volna, p: o: „megadom az árát.” Hogy adhatnám vissza, a mit nem kaptam? Azt nem is 

említem, hogy ez a szólam világos jövendőt fejez ki: „No, ennek megadom az árát!” azt mondja 

valaki, mikor jó társaságban szokott mértékén feljül iddogál, tudván hogy más nap fáj a feje 

tőle. De ha ebben az állapotjában meglátogatja pajtása, s kérdi tőle: mi baj? soha se feleli biz’ a, 

hogy „megadom,” hanem csak „adom az árát a tegnapi kihágásnak.” Ha Toldy a meg-et ebben 

és még „számos igeösszetételekben” visszának glossálja, csak annyit bizonyít, hogy Toldy is 

egykor jobban tudott németül mint magyarul, s a német nyelvérzék kovásza maig is lappang 

benne. Így a R. M. Passióban is: „mondjad meg nekem és semmiképpen meg ne tartsad” a 
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meg-nek a latinban hol semmi praefixum, hol sokféle váltakozva (ex, de, con stb.) 

áll ellenében.” Hiába, mert mégis csak magyarok voltak azok a fordítók és 

nyelvészek. Nyelvérzékök előitéletök ellenére is minduntalan feljűl került; 

Chassez le naturel, il revient au galop. 

Hogy pedig ma a meg alatt senki és semmi esetben, és soha visszá-t nem ért, 

emlegetni is majd felesleges. Itt hát nem jó helyt „fogta meg a dolog végit” 

értekező. Annál a tudománynál jobb a mi nyelvérzékünk tudatlansága, mely soha 

olyas visszásságokra nem botorkázott. Nem! soha magyar fül a meg alatt, benne 

vagy körűle visszá-t nem értett, nem képzelt, nem sejtett; nem hogy Molnár Albert, 

Pázmány vagy Káldi, de még a „Látjátuk feleim” írója sem! A megett vagy megé-

vel rokonságából – (még ha több volna is simplex conjecturánál,) – sem 

következik az a pusztán ráfogott jelentés, melyből értekező sikeretlen 

verítékezéssel iparkodik kisajtólni az egyedűl igazi „perfectiós” értelmet; mert 

„izzadt fürtein nem lebeg olaj-ág”! Szintoly kevéssé lehet a szerencsétlen „vissza” 

értelmet megegyeztetni a meg-nek azzal a functiójával, hogy teljes multat és 

jövendőt alkot minden oly igével, melyet a dolog természete s a mondó intentiója 

nem határoz más hasonló erejü jelzővel. Végre, meg sem próbálja kapcsolatba 

hozni az ábrándos „visszát” az „oly igékkel, melyeken”, írja, „az igekötői 

meghatározás, a cselekvés beállására vagy annak megelőző (,) különböző 

állapottól való ellentétes elválására vonatkozik.” A jellemzés második felének a 

meg-gel semmi köze; itt, mint az I. fejezetben kimutattam, inkább az „el” szerepel. 

A mi „a cselekvés beállását” illeti, első tekintetre a meg-et juttatja eszünkbe, de a 

mely itt is csak az ő egyetlen egy természetes értelmében határoz: t. i. a 

cselekvény kezdete teljesültét – la fin du commencement, – jeleli. A példáúl 

felállított igék némelyike ugyanis oly cselekvényeket, tulajdonképp állapotokat 

jelent, melyeknek igazában végök, úgy szólva, periodicus lefolyások nem levén, 

csak beállásuk végrehajtását, véghez mentét képzelhetni
105

). 

                                                                                                                           
„vissza ne tartsd” glossemát csupán csak a „zurückhalten” sugallta a kiadónak. – Pesti Gábornál 

ebben: „hamar megkivánja az szerencse az melyeket adott” annyival kevésbbé kivánja meg az 

értelem a visszával ejtendő magyarázatot, hogy „repeto”-ban, melyből fordítva van, a re 

jelentése rendszerint nem a „zurück” hanem a „wieder.” Ez ellen pedig világosan tiltakozik 

Budenz, mondván, hogy „csak” a vissza értékü latin re-nek érezték a magyar meg-et 

megfelelőnek a magyar litterátorok. Pedig a meg, ha valamelyikhez, a wiederhez áll közelebb a 

conjunctio meg-nél (pl. három alma meg egy fél), a megint-nél és az esmeg (is- meg, ismét)-nél 

fogva. És igen hihető, hogy a re travestalásában éppen ellenkező utat követtek „a régi 

litteratorok” mint a milyet B. vélt felfedezni, s a wieder értelméből indultak ki. Úgy, hogy, ha 

már csakugyan etymologizálásba kell elegyednünk, a meg olyan formán lett intensivummá, 

innen a teljesítés, végrehajtás határozójává, s végre a teljesmult (leggyakrabbi) bélyegzőjévé, 

mint a szanszkrit, görög és latin nyelvekben a reduplicatio. Akár hogy volt hogy nem volt 

fejlődése, – sok philologiai regényt lehetne róla is, másról is írni, ha ráérne az ember, – elég az, 

hogy most úgy van, a mint van, s tovább nem is vesződöm a B. „visszát” bizonyítni akaró 

példáival. A legerősebbeket úgy is már megvítattam. – 
105

 Egyik legjellemzőbb példa e tekintetben az „aludni”é. „Elaludt a gyermek” és „megaludt a 

téj.” Az első, midőn az alvás megkezdését, a kezdet véghezmentét jelenti, egyszersmind a 
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megelőző, – ha tetszik „ellentétes” – állapot, az ébrenlét megszűntére is emlékeztet. A második 

ellenben a cselekvény – a coagulatio, a turó összeállása – teljesedését rajzolja képzelődésünk 

elébe. Jelen időben se egyikét se másikát nem párosítjuk igekötővel: „alszik a gyermek, alszik a 

téj.” Csak az a határozatlan jelen, mely nem a beszélő mostjára hanem bármely tartós időre, 

akármikorra vonatkozik és a cselekvény szokott létét jeleli, I. fej. 10. §. 67. l.) szenvedi meg az 

igekötőt. „A kis fiam mindig elalszik csecs nélkül” „Hideg kamrában is megalszik a téj, de 

későbbre.” Minden más esetben és rendszerint jövőt jelel a megalszik és elalszik; de az igekötő 

ilyenkor is és mindig megtartja saját értelmét és hatását. Budenz példái: „megszeretni, 

megkedvelleni, megállani,” (az eső megáll, az esőzés eláll), „megszabadulni, megbetegedni, 

megnőni, megpirulni.” (csak a sütemény pirul meg, az ember elpirul), „megdühösödni,” 

(megdühödni van, a másik nem létez,) „megharagudni, megindulni, megeredni, meggyuladni” 

(meggyulni,) „meggyógyulni” (wieder gesund werden-t csak német ért alatta, magyar soha sem; 

ebben az értelemben fel- és kigyógyul-t mondunk,) „megtudni, megakadni, megakasztani, 

megijedni, megijeszteni, megfutamni, megfutamítni, megszaladni, megszólalni, megkondulni” 

mindnyájan hangosan hirdetik a meg szokott természetes és elismert jelentését. A cselekvények 

egy része bennök olyan, a mely támadása pillanatátban már bévégeztét is leli (ered, gyulad, 

akad, ijed, kondul, stb.) s ezek semmi mellék elemzést nem igényelnek. Mások tovább is 

tartanak ugyan, de minden fokozódás nélkül, úgy hogy praegnans momentumuk, melynek 

teljesedését jelelni lehetne, csupán a béállásuk, melyet a „meg” oly szépen bévégez. Midőn azt 

mondom, hogy „Alfréd Amáliát megszerette,” nincs semmi gondom reá, hogy meddig fogja 

szeretni; a halló figyelmét sem kivánom egyébre irányozni, csak az indulat béállására, és így a 

cselekvény kezdő vagy születő momentuma teljesültére. Az se jő kérdésbe: egyszeri látásra 

„szerette-é meg” vagy hosszas ismeretség folytában, mint a melyeket, ha kell, külön mondunk 

meg bővebb világosításúl, vagy körülményezésűl, csakhogy az utolsó esetben az igazi, teljes 

szeretet béállását jeleli az igekötő. A kétféle cselekvény a felhordott példákban összevissza 

hentereg egymáson, s ezek azt, a mit bizonyítni akarnak, annyira nem mutatják ki, hogy ha egy 

magyarnak, akár másnak értekező idézett értelmezésére kellene a szótárból „Beleg”eket 

keresni, minden bizonynyal nem fogná azokat válogatni s állítani össze a maga erején. Nem 

csuda, mert a mi tudatlan magyar nyelvérzékünk „nem képes meghatározni a meg jelentését!” 

Mennyire képes a magas és összehasonlító philologia, mutatja a jeles Schott példája. Ez a 

tudós tagtársunk a meg-ben 7 különböző értelmet lel. „a) . . . . azt jelenti, hogy az ige cselekvése 

vagy más cselekvésre vagy a maga kezdetére következett, vagy még folyvást következik.” Azt 

mondanám, hogy „vollständig aus der Luft gegriffen,” ha nem gyanítnám három természetes 

okát ennek a csudálatos és valótlan állításnak. Példájában: „környülmetszé, megáldotta, s a 

földre visszatevé (dann segnete er es)” észrevette, hogy „segnete”-nek a német eredetiben nincs 

praefixuma, a magyar fordításban van, holott a más két igében hű a máslás. Mi több 

„megáldotta” nem is imperfectum mint a többi. E szeget ütött a fejébe, hát ha a meg-nek valami 

saját működése van ott? Az ötletet meggyőződéssé érlelte, – kicsi kell erre a sublimior 

philologiában, – másodszor a meg coniunctio s harmadszor az arab  parallelismusa, mint a 

mely az „és” és „azután” értelmeit egyesíti, s nem mondom, hogy nem szivárgott belé egy 

parányi a vav conversivum eszméjéből is. Úgy de nincs semmi szükség az egész magyarázatra: 

„Megáldotta” a „megáldá” helyett csak vers-parancsolta kénytelenség. A meg pedig itt is, mint 

másutt, a cselekvény teljesedésbe mentét jeleli. A más háromnál, „bicskiáját kivevé,” 

„környülmetszé” és „visszatevé” az illető igekötők mellékesen teszik ezt a szolgálatot; az 

„áldás”-hoz semmi olyan körülmény nem járulván, a meg-nek kell tűzetesen arra szolgálni. 

„Megállani” irja tovább Schott (Budenz idézete szerint), majd ,stehen bleiben’ (,nach einer 

Fortbewegung stehen), majd ,stehen bleiben és ausdauern.’ ” No, már mellőzve azt, hogy a 

magyar nyelvalkotó szellemnek, minden agglutináló bárdolatlansága mellett mégis több esze 

volt, mintsem, hogy a z o n  e g y  jellemzővel a „stehen bleiben”-ből hol a „stehen”t, hol a 
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Volt-é valaha a meg-nek eredeti, határzott irányjelentése, evidenter megállítani 

lehetetlen; megállításának syntacticai becse, és szükségünk reá nincs is. Ha volt, 

bizonyosan nem a „vissza” volt, mint a mely mindig egy más előtt és ellenkező 

irányban történt mozdulást vagy haladást teszen fel s ilyent a „meg” soha, de soha 

eszünkbe nem juttat, de még a megé vagy megett sem. És éppen az jellemzi a meg 

és el határzókat, hogy megválva minden irányeszmétől egyedűl és egyenesen csak 

a cselekvény teljesültét képzeltetik a hallóval. 

2. Igen is: „a meg igekötő szinte mint az el valami egészet, bevégzettet jelent”, 

írják a M. Ny. Szótára szerkesztői, kik az utóbbi szócskát illető czikkjekben ép, 

egészséges magyar nyelvérzékök sugallatával, elemzik
106

). Sőt nekem is juttattak 

                                                                                                                           
„bleiben”t emeltesse ki, feleletünk az, hogy az első „megállani” intransitivum, s a jelen jegyzés 

elején tárgyaltakhoz tartozik. A másik transitivum s tetties jelene: „áll,” valamint folytonos 

multja „állott” minden meg nélkül, kopaszon, vagy más igekötőkkel tökélyesen azon értelmüek; 

pl. „a csapat állja a tüzet; a ló nem állotta a sarkantyút, megállottam a sarat; a legénység 

kiállotta a polusi hideget; megállom én akármikor a helyemet.” stb. Hol van mind ezekben csak 

árnyéka is a „dann”-nak? b) Lehet, hogy a cselekvés negatiója is képzeltetik, mint annak alapja 

(a melyből kiindul): látni, meglátni, (sehen, nachdem ein Nichtsehen vorhergegangen) stb.” 

Látnivaló, hogy ez csak a Budenz „ellentétes állapota,” melylyel amott elűl elbántam. – c) meg, 

gyakran a mennyiben egyik állapotnak a másikba léptét jelenti, inkább nyomatékos, mint 

szükséges: „megmenteni . . . . meghalni” . . . . – De sőt, mint a cselekvény teljesültének 

kifejezője, okvetetlenűl szükséges. – „d) Valamely állapotnak lassankénti béállását, fejlődését 

fejezi ki: megszeretni . . . . . megismerni . . . .” Béállását igen is, mert ez természetes működése; 

fejlődését soha sem, mint már feljebb is elemeztem. Az ismeretség „fejlődését” ismekedni-vel 

fejezzük ki, s midőn az ismerkedést végrehajtottuk, akkor aztán megismerkedtünk. – „c) A 

cselekvénynek nem soká vagy azonnal való történendőségét: megolvasom, ich werde es sofort 

lesen; megverlek, ich schlage dich gleich.” Ebből csak annyi igaz, hogy meg a jelennel jövendőt 

alkot, közelebbit, vagy messzit, határozatlant vagy határozottat egyaránt. – „f) Sürgősbíti a 

parancsoló igealakot: „mondd meg.” Csak annyiban a mennyiben a cselekvény végrehajtására 

figyelteti a hallót. Tehát itt is csak saját szerepében működik. Egyébiránt a valódi sürgető forma 

nem is a „mondd meg!” hanem a „megmondd!” „Mondd meg neki, hogy a szemem eleibe ne 

kerüljön, de megmondd!” – „g) Valamely cselekvénynek tökélyes végbevitelét” (valahára!), 

vagy annak tárgyán végig való elterjedését jelenti.” A másik fele csaknem elrontja az elsőt; nem 

is igaz. Ily szolgálatot inkább az „el” teszen. „Megolvastam” = elvégeztem az olvasást; ellenben 

„elolvastam” teszi a durchlesen, bis zu Ende lesen”t, mit Schott az elsőnek tulajdonít. Hasonló 

viszonyban vannak: megjártam és eljártam, megégett és elégett. – Így vesződik a nyelvérzéket 

oktatni akaró mesterséges „nyelvészködés”!! 
106

 Egy kifogásom mégis van ellene, mit meg kell mondanom, nehogy úgy lássék, mintha a 

szöveg elébbi pontját végző nyilatkozatomtól elállottam volna. Azt írja ugyanis a M. Ny. Sz. 

hogy „EL . . . . . jelent 1) átalán mozgást, bizonyos helyről kimozdulást, legyen ez távozás vagy 

közelítés, pl. ne menj el, jőj el, vigyétek el, hozzátok el.” – Én azt hiszem, hogy bővebb 

megfontolásra magok az írók át fogják látni, hogy ezekben s más hasonlókban a mozgás 

eszméjét az igéről vitték át észrevétlenül az „el”-re. Az átvitel annyival természetesb, s az 

elemzés annál sikamlósabb, minthogy a cselekvények hasonlíthatatlanúl legnagyobb részében 

megvan a mozdulás, mozgás eszméje. Úgy hogy tökélyesen elég lett volna az 1) 2) 3) pontok 

helyett a szakasznak átalánosan összefoglaló végével érni meg, t. i. „Kiváltképpen” (inkább: 

mindig) „igeszókkal s származékaikkal összetéve, jelent teljességet, teljes el” (bé) „végzést, 



 

330 

 

egy kis sugallatot, és példájok s példáik képesítettek arra, hogy most 

határozottabban birom formulázni a mit e tárgyban értekezésem 1. fejezetében 

(64–65. l.) kísértettem meg. Egész készséggel aláirván t. i. azt, hogy (M. Ny. Sz. i. 

h.): „Mindazáltal némi finom árnyalat látszik a kettő között”, valamint ez árnyalat 

ottani elemzését is, az érintett különbséget most már egészben és röviden úgy 

vélem kifejezhetni, hogy a „meg” az illető cselekvénynek csak szoros és pontos 

befejezését, teljesültét jeleli, az „el” értelme ellenben azon a ponton túlmegy. Ez a 

túlmenés továbbá kétféleképpen nyilatkozik az el-ben. Vonatkozik t. i. alkalom 

szerint vagy az el-es ige jelentette cselekvényre, mint: „eljátszodta pénzét, hitelét; 

– elért a gyümölcs; – elkelt a tészta; – eláradott a világban a gonoszság; – elhizott 

az ember; stb. – vagy arra, a melyet az ige cselekvénye felváltott, és a mely ennek 

beálltával, sőt ennél fogva, megszűnt. Ilyenek az elment, elérkezett, elaludt, elült, 

elállott stb. Még rövidebben az el-nek nyomatékosabb, terjedtebb, áthatóbb az 

értelme, mint a meg-nek. 

Még csak egy jegyzésem van az el használatáról, s azután átmehetünk azokhoz 

az igekötőkhöz, melyben az irány eszméje van világosan kifejezve. 

A M. Ny. Szótára „EL” czikkében ezt a példát is felhozza: „El innen! El a 

harczba! s ezzel egy hamis pénzre a teljes-értéküség bélyegét üti. Nem csak nem 

igaz kamarán, azaz magyar kebelben kelt ez a szólam, hanem anyagja is csalfa. 

Azt implicálja t. i., hogy az el-nek irányértelme van, mi hogy volt vagy lehetett-é 

valaha, czélomra nézve nem tartom érdemesnek puhatolni; mert mostani, s a 

mennyire nyelvemlékeinkből kitanulhatjuk, régi használata bizonyítják, hogy 

olyas értelme a teljesülést, bevégzést, alkalmilag beállást jelelő értelmébe végkép 

elmerült és beléje veszett. Ez okból, mint a M. Ny. Sz. írja „indulatszónak 

használni” sem lehet; mert minden indulatszóknak határzott, specificus értelme 

van. Ezeket: bé! ki! fel! le! elé! hátra! stb. indulatszóknak igen is használhatjuk s 

használjuk is; mert világos irányra mutatván, a hozzájok járulni kellő igét a halló 

könnyen kitalálhatja; tudva van pedig, hogy minden indulatszó ellipticus szólam, 

mely alá vagy mellé bizonyos cselekvényt kell gondolnunk. De az „el” mellé, ama 

nagyon átalánoson kivül, határzatlan értelménél fogva igen sokat, következőleg 

semmit sem vagyunk képesek gondolni. Most az igaz, hogy az idézett példák 

hallására gondoljuk a menést, távozást; de csak úgy, mint ebből: „hogy néz ki?” 

értjük a „milyen?”-t. Fordítóink a „Fort von hier!” – „Fort in die Schlacht!” 

kifejezéseket szóról szóra át akarván ültetni nyelvünkbe, az „el”-re bukkantak, s 

így gyártották s hozták divatba egyiket a legvastagabb germanismusoknak, melyet 

azután a fordítóktól tanuló eredeti írók is felkaptak és elterjesztettek annyira, hogy 

az olvasók nyelvérzékét javíthatatlanúl megvesztegették vele. „Eppure non si 

muove.” 

                                                                                                                           
valami egészet, béfejezést, sőt a tárgyhoz képest mértéken túl levőt, túlságost is.” Bővön elég és 

kétségtelen igaz lett volna. 
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3. „A legszokottabb és tökéletesebb magyar igehatározók be, ki, föl, le, el, 

meg”, azt írja egy jeles tudósunk. Csak azt bajos kitalálni, minő felosztási elv 

nyomán vannak ezek kiválogatva. Még bajosabbá teszi a rejtélyt az, hogy nem 

tudhatni, valamennyi igehatárzót (adverbiumot) ért-é az állító, vagy csak az igével 

szokásosan összeírtakat, az úgynevezett igekötőket. Aztán a „szokott”nak és 

„tökéletes”nek egy igába fogása a logika elveivel megy szembe. A kevésbbé 

szokott a maga nemében éppen oly tökélyes lehet, mint a legmindennapiabb dolog. 

A sáska vagy cserebogár szokottabb állatok, mint az elefánt; azért már 

tökéletesbek-é? Sem átlátni, sem megengedni hát nem lehet, hogy pl. be és ki, 

tökélyesbek legyenek, mint pl. elé, szét, rá, össze, vissza, – akár igehatárzóknak, 

akár szorosb értelemben igekötőknek tekintsük. Még csak fokozat sincs a 

tökéletességökben. De van ám a szokott voltukban, úgy értve, hogy némelyiköket 

gyakrabban használjuk, mint másokat. A fokozatosságnak az elvét is könnyü 

kitalálni; mert világos, hogy minél specialisabb és körülményesebb valamely 

igehatárzó értelme, annál kevesebb alkalmat lelünk a használatukra. Így pl. még 

átalánosan kimondhatni, hogy meg és el, melyek minden irányban, sőt irányt nem 

is állítva csupán csak bevégzését vagy beállását jelelik a cselekvénynek, ily 

átalános értelmöknél fogva szokottabbak, mint a határzott sőt korlátolt irányu fel 

és le. De már melyik nyelvész-Oedipus biztatná magát, hogy ezek közt egyfelől és 

ki s bé közt másfelől el tudná húzni szokottabb vagy szokatlanabb voltuk 

tekintetéből a határvonalat? Vagy átalában az idézett hat és a többi igehatárzó 

közt? Nincs biz’ annak a hatnak osztály- vagy rangbeli, semminemü kiváltsága. 

Sőt még azt se fogná bár egy nyelvészekből válogatott és kinevezett bizottság 

megállíthatni, hol és miben áll az a határ, mely a 90. jegyzésben elésorolt 

igekötőket, az igével össze nem írt többi határzóktól elválasztja. Még az is dolgot 

adna, hogy kiválogassák azokat, a melyek ama határhoz közelebb állván, némileg 

az átmenetet képezik. Igazán csak annyit mondhatunk, hogy: „Igekötőnes usu 

valent” [83]!
107

). Én hát a harmadik pont alá a meg és el-en kivül minden többi 

igekötőt béfoglalok. 

Átalánosan és állítólag semmi egyebet róluk nem mondhatni, hanem hogy igen 

kevés kivétellel, – tán csak egygyel: észre – mindnyájoknak irányt vagy legalább 

helyzetet rajzoló jelentésök van. Ezeket elemezni és értelmezni szintoly felesleges 
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 Egy parliamentalis szónokunk egykor azt mondá, hogy „a politika az exigentiák 

tudománya.” Talán szintannyi igazsággal állíthatnók, hogy „a philologia az ötletek tudománya.” 

Ez állítás bővebb részletezését értekezésem I. részének valamelyik jegyzésében megleli a 

netalán tudni kivánó olvasó. Az ötletek lehetnek nagyon ártatlanok, s ez esetben hadd futtassa 

elméjét egy s más nyelvész velök; de lehetnek béfolyással a nyelv használatára, kivált az 

irodalomban, s ez a béfolyás bizony többször káros mint hasznos. A szövegben vítatott ötlet, 

mintha bé, ki, fel, le, el, meg, volnának x’ ˜» igekötők, lehetne oly irókra, kikben az 

igazi nyelvérzék gyarló vagy éppen hiányzik, valódi rontó béfolyással, a mennyiben 

használatukban oly rendet vagy kapcsolatot engednének meg magoknak, a mely a többiekétől 

eltérne, s valódi soloecismust nem csak teremteni, hanem divatba hozni is képes volna. 
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fáradságnak tartom, mint valamennyi nyelvtanár, s egyenkint véve szótáríró 

feladatának vélem. Némely divatozó hibákat azonban, melyek a magyar mondat 

értelmességét csökkentik, némelyeket átalában, másokat részletesen, tárgyalni igen 

is kötelességem. 

a) Már az, hogy némely igehatárzókat az igékkel összeírnak, s azokat a 

nyelvtanárok a többiektől saját nevezettel elválasztják, arra a balvéleményre vezet, 

mintha a szófűzésben amazoktól különböző törvényeket követnének. Egy író, a ki 

pl. ennek a szólamnak: „csendesen foly”, valamely mondatba való bérendezésében 

sem el nem akadna, sem nem hibáznék, talán a legfonákabbúl volna képes 

alkalmazni ezt, hogy „elfogy”, vagy „kifoly”, vagy „lefoly.” Példa akárhány van 

reá. Az ilyen elfogultak legnagyobb bajban s örökös bukdosásban leledznek, a 

mikor igekötő s valamely rendes határzó egyszerre szolgálnak az ige cselekvénye 

meghatárzására vagy módosítására. Senkinek se jutna p. o. eszébe e helyett: „A 

Tisza nagyon csendesen foly”, azt írni: „A Tisza nagyon foly csendesen”! Ellenben 

akárhányszor olvasunk ilyforma fűzetet: „Az árvíz egészen folyt el, a helyett hogy: 

„ . . . egészen elfolyt.” De bizony nem azért hibás az elébbi szólam, mintha 

„elfolyt” egy szó levén, az el-t nem lehetne tőle elválasztani; mert van eset, 

melyben igen is el kell. Azon példára vonatkozva ugyanis, igen jól van mondva, 

hogy: „az árvíz kár nélkül és csendesen folyt el.” Az egész dolog titka az, hogy 

valamint a legelső példában a „nagyon”, nem a „foly”-t, hanem a „csendesen”-t 

határozza meg, éppen úgy az „egészen” is az „el”-t, mint a cselekvény bévégzését 

jelelő adverbiumot. Szóval, az „igekötők” más adverbiumokkal tökélyesen egy 

természetüek. 

b) Hibás és kivált idegenre nézve zavaró állítás az, mintha bizonyos 

igekötőknek csak bizonyos viszonyragu határzók felelnének meg a mondatban
108

). 

Hiszen vannak köztök ilyenek is, p. o. „neki”-vel csak irányragos határzót 

párosíthatni. De még ezekre nézve sem merőben helyes az a szabály. Elsőben, 

mivel az imígy kijelelt igekötők magukra is minden más „vonzat” nélkül 

meghatározzák az igét. Feltámadt. Felgyógyult. Lebetegedett. Béfellegzett. 

Kitisztult. Összeesküdtek. Elváltak stb. – Másodszor, egy-egy igekötőnek nemcsak 

egyféle határzó felel meg. – Bétaszították a partról, a Dunába. Felmászott a 

tövéről a tetejére. Felkelt az ágyból, a földről. Feloldották a büntetés alól. Leesett 

a fáról a földre. Lebukott a mélységbe. – Már pedig a nyelvtanokban a „bé” csak 

„ba”-val, a „fel” „ra”-val, a „le” „ról”-lal van párosítva. Harmadszor nem is 

kirekesztő sajátsága ez az igekötőknek, hanem, mint a 97. jegyzésemben 

részletesen kimutattam, a határzók minden nemei közt vannak párjával járók, 

melyeknek egyike úgy van a másikához, mint alany a tulajdonítmányhoz. 
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 Egy német orientalista, ha jól emlékszem, Mayer, a zsidó nyelv egész szótárát egy pár, 

menés-t és ülés-t jelentő hypotheticus gyökből alkotta, ragok és praefixumok segítségével. – 

Mikor jut ide a magyar nyelv metaphysikája? 
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c) Jeles sajátsága a magyar nyelvnek az, hogy igéi számos esetekben 

határzottabb értelmüek, mint pl. az árja nyelvekben a megfelelők. Úgy hogy néha 

szintúgy hiányát érezzük az átalános kifejezéseknek. Pl. a helyváltoztatás csupasz 

eszméjét egy ige-törzsökünk sem fejezi ki, mert mindenik idevágót valami 

specificus vonás jellemzi korlátolva. Megy, jő, jár, halad, mozog, közeledik, 

távozik, vesz, szed, esik, hull, hág, száll, s ki tudja még hányan mind 

helyváltoztatást, de mindenik világosan más-más és határzott értelemben 

jelelnek
109

). A szanszkritban ellenben legalább is hat gyök, csupán a 

„Bewegungot” fejezi ki a legszélesb és átalánosb értelemben; melyet midőn 

specifice akar az a nyelv módosítni, praefixumokkal segít magán. Nyelvmivelőink 

pedig, a helyett hogy a mi sajátságainkat gondosan megőrizték s ápolták s a 

nyelvet igazán „fejtették” volna, irtó, sőt, mondhatni, gyilkos kézzel járultak 

hozzája, s az idézett s más hasonló igék határzott jellemeit elmosták, csaknem 

elenyésztették. Így pl. költőink, mihelyt az esést hatályosban akarják kifejezni, 

széltiben a „hullni”-t használják „esni” helyett; a mi egy mákszemmel sem jobb, 

mint hogy ha e helyett: „a kisasszony eszik”, azt írnák, hogy: „a kisasszony zabál” 

vagy „faldokol.” Sőt még rosszabb; mert ez csak aesthetikai hiba volna; ama pedig 

egyszersmind grammatikai is. Esni csak egy egyén vagy ily értelemben vett 

collectivum „esik”; több egyén vagy ily formán képzelt collectivum a magyarnak 

„hull”; s a ki a kettőt bármi okból összetéveszti, linguicida, a ki nemzetét, ha nem 

egy eszmétől, legalább értelmes szabatos kifejezésétől, a mennyiben rajta áll, 

megfosztja. Hasonló mészárlást követtek el, a kik a hág és száll két igét, félő már 

menthetetlenül, semmivé tették. Semmivé mondom, mert mihelyt az első ige 

cselekvényéről a fel és a másodikéról a le felé való irány jellemvonását 

lefosztották, egyik mint a másik csupa helyváltoztatást átalánosan jelentő csélcsap 

igévé vált. Már meg is van jó rendin, mert széltiben olvassuk, hogy „a barometrum 

felszáll, felereszkedik és lehág! Közelebbről várhatjuk, hogy Margit a „Faust” 

végjelenetében „felsülyed” az égbe!! Ha valaki az ily eseményt (Hegel szerint: 

„zufällige Existenz”) a nyelv fejlése, tökélyesülése mozzanatának tartja, lelke 

rajta! én sem esze járását, sem bélátását, sem ízlését nem irigylem. Mert én nem 

hiszem, hogy ezt a gyökben oly különböző két hangzatos szót csak azért alkotta 

volna a nyelv geniusa, hogy mind a ketten csak egyet, még pedig határzatlan 

valamit jelentsenek. Nem! sőt én bennök a velök jelelt cselekvények különböző 

természetének bámulatos hű bélyegzését látom. A hágás-ban t. i. a felfelé 
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 Az átalánosb értelmü, felsőbb eszméket jelelő szavaknak, nem hiánya, hanem arányosan 

kevesebb száma, még magában sem eszmékbeli szegénységet, sem culturai al fokot nem mutat. 

De ha helyettök a körükbeli alsóbb fogalmak nevei bővölködnek egy bizonyos nyelvben, az az 

illető nép gyakorlati esze, tiszta felfogása, eleven képzelődése mellett tanuskodik, s magát a 

nyelvet minden bizonnyal festőibbé, költőibbé teszi annál, a melynek ellenkező értelemben 

summázhatjuk a vagyonát. Néha még ki is egészítik egymást e tekintetben a nyelvek: 

P.o.: Testvér – Bruder, Öcse 

 Testvér – Schwester –Néne, Huga. (öcse). 
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haladással együtt járó erölködés is ki van fejezve, melybe a nehézség legyőzése 

kerül a hágó tettnek; holott a szállás a vízirányostól inkább vagy kevésbbé lefelé 

tartó, de minden erőltetés nélkülinek látszó, könnyed, úgy szólva nyugodt haladást 

rajzol képzeletünk elibe. Képzeljünk csak egy madarat, mely tőlünk távozva 

majdnem szárnya mozdítása nélkül mintegy úszik odább a levegőben, s ha csak a 

perspectivai csalódásnál fogva is untalan közeledni látszik a föld színéhez. Hát 

már ezeket a festő vonásokat, ha amaz összevissza kuszálással elmostuk, 

kipótolják-é a fel és le, melyekkel, mint praefixumokkal akarják árja módra 

eszközölni a szóban forgó igék értelme módosítását? De tegyük, meg nem 

engedve, hogy ki. Hát aztán a tettes jelenben s a folytonos multban, melyek az 

igekötőt nem szenvedik, mi eszközli? 

Azt hiszem, ez a példa eléggé kimagyarázza, mit akarok azzal a szabálylyal 

mondani, hogy tartsuk meg híven és állandóan tiszta igetörzsökeink eredeti, honi 

jelentményeit, s ne bizzuk módosításunkat vagy éppen megváltoztatásukat 

„igekötőink”-re. Egy belga bankár szerezhet magának keresett saját pénzével akár 

uradalmakat, de tőle vett kölcsönnel senki se jut volt de elpazarlott ősi jószága 

birtokába. Minden esetre büszkébb állás eredeti magyar embernek, mint árja 

majomnak lenni. 

d) A „bé” használatára nézve az életbeli gyakorlat soha sem ugyan, de a 

nyelvtanárok elmélete nem egyszer elakadt. Legújabban Budenz
110

) ezt az 

„igekötőt” azok közé számlálja, „melyek nem láttatják mindenkor egyenes 

irányhatárzó jelentésöket.” Igaz hogy nem, ha oly vastagon fogjuk az értelmét, 

mint a nevezett értekező, ki szerint: „A be = belé” (szegény egyenlőségi jel, mi 

mindenre nem kell neki szolgálni?!) „ha egyenes eredeti értékével akar állani, 

egy” (itt igazán nincs helye a támasznak) „valódi belsőséget” kiván vagy (mit tesz 

ez a „vagy”?) „annak vett tárgyat, a melybe az igecselekvés” (az ige jeleli, s nem 

„cselekszi” a cselekvényt, sem ez amazt,) „irányúljon: bemegy a házba, betör a 

házba.” Igen de a bé-nek nem is tiszte, hogy olyan tárgyat jeleljen, hanem csupán 

csak a „belsőség”et és a cselekvénynek abban a viszonyban való végrehajtását. A 

belsőség pedig egyaránt és „egyenesen” végre lesz hajtva, akár az alany kész 

belsejébe vigye a cselekvény a tulajdonítmányt, akár azzal az alkalommal teremtse 

kettőjök vagy akár melyikök által a belsőséget, mint ez a „födésre, burkolásra, 
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 Nekem ugyan meg van tiltva, hogy „Budenzet ne bántsam,” s én nemhogy bántani 

kivánnám, sőt szorgalmának, philologiai eruditiójának, sokszor igen mély bélátásainak igazi 

tisztelője vagyok. De vannak a nyelvben oly tárgyak és kérdések, melyekben a legmagasabb 

fokon álló s legszélesb alapon épült tudománynak is itélő birói hatóságot nem tulajdoníthatunk. 

A franczia költő, ha takács- vagy kovács legény is, nyelve értésében s használatában 

tagadhatatlanúl magasabb fokon áll Grimm Jakabnál vagy Humboldt Vilmosnál. S átalában 

ideje volna már idegen tejet szopott ajkak által nem szabályoztatnunk magunkat, s a 

„comparativa philologia” [84] fényétől elvakított nyelvészeinket is azon határok közzé 

útasítnunk, a melyek közt akár inducált, akár à priori szabott elvek érvényesek. Az ilyes 

őrállások mulasztása már is sok helyrehozhatatlan kárt tett nyelvünkben. 
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takarásra vonatkozó igék” cselekvényénél fogva mindig történik. Ennél fogva 

ezek: „béfödte a fazekat, bémeszelte a falat, bétakaródzott, bépólálta a csecsemőt, 

bétöltötte a hézagot, bételt a jövendölés” stb. sem nem eltérő esetek, sem nem 

anomaliák. Mindegyiknek jórendin meg is van az ellenkezője, mi a belsőség 

megszüntetésében, elrontásában áll, és nem vastag „kifelé” irányulásban. „Kifedte 

a fazekat, kitakaródzott, kitöltötte az idejét, esztendejét, szolgálatát” stb. 

c) A „bé” igekötőt mostani divat szerint az irodalomban ék nélkül így írják 

„be”, s a M. Ny. Sz. ama formát egyenesen „tájejtés”nek nyilvánítja. Azt vélem, 

bizvást kimondhatni, hogy az egész magyarságot véve fel szózatolónak, a bé 

melletti szózatok a be pártolóihoz legalább is úgy állanának mint 5: 4. No de 

szóljunk hozzá okkal is: „Hogy a rövid ejtésü be az eredeti, onnan is kitűnik,” (de 

azt nem írja hogy: még honnan?) „mert közvetlen származékai: ben, bel, régen és 

ma országszerte rövidek.” Ebből bizony csak annyi tűnik, ha tűnik, ki, hogy a 

gyök be rövid; de aztán azt is ki kellett volna mutatni, hogy ez a gyök 

változatlanúl megmarad abban a szóban, melyet igekötőnek, igazabban 

adverbiumnak használ a nyelv, s a mely maga is származéka lehet annak a 

gyöknek. De ez a „hic Rhodus! [85]” felelet nélkül maradt, s a nélkül is fog 

maradni, miután régi íróink s a nemzetnek minden esetre igen nagy része a „bé” 

adverbiumot különbözőleg ejti a be gyöktől
111

). Aztán nem is az a kérdés, mi az 

„eredeti”, hanem hogy mi a helyes forma? A rá, reá, belé, alá, együvé, elé, hozzá, 

felé, közzé, megé, mellé analogiáik a bé-re mutatnak, mint helyesebbre. 

Egy úttal hadd szóljak egy pár szót az elé és elő közti különbségről is. Hanem, 

hogy úgy ne járjunk, mint az adomabeli angol tudós társaság a döglött hal 

súlyosságával, azt kellene előbb kipuhatolni, hogy létez-é különbség köztök? T. i. 

az a „finom különbség”, melyet a M. Ny. Sz. szerkesztői „elé” és „elő”, mint 

igekötők közt nem csak lelni véltek, de értelmezni is törekedtek. Az elmés 

értelmezés ellen kevés kifogásom volna, ha látnám valahol bébizonyítva, hogy 

hasonló értelmü de különböző árnyalatu két igekötő, ú. m. elő és elé létez. De biz’ 

abból, félő, semmi sincs. Az élő, vesztegetetlen nyelvben már éppen nincs; az 

irodalomban is csak egynéhány író használja, a ki nem levén egészen elfogulva a 

divat kötelékeibe, sejti hogy a szegény „elé”nek is volnának némi honossági jogai, 

s merő kiküszöbölésébe nem akar belé egyezni. De ez az igazságszolgáltatás 

merőben felesleges; mert a különbség csupán tájejtésbeli: a hol „elő”-t szoktak 
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 Tegyük, hogy bel volt a szóban forgó szócska eredeti formája. Igen, de gondoljuk meg, hogy 

a közbeszéd nem igen ejt el egy hangot úgy, hogy helyét valamivel ne pótolja. Így a székely az 

el-ből az l-et rendesen elhagyja ugyan, de a nyilt e-t kárpótlásul megnyujtja, s nem így ejti hogy 

„%-ment,” hanem „#-ment.” A szomszéd (küküllő-) megyei magyar pedig oly plusquam-nyilt #-t 

hangoztat, melyhez képest a franczia „e très ouvert”je, mondhatni zárt e, s a mely az egész 

kereszténységben a legtátottabb szájjal ejtett vocalis. Ki merné már merőben tagadni, hogy a 

régi nyelvemlékeinkben megmaradt bel-ből is, az l elhagytával nem bé lett-é előbb s azután 

rövidült be-vé? Annál is inkább, mivel a „bel”-t ejthették közép ë-vel, mely, akárki mit 

mondjon, hangnemére nézve semmi nem egyéb, hanem rövid zárt e. 
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mondani, soha sem hallani elé-t, s a hol az utóbbi van szokásban, szintoly hallatlan 

az „elő”, m i n t  i g e k ö t ő . Amott az egyiket, itt a másikat egyaránt, 

egyértelemben sőt árnyalatban használják, s egy helyt mint más helyt irányhatárzó 

mind az elő mind az elé. Ezt azonban a tős törzsökös, népiesen és természetesen 

fejlett magyar nyelvről mondom; mert azok az esetek, melyekben elő, mint 

igekötő időre vagy erkölcsi felsőbbségre vonatkozva fordul elé, mind megannyi 

gyártmányok fordítók és nyelvtanárok eröltetett koholmányai. Úgyhogy azt a 

zavart, mely kétségtelenűl ma már megvan, egyenesen csak a koholóknak s nem a 

nyelvnek kell tulajdonítni. Röviden hát: elé vagy elő csak egy és azon igekötőnek 

tájejtés és nem jelentmény által különböztetett alakjai, s mindenik táj a maga 

szokása szerint fogja azt az élő beszédben használni, kivévén azokat, a kikre 

elragad az irodalmi zavar. A mi a könyvi nyelvet illeti, az analogia világosan 

parancsolja, a mennyire csak parancsolni bir az analogia, hogy az irányhatárzó 

igekötőt é-vel irjuk: elé
112

). Ezt pedig: előre „elő”vé anglizálni éppen annyi, 

mintha toll- és tenta-kímélésből ezentúl „hátravonult” helyett „hátvonult”-at 

„félremegy” h. „félmegy”-et „észrevenni” h. észvenni”-t, „jobbra fordult” h. 

„jobbfordult”-at, „balra igyekszik” h. „baligyekszik”-et, „lábra kapott” h. 

„lábkapott”-at stb. írnánk. Ha ezek nem jók, biz’ a se jó! – „Mari soll den Teufel 

nicht an die Wand malen,” azt mondja a német
113

). 

f) Az igekötők során végig tekintve azt a tapasztalást merítjük, hogy néhányan 

közülök valódi ragozott nevek és névmások, melyekre nézve csudálkozhatni, 

miképp keveredhettek abba a galibába, hogy az igével összeírják. A ragos 

nevekről (mint hátra, félre, észre, közre, közzé,) nincs ezúttal további 

megjegyzésem; de a ragozott névmások mondatbeli szerepe elemzést igényel. 

Ezek bé, belé, hozzá, neki, rá; és két különböző módon szerepelnek: t. i. vagy azon 

mondatbeli ragos határzót, úgy szólva, kettőztetnek, vagy egy azelőtt már 

megmondottat ismételnek, mint helyettesek. A második rendbeli szolgálatuk nem 

ide, hanem a mondatfűzet tanába tartozik; az első esetben pedig ismét kétféle 

rendet tapasztalunk használatukban. – Mondják ugyanis: „Bément a házba” és „a 

házba ment bé. – Belé esett a kútba” és „a kútba esett belé. – „Hozzá fogott a 
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 Menyire igaz az, a mit egy pár sorral feljebb a szövegben mondtam, bizonyítja még két más 

példa. Az „elő”-s tájakon, a „ketté”-t is „kettő”-nek ejtik: „vágd kettő”, „hasitsd kettő” stb. 

Ellenben az elébb-et még abban az értelemben is, melyben az időre nézve használják és a 

melynek ellenkezője „utóbb,” széltiben csak „elébb-nek mondják és írják még az „elő”sök is, 

„előbb” helyett. Egyébiránt jó volna, ha az „elő” és „elé” megkülönböztetését, melyet én 

röviden úgy értelmeznék, hogy elő sorra és időre, elé helyre, mint irány-jelelő, vonatkozik, 

teljesedésbe lehetne venni. De az átmenetek s kétséges esetek száma még tulajdonképpi 

értelemben is, annál inkább pedig az átvittben, képesben, oly tetemes, hogy a gyakorlatban nem 

hogy azok a kik a szabályt csak eltanulják, hanem mi is, a szabályadók, (t: i: a M. Ny. Sz. 

szerkesztői s magam csekélysége) elakadnánk akárhányszor, s nem birnók elhatározni, ő-t vagy 

é-t irjunk-é. 
113

 Ne feledjük el p. o., hogy a bévett szembesítni és kézbesítni czáfolhatatlan erősséget adott a 

Szócsintan irójának azok ellen, a kik az „akolbúlítni”-t rosszalják. 
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dologhoz, és a dologhoz fogott hozzá.” – „Rábirta az egyességre,” és „az 

egyességre birta rá.” Kérdés már, hogy közönös-é a kétféle rend, vagy a mondó 

czéljához vagy indulatához képest kell vagy az egyikkel vagy a másikkal élni? 

Azt mondom, nem közönös. Az első rendben világos jelző az igekötő, s a 

határzó, melyre vonatkozik, egészítvény. A másodikban megfordítva áll a viszony. 

No már ne feledjük, hogy az igekötő a vele jelelt, határzott irány végrehajtását is 

jelenti egyszersmind. Midőn hát a szóló akár a tény hatalmától, akár képzelődése 

élénkségétől sürgetve, akár pedig, és főképp, a halló részéről a „mi történt” kérdést 

téve fel, siet nem csak a cselekvénynek, hanem teljesült voltának kimondásával, 

jelzőnek teszi az igekötőt, s azután veti utána az illető határzót, mint szükséges 

egészítvényt. Ilyenkor hát az első rend a kellő és czélszerü. Midőn ellenben a 

tárgyat jelelő h a t á r z ó  nem-tudtát teszi fel, azt mondja jelzőnek, s a fontosságát 

vesztett igekötő csak pótló egészítvénynek marad, olykor hatósító accentussal. 

Ekkor áll elé a második rend. Az elsőről azonban meg kell jegyezni, hogy tettes 

jelenben vagy folytonos multban nem használhatni az igét abban az esetben; 

hanem teljes multban, jövendőben vagy határtalan jelenben. A másodikról pedig 

azt, hogy az igekötő ismétlő szerepet viselvén, csak pleonasticus vagy emphaticus 

adalék, és az értelem csonkítása nélkül elmaradhat, minthogy a kimondott jelző 

ragja a cselekvénynek a tárgyhoz való viszonyát, és így minden követett 

módosulását már tökélyesen kifejezte. Még azt is sugja nyelvérzékünk, hogy 

articulussal egyénített jelző inkább szereti, az articulustalan (egészen határzatlan) 

kevésbbé szenvedi az igekötő odatételét. 

Ezt az elemzést pontról pontra alkalmazhatni az úgynevezett „igekötő” 

vonzatokra, melyeket a szövegben feljebb a b) betü alatt és a 97. jegyzésben 

tárgyaltam. 

g) Az igekötők átalában kevéssé alkalmasak inchoativumoknak, és annál 

kevésbbé, minél kevesebb vagy gyengébb fogantyút adnak a képzelődésnek 

értelmök felfogására. Így: meg és el természet szerint legritkábban; bé, ki, fel, le, 

rá, neki, át s mások valamivel gyakrabban; hátra, körül, ide, oda, vissza, észre, 

elől, fent s több ilyek még gyakrabban szolgálhatnak inchoativumoknak. Mint 

egészítvények sem szeretnek messze hátra maradni az igétől, miben megint az 

imént érintett fokozatot tapasztalhatni. Az egytaguak azonkivül a mondat 

harmoniáját is kellemetlenűl zavarják, ha a mondat végére hagyjuk, más 

egészítvényeket csúsztatva közbe. Ezt pedig szintúgy modoráúl veszi fel némely 

író. Si monumentum quaeris, circumspice! 

 

 

21. §. 

 

Az igehatárzók. (Folytatás.) 
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Nem tartottam szükségesnek külön nevet adni e rovatbeli szavaknak, mint a 

melyek mondattani tekintetben az eddig tárgyalt határzóktól egy hajszálnyit sem 

különböznek. Miért foglal hát az a rovat állandó helyet a grammatikákban? Ennek 

három oka van. Az elsőt megírta Locke: „hogy az emberek sokszor hamarább 

élnek a szókkal, mintsem jelentésöket megvizsgálták volna;” mihez hozzá 

tehetjük, hogy nem egy ember holta napjáig sinlik e nyavalyában. Második a 

bévett szokás és előitélet hatalma: az, a melynél fogva ma, midőn ezt írom, a hét 

év óta kidobott harmadévi ugarrendszer visszaállítását határzá meg bizonyos város 

képviselő közönsége. A harmadik ok a rendszerben rejlik. Mivel t. i. nyelvtanaink 

alapja az alaktan, ennélfogva a szók legelsőben is két osztályba sorakoznak, ú. m. 

a hajlíthatókéba (flexibilia), és a hajlíthatatlanokéba (indeclinabilia), s az utóbbiak 

közt igen is meglehetős tisztán ki- és bekeríthető helyet foglalnak az adverbiumok. 

Úgy de itt az a kérdés lebben fel, vajjon amaz első osztályzásban jól mutatják-é ki 

a helyöket; röviden: igaz-é hogy az adverbiumok indeclinabile-k? Vajjon fortiter 

fortis-nak, quinquies quinquenek, coelitus coelumnak, viritim virnek, ibi és inde 

is-nek, aliunde alius-nak nem éppen oly flexiói-é, mint patris, patri, patrem, patre, 

patres stb. a „pater”nek? – Ő: Felejti ön, hogy „flexio”-nak csak a ragozást 

nevezik; a szóképzésnek „derivatio” a neve. Ter, e, um, ies, ius, stb. az 

adverbiumokban, képzők; is, i, em, stb. a substantivumok idézett alakjaiban ragok! 

– Én: Felejti biz’ ön, hogy ellenvetésében vagy jogtalanságot követ el, vagy 

karikában forog ön és a nyelvtanárok valamennyien. – Ő: Hogyhogy? – Én: Vagy 

önkényesen és minden igaz ok nélkül tesznek önök különbséget az alakító tagok 

közt, s neveznek el egynémelyikökkel alkotott idomokat casusok, személy-, idő-, 

mód- alakok czímei alatt flexióknak, másokat derivatumoknak, és csapnak végre 

amazok s ezek közül is némelyeket a declinabilék, másokat az ideclinabilék 

„aklába” (Hürde: Schott): vagy pedig egyiket a másikra építik, s ezt mondják p. o. 

„probe” más része a beszédnek, mint „probus”, probum pedig szintúgy 

adjectivum, mint „probus”; tehát az „e” képző, az „um” rag. Ha pedig azt kérdjük: 

miért más része a beszédnek „probe” mint probum, megfordítva azt felelik: „mert 

,e’ képző, ,um’ pedig rag!” Ha e nem circulus, nem tudom mi legyen az a világon! 

És, íme! történik ez a latin grammaticában, melyet, ha valamit, a philologia 

szinvonalára emelt s az ifjúság észfejtésére leghatósabb emeltyűnek hirdet a német 

tudomány. 

Jól érzik a rostált különböztetés hiányát a nyelvtanárok maguk is, és az 

adverbiumok szófűzeti szerepét sokkal bővebben részletezik, mint a mennyire más 

hajlítatlan szóktól való megkülönböztetésökre szükséges
114

). De akár hogy 
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 Heyse, kinek Steinthal colossalis szobrot állított a nyelvészet Walhallájában, következőleg 

fejti ki az adverbium (Nebenwort) fogalmát: „Alle Wörter, welche die Art und Weise 

ausdrücken, wie eine Eigenschaft, eine Beschaffenheit, eine Thätigkeit, oder ein Zustand des 

Subjectes Statt findet; die daher nicht unmittelbar mit Hauptwörtern, wohl aber mit 
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Meldewörtern” (Verbum), „Adjectiven, oder auch andern Wörtern ihrer Art verbunden werden, 

um die Bedeutung dieser Wörter näher zu bestimmen, heissen Adverbia.” – Annyit meg lehet 

adni, hogy ez az értelmezés, még úgy tekintve is, hogy a leirás rovatába csap át, éppen nem 

mintája a szabatosságnak. Ilyen diagnosis nyomán nem akadna oly füvész vagy rovarász, a ki 

egy tudományába vágó tárgyat determinálni birna. Egyébiránt, legyen jó vagy rosz, az 

tagadhatatlan, hogy minden vonásai syntaktikaiak, még pedig olyanok, a melyek az ige és 

névmellék más határozóitól egy hajszálnyival sem különböztetik meg. Hanem ezzel még nincs 

vége, s Heyse imígy folytatja: „Das Nebenwort ist mithin seiner ursprünglichen Bedeutung 

nach ein Bestimmungswort des Prädicates, es mag dieses nun durch das Verbum selbst, oder 

durch ein Adjectiv ausgedrückt werden; es mag ferner erst in einer Aussage dem Subjekt 

beigelegt werden, oder demselben schon als Eigenschaftswort einverleibt sein.” – A hosszu 

beszéd rövid értelme (mint a német szokta mondani: „Das Nebenwort ist ein Bestimmungswort 

des Adjectivs und des Zeitworts). A többi sok szó csak arra használ, hogy eltakarjon egy 

ellenmondást. Elébb ugyanis azt mondja, hogy „az adverbium az állítmányt határozza meg”, s 

tovább menve úgy igazítja, hogy „akkor is mikor az állítmány nem állítmány, hanem jelző.” – 

De most jő már a java: „Daraus folgt aber auch, dass dergleichen Wörter nur da stehen müssen, 

wo sie nicht durch das Melde-, oder Beiwort, oder durch ein anderes Nebenwort, entbehrlich 

gemacht werden: „Tegyük fel, hogy egy asztalos következő módon ismertetné a fürészt az 

inasával: „Lásd Peti, a fürész egy olyan szerszám, a melylyel a deszkát vágjuk. – Ez tehát 

eredetileg a deszka vágására rendelt eszköz, akár lágy akár kemény fából legyen az a deszka; 

továbbá akár deszka, akár tőke, akár gerenda legyen. – De ebből az is következik, hogy ezt a 

szerszámot (a fürészt) csak akkor kell használni, mikor kés (Schnitzer) gyalu vagy véső, v. más 

fürész nélkülözhetővé nem teszi.” Ez és a Heyse okoskodása közt világos, hogy a tárgy 

különbségén kivül más nincs; én pedig idézetemet a szövegbeli állításom megbizonyítása 

mellett még abból a czélból is közlém, hogy mutassak példát, minemű külföldi tekintélyeknek 

szoktak hódolni nyelvészeink. Steinthal ugyanis Heyse „System der Sprachwissenschaft”-ját a 

grammatika philosophia példányképének, „non plus ultra”-jának állítja, és egy jeles tudósunk 

székfoglaló beszédében úgy nyilatkozik, hogy elég jó a mi akadémiánknak, ha azt mondja el, a 

mit ő mestereitől „Humboldttól és Steinthaltól tanult.” 

Forduljunk másokhoz. Kehrein (Grammat. der neuhochdeutschen Sprache nach F. Grimms 

deutsch. Gramm. bearbeitet) így értelmez: (111. §.) „Adverbium (Nebenwort, Umstandswort) 

gibt die näheren Umstände der Eigenschaften des Adjectivs und Adverbiums und der 

Thätigkeiten des Verbums an.” Rövidség és világosság tekintetéből nincs kifogásom ellene; de 

van más három: 1) Adverbium definitiojába nem szabad az „Adverbium”nak ingrediálni. 2) 

Bajos megemészteni az Adjectivum és Adverbium „Eigenschaft”-jait. 3) Igen bő, mert a többi 

határzókról is mind el lehet mondani, a mi itt az Adverbiumról van mondva. Nem is sokat segít 

a megkülönböztetésre, a mit alább a Wortbildunglehreben (362. §.) ír: „Die meisten Adverbien 

stammen aus Adjectiven und Substantiven ab, theils indem obliqui Casus für sich oder mit 

Zuziehung von Praepositionen adverbial gebraucht werden, theils durch Ableitung und 

Zusammensetzung. Einige sind pronominalen Ursprungs, sehr wenige aus Verbis gebildet.” 

Íme megint csak az „adverbialer Gebrauch” a döntő; e pedig syntaktikai s mindennemü 

határzóval közös vonás. 

Az utóbb idézett értelmezést, mint várhatni, csaknem szóról szóra leljük magyar 

nyelvtanainkban, mint a M. Ny. Rendszerében, Fogarasi M. Ny. Szelleme-jében, Szvorényi 

Magyar Nyelvtanában. Jobb annál valamivel az, a melyre egy német encyclopaedicai szótárban 

akadtam: „Adverbium (Nebenwort), inflexibles Wort, zur nähern Bestimmung des Praedicats 

(Adjectivum) oder der Zustände des Subjects (Verbum).” De a mivel jobb lenne, rosszúl van 

kifejezve, mert az „inflexibiles” nem áll; jobb lenne a „nicht flectirtes” (ad normam: 
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„impersonale”) „oder nur einmal,” vagy „nur auf eine Art flectirtes” (mint a francziák nevezik 

az impersonnel-t unipersonnel-nek) „Wort.” Különben azt a kis jót is levágja az 

Encyclopaedista, midőn így végzi: „Die Adverbien sind auch der Comparation fähig.” Tehát 

semmi esetre sem inflexibel,” mert hiszen a „Comparation” is talán „Flexion?” Azért nem ér 

sokat a Rost erőssége is (Gr. Gramm. 85. §. Jegyz.) mellyel az adverbiumok helyét a particulák 

közt megállíthatónak képzeli: „Genau genommen gehört das Adverbium, als ein Wort mit 

vollem und selbstständigem Begriff” (halljuk!) „nicht mit in die Classe der Partikeln. Da er aber 

die Unveränderlichkeit der Form mit den Partikeln gemein hat, so scheint es am füglichsten hier 

unter denselben seinen Platz zu finden.” Nem egy, hanem három következetlenségbe esik vele 

egyszerre: 1) Midőn pl. teloà-ból comp. telotšrw, superl. telot£tw lesz, hogy lehet 

„változhatatlan”nak mondani? 2) Midőn a 47. §-ben öt rendbeli indeclinabiliát számlál elé, 

miért nem jutott eszébe ezeket is a particulák „aklá”ba csapni? 3) Miképp egyezik a „voller und 

selbstständiger Begriff” ezzel az értelmezéssel: 25. §. „Das nomen adjectivum ist ein Wort, 

welches eine Eigenschaft, das Adverbium ein Wort, welches die Art, wie die Eigenschaft 

wahrgenommen wird, bezeichnet.” Hát „szépen”-nek csak abban áll a teljes, tökélyes fogalma, 

hogy „mi módon fogjuk fel a szépséget?” Ez annyi, mintha azt állítaná, hogy „fejsze” a fejsze 

eszméjét, képzetét jeleli; „fejszével” pedig már csak azt, hogy mimódon fogjuk kezünkbe a 

fejszét! Midőn a költő ezt énekli: 

„Kard az egész földet véresen béjárja,” 

nemde a vért s a kard véres voltát akarja hallóival képzeltetni, éppen úgy s nem másképpen, 

mintha így írta volna: „Az egész földet béjárja véres kard.” Rost szerint pedig a költő szavaira 

csak psychologiai vizsgálatot intézek magam belseje felett, s azt fogom fel, hogy miképp fogom 

fel a „véres”-t. Mély philosophia, igazi „metaphysiká”-ja a nyelvnek, melynek utánzását nem 

ajánlanám tudósainknak. – Kérdezzünk meg már egy latin nyelvtanárt is. Madvig (Lat. Gr. 24. 

§.) így értelmez: „Adverbium ist das Wort, welches bloss zur nähern Bestimmung einer 

Beschreibung (bei einem Adjectiv) oder einer Aussage (bei einem Verbum) dient.” Igen de a 

latinban minden csupasz vagy praepositiós casus arra és csak arra való, a mit itt az 

adverbiumtól követel. Noctu = éjjel, vespere = este, valódi ablativusok, admodum = jórendin, 

praepositiós casus: hol a határvonal? 

A legutóbb idézett értelmezés, mint látók, egészen abba a kerékvágásba esik, a melyet 

legközönségesben használnak, s ugyanazt mondhatni a franczia nyelvtanárokéiról is. 

„L’ Adverbe exprime quelque circonstance de l’ Adjectif, du Verbe on même d’un autre 

Adverbe auquel il a rapport.” (Wailly). 

„L’ adverbe est un mot invariable qui sert à modifier ou un verbe, ou un adjectif; ou un autre 

adverbe.” (Poitevin.) 

„L’ ADVERBE est un mot invariable qui qualifie ou un verbe; ou un adjectif; ou un autre 

adverbe.” (Noël et Chapsal.) 

„L’ adverbe sert à modifier, soit un adjectif, soit un verbe, soit un autre Adverbe, c’ est à dire 

qu’il marque quelque manière, quelque circonstance de ce qui est exprimé par l’un ou par 

l’autre. – Comme les mots modifiés par l’ Adverbe n’ont par eux-mêmes ni genre ni nombre, il 

en résulte, que cette partie de l’oraison est toujours invariable.” (Nagyon szegény oka az 

adverbium hajlíthatatlanságának. Nem sokkal jobban sikerült a következő:) „L’ Adverbe n’ a 

pas besoin lui même du complément ou du régime puisqu’il renferme en lui son régime; et voilà 

aussi pourquoi il offre toujours à l’esprit un sens complet.” – (De halljuk most:) „Ce qui 

distingue l’Adverbe des autres espèces de mots, c’est qu’il a la valeur d’une préposition avec 

son complément.” (Dumarsais és Levizac, a Gram. des Gramm. tolmácslása szerint.) 

Az utolsó tétel szerint tehát a „régimeindirect” és az „adverbe” közt más különbség nincs, 

csak az, hogy az első legalább is két szóból, a második csak egy szóból áll. S ez a különbség is 
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szorakodjanak, töprenkedésök nem hogy a széles értelmü határzóktól választaná el 

a szorosabban úgy nevezetteket; hanem még ezek s más „indeclinabilék” közt is 

megingatja a határsorompót. Tessék csak összehasonlítni a M. Ny. Rendszerében a 

„Határzók” és „Kötszók” lajstromait! Egyes eseteket nem bonczolgatok, mert egy 

tekintet az értelmezésekre s az utánok következő listákra meggyőzhet mindenkit 

arról, hogy bármely tisztának és élesnek lássék is a különbség az adverbium s 

conjunctio közt elméletben, a gyakorlat számtalanszor meghazudtolja. T. i. azon 

szó, mely most egy ige névmellék „jelentményét határozza közelebbről meg” 

(Szvor.), más alkalommal „két szó vagy mondat kapcsolatát jeleli” (Szvor.); mely 

utóbbi értelmezés, mellesleg mondva, nem az adverbium, hanem a coniunctio 

szerepét ecseteli. 

De hogyan keletkezhetett hát az adverbium fogalma, mely annyira homályos, 

hogy annyi jeles tudós megbotlott benne, sőt az egész grammaticus czéh sem birta 

kielégítő értelmezését adni? A felelet nagyon könnyü: csupán kirekesztéssel. 

Megállítván t. i. a nyelvtanárok a nevekre, névmellékekre, névmásokra, igékre 

nézve bizonyos rovatokat, a mi azokba a rovatokba nem fért bé, vagy felüleges 

első tekintetre nem látszott béférni, egy halomba rakták, s adverbium czímet 

sütöttek reá. Ezzel kész volt egy új rovat, s a beszédnek egy új része. Hogy pedig 

                                                                                                                           
olykor csak eszményi, mert egy falka adverbium külalakjában is csak régime indirect: à la fois, 

à part, a présent, aujourd’hui, avent-hier, après-demain, d’ accord, en vain, par hasard, sans 

doute, stb. a galibából úgy segítik ki magokat a franczia nyelvtanárok, hogy az ilyeket 

„locutions adverbiales”-nak nevezik. De hiszen a mennyi régime indirect, egyről egyig mind 

locution adverbiale, a mint azt az igazán philosophus Mager kimondja (Französisches 

Sprachbuch 342. §.) „Alle Verba können nach Ort und Zeit, Weise und Causalität (nach dem 

Wo, Woher, Wohin, Wann, Wiclange, Wie, Warum, Wesswegen, zu welchem Ende u. s. w.) 

bestimmt werden. Dasjenige Wort, oder derjenige Wörter-Complex im Satze, der eine dieser 

Bestimmungen des Zustandes enthält, heisst das Adverbiale; das Adverbiale mit dem Worte, 

auf welches es bezogen wird, adverbiales Satzverhältniss genannt. – Hogy ezt az addigi 

nyelvtanokéitól eltérő, valóban uj nézetét annál mélyebben bényomja olvasója elméjébe, 

következő jegyzéssel kíséri: „Den Schüler darf der Name nicht verführen, die sogenannten 

Adverbien allein für dasjenige Wort zu halten, welches diese Bestimmungen auszudrücken die 

Function habe . . . . Das adverbiale Satzverhältniss kann auf sehr verschiedene Weise 

ausgedrückt werden: 1) Durch das blosse Substantiv (adverbialer Accusativ). 2) Durch 

Praepositionen mit Substantivis. 3) Durch sogenannte Adverbien.” 

Magert szintúgy saját vizsgálódása és elemzése juttatta ehez az eredményhez, mint engemet. 

Ő egyébiránt megállott félúton, mert azok közt, a miket és átalánosan határzóknak nevezek, a 

Subjectumot és Objectumot megkülönbözteti, s azokat egymástól, valamint Adverbialeit 

mindkettőjöktől elválasztja, mindnyájokat külön rovatba osztályozván. A francziában meglehet, 

sőt magam is úgy tettem „Franczia nyelvmester”emben. De magyarban semminemü határt 

köztök vonni nem lehet; mit ha értekezésem folytán meggyőzőleg kimutatnom nem sikerült, 

eléadásom gyengesége; mert igazsága ellen csak előitélet és Schlendrian tehet kifogást. Minden 

esetre az átalános határzó eszméje az egyedűl létező alap, melyre magyar szófűzést 

következetesen s logikai bakok nélkül építhetni. Azért nem is kérek bocsánatot eltérésnek látszó 

hosszadalmas jegyzésemért, mellyel szájról szájra, tollról tollra adott hibás és tarthatatlan 

nézeteket kellett megczáfolnom, hogy útamban akadályúl ne szolgáljanak. 
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negativ fogalmat positiv vonásokkal jellemezni és így szabatosan értelmezni nem 

lehet, világos. 

És ha más nyelvekben nem, a magyarban, ha lehet, még kevésbbé. Sőt nálunk 

már a negativ értelmezés sem járja meg. A latinban, görögben, németben p. o. a 

ragozott nevek száma nagyon korlátolt, s a mi a casusok rovatába nem mehet bé, 

az, ha határzó, adverbium. A praepositiós határzók megint egy külön elkerített 

rovatot képeznek, s így a tőlök megmaradt helyre az adverbiumok kényelmesen 

elférnek és beillenek
115

). De a mi határzóink egyről egyig viszonyragos szavak, és 

hol van a korlát, mely elválaszsza őket £t’ ™xoc»n „igehatározók”nak nevezett, 

viszonyragos szavaktól? Az hogy ezek többnyire névmellékekből alakulnak, 

bizony nem; mert hiszen névmellékek is ragozódnak a feljebbiekben elésorolt 

ragok mindenikével (példák, többek közt: képest, javában, nagyjára, stb.) értelem- 

és árnyalat-különbség nélkül; és megfordítva, az adverbiumok között számos 

ragozott név foglal helyet. Hátúl, szélűl, széltűl, oldalt, végre, végűl, végtűl, hátúl, 

lábtúl, hazafelé, éjjel, nappal, naponként, ideig-óráig stb. Hát még az: az, ez 

névmásokkal alkotottak (ott = azt, itt = ezt adverbialis t raggal)? Ilyesek 

foroghattak a M. Ny. R. szerkesztői szeme előtt, midőn őszintén imígy 

nyilatkoznak: „azon szótagokat, melyek határzókat” (t. i. adverbiumokat) 

„alkotnak, inkább ragoknak” (mint képzőknek) „véljük tekinthetni.” Íme! hogy 

kerül feljül az egészséges nyelvérzék a szolgaságban megbénult eruditión! – A 

bévett értelmezésekből indulva, még azt a különbséget is gondolhatná az ember, 

hogy az átalános határzók csak igéket, a szorosan úgynevezett határzók pedig 

névmellékeket s megint más adverbiumokat határoznak meg. De hebehurgya itélet 

lenne, mert a fenn elészámlált viszonyragos nevek közt akárhány van, a melyet 

„melléknevekkel vonzatnak” nyelvtanáraink éppen úgy, mint mindnyájokat 

igékkel. 

Következetlenséggel vádolhatna valaki, hogy én mindezeket tudva és vallva, 

mégis külön czikket szenteltem az „igehatárzók”nak. A vádra oly formán 

felelhetnék, a mint Tasso felelt az apjának, a ki midőn fia könyveit tűzbe hányta, e 

kérdéssel fordult hozzája: „Mi hasznát vetted minden philosophiádnak?” – „Azt”, 

mondá reá a Plato-iskolázta fiatal ember, „hogy mindezeket felindulás nélkül 

nézem és hallgatom!” Nekem bé kellett állítnom ezt a rovatot, hogy 

elmondhassam róla a kritikámat. Sőt jól megfontolva nem is felelhetek egyebet. 

Mert hiszen azok a szók, melyeket az „igehatárzók” aklába téringettek 

nyelvtanáraink, két csoportra oszlanak. Az első kis falkát teszik azok, a melyek 

valódi névtörzsökök, ha szinte nem is használják úgy mint a többi neveket, azaz 

cselekvő vagy szenvedő alanyoknak. Ezekkel hát, ha merőben következetes 
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 A szanszkrit nyelv, mint már más némi vonásokól is megjegyeztem, ebben ismét 

bámulatosan egyezik a miénkkel. „Die Adverbia . . . . sind fast alle ursprüngliche Casus von 

Nominibus, Zahlwörtern und l’ronominibus” (Benfey). Az analogiát részleteznem tiltja a hely 

szüke. 
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akartam lenni rendszeremhez, a nevező-határzó rovata alatt kellett volna 

elbánnom. És ha a magyar szófűzésről tankönyvet írnék, minden bizonynyal azt is 

mivelném. Valamint másfelől az adverbiumoknak azt a nagy tömegét, mely 

ragozott szókból áll, ragjaikhoz képest részint a már elésorolt határzók rovataiba 

igtatnám bé; részint folytatólag új rovatokat rendeznék a még nem tárgyalt 

ragokkal: an, ett, ött, ütt; szer, szor, ször; lag, leg; ta, te; s ha van még több ilyen. 

Az utóbbit ugyan még megtehetném; de mivel kevés a mit mondhatnék rólok
116

), 

úgyis igen hosszura nyult értekezésemet nem szaporítom azzal a mit mások jól-

rosszúl elmondtak; hanem csak az adverbiumok rendezéséről szólok még egy pár 

szót. 

Az igehatárzók közt arányosan igen kevésnek van oly viszonytalanúl 

felfogható vagy éppen képzelhető értelme, hogy magára kimondva határzott vagy 

tiszta eszmét keltsen. Ezeket leginkább a hely- és idő- jelentők közt kereshetni, és 

inchoativumoknak használhatni. „Itt ember van, ide senki se lőjön”, kiáltja az 

adomabeli ujoncz az első csatában az ellenségnek. – „Ma megírom a levelet; 

holnap felteszem a postára, holnapután választ kapok reá,” stb. – Legnagyobb 

részök ellenben csak az igével kapcsolva támaszt világos képet a hallóban vagy 

olvasóban. Ennélfogva jelzőnek vagy egészítménynek szolgálnak majd mindig, s 

az utóbbik esetben is szeretnek minél közelebb férkezni az igéhez. Vannak ugyan 

esetek, melyekben inchoativumok képében is jelennek meg; de azoknak a 

tárgyalása csak majd a mondatfűzés tanában lesz a maga helyén
117

). 
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 Egyet nem hagyhatok el. A lag, leg ragot hol egy, hol más szógyártó főnevekhez is kapcsolta 

és kapcsolja; Szvorényi pedig nyelvtani szabálylyal igazolja is. Már pedig névmellékekhez is 

igen válogatva, s mondhatni, csak azokhoz járul, melyek nevekből i képzővel vannak alkotva. – 

Természetesen, mert a lag, leg hasonlító rag, még pedig legalsóbb, mintegy közeledő fokát 

jeleli a hasonlóságnak, s e szerint közel rokonsága van az i képzővel. Ezeken kivül még csak a 

jelen részesülőhöz (a M. Ny. R. hibásan ír átalában, „részesülőt”), melynek, mint a III. 

Fejezetben szándékom kimutatni, megint van szellemi rokonsága a lag-, leg-gel. De a 

multrészesülő s a szóban forgó rag, tűz és víz, sőt ég és föld. Hogy lehessen a legerősb 

positivitást a kétségeskedő hozzávetéssel egyeztetni? „Tevőleg”, lehet mondani; „tettleg” soha! 

És még tovább mentek. Adverbialis raggal alkotott szót a magyar tovább nem képez, 

(egynéhány bécsúszott s a nyelvbe csimpajkodzott anomaliát kénytelenek vagyunk megtűrni, de 

markolatot csinálni belőlök a nyelvet gyilkoló tőrnek, vétek!), s ímé a már hibás „tettleg”ből uj 

hibával „tettleges”t gyártottak, a mely fekélytől s más egynéhány hasonlótól magam sem 

maradtam érintetlen. Nó, de megtérni soha sem késő! Hasonló szörnyeteg a „kezdetleg”, s a 

bünnek bün-nemzette ivadéka, a „kezdetleges.” Szeretném hallani az ellenvetést a „kezdeti” és 

„kezdeties” ellen, ha már csakugyan magyarítni akarjuk a „primitivus”t. 
117

 Egyet mégis hadd említsek meg, mert mostani álláspontunkon is hozzá szólhatunk tűzetesen 

és értelmesen. „Szintúgy” két különböző értelmet vált, ahoz képest a mint vagy inchoativum, 

vagy jelző; egyéb pedig jó móddal nem lehet. „Szintúgy látszik rajta a betegség.” Ebben a 

mondatban, hogy németűl magyarázzuk a rövidségért, a „szintúgy”nak, mint inchoativumnak 

„gleichsam” értelme van. Ellenben itt: „Szintúgy énekel mint akármelyikünk,” mint jelző 

hasonlítást jelent, s elemzése: „éppen úgy.” 
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De van kettő köztük, a mely nem hogy inchoativum, de egészítvény sem lehet 

soha, hanem mindig csak jelző, és ezek a tagadó: nem és a tiltó: ne. És van még 

egy sajátságuk a magyarban: az t. i. hogy bizonyos esetekben segéd szócskák 

járulnak hozzájok szükséges egészítvények képében. Ezek: senki, semmi, sehol, 

soha stb. Minthogy senki = is nem ki; semmi = is nem mi; sehol = is nem hol; soha 

= is nem ha (semha > seha > soha): úgy látszik, mintha olyas esetekben két negatio 

volna a mondatban. Némely nyelvekben ez tilos, mert, azt mondják, „két tagadás 

állítást ér.” Ámde nem abban áll a sajátság, mintha ez az elv, jól értve és 

alkalmazva, a magyarban is nem volna érvényes. „Nem lehet hogy el ne menjek” = 

elmegyek. A geometriában: „nem, nem egyenlő” = okvetetlenül egyenlő. „Nem 

ügyetlen” = ügyes. T. i. itt egyik tagadó a másik tagadását tagadja. Ezekben 

ellenben: széllel nem él senki.” – „Nem látok semmit.” „Ne bocsáss bé senkit!” – 

„Nekem nem árt semmi.” – „Nem lelem sehol.” – „Nem fürödtem soha a 

Dunában,” stb. mind a két tagadás az ige cselekvényére vonatkozik külön-külön a 

maga erején, s e szerint nem rontják egymást. A mi sajátságunk hát az, hogy ez a 

viszony ama nyelvekben – pl. az árja-félékben s a mai nyugoti európaiakban – 

szabályszerüleg
118

) nincs meg. A magyarban pedig nemcsak megvan, hanem 

egészen össze is vág, mint párhuzamos eset, azzal a többször emlegetett 

szófüzettel, melyet az „igekötők vonzatának” nevez a M. Ny. R. Pl. „Bémegyek a 

házba, – „neki megy a falnak,” arányos másai ennek hogy: „nem megyek sehová. 

– De már igen is sok a jóból német mondás szerint, – midőn, a mint most írásba és 

beszédbe egyaránt békapott, harmadik negatióval is megtoldjuk imígy: „Széllel 

nem él senki sem.” – „Ne bocsáss bé senkit se” stb. A ki ezt is a nyelv fejlődése 

természetes és örvendetes jelenségének tartja, meg kell engednie azt is, hogy a 

szömölcs, tályog, holttetem, púp stb. az emberi termetet diszítő kinövések. 
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 A kettős negatiót a német közbeszédben akárhányszor hallhatni. A „Fliegende Blätter”beli 

„Herr Grafs Reisetagebuch”jaiban széltiben olvassuk az ilyeneket, mint: „. . . . wo es keine 

Rumfabriken nicht geben thäte.” – „Dass man sich in kein Kloster nicht befindet.” – „Und es 

schadet auch weiter nichts nicht.” – Sőt: „Da man niemals keinen Menschen nicht soll tödten.” 

stb. Ez ugyan guny, de a gunynak mindig való alapja van. – A zsidóban, azt mondja Gesenius 

hogy: „Zwey Negationen heben einander nicht auf, wie im Lateinischen, machen die 

Verneinung im Gegentheil nachdrücklicher, wie oÙ oÙde…j, oÙ oÙdamîj” (Pl. Kir. I. 10, 21. – 

Ézs. 5, 9.) [86] – A görögben az e helyt idézetteken kivül még olvassuk: „oÙdὲ  g¦r oÙdὲ  tÕn 

sÕn ˜ta‹ron de‹ parel?e‹n.” [87] – „oÙ mšntoi oÙd/ ¢pšline” [88] – „oÙdeˆj oÜte …ndunoj 

oÜte pÒlemoj… gšgone.” [89] stb. A szövegbeli állítást tehát a szélsőségig hajtani nem 

akarjuk. A mi a franczia nyelv hasonlónak látszó jelenségét (ne – pas, ne – point, ne – guère, ne 

– personne, ne – rieni ne – jamais), illeti, az igazán csak látszik hasonlónak, és csupán 

annyiban, hogy a tagadás két-két szóval van kifejezve. Úgyde a másodikok (pas, point, stb.) se 

nem a ne ismétlései, se átalában nem tagadó szócskák. Jamais p. o. unquam = valaha. Ne-

jamais = non unquam. Igaz hogy feleletekben élnek velök hatály vagy rövidség okáért a ne 

nélkül is, és ilyenkor úgy hangzik, mintha magoknak volna tagadó értelmök. Pl. „Avez vous de 

l’argent? – Pas trop!” Meg közmondásokban, mint „Pas d’argent, pas de Suisse. De ezek mind 

nem teszik magukban tagadókká a pas, point s a többit, kivévén hármat, ú. m. nul, nullement és 

ni, melyeknek esetében az analogia a franczia és magyar szólam közt tökélyes. 
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Visszatérve az elébbiekre meg kell még mondanunk, hogy az imígy rendezett 

példák elemzésének, mint: senki sem él széllel, – senkit se bocsáss bé! – semmi 

sem árt nekem, – semmit sem látok, – sehol sem lelem stb. a következő III. 

fejezetben lesz a helye, mint a mely a másod határzókat, (t. i. a határzók határzóit) 

fogja tárgyalni. Annyit azonban meg kell említnem, hogy ha amott crinolinet öltött 

a nyelvre az irodalmi divatkór a hármas negatióval, itt megint a szükséges kettőt 

félszegítette meg, és „senki sem” helyett „kisem”et, „semmi sem” helyett 

„misem”et kapatott fel. Ismét egy tagvágás; mert pl. semmit sem és mit sem a 

köznyelvben lényegesen különböznek. Az első = nichts, ne – rien; a másik = fast 

nichts, so viel wie nichts, ne – guère, ne – presque rien. 

A mi a sem, és se közti különbséget illeti, minthogy az élő nyelv a tagadó nem 

és tiltó ne közt élesen különböztet, és egyikkel a másik helyett soha sem él, abból 

azt kell következtetnünk, hogy a „ne”-ből származott se is eredetileg csupán tiltó 

volt. Ebből megint azt, hogy az élő nyelv el állott is a megkülönböztetéstől, az 

írásban a „sem”-ből kopott, tagadó „se”-t hiányjellel (se’) kellene kitüntetnünk, s 

csupaszon csak a tiltó „se”-t írnunk. Csak a következetességért; mert az 

értelmességre csekély vagy semmi a befolyása. Rendszerint ugyanis, vagy a nem 

vagy a ne mellette levén, a mondó szándéka felől sohase’ támadhat kétség. 

A tagadó nem-nek magának is van egy sajátsága. Midőn t. i. a van-t nem 

minőséget jelelő tulajdonítmány határozza meg; tehát mikor ezt az igét a harmadik 

személyben is kimondjuk, tagadását nem a nem van fejezi ki, hanem „nincsen”-t, 

(rövidítve „nincs”) s a többesben „nincsenek”-et használunk helyette. „Nincsen” 

hát valódi ige, de a melynek jelenje harmadik személyén kivül más idoma nincs. 

„Is nincs”-et stb. „sincs”-nek húzta össze a nyelv, de ez éppen úgy ige levén, a 

„nincs”-csel azonegy mondatban soha sem lehet együtt; tehát nincs emezzel abban 

a viszonyban, a miben a sem, semmi stb. a nem-mel
119

). A sémi nyelvek egészen 

hasonló jelensége köztudatu dolog. – Minthogy a nincs a jelzőt és igét összehúzva 

magában foglalja, önként következik, hogy mindig mondatzömöt kezd és 

accentust kap. A „sincs” ellenben a III. fejezetben fejtegetendő okokból soha sincs 

accentuálva. 

Az adverbiumok nagy része névmellékek módosítványa levén, várhatni, hogy 

kivált ez a része gyakran szolgál tulajdonítmányúl a mondatbeli valamelyik más 

határzónak. Úgy is van, s ilyenkor aztán az az eset sem éppen ritka, hogy kétség 

támad, melyik határzó viseli az alany képét? Leggyakrabban, ha nem 

kirekesztőleg, a nevező és accusativus közt támadhat a kétség. Példa ez a szólam, 

melynek vítatása köz társalgásban is eléfordul: „Péter részegen látta Pált.” 
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 Azért még sem jó a Fogarasi mondata, melyet az I. Fejezetben (78. l. 45. jegyz.) idéztem; 

hanem így kell: „A latinban a görög perfectumnak megfelelő idő nincsen, valamint a 

magyarban sincs.” Mert a nincs és sincs két külön mondatban vannak. De biz a se jó, hogy: 

„Tíz leány s egy férj se;” mert a magyar teljes ép mondatokat szeret, még a hol lehet a 

czímekben is. A „dohány-árulás” németes felirat helyett magyar ajku s vérü iparosaink azt írták 

régen hogy „itt dohány árultatik.” Az idézett czím germanismus. 
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Kérdés: melyik volt részeg? Péter-é vagy Pál? Én inkább azt kérdeném: van-é itt 

igazán helye a kétségnek? A „részegen” mint a „látta” jelzője annyira elüt az ige-

jelentette cselekvénytől, hogy valami okot kell keresnünk kettőjök kapcsolatára, s 

ezt az okot a látás tárgya „Pál” adja meg. A „részegen” tehát Pálra vonatkozik. Ha 

ellenben a tárgy nem csak nem magyarázná ki, hanem még tán élesbbé tenné az 

ellentétet, úgy a nevezőre vonatkoznék teljes bizonyossággal az adverbium. Pl. 

„Péter részegen látott két napot az egen.” Ellenben ha az adverbium nagyon illő és 

mintegy természetes jelzője az igejelelte cselekvénynek, valamint ezt, úgy az 

adverbiummal jelentett minőséget is a cselekvőnek tulajdonítjuk. P. „Péter 

részegen verte meg a feleségét.” Átalában mondhatni, hogy az esetek legnagyobb 

részében a dolog természete eloszlatja a kételyt; s ha mégis tarthatnánk a félre-

értéstől, ne abban keressük az ovó vagy gyógyító szert, hogy az adverbium helyett 

más határzóval éljünk, hanem a mondat szerkezetét változtassuk meg egészen. Pl. 

a feljebbi mondatot kétértelmünek tartván valaki, ily igazítását javasolta: „Péter 

részegnek látta Pált.” De e semmit sem ér, mert egyebet mond, mint az eredeti. Ez 

ugyanis azt fejezi ki vagy állítja, hogy: Pál „részeg volt, és Péter látta”; az igazi 

pedig csak azt, hogy: Péter Pált látván, „részegnek vélte”, holott meglehet nem volt 

az. A helyettesség s helyettesítés eszméje átalában helytelen, s gyakorlatilag 

szintúgy, mint elméletileg ártalmas. Egy cseppel sem elébb való, mint a 

provisorium az államtanban. 

 

 

22. §. 

 

Igéből képzett határzók. 

 

Soha oly gyámoltalanúl magamra hagyottnak nem éreztem magamat, mint 

most, midőn e czikkem megirásához kezdek. Elődeim vagy keveset, vagy zavartat, 

vagy helytelent mondanak e tárgyban. Egy szóval: töretlen út mutatkozik előttem. 

Ha bukdosom, ha sárba rekedek rajta, menthető hiba lesz. 

1. Vegyük elé a legnehezebbet, az úgynevezett „határzatlan”-t vagy másoknál: 

„határtalan”-t, melyet nyelvünk ni raggal alakít az ige törzsökéből. – Nem most 

kezdem, hanem régóta tapogatódzom és ólálkodom e rejtélyes forma körül, s 

meglehetősen meggyőződtem, hogy igeeredetű oly nevet képez, mely a 

cselekvényt, mint ezután történendőt jeleli. Történendőt irék, mert az infinitivus 

cselekvényével mindig az a szinezet jár, hogy teljesülése, mint o h a j t o t t  vagy 

c z é l z o t t , mint i l l ő  vagy k e l l ő , várható legyen. Éppen ezzel különbözik a 

cselekvényt képzeltető, igeeredetű nevektől, jelesen és különösen a hozzá 

legközelebb álló, ás, és végüektől. Az ilyenek ugyanis a lehető 

legviszonytalanabbúl jelelik a cselekvényt; a miért is az igére való vonatkozásukat 

ragokkal kell legtöbbnyire kifejezni. Az egy nevező formában, mint cselekvő vagy 

szenvedő alany – (ezt a szerepet nyelvtanilag a cselekvény is, mintegy 
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megszemélyesített fogalom, viselheti) – van felmentve a viszonyragok nyűge alól 

az igéből származott ás, és végü név. A „határzatlan” ellenben éppen nevező 

viszonyban nincs soha az igével, – (hiszen nevezője maga az igetörzsök lenne), – 

hanem ni ragjánál fogva a feljebb elemzett, mondhatni obliquus casusi viszonyba 

lép vele. Ez: „írni bajos” éppen nem symphrasisa ennek hogy: „az írás bajos”; 

hanem körülbelül azt teszi, hogy: „az íráshoz bajosan jut az ember,” „Fürdeni 

egészséges”, nem csak azt teszi, hogy „a fürdés egészséges”; hanem teljes 

elemzése ez: „az egészség megkivánja, hogy fürödjék az ember.” Egy szóval „írni” 

soha nem csupán annyi mint „írás”; hanem „írást, (nem tulajdonképpi accusativus, 

hanem adverbialis értelemben) írásnak, írásra, íráshoz, írás végett, s tán még 

egyéb is, mindig kikötve azt, hogy mindezek a viszonyok csak közelítnek hozzá, 

vagy körűlte járnak
120

); mert a nyelvalkotó szellem éppen azért teremtette a ni 

ragot az igetörzsök mellé, hogy valami olyant fejezzen ki, a minek a kivánta 

árnyalatban más rag nem felelt meg tökélyesen
121

). 
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 Szvorényi itt sem állhatja meg, hogy ne alkalmazza a magyar nyelvtanárok – (ezt az egyet 

nem tanulták az idegen grammatikusoktól) – kedvelt és ápolt eszméjét, a „helyettesítés”t. 

„Használjuk” (írja 362. §.) „1) az ás, és képzőjü igenevek helyett.” (Erre a szöveg megfelelt.) – 

2) (Az i. h. d) „használjuk az ige határozatlanát helyhatárzó gyanánt e kérdésre hova? v. hol? 

midőn a helyből mozdulással foglalkodás, szándék, czél van egybekötve.” Jobb lett volna ezt a 

minden tekintetben hibás passust még egyszer elolvasva oda igazítni ki, hogy: „használjuk a 

határozatlant czélhatárzónak, midőn cselekvény a czél,” mintsem ferde elemzéssel kísérni a 

félszeg szabályt, imígy: „Istvánt rajzolni küldöttem (a rajzoló helyre, rajzolásra)”! Az első 

magyarázat nem jutna a világon senkinek soha és semmi nyelven eszébe, mert a helynek ott 

semmi keresete. Vajjon a franczia, mikor azt mondja: Allez vous promener! azt érti-e hogy 

„menjen a sétatérre” az illető? Az „Académie” nem úgy érti, hanem: „ . . . . se dit à une 

personne dont on est mécontent, dont on veut se débarrasser: Allez vous promener, vous 

m’ennuyez . . . . Je l’ai envoyé promener.” Hasonló magyarázat: Vadászni vannak (a vadászó 

helyen, vadászaton).” Az első valótlan, a második nem synonymon, mert a szándékot, a czélt 

nem is érinti, nem hogy kifejezné. – A többi „helyettes”eit a szövegben tárgyalom. 

Pedig Szvorényinak szép és mély belátása van az infinitivus természetébe. Megismeri benne, 

mint látók, a szándék, a czél eszméjét, meg a „szükségesség benne rejlő fogalmát,” meg az 

irány-jelelő „ni” raggal való rokonságát; mi az oka, hogy mégis oly rosszúl szerkeszti 

szabályait? Én hármat látok: első a helyettesség rögeszméje; második észrevételeinek nem 

eléggé érett megfontolása, és a harmadik a methodicai szellem hiánya. Mind ezeken segíthetett 

volna, ha szeme előtt tartja a sokszor emlegettem arany szabályt: „maxima puero debetur 

reverentia.” 
121

 Más nyelvek infinitivusaihoz hasonlítva, legközelebb áll a miénkhez a szanszkrit nyelvbeli, 

értelemkörére és használatára nézve. Ellenben a görög infinitivus egyfelől sokkal szélesebb 

körü, mert a mi ás, és végü abstractumainkat is magában foglalja, hiányozván benne ezeknek 

megfelelő ragok (kimutatási fejtegetésekre nincs helyem); másfelől formái gazdagságánál fogva 

idő- és cselekvő vagy szenvedő viszonyokat bir kifejezni vele, mire a mienk nem képes, és a ki 

majmolni akarja, vagy csak javasolja is majmolását nyelvünkben, azt francziásan „sétálni” 

küldjük. A latin infinitivus szükebb körénél fogva valamivel közelebb áll a miénkhez, de 

számtalan esetben nem azonosíthatni vele, holott a „tum” végü supinumot csaknem mindig. A 

nyugati új nyelvek infinitivus-körei is meglehetősen összevágnak a miénkével; de a világért 



 

348 

 

Valamint hát bizonyos ragos név és névmellék nem járulhat bármi jelentésü ige 

mellé határzónak, minthogy a ragjelelte viszony az ige cselekvényéhez nem illik: 

szintúgy megválogatja az infinitivus is azokat az igéket, melyek mellett határzóúl 

szolgálhat. „Megyek, sietek írni” helyesen van; de bizony nagyon elnémetesedett a 

nyelvérzéke annak, a ki „megszűnt írni”, s még a leg „müveltebb” fülü . . . . . . . 

anus is rosszalná az ilyeket, mint: „elkéstem írni, elhagytam írni, halogattam írni.” 

– Azt, hogy „elfelejtettem írni”, abban az értelemben, hogy szándékom volt vagy 

kellett volna valakinek levelet írni s kiment az eszemből stb. széltiben mondják; de 

azt egy magyar sem fogja alatta érteni, hogy az írást, az írás tudását feledtem 

volna el. És mégis a M. Ny. R., mely minden viszonyragnál szorgalmasan listázza 

a vele ragozott szókat „vonzó” igék nemeit, a „határtalan mód”-nál egy betüvel 

sem említ valami olyast, hanem azzal az átalános szabállyal fizet ki, hogy: „Ha a 

mondatban két ige van kötszó nélkül, az egyiknek határtalan módban kell állania”, 

melynek erején, ha igaz volna, nincs az a nyelvbeli szörnyeteg, a mit igazolni ne 

lehetne. 

Pedig még több óvás is szükséges az infinitivusok tárgyában. Egy nevezetesen 

az, hogy a mondatból világosan kitessék, kire vagy mire vonatkozzék 

legszorosabban az infinitivus, vagy világosabban: ki vagy mi cselekedje vagy 

szenvedje az általa jelelt cselekvényt. Ezért pl. helyes a: „tessék leülni, bémenni, 

enni, inni” stb. Elemezve ugyanis: „tessék önnek a leülés teljesítendő 

cselekvénye”, s az ülni világosan az önre vonatkozik. De az a soloecismus, a mely 

Kolozsvárt túlontúl hajtott udvariasságból borzasztólag elharapódzott, s innen 

vidékre is elragadt, t. i. „parancsoljon leülni!”, merőben rosz és kiállhatatlan. Mert 

hiszen magának senki sem szokott parancsolni, másra pedig nem vonatkozhatik a 

„leülni”. Ez az észrevétel alig jutott eszébe vagy egy nyelvtanárunknak. Már pedig 

eszökbe juttathatta volna, ha egyéb nem, az a sajátsága a mi infinitivusunknak, 

mely szerint a személyragot nem csak megszenvedi, hanem a maga helyén és 

idejében meg is kivánja. Mert a személyrag éppen annak a valakinek vagy 

valaminek a képviselője, a mire az infinitivus vonatkozik. Írnom kell (hogy én 

írjak). Illik elmenned (hogy menj el). Szabad tudnom (hogy tudjam). Lehetetlen 

felfognia (hogy ő felfogja). Maga a természet parancsolja könyeznünk (hogy 

könyezzünk) stb. A ragozás ily felfogásából önként következik, hogy mikor a 

mondatban világos szóval ki van fejezve a személy vagy dolog a kire v. mire 

vonatkozik az infinitivus, a ragozás nem csak szükségtelen, hanem rosz és 

helytelen is, mert vagy ebben vagy más esetben félreértésre ád alkalmat. P. o. Ezt s 

ezt magamnak kell leírni: ebben a „magamnak kell” világosan kijelenti, hogy ki 

írja le az irandót. Elemezve: „ezt én magam vagyok kénytelen, hogy leírjam”; 

vagy: „az én kötelességem, hogy leírjam.” Úgy de ha ezt: „magamnak kell 

leírnom”, amaz elébbi formával egyetértővé teszszük, egy más értelmet, t. i. „a 

                                                                                                                           
sem úgy, hogy vaktában lehessen infinitivust infinitivussal fordítni egyikből a másikba. Már 

pedig hány példát írhatnék össze erre a zagyvalékra! 
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magam számára kell leírnom” kifejezhetetlenné teszünk; holott az én szabályom 

szerint a: „magamnak kell leírnom” éppen imezt fejezi ki. Így ez is: „a levelet 

nekem kell írnia”, félreérthetetlen. Ellenben: „a levelet nekem kell neki írni” nem 

mondja meg „nekem kell-é írni és hozzája intézni”, vagy „neki kell írni” és 

„hozzám intézni.” Így pedig: „a levelet nekem kell neki írnia”, vagy „nekem kell 

neki írnom” értelmes ugyan, de a névmás merőben felesleges, és a pongyolaság 

vétkét affectálással sulyosbítja. Tehát: „a levelet nekem kell írnia”, vagy: a levelet 

neki kell írnom”, a mely módon a mondat érthető és szabatos egyszersmind. 

De ha e nem jutott nyelvtanáraink eszébe, jutott ám egyéb, a mit meg én nem 

helyeselhetek. „Használtatik”, írja Imre Mondattanában, „a határozatlan ige többes 

harmadik személy helyett személytelen kifejezésekben, péld. az erdőben olykor 

ismeretlen hangot h a l l a n i . – A téli határon nem látni egyebet kórónál. – Nem 

é r t e n i  a beszédet.” – Svorényi imígy szerkeszti: „Élünk az ige határzatlanával a 

szenvedő jelentményü személytelen ige j e l e n  vagy m ú l t  ideje helyett, 

cselekvő mondatban, pl. Nagyon érzeni rajta a r é g i s é g e t , e h. nagyon érzik 

rajta a régiség. Egy szavát sem hallani, e h. egy szava sem hallik. Látni, hogy 

sokat tapasztalt, e h. látszik, hogy stb.” T. i. nem az infinitivus itt leírt használatát s 

az azt példázó mondatokat hibáztatom én, hanem az idézett elemzést s a szabály 

onnan származó szerkesztését. A „helyettesség” eszméjét, mint elégszer nem 

ismételhetem, a mondattanból átalában kiküszöbölendőnek vélem, s itt, ha lehet, 

még kevésbbé van helye. Mert, ha megengednők is, helyettesítni csak egyetérőt 

(aequivalens) lehetne; a mondat lelkével, az igével, még pedig a nyelvtan 

szavaival mondva a „határzott módu” igével, egyetérő (aequivalens) a nyelvben 

semmi sem létez. Valahányszor hát ige hiányzik a mondatban, mindig csak 

ellipsissel kell és lehet magyarázni. A jelen esetben, kihagyott szónak 

legtermészetesben a „lehet”et vélem, melyet a felhozott példákba belépótolva, 

mindnyájából hiánytalan ép mondat válik: „Az erdőben olykor ismeretlen hangot 

lehet hallani. – A téli határon nem lehet egyebet látni kórónál. – Nem lehet érteni 

a beszédét. – Nagyon lehet érzeni rajta a régiséget. – Egy szavát sem lehet hallani. 

– Lehet látni, hogy sokat tapasztalt. – Hogy ezekben a „lehet” személytelen ige, az 

igaz; és ez esetben a nyelvszokás az ellipsisnél még tovább is megy, vagy 

helyesebben, szabatosabban mondva, nem hajtja egészen véghez a kihagyást, 

hanem a hat, het tagokat, mintegy visszasegítve eredeti ige értelmökre, benn 

marasztja, imígy: mond-hat-ni, érez-het-ni stb. Ama példák ebbe a formába 

öltöztetve mind egyaránt jók: „Nem érthetni a beszédet; egy szavát sem hallhatni 

stb.
122

). 

                                                 
122

 A M. Ny. R. különbséget keres a „mehetni” és „lehet menni” közt. Van is ám, csakhogy nem 

az a mit mond, mintha t. i. „amaz tehetséget, ez lehetséget fejezne ki.” E nem áll, sem úgy ha a 

tehetség alatt „Fähigkeit”ot, a lehetség alatt „Möglichkeit”ot értettek a M. Ny. R. szerkesztői; 

sem úgy ha amazzal, – mint hinni valóbb, – a „subjectiv,” ezzel az „objectiv” „Möglichkeit”ot 

akarták kifejezni. Németűl kelle magyaráznom, mert, mint látszik, németűl van gondolva az 

idézett különböztetés, melynek daczára mily furcsán esnék: „Mehetni, de nem lehet menni;” v. 
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Egészen más természetü az infinitivus az ilyenekben: L á t n i  láttam, de e n n i  

nem ettem, – „I n n i  csak iszik, de e n n i  nem akar” (Szv.), melyekben Szvorényi 

„hiányos mondatokat” képzel; de itt meg én nem látom a hiányt, az ellipsist. Itt 

ugyanis az „inni” stb. a világért sem képeznek külön mondatot, hanem a maguk 

valódi infinitivusi szerepökben szolgálnak az illető mondatok inchoativumaival, és 

mindnyájokat magyarázhatni adverbialis „t”-vel ragozott ás, és végü nevekkel: 

látást láttam, de evést nem ettem. „Ivást csak iszik, de evést nem eszik. És ezek 

szintoly helyes mondatok, mint amazok. 

Szvorényi egy germanismussal is megajándékozza a magyar nyelvet. Nyelvet, 

mondám, nem az irodalmat, mely, hála a fordításoknak, kivált a drámák 

„áttételeinek” (igazán azok!), már régóta birtokában van. „Csak mulatni és semmit 

sem tenni! örökké kószálni, éjszakázni! Majd adok kiáltozni, pajkoskodni!” „Nem 

tánczol ön? Én, tánczolni!” E már Imrének is, – bár hő pártolója a magyar nyelv 

mívelésének (o! Szemere!), – igen sok, s Mondattanában megróvja véghetetlenűl 

szeliden: „Idegenesen használtatik a mondat összevonásául
123

), oda értvén ezeket: 

k e l l ,  s z ü k s é g . Péld. S i e t n i !  H a l a d n i ! ” Mintha egy lágy apát 

hallanék, a ki vendégének a szakállát ránczigáló vásott gyermekét imígy inti meg: 

„Te hamis! ne bántsd a bácsit!” Tulajdonképpen nem is czáfolja meg a 

feljebbieket, hanem egy azon nemü, de más faju germanismussal toldja, ú. m. az 

infinitivusnak imperativus gyanánti használatával! Így hagyjuk fejleni és 

fejlesztjük mi a magyar nyelvet! 

Csak a felhordott példákból is kitetszik, hogy az infinitivus lehet inchoativum, 

lehet jelző, lehet szükséges vagy pótló egészítvény. Hanem az ilyenekben: „Látni 

lát” stb. mint feljebb is megjegyeztem, csupán inchoativumúl szolgálhat. Az „enni 

való, látni való, tudni való” kifejezések tárgyalása pedig a III. fejezetbe tartozik. 

2. Az infinitivus, iménti vizsgálataink nyomán, mint egy testülésnek indult 

cselekvény viszonyba lépvén az igével, úgy határozza meg, hogy egyszersmind 

                                                                                                                           
Lehet mondani, de nem mondhatni.” A dolog valósága az, hogy „mondhatni” és „lehet 

mondani” s több ilyek tökélyesen egy és azon nemét fejezik ki a lehetségnek. Hanem minthogy 

e szólam mind két formájában két eszme van béfoglalva, ú. m. a c s e l e k v é n y é  és 

l e h e t ő s é g é é , és a szóló tetszésétől vagy szándékától függ egyiköket vagy másikokat 

emelni ki, s a kiemelést accentussal jelelni. Ha a lehetőséget emeli ki, vagy ezt a mondatzömöt 

használja: „lehet menni,” vagy ezt a teljes mondatot: „menni lehet. Ha pedig a cselekvény a 

tudandó, a fő eszme a „mehetni” tökélyesen megfelel a czélnak. S csak az is, minthogy „lehet” s 

némely más igék előtt is az infinitivus csak bizonyos különös esetekben szolgálhat jelzőűl; 

„menni lehet” tehát nincs magyarúl vagy legalább magyarosan mondva. „Lehet menni” megint 

nem jó, mert az ige átalában ritkán s a „lehet” majd soha sem szolgálhat inchoativumúl. 
123

 „Összevonásául” kétszeresen szerencsétlen kifejezés. Egyszer mint műszó; mert „syllepsis” 

és „ellipsis” merőben különböző két dolog. Itt pedig ez és nem amaz van, mint mindig, mikor 

valami szót vagy szókat „oda kell érteni.” Másodszor, mivel az ul, ül rag hasonító s nyelvtani 

tekintetben a „botot” inkább használhatni „beretváúl” mint az „infinitivus”t „összevonás”úl. 

Amazok legalább egynemüek, mert mind a kettő szerszám; de „alaktani forma” és „eljárás” X 

ut tök. 
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némi önállóságot igényel, s mintegy magára vonja a fő figyelmet. Az igeeredetü 

másik határzó, melyet most fogunk tárgyalni, mint inkább körülményes, a képet 

kiegészítő vonás, szóval módhatárzó, szerényebb állást foglal a mondatban. Ez a 

va, ve és ván, vén végzetü származék, melyet a nyelvtanárok legnagyobb része a 

„részesülők” közzé soroz. Hogy miért, azt ők tudják. 

Tán tudja Szvorényi is, a ki egyébaránt nem tart velök, hanem egészen külön 

rovatba helyezvén a mód- és körülményjelelő igeeredetü határzót, 

állapotjegyzőnek nevezi. Csaknem kimerítő tárgyalását akkora érdeműl 

tulajdonítom neki, hogy elnevezése helyessége felett nem vítatkozom. Annyival 

kevésbbé, mivel nem tudnék helyette mást javasolni, ha csak, – idegen szóval, – 

„gerundivum”nak nem nevezzük. Használatát is egész a szőrszálhasogatásig 

kifejtette az idézett tanár, Nyelvtana 378–380. §§-ban. Elemzése éles 

különböztetései azonban, ha nem mind használnak, nem is ártanak, s azért hogy az 

elmondottak ismétlésével helyet és időt ne pazaroljak, oda utasítom az olvasót, és 

csak egy pár jegyzésre szorítkozom. 

a) Én nem vagyok meggyőződve, hogy a ván, vén ragu állapotjegyző 

különbözzék a va, ve ragutól. Annyi bizonyos, hogy a közélet nyelve a 

különbséget nem ismeri, s az elsőt vagy éppen nem, vagy mint a ban, ben-t, 

innepélyes hangzatosság kedviért használja. Nincs is a nyelvtanainkban felgyüjtött 

példák közt egy is, melynek értelme bár legkisebbé is csökkenne vagy változnék, 

ha az illető állapotjegyzők végeiből az n-et kitörölnők. „Hizelkedve, hazug tükröt 

tartunk mások elé. – Szűk időt érezve csodás munkássággal gyűjtenek a hangyák. 

– Ki ne álmélkodnék . . . szemlélgetve a csillagos eget? – Kedvezve az idő, nem 

késem használni. – Meghalva sz. István, évekig gyászolták őseink. – Nagy vihar 

dühöngve, nem mertük elhagyni a révet. – Ismerve az ellenhad erejét, nem mert 

megütközni. – Rosszul vetve, rosszul fogsz aratni. – Eltöröltetve a büntetés, mi 

fogná fékezni a rossz embereket? – Sándor lehúzva gyűrűjét Perdikkának adta. – 

Krates vizbe szórta a pénzét, mondva . . . . – A ki már élve meghal, meghalva élni 

fog. stb. Mindezek se’ jobbakká se’ rosszabbakká, de biz’ értelmesbekké sem 

válnak, ha az állapotjegyzőkhöz oda ragasztjuk az n-et. Élő szóval, és alkalom 

szerint mondva pedig bizonyosan csak a va, ve ragokkal élne a szóló. – Ellenben 

akárhány va, ve-s példát lehet n-ezni: „Sírván fakadt. – Plato írván halt meg. – A 

bölcs gyakran hallgatván felel. – Futván fut. – Kérvén kér. – Sietvén siet. – Várván 

vár (Zsolt. 40: 1.) 

b) Szvorényi imígy különbözteti meg a kettőt: (377. §.) „A va, ve képzős
124

) 

állapotjegyző rendesen az állítmány meghatározására szolgál a mondatban.” és 

(379. §.): „A ván, vén képzős állapotjegyző önálló határzóúl, azaz valamely kivüle 

álló kapcsolatos mondat meghatárzására szolgál a beszédben.” – Ezekre csak azt 

                                                 
124

 Itt igazán kérdhetni, miért „képző”? Hiszen a nyelvtanokban, s az idézettben is, az 

„állapotjegyző” az ige alakjai közzé, a „részesülők” közzé vagy melléjök van bésorozva. Tehát 

nem nézte külön „pars orationis”nak. [90] 
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jegyzem meg, hogy a végszavakban „mondatban” és „beszédben” mutatkozó 

ellentét csak ámít. Egész mondatot soha sem határoz semminemű határzó, hanem 

mindig csak az igét; és a ván, vén-es állapotjegyző nem áll kivül a mondaton, 

hanem része mindig annak, a melyben az általa határzott ige van. Azért a feljebb 

idézett példákban is a vesszők (,) mind szükségtelenek és csak az idézet hűségiért 

hagytam meg. „Hizelkedve tartunk. Érezve gyűjtenek. Álmélkodnék szemlélgetve. 

Ismerve (nem) mert. Vetve fogsz. Lehúzva adta. Szórva monda.” – „Lám ön se 

merte elemzését mindenik példámra alkamazni”: mondaná diadallal Szvorényi, ha 

hátam megett olvasná, a mit írok. Nem ám, mert a kihagyottak, ú. m. „Az idő 

kedvezve” – „Meghalva sz. István”; – „Nagy vihar dühöngve”; – „Eltöröltetve a 

büntetés”; – másod határzós, úgy szólva, szerkesztett határzók, mint: „idő 

vártatva”, „nap felkelve”, „Isten segítve”, „Eljöve Jézus ajtók bé-téve” (Ján. 20; 

26. Káldi), „ajtó bezárolva” (Károli), melyeknek elemzése, netalán jogosságuk 

megvizsgálása a következő III. fejezetbe tartozik. Most csak annyit mondhatni, 

hogy az ilyenek csak így összeállítva határozzák meg az illető igét, a latin „sole 

oriente” és „sole orto” s a görög „gentivi absoluti” példájokra. [91] 

c) Igen is van különbség a két használata közt a gerundivumnak, melyet az én 

rendszeremben egy pár szóval kimagyarázhatni. A második esetben t. i. 

inchoativumok, vagy, ha követik az igét, egészítvények az állapotjegyzők; az 

elsőben pedig jelzők. De ezt a különbséget nem szükséges, mint láttuk, az n 

betűvel jelelni. Helyzetök s az accentus eléggé megkülönbözteti. Egyébiránt a 

kinek tetszik, éljen inchoativum gyanánt mindig, de aztán következetesen, a ván, 

vén-es, jelző gyanánt pedig a va, ve-s állapotjegyzővel; – még ártatlanabb dolog, 

mint a ban és ba megkülönböztetése. 

Hogy a régiek ezt a különbséget nem ismerték, bizonyítja az, hogy a 

személyragot mind a két esetben egyformán csatolták az állapotjegyzőhöz: „Sem 

élvém sem halvám nem távoztatom el.” – „A mely föld tégedet meghalvád 

fogadand, azon haljak meg.” – „Én lelkemet, testemet adom a mi atyáink 

törvényeikért, imádvám az urat.” – „És jövéd ajándékozjad te ajándékodat.” – 

„Bémenvétek Babyloniába, lesztek ott.” – stb. 

e) Maga az idézett tanár is eláll a különböztetéstől, midőn illető §§-ai végén így 

nyilatkozik: „Kétesség kikerülése végett biztosabb a mód- vagy állapothatárzót” (t. 

i. a mód- v. állapothatárzónak használt „állapotjegyzőt; de mikor nincs annak 

használva?) „ván, vén helyett va, ve képzővel használni, mely” (mi? a képző?) 

„ilyenkor önálló helyzetet” (inkább: értéket) „nyer.” Ez elég őszinte vallomás; 

annál inkább, hogy azt se’ mondja meg, minő kétesség származhatnék a ván, vén 

használatából, azt se’, miképp enyésztetheti el a va, ve-vel való felcserélés. Példái 

sem vezetnek reá, mert mindnyája olyan, hogy saját értelmezései nyomán az első 

esetre (377. §.) tartozóknak itélhetni; azon feljűl a kiigazított állapotjegyzőknek 

két értelmet tulajdonít magyarázatában. 

f) Annyira csupán mód- és körülményhatárzó a mi gerundivumunk, hogy sem a 

cselekvés vagy szenvedés, sem a jelen v. múlt értelme nincs kifejezve benne és 
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vele. Csak az egész mondat, vagy rávonatkozó részei értelméből lehet 

következtetni, melyikét keresse és értse a halló vagy olvasó ama vonásoknak. 

„Inkább szeretem a húst sütve mint főzve.” Itt világos, hogy a hús süttetik v. 

főzetik, tehát szenvedő formában kell érteni az állapotjegyzőket. Ellenben, ha azt 

mondom, hogy: „Béfordultam a konyhára, s a szakácsnét főzve találtam”, nagyon 

agyafurt volna, a ki nevetne s azt kérdené, hogy „hát a szakácsnét főzték?” Még az 

is világos, hogy a főzés akkor folyt javában, mikor „béfordultam a konyhába”, s 

tehát erre és a „találtam”ra nézve jelen, azaz egykoru velök, ha szinte a mondás 

idejére nézve múlt is, a mi egyébaránt soha sem kérdés. Ebben pedig: „A vadász 

lőve hozta a nyulat a vásárra”, a „lövés” a „hozta” ige cselekvényét megelőzte, 

mert mikor hozta már meg volt lőve a nyúl, és így arra nézve múlt. Ha csakugyan 

támadhatna kétség a felől, vajjon elébbi-e az állapotjegyző cselekvénye, mint az 

igéé, vagy egykoru vele: az igekötők, jelesen a meg és el tökélyesen elejét veszik 

minden félreértésnek. „A barátomhoz mentem, s öltözve találtam”, itt egykoru a 

két cselekvény; holott ezzel: „felöltözve találtam”, a legvilágosabban ki van 

fejezve, hogy „öltözésével már készen volt, mikor megláttam.” 

g) De van még egy minden adverbiummal közös határzatlansága a 

gerundivumnak. Nem lehet t. i. alakjánál fogva kivenni, hogy a mondatbeli melyik 

határzó cselekszi vagy szenvedi a gerundivum cselekvényét. E tekintetben is hát 

csak a connexio s a mondat egész értelme utasít. És ha ezek daczára mégis méltó 

kétség támadhatna a hallóban, nincs más mód és segítség, hanem ily esetben n e 

éljünk azzal a formával, hacsak nem czélunk szándékosan kelteni a kételkedést. 

Az elébbi pontbeli példákban félreérthetetlenűl világos, hogy e népdalban: „Nem 

szeretem a káposztát sülve, sülve;” a mondó a „káposztát” s nem magát érti 

„sülve”, – hogy a feljebbi példákban a „hús” van „sülve” v. „főve”, – hogy a 

„szakácsné” s nem a mondó „főzött”, – hogy a „vadász” „lőtt” s a „nyulat” „lőtte” 

meg. 

3) Harmadik nemét az igeeredetű határzóknak teszik a részesülők, melyeket 

jelen, múlt és jövő idejüekre szoktak felosztani. Megmaradok én is e nevezetek és 

felosztás mellett, tiltakozva az idegen nyelvekbeli hasonnevüekkel való, 

azonosításuk ellen. 

a) A jelenrészesülő tulajdonítmányi szerepét az illető §-ban tárgyaltam. Mikor 

ellipsis által főnévvé válik, mint: kereskedő, költő, stb. imennek minden jogaiba 

belélép. Mint névmellékből, adverbiumok alakulnak belőle a kellő ragokkal. 

Illően, kitünőleg, futólag, indulóra, valóban, merőben, jövőben, járóban stb. ide 

tartozó példák. 

b) A múltrészesülőnek magyarban az a ragja, a mi az ige mássalhangzós 

múltjának és – az accusativusnak. Vajjon történetes találkozás-e? Én azt 

gondolom, hogy nem. 

Legyen szabad egy kicsit etymologizálnom. Nem áll az oly messze a 

mondattantól, mint első tekintetre vélné az ember. A mondat szerkezete 

elméletének nevezetes része a formák használata. Használatuk értelmöktől függ, és 
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midőn ezek vizsgálata alkalmával arra a különös esetre bukkanunk, hogy nagyon 

különböző, vagy annak látszó értelmek kifejezésére azon egy raggal vagy éppen 

betűvel él az ember, önkintesen ébred vágyunk kipuhatolni, mi lehet az az átalános 

kapocs, az a lappangó eszme, mely mindnyájokat mintegy összeolvasztja egy 

felsőbb eszmében? és megkísérteni, vajjon nem lehetne-e azt a szellemi, ellebbenő 

eszmét világos fogalom testébe öltöztetni? Nem hurczolom át nyomozásim 

szövevényes hálózatán a netalán figyelemre ébresztett olvasót, hanem remélve, 

hogy az eddigi adatok és elmélkedések öszvege már őt is elkészítette reá, csak a 

végeredményt terjesztem eleibe. E pedig egyszerüen az, hogy a magyar 

nyelvalkotó szellem a t betűt, mint képzőt – e szó legszélesb értelmében – a 

tettesség, – positivitás – kifejezésére használja. Ez értelemben mutatkozik 

legelsőben, legegyenesben, közbejáratlanúl a mássalhangzós múltban, a minthogy 

a már megtörtént cselekvény a latin „factum”a, a franczia „fait accompli”-ja, az 

angol „matter of fact”-ja, a német „Thatsache”-ja a positivitas legvilágosabb, 

élénkebb, hatályosabb kifejezései. A múltrészesülő attól a formától a világon 

semmi egyébben nem különbözik, csak csupán syntaktikai használatában. Oda 

hagyván t. i. monarchai, igei méltóságát, alárendelt, specialis szolgálatba áll, mint 

Péter czár a saját csapatában dobosnak, s névmellék gyanánt müködik, még csak 

igei külső jeleit, a személyragokat sem hagyva el, mint a „vártam esemény, 

olvastad könyv, Isten adta szerencse, hallottuk hir” stb. példák bizonyítják, annál 

kevésbbé a positivitás jellemvonását, mely a többi részesülőkben bezzeg hiányzik. 

Ott van továbbá mint hatályosan működtető képző, eredeti igetörzsökök végén: pl. 

vet, lát, oszlat, rothaszt, és mint miveltető a származékokban: p. ásat, szántat, 

vettet, festet stb. – Majd főneveket képez, melyek teljesen megállandósított 

cselekvény legmagasabb fokozatát fejezik ki, mint: irat, bánat, mondat, szerzet, 

kelet, nyugat, öltözet, stb. – Mint viszonyító rag az accusativust alakítja, mint a 

cselekvény teljesültére legszorosban s bensőbben szükséges eszköz kifejezését, a 

honnan legközelebbi átmenet van az adverbialis t-re, mely a cselekvénynyel 

legszorosabb kapcsolatban álló és legtettesebb körülményt jeleli. Vessük csak 

össze: lépést és lépésben, örömest és örömmel, helyt és helyben stb.
125

). 
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 Úgynevezett helyesírásunknak alig van egy alaptalanabb megkülönböztetése, mint a t ragnak 

egy helyt egyes, másutt kettős betűvel való írása. Igyekvém kimutatni, hogy ezt a ragot egy fő 

eszme sugallatára alkalmazta különböző, de ősrokonos használataira a nyelvalkotó szellem. 

Miért írjuk hát kétképp’? Nevezetesen a múlt kettős t-jére semmi organicus ok nem létez. Élő 

szóval, hol egyes hol kettős t-vel ejtjük. De mikor kettőssel? Mikor emphaticus accentust kap. 

„Igazat mondott.” – „Nagyot esett.” Az accentusos kiemelést pedig minden nyelvben szokták 

segítni, hol a hangzó megnyujtásával, hol a zárt tagot végző mássalhangzó kettőztetésével. 

Mennyi tétovázás volt az „egy” leírásában egy-nek, eggy-nek vagy éppen egygy-nek írjuk-é. A 

két utolsó hiba lett volna, mert az articulus egy-et nem accentuáljuk, tehát „dages”sálására sincs 

semmi szükség. A szám egy-ben pedig s származékaiban egyes, egyesség, egyenlő, az 

accentuálás következtében önkintesen megteszi a kiejtés. Így ezeket is: hasit, feszit, segit, lódit, 

nyit, szabadit, hasonlit, stb. népünk egy része így: hasít, feszít, segít, stb. t. i. nyujtással mondja 

ki az emphaticai accentuálás esetében. Másutt a helyett a t-t kettőztetik meg: hasitt, feszitt, 
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E kis kitérés után, mely egy vagy több tisztelt nyelvészünket maga is 

meggyőzheti arról, hogy nem oly képtelenség, a milyennek vélték és írták, az a mit 

egykor állítottam, hogy nem az etymologiára – most már legszélesb értelmében 

véve e szót, – kell a syntaxist építeni, hanem amazt erre, egyéb mondandóm a 

múltrészesülőről nincs, hanem hogy az an, on stb. adverbialis úgynevezett 

képzőket közbejáratlanúl veszi föl: pl. látottan, elhagyottan, nyugottan, fáradtan 

(fáradott-an), holtan stb. melyektől a nyugton, folyton, menten lényegesen nem 

különböznek. A viszonyragokat ellenben csak a személyragok közbejártával: 

jártamban, jártával, jöttével, jöttére stb. Így is azonban óvakodni kell, hogy csak 

olyakat használjunk, a melyeket a szokás megszentesített. Pl. „mondottára semmit 

sem feleltem”, csak „szócsintani” elvek szerint helyes. Az analogiának is vannak 

határai: a ki nem hiszi, kérdezze meg Grimmet! Névmelléki használata a III. 

fejezetbe való. 

c) A jövő részesülő, t. i. az andó, endő végzetü, igeeredetű névmellék igen 

ritkán fordul elé adverbialis képzővel. Pl. állandóan, állandóúl vagy állandólag. 

Erre ha lehet még inkább illik az imint érintett ovatosság szem előtt tartása. 

Az igeeredetű határzókat mind egyaránt érdekli az a megjegyzés, melyet sokkal 

fontosabbnak tartok, mintsem elhagyhatnám, s még sincs reményem hozzá, hogy 

figyelmeztetésemre legkevésbbé is hederítsenek kisebb-nagyobb íróink. Nincs, 

mert ők már élethalál uraivá tették magukat nyelvünk felett, s hogy ennek is tán 

volnának némi jogai, azt éppen oly bajos lenne elhitetni velök, mint a chinai 

császárral vagy az örökös jobbágyos földesúrral, hogy alattvalóik, vagy az 

amerikai Plantert, hogy a négerek is tesznek számot a szabad akaratú emberek 

sorában. De hiába, engem már egyszer űz a lélek; ha elhintett magvaim nagy része 

a rögeszmék szikláira hull, ha mást a divat forgó szele elfújja, meg mást a 

nyelvmívelő szenvedély sütő sugarai megaszalják, lesz tán egy tenyérnyi 

termékeny föld is, mely egynéhány szemet kikelet s megérlel közűlök. 

A dolog ez: a legkártékonyabb, s félő, hogy legirthatatlanabb előítéletek egyike 

az, hogy az at, et, tat, tet ragok (vagy képzők, a mint tetszik) a szenvedés 

viszonyát jelelik az igékben. Ezt az álfogalmat természetesen átvitték az ige 

minden származékaira, s így azokra is, hol az egyedűl döntő ik-féle ragok nem 

                                                                                                                           
segitt, megint hasonló esetben. Beszéd közben, s ima folytában ellenben, midőn semmi pausa 

nem következik utánok, sem a nyujtást, sem a kettőztetést nem hallani. Így van a dolog a múlt 

végtagjával is, kivált mikor mássalhangzó követi. „Mit mondot neked?” „Mit et ma reggel?” 

„Nem szólot semmit” stb. Régi könyveinkben is sokszor fordul elé egyes t-vel írt múlt. A 

személyragok előtt igaz, hogy mindig kettőztetik a t-t; de ez ama ragok enklitikai hatása 

eredménye, és úgy ejtenők, ha egy t-vel írnák is. Még sokkal kevesebb ok van arra, hogy az 

adverbialis t ragot, hol egy hol két t-vel írjuk. A mint sokat, keveset, többet, továbbat, nyarat 

(szaka), írunk, úgy lehetne: hanyat, alat, felet, mellet, meget, helyet, előt, közöt, holot, másut, 

stb. írni. Mert hogy ezek végén az ott, itt volna képzővé másulva, az ingyen állítmány. Hiszen 

maguk az ott és itt is származékok és az adverbialis t raggal lettek, az első az-ból (azt > att > 

ott), a második ez-ből (ezt > ett > itt) éppen mint helyt a hely-ből. 

A kinek nem tetszik, vegye elmefuttatásnak!! 
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jelenhetvén meg, romlatlan nyelvérzékü magyar csupán csak miveltető értelemben 

fogja fel amaz elébbieket. Már pedig a nyelv szabatos és határozott voltának 

véghetetlen kárára van és teméntelen félreértést szül, hogy pl. 

e z :  a z t  i s  t e g y e :  a z t  i s ,  h o g y :  

iratni: schreiben lassen; geschrieben werden; 

irató: der schreiben lässt; was geschrieben wird; 

iratván: indem er schreiben lässt; indem es geschrieben wird; 

iratott: dass man schreiben liess; was geschrieben wurde; 

iratás: das schreiben lassen; das geschrieben werden. 

No már én azt állítom, hogy nyelvünk a világosság és érthetőség kellő fokára 

addig el nem jut, míg oly gyakran eléforduló szólamait annyira különböző sőt 

merőben ellenkező két értelemben használják. A tat, stb. pedig kétségtelenűl 

miveltető levén, önkint következik, hogy csak az első rovatbeli jelentményei a 

szabályosok. Irodalmunkban éppen ellenkezőleg van. Elannyira megszokták a 

második (szenvedő) értelembeli használásukat, hogy az elsőben, félreértéstől 

tartva, már nem is mernek velök élni. Mondhatnák ugyan, hogy a miveltető forma 

ahozképest ritkán fordul elé, és mikor szükség van reá, a hozzájáruló accusativus 

elég világosan figyelmeztet illető értelmére. Igen, de az a körülmény neveli a 

zavart, nem kisebbíti. Mert a másik értelemben való gyakoribb használata az 

eszmetársulat hathatós törvényénél fogva elannyira maga felé téríti, s már is 

térítette, a képzelődést, hogy a forma láttára már a szenvedő viszonyt fogja fel az 

olvasó, s midőn az accusativushoz érkezik, elméjének szintúgy forradalmon kell 

keresztűl esni, hogy az igazi értelemhez juthasson. Sőt ha, teszem, elűl áll is az 

accusativus, az utána következő míveltető formán, úgyszólva, megbotránykozik 

rajta a szenvedő viszonyhoz szoktatott felfogó tehetség. Aztán valamint átalában 

kihatókkal, úgy miveltetőkkel is akárhányszor élünk vagy éppen minden 

accusativus nélkül, vagy – igazi magyarosan – csak oda értett, de ki nem írt 

accusativussal. Ilyenkor aztán minden különbségnek vége. 

Erre, tudom, csak az a felelet, hogy már „bévették”, ergo –. Az én végszavam meg 

az, hogy dixi et salvavi animam. [92] 
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A BŐVÍTETT MONDAT.
1
) 

 

 

 

 

I. §. BEVEZETES. 

 

 

 

 

Mostani értekezésem tárgya a – nevezzük csak előre úgy – bővített mondat, 

melynek nem különben vannak számos sajátságai a magyarban szintúgy mint más 

nyelvekben. De mi bezzeg nem tartjuk meg lelkiismeretesen, mint a többi 

nyelvekben szokták megőrizni birtokosaik. Hiába! kell lenni valami édességnek a 

bálványimádásban, hogy oly könnyen kisikamlanak feléje az emberek az igaz 

útból. Nem csuda hát, hogy a mi aranyborjunk is – a nyelvmívelés, – akkora 

számmal s oly mámoros áhítattal bírja meghajoltatni oltárai előtt a népet. És mily 

dúsan terem, mily olcsón kapható a tömjén, melylyel oltára előtt füstölnek a 

papjai: a latinismusok, germanismusok, gallicismusok és slavismusok
2
)! Bár 

lehetnék a „homo dei”, mint a kinek szavára „az oltár meghasada, és a hamu 

kiomlék róla” (Kir. I. 12, 5.). 

Bocsánatot kell kérnem a „delenda Carthago” [1] kifogyhatatlan emlegetésiért; 

de mit tehetek róla, ha a nemzeti nyelv geniusa nyavalygásának s naponként 

látható roskadozásának egyetlenegy s talán utolsó Jeremiása vagyok? „Ich muss 

nun einmal singen!” dalolá egykor a svéd csalogány, nekem okvetetlenűl 

„siralmakat” kell írnom és ismételnem, mondom én. Legalább ki kell vínom 

végleges eldöntését a kérdésnek: „feláldozzuk, eldobjuk-é nyelvünk jellemét, alap- 

és alkat-szerkezetét a fordítók lomha kényelmének?” Már pedig a kérdés csak ez. 

És az a mit „nyelvmívelésnek” neveznek, semmi sem egyéb, csak annak a 

kényelemnek türelmes eszköze, a mely minőséget határzott jellemmel együtt 

gondolni sem lehet. Már pedig törvényes, alkotmányos közösség, társadalmi 

solidaritás, szóval állam, sőt haza is lehet egy nyelv nélkül; de bizony nemzetiség 

a nélkül épen nem, s azzal is csak úgy képzelhetni, ha határzott, szilárd jelleműnek 

teszszük fel. Az ily jellemet pedig én – hogy mégis ismételjem – nem a gyökökben 

és szókban, hanem a szólamokban keresem és lelem. Tudom én, hogy a 

                                                 
1
 Negyedik részűl a szerző dolgozataihoz „A Magyar Mondatról.” – Az I. a Nyelv- és Széptud. 

Értesítő I. kötetében jelent meg. P. 1860. a II-d. és III. annak III. köt. 1863–5. A szerk. 
2
 Erre már csóválják a fejöket úgy-é? No hát egyszeribe mondok három slavismust: a) A nok 

képző („elnök, titoknok”). b) Az ért, miatt és végett utóljárók összevétése, sőt rendszeres 

(csakhogy ferde) felcserélsé. c) A határzó articulus kihagyása, jelesen a személyragos nevek 

előtt. Pista megfoltozta könyökét. Nem lelem kalapomat. Az utolsó plane már szabály gyanánt 

jelenik meg a magyar nyelvtanokban. 
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nyelvészek óriási többsége – a vulgus philologorum [2] – ellenkezőt állít; de igen 

azt is, hogy nagyon nevetségessé tenné magát az aesthetikus, ha az architekturai 

stylusok megkülönböztetésére az épületek anyagát venné fel osztó elvűl, miszerint 

azok, fából, vályogból, téglából, porondkőből, mészkőből, gránitból, vasból sat 

vannak alkotva
3
). 

Ha a szók közössége nemzetiségi kapcsot alkothatna, ott van a „lingua franca” 

kelet kereskedelmi vidékein; vajjon alkotott-é nemzetet a nálánál fogva egymást 

tökéletesen megértő és szavait folyvást peregtető európaiból, törökből, örményből 

és arabból? Természetes, hogy nem; mert mindenikök ösztönszerűleg a maga saját 

nyelvében szokott módon rendezi a közös szókat
4
). Már pedig a puszta szók 

csupán fogalmakat és száraz eszméket, képeket birnak kelteni; a kedély húrjain 

ellenben az eszmék sora, összefűzésök honos rende és módja keltenek harmoniás 

hangulatot. Nem hiszem, hogy magyar apának kisdede szájából oly jól esnék az 

„enyim apa!” mint az hogy: „apám!” Magyar, mívelt és mívelés alatti nyelvünk 

pedig a legjobb úton van arra, hogy olyan „enyim apa”-féle „lingua franca” [3] 

legyen belőle. Olyan t. i., mely magyar szókból, de Európa élő és kihalt nemzetei 

szólamaival van szerkesztve. 

 

 

2. §. A TÁRGY KIJELELÉSE. 

 

Semmiben sem halad határzott jellemű szabatos szép nyelvünk a lingua franca 

minősége felé oly sebes léptekkel, mint a mondatok most következő nemében, a 

melynek neve legyen rövidség kedviért: 

 

                                                 
3
 Folytassuk itt közbevetve a hasonlatot. Ha egy afféle anyag és kelme szerint osztályzó 

aesthetikust figyelmeztetnénk arra, hogy „tán a fának, kőnek sat. összerakásában nyilatkozó 

modor s ez által eszközlött alak szolgálhatna természetesben a stylusok megkülönböztetésére”, 

s ő ezt azzal akarná megczáfolni, hogy „úgy egészen más csoportosúlások jőnének ki, mint az 

övéi”, vajjon tartható erősség védné az ő állítását? Biz a se sokkal tarthatóbb, melylyel egy első 

rangú philosophusunk élt ellenemben, azt jegyezve meg, hogy a nyelvek syntaktikai 

hasonvonásai egészen más rokonságokat tüntetnének ki, mint az etymologiaiak. Posito, sed non 

concesso [4], azt felelném reá, hogy igen, de ezek a rokonságok szellemiek, s legalább is 

annyira érdemesek a tekintetbe vételre, mint a vérbeliek. Igaz, hogy az utóbbiak nyomán 

bizonyos történelmi követelményeik is vannak az etymologistáknak. De biz, ezek részint csak 

gyarló támaszai annak, a mit már más úton is tudunk vagy tudni vélünk; részint csupa 

hozzávetések, melyek egy húron pendűlnek a nap, csillagok és nebulosák physikai 

constitútiójára a spectral-analyse jelenségeiből húzott következményekkel. Utóbbi 

észrevételemmel, tudom, hogy egyik ellenség visszaverése helyett még mást keltek magam 

ellen; de vigasztal az a tapasztalás, hogy semmi sem szerez a világon kevesebbb proselytát, 

mint az elfogúlatlan, higgadt gondolkodás. 
4
 Egy arab előtt a biblia fordítását olvasta a missionárius. A fordítás persze hogy Angliában 

készűlt. „A szók arabok”, „de a mit olvastál, az nincs arabúl”: e lőn itélete az együgyű 

hallgatónak. Fiat applicatio. [5] 
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A jelzős mondat. 

 

A nevezet új levén annyiban, hogy más nyelvész a mondatok bizonyos neme 

jelelésére nem használta, értelmezésével tartozom, mit megint egy kis deductiónak 

kell megelőzni. 

Minden fogalom kifejezésére egyetlenegy nyelvnek, bármily teljesnek és 

tökélyesnek, sincs és nem lehet egyes szava. 

A hiány pótlására a nyelv szelleme egy igen egyszerű és természetes módot 

sugalla. Abból a felvételből indúlván ki, hogy a név nélkül szűkölködő fogalom, 

valamely máshoz képest alsó, ime másiknak már létező egyes neve mellé az alája 

rendelt fogalomnak megkülönböztető lényeges jegyét mellékeljük nem különben 

létező és ismeretes szóval, s így teremtünk értelmes, következőleg czélszerű 

kifejezést a névtelen fogalom közlésére. 

A jegy imígy mellékelt neve a „jelző”, mely mind nyelvészeti alakjaira, mind a 

melléklés módjára és sorára nézve a különböző nyelvekben nem csak különböző, 

hanem sajátságos és jellemző is. Ennélfogva a mondatok osztályzásában különös 

tekintetet érdemel és alkalmas osztó elvet nyújt. 

E szerint t. i. a mondatok kétfélék: 1) a melyeknek határozói mind egyes szók; 

2) a melyeknek határzói vagy részben, vagy mind, jelzősek. Az első rendbelieket 

röviden egyszerű mondatoknak, a második-féléket jelzősöknek nevezzük. Mind a 

kettőt egy kis rövidítéssel, mert az elsőt: egyszerű határzóú, a másodikat jelzős 

határzóú mondatnak lehetne bővebben neveznünk, ha szükség volna reá. De ez a 

szükség nem létezik. A névadás szabályai a műnyelvben ugyan is ezek: 1) hogy a 

név némi eszmetársulatnál vagy épen annálfogva, hogy a fogalomnak valamely 

lényeges jegye belé van szőve, eszünkbe juttassa a megnevezendő tárgyat; 2) hogy 

félreértést ne okozzon; 3) hogy lehető rövid legyen
5
). E három kellék a kérdéses 

elnevezésekben megvan. Meg az első, mert az „egyszerű” és „jelzős” eszünkbe 

juttatja az illető mondatnak egyfelől egyszerű, másfelől jelzős határzóit. Félreértést 

nem szülhetnek, mert az egyszerűség legfeljebb arra a viszonyra vonatkozhatnék, 

melyben az ige s határozói vannak a mondatban, de ez is lényeges és az egyszerű 

határzóú mondatra különösen illő jellemvonás. A „jelzős” pedig épen nem 

vonatkozhatik egyébre, mint a határzókra, minthogy a mondatnak, mint csupán 

ilyennek, jelzői nincsenek. A harmadik kellék megléte, végre, szembetűnő világos. 

                                                 
5
 Lehet a ki egy 4-dik kelléket is kivánna, t. i. hogy a név a jelelt fogalomnak mintegy rövid 

értelmezését is adja. De e bizony csak oly követelés, mint az értelmezéstől volna az, hogy az 

illető fogalom lényeges leirását foglalja magában. Íme egy ilyennek a példája. – „Nem csak azt 

akarjuk a meghatározással elérni, hogy az illető szónem úgy legyen értelmezve, mikép 

másfélékkel összevétni, észszerűen gondolkodva, ne lehessen: hanem azt is, hogy az afféle 

szóknak minden oly sajátságait jeleljük ki, melyek nyelvészeti tekintetben jelentősek; mivel 

tőlök is függ ama szóknak bizonyos alakúlása és az alakhoz kapcsolt értelme.” – Így „tanítja 

gondolkodni” a gyermeket az ige ismertetése alkalmával a latin nyelvtan első lépcsőjén Mihályi 

(Palaestra. I. köt. 1. fűz. 36. lap). 
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Mindezekkel a német nyelvészek divatos elnevezéseit: „Einfacher, 

zusammengesetzter, erweiterter Satz” igazolni nem lehet, hibáztatni ellenben igen 

is könnyű, s nem vesztegetek szót reá. 

A legelmésebb, mesteribb, tökélyesebb felosztás is azonban kitűzött és 

határozott czél s ennek elérése végett gyakorlati alkalmazhatóság nélkül csak 

elmefuttatás. A fennforgó tárgyban, a magyar mondat sajátságos törvényei 

kipuhatolásában osztályzásunknak czélja a különböző nemű mondatok lehetőleg 

teljes elészámlálása és rovatozása; alkalmazhatóságát pedig az tünteti ki, ha 

akármelyik eléadódó mondat valamelyik rovatban helyét leli, minek 

következtében aztán törvényességét vagy az ellenkezőjét kipuhatolhatni. 

Elérte avvagy csak megközelítette-é osztályzásom a kellő czélszerűséget és 

életrevalóságot, azt csak a részletes tárgyalások bevégeztével itélhetni meg; de az 

utóbbira, illetőleg az alkalmazásra nézve, előre és általánosan kell elhárítnunk egy 

kis bajt. Az átmenetek esete t. i. itt is mint mindenütt nehézséget gördít az itélet 

elé. Ugyanis, adott értelmezéseink nyomán igen könnyűnek látszik megitélni 

bármely adott esetben a mondatot, vajjon az egyszerűek rovatába tartozik-e, vagy 

a jelzősekébe. Mert hiszen csak szemlét tartunk a határzókon: ha mindenikök 

egyes szó, egyszerű a kérdéses mondat; ha egy vagy több közőlök két vagy több 

szóból áll, jelzősnek itéljük a mondatot. Úgy de ha járt utunkra visszatekintünk, 

azt veszszük észre, hogy egyszerű mondatok között feles számmal tárgyaltunk 

olyakat, melyekben egy vagy több határzó két két szóból állott. Ilyenek jelesen 

azok a mondatok, melyekben articulussal vagy utóljáróval vagy egyszerre mind a 

kettővel párosított határzók vannak. Vannak másfelől oly határzók, melyek ez idő 

szerint egyeseknek látszanak, de gondos elemzés következtében mégis a jelzősök 

rovatába utasítják az illető mondatot. Mind a két esetet fel kell vennünk 

tárgyalásunkba, hogy az első rendbeli mondatokat a kezünk alatti rovatból 

kirekeszszük, a második rendbelieknek pedig beigtatási jogát kimutassuk. 

 

 

3. §. A JELZŐ. 

 

Mielőtt az igazi és áljelzők részletes tárgyalásához fognék, hadd egészítsem ki 

azt, a mit a nyelvtanokban hasztalan keresnénk, t. i. a jelzők általános ismertetését. 

Oka pedig az, hogy e fogalom tárgyalásának az alaktanban természetesen nincs 

helye; következőleg az arra épített syntaxisban sem nyílik alkalom külön szakaszt 

szánni neki. Már pedig kitünőleg szófűzési fogalom, s olykor hivatkoznak is reá; 

holott értelmezését sem leljük a tankönyvekben, nem hogy deductióját, mely 

általában ritka a nyelvtanokban. 

Jelző széles értelemben minden szó vagy szócsoport, melyet egyszerű 

határzóval párosítunk a mondatban a végett, hogy ketten együtt egy eszmét 

jeleljenek. Ebből foly, hogy a kettő együtt csak is egy határzót képez. Deductiónk 

alkalmával már megemlítettük, hogy a jelző a jelzett határzó-jelelte fogalmat 
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kisebb-nagyobb mértékben módosítja, jelesen pedig a körét szűkíti, minthogy 

tartalmát szaporítja. 

Melyek és milyenek az értelmezésben emlegetett szócsoportok? Ez a kérdés a 

részletes tárgyaláskor fog alkalom szerint feleleteket nyerni. 

A jelzőnek a magyar nyelvben három sajátsága van, 1-ső az, hogy a jelzett 

szónak előtte áll
6
); 2-dik, hogy accentuáljuk; 3-dik, hogy a jelzettnek a lehető 

legszorosabb közelében foglal helyet. 

E sajátságokat lényegeseknek sőt a jelző törvényeinek tarthatjuk, mert az 

esetek nagy többsége az inductió nyomán reájok vezet. Az ellenkező esetekben 

pedig ki lehet mindannyiszor mutatni, hogy a nyelvszellem felsőbb vagy 

hatalmasabb törvényének enged a jelző, midőn a jelzetten hátúl kerűl, vagy 

accentusát elveszti. 

A mi különösen az accentust illeti, meg kell jól jegyezni, hogy az accentuált 

jelző mindig a jelzettje accentusát ragadja magához. Mivel pedig, mint tudjuk, az 

accentusok különbfélék, világos, hogy a jelzőé csak oly nemű lehet, a milyen a 

jelzettjéé lett volna. 

Minden eltérést vagy a törvénynek úgy látszó megszegését a részletes 

tárgyalásokban fogjuk megvítatni. Annyit azonban általánosan előre bocsátunk, 

hogy ha valamely jelzőséget igénylő szó vagy szócsoport használatában az eltérés 

rendszerintinek, úgy szólva, szabályosnak mutatkoznék, az illető szót mint csak 

látszó vagy áljelzőt a valódiak sorából kirekesztjük. 

                                                 
6
 Imre S. fájlalja nyelvünk ebbeli szabályosságát. – Halljuk szavait: „Nagy hiánya 

mondatszerkezetünknek, hogy jelzőink állandóan elül állanak. Egy, négy-öt hosszas jelzővel 

terhelt főnevet, alanyt vagy tárgyat, elvárni igen terhelő feladat, s a mondat értelmét nehezíti, 

holott más nyelvekben nem csak az úgynevezett appositio (értelmező vagy melléklet), hanem 

bármely rövidebb vagy hosszabb jelző is állhat hátul, mi által a beszédnek könnyebb mozgás 

adatik. Igen szépnek, kedvesnek érzem a Niebelungen első sorait: 

Uns ist in alten maeren Wunders vil geseit. 

Von helden lobebaeren von groser kuonheit. . . . 

Ir pflegen dri künege edel und rich sat. 

(Lásd: „Kazinczy nyelvújítása. III.” Figyelő II. évf. 68. lap.) 

De gustibus [6] satb. Én Imre úrnak sem ime gyönyörűségét, sem irályát, melylyel ama 

fájdalmát elszavalja, nem irígylem. Sőt, hogy több örömet szerezzek nyelvész bajtársamnak, 

egy még szeretni valóbb és kedvesebb idézetet közlök ezennel: „Die Gerechtigkeit Gottes. – 

Milenka! komm lasz’ uns beten, denn Gott hat mich gerettet durch Gerechtigkeit seinige vor 

Schaden groszen. Hab’ ich heut’ gehabt viel zu thun und denk’ mir, machst du dir Tag gutes 

und geh’ essen in die Latern’ goldige und bestell’ mix Schnitzel und Glas Bier. Und wie ich bin 

fertig, ruf’ ich ,zahlen.‘ Da kommt Kellner dickkopfiges und macht mir Rechnung 

unverschäntes von fl. 1.10 kr. Hab’ ich gestritten und getobt, hat aber geholfen nix, und hab’ 

ich müssen zahlen. Aber was thut Gott allbarmherziger. Wie ich bin gekommen auf die Strasze, 

find’ ich in Tasch’ meiniger Löffel schweres, silbernes aus Wirthshaus nämliches, wo war 

Kellner dickkopfiges” Flieg. Bl. 1868. N. 1205). 
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Vegyük elé hát sorban a jelzős határzókat, befoglalva az ilyeneknek csupán 

látszókat, valamint azokat is, melyek nem látszanak jelzős pároknak és mégis 

azok. 

A felosztásra itt is szükségünk levén, az osztó elv megállítása végett tekintetbe 

veszszük elsőbben az egyes határzók, aztán a jelzők minőségét. Az elsőt a fő, a 

másodikat az alosztályokra nézve. 

A határzóknak jelen czélunkra három rovatot nyitni elég lesz, miszerint 

amazok: 1) nevek, 2) névmellékek, 3) igék (határozatlan módban), 4) adverbiumok. 

 

 

4. §. A NEVEK JELZŐI. 

 

A nevek jelzői – akár látszatosak, akár valódiak – közől, lássuk 

 

a) az articulust. 

 

Ez a czikk, mint említém, csak nemleges értelemben foglal helyet; mert az 

articulus jelzőűl nem szolgálhat. Feljebbi deductióm szerint a jelző a jelzett név 

alatt rejlő fogalmat egy fokkal alább szállítja, mit az articulus nem mível. Ház és a 

ház, nyúl és a nyúl, igazság és az igazság: e párok tagjai közt sem fogalmi, sem 

fokozati különbség nincs. Ha egyéb nem, az is elég bizonysága volna, hogy a mely 

nyelvekben, mint pl. szanszkritban, latinban, a szlávfélékben, nincs articulus, a 

kifejezés értelmessége és szabatossága legparányibb csökkenést sem szenved e 

hiány miatt. Micsoda szabatosságot is adhatna az a szórészecske, mely, a mint 

értekezésem III. részében kifejtettem, átmérőileg ellenkező két irányban határozza 

meg az illető névvel jelelt fogalmat, ú. m. egy „eset”-ben általánosítja, másban 

egyéníti. 

Arról pedig, hogy a fogalmat magát módosítná, jegyeit szaporítná, apasztaná, 

változtatná, épen szó sem lehet, mit a nyelv szelleme kifejez nevezetesen azzal, 

hogy accentust nem ád neki; sőt ha az articulus valószinű eredetére tekintünk, 

elvette tőle
7
). Mind ezeknél fogva, azt vélem, további szószaporítás nélkül 

kirekeszthetjük bizvást a jelzők sorából az articulust, vagy, a mi mellett ma is 

állok, névtámaszt. De lássuk továbbá 

 

b) a mellékelt névmásokat. 

 

Így nevezem őket szokott névvel (pronom. adjectivum); pedig bizony, ha 

bitorlás van a világon, ezek ugyan csak jogtalanúl bitorolják a „névmás” czímet. 

                                                 
7
 Mutató vagy articulus! Én harmadik valamit, a mi „az” („a”) lehetne, képzelni vagy gondolni 

nem tudok. Ennélfogva okot sem, melyért „a ki” „a mi” párokat össze kellene írni. Gyanítom, 

hogy némely ember a természettel akar versenyezni s a kicsinyekben nagy lenni. Duo quum 

faciunt idem, non est idem. [7] 
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Nincs az a túlcsapongó képzelődés – többet mondok – az a philologiai 

leleményesség, mely megmondani bírná, micsoda neveket helyettesítenének: az a, 

ez a, azon, ezen, meus, tuus, némely, minden sat.
8
) 

Ez vitte reá a franczia nyelvészeket, hogy ez elészámlált-féle szókat a 

névmások sorából kivéve „adjectif déterminatif” név alatt külön rovatot nyissanak 

számokra. Igazi adjectivumok is azok, a műszó teljes értelmében, t. i. oly jelzők, a 

melyek a jelzett szóval „concordantia” viszonyában vannak, azaz flexiójokkal, 

vagy a mi az újabb nyelvekben annak a helyét pótolja, a névhez simúlnak. Hogy 

pedig jelzők a mi értelmünkben is, bizonyítja 1) a velök szükségképen járó 

accentus, 2) az, hogy a fogalmat egyénítik és így alább fokozzák. 

De különböznek is a többi adjectivumoktól épen az utóbbi tekintetben. Mert 

ezek a jelzett fogalmat csak alsóbb fokra szállítják, de az egyénítésig soha sem 

mennek. Szárnyas állat szintoly fogalmat jelel, mint maga az állat csupaszon, bár 

alsóbb fokú imennél. Ellenben ez az állat vagy minden állat, egyéneket jelelnek. 

Lehető ellenvetés megelőzésére meg kell jegyeznem, hogy egyén kifejezés alatt 

nem csak merőben concret, azaz érzékelhető, úgy szólva anyagi, hanem fogalom-

egyéneket is értünk. Mint p. o. ilyen kifejezésben: „a szarvasnak ezt a faját a lapos 

szarv különbözteti meg a többitől.” – Megfordítva: a közönségesen úgynevezett 

adjectivum mindig jegyet ragaszt a jelzett fogalomhoz, holott az „adjectif 

determinatif” azt soha sem teszi, és így a fogalmat tulajdonkép nem módosítja. 

Ezért nevezték az idézett nyelvészek amazokat „adjectif qualificatif”-nak, 

szerintem találó névvel. Nem tartom ellenben szerencsésnek a jelen czikk 

tárgyainak „determinatif” nevét, mert a qualificálók egyszersmind örökké 

determinálók is. „Zöld béka” pl. a béka felsőbb fogalmát nem csak minősíti, azaz 

tartalmát egy jegygyel gazdagítja, hanem meg is határozza, elkorlátolja a fogalom 

körének egy részét; sőt sokkal határozottabban külön választja, mint ez: „némely 

béka.” Ámde minden positiv nevezet, a mit ki tudnék gondolni, megint csak azon 

bajjal járna kisebb vagy nagyobb mértékben, s nem bírok jobbat lelni, mint ha a 

felosztás szabályai szerint „nem minősítő” „jelzőknek” nevezem. – Lássuk 

egyenkint. 

 

                                                 
8
 „Parmi les Pronoms possessifs, démonstratifs et indefinis, il en est auxquelles plusieurs 

Grammairiens refusent, avec raison, le nom de Pronom. Tels sont par exemple: mon, ma, ton, 

ta, nul, aucun, etc. En effet, si le Pronom est destiné à remplacer le nom, il est clair que les mots 

dont il s’agit, ne tenant la place d’aucun nom, mais étant au contraire toujours joints à un nom 

qu’ils qualifient en le déterminant, ne sauraient étre considérés comme Pronoms.” (Giraut-

Duvivier, Grammaire des Grammaires. p. 107–8.) – Az újabb nyelvtanárok már említésre 

méltónak sem tartják, hogy a kérdéses szókat valaha a névmások közzé sorolták. Nem úgy a 

tudományt monopolizáló német philologusok, kiknek latin és görög nyelvtanaikban „hic, haec, 

hoc,” maig is „pronomen demonstrativum.” Nem csuda azoktól, kik mélységes bölcseségökben 

nem veszik észre, hogy „lateinische Sprachlehre” épen oly constructio, mint „grober 

Tuchfabrikant.” 
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I. A mutató jelzőnek: az, ez, nyelvünkben két sajátsága van. Egyik az, hogy 

támasztalan névhez felettébb ritka esetben járúl, mint pl. a következő 

szólamokban: a’ vagy e’ részben, a’ vagy e’ tekintetben, az (v. ez) alkalommal, ez 

úttal, nem e’ hazában született, ez életben nem látsz többet, e’ helyt, a’ helyt 

(székelynél összehúzva = ahajt), e’ pontban hibáztam, e’ tájon lakik, a’ végett 

mondtam sat. Melyek azok az esetek, a melyekben a mutatókat csupaszon 

használhatni, elméletileg meghatározni bajos, és oly szabályt adni, melynélfogva 

teszem egy nyelvünket tanuló idegen oly biztosan eligazodhassék, hogy annak a 

szelleme ellen ne vétsen, lehetetlennek mondhatni. Tüzetes nyelv-, illetőleg 

mondattanban, az ily szólamokat lajstromozni kellene, mint az adverbiumokat s 

más particulákat szokás. 

Mert biz’ ezek is valódi adverbiális locútiók, melyekben a jelzett név abstract 

értelmében vétetik s jelzőjével bensőbben összeolvad, mint a névtámaszos 

esetekben, és nagyobbára mindnyájokat felcserélhetni közelítő értelemben más, 

főkép adverbium-féle szókkal és szólamokkal. P. o. e’ helyt=itt, a’ helyt=ott, e’ 

hazában=nálunk. Valahányszor hát határzott, úgy szólva önálló értelme van a 

jelzett névnek, támaszszal párosítva kell használni a mutatót, ily módon: ez a, az a. 

 

Ez esetben áll elé a magyar mutató második sajátsága, az t. i., hogy a jelzett 

név viszonyragjaival meg kell toldani. Ez a kéz, ezek a kezek, ezzel a kézzel, attól a 

kéztől, az után a kéz után. 

 

De már azt nem állhatja tovább a mi nyelvmívelőnk. „Be utálatos monotonia!” 

kiáltja undorodva. Nem tudom sejti-e a „nyelv-alkotó”, hogy iszonyodó 

bámulásába vagy bámuló iszonyába még egy más bámulat is van befoglalva; de 

minden esetre megmondom mi. „Juj, minő bárdolatlan vad nép az a magyar; minő 

aesthetikai vaksággal látogatta meg azt az alkotó erő; minő szűk marokkal juttatott 

neki a szépség érzékéből: hogy évek százai teltek el s nem hogy kiküszöbölte 

volna nyelvéből, de észre sem vette azt a fülsértő monotoniát!” 

 

„A nép csak hagyján,” folytatják, „de mit mondjunk azon elmaradott, mi több, 

retrográd nyelvészről, ki nyelvünk jelenlegi eléhaladt, tökélyesített állapotában 

ama megrótt hibát védelme alá venni nem átallja?” 

 

A vád terhes, de vigasztaljuk magunkat, kevés számú conservatív társaim, 

elsőbben azzal, hogy felsőbb kötelesség a természetes nyelvérzék sugallataira 

hallgatni, mint bármily alapos aesthetika körmönfont szabályaira. Másodszor, ha a 

kötelesség teljesítésével általában s a jelen esetre alkalmazásával különösen – 

netalán – hibáznánk, bizony szép és nagy társasággal együtt botolnánk. 

 

Mert né, az a két nemzet, melynek irodalmi hagyományaiban, némely, ha lehet, 

nálunknál is elmaradottabb conservatívek a jó ízlés örök példányait vélik 
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fellelhetni, a fennforgó tekintetben szintoly vad és bárdolatlan, aesthetikai 

vaksággal szintúgy meglátogatott vala, mint a magyar. Ugyanis a görög és római 

nyelvekben a jelzők használatában az a követelt egyhangúság százszorta s tízszer 

százszorta annyi esetben fordúl elé, mint a miénkben, t. i. mindannyiszor, a mikor 

jelző és jelzett azon egy declinátió alá tartozván, végzeteiknek szükségkép 

egyezniök kell
9
). Nem akarok az ilyekre, mint: ,,o fortunatam natam me consule 

Romam” [8] hivatkozni, torzképről egy nyelv jellemére következtetni szintoly 

hiba volna, mint satyrákból egy ország vagy nemzet általános erkölcsi állapotára; 

– de nyissunk fel bármely görög vagy latin auctort, és számtalan példát lelünk 

állításunk erősítésére. És ha, teszem, egy persa, ki csak az imént tanult meg téltul 

görögül, azzal akarta volna meghálálni az athenaei vendégszeretetet, hogy 

eléálljon a Stoában vagy Akademiában, s figyeltetvén a görögöket nyelvök 

„csunyaságai”-ra, reformokra szólítsa fel s új törvényeket igtasson nyelvök 

rendszerébe, az ilyent, mint félkegyelmű embert, hajóra ültették és haza küldték 

volna. Nálunk, az igaz, máskép van; mert mi az ily kísértményeket legalább is 

tiszteletdíjakkal jutalmazzuk. De vigasztaljon harmadszor az, hogy a mutató 

törvényes használatában bizony nincs is semmi monotonia. Ezt csak azon dolog 

gyakori, sűrű és hosszadalmas eléfordúlta szülheti; a mutatóval való élés pedig 

helyes jó irályban oly gyér, hogy egyhangúságot nem okozhat. Teljes joggal s 

épen az imént adott értelemben utasíthatjuk ellenben vissza az állított hiba vádját 

azokra, kik elkerülése végett az „ezen, azon” formákat használják. Csak a ki a 

divat hatalmát ismeri, lehet képzete, minő igazán „iszonyú” bőséggel özönlék el 

irodalmunkat a felkapott azon-ok és ezen-ek
10

). Minden lapon, minden hasábon, 

minden kikezdésben hemzsegnek az álmutatók, kivált napi és heti lapjainkban, 

úgy hogy ha vörös betűvel nyomatják, az egész ív elvörösödik velök, megjárná 

báli köntöskelme-mintának. Közelebbről, úgy látszik, kezdik a divat vak utánzói is 

sokallani; de az igazítás csak abban áll, hogy egy hibát mással cserélnek. Az 

„ezen”-ek egy része helyett t. i. a csupasz „ez” vagy „e” mutatókat veszik fel, 

melynek korlátolt használatáról ezen kikezdés elején már megmondám a mondani 

valót. A monotonia gyérűlt ugyan egy keveset, de az igazi mutató nem nyerte 

vissza az őt jogosan illető helyet. 

Az aránylag messzebbre mutató „amaz” és a még közelebbre mutató „imez” 

szócskákat elég lesz megemlítnem, azzal a megjegyzéssel, hogy szokás szerint 

                                                 
9
 Tessék egybevetni: ’Ae… taÙt¦ perˆ tîn aÙtîn g…gnwse. – P£ntej ¥n?rwpoi tù ¢utù 

trÒpJ ¢ga?o… e„sin. – TÕ lšgein aˆ tÕ pr£ttein oÙ taÙtÒ ™stin. – T…j toÚtwn tîn b…wn 

¼distoj; –’En dὲ  toÚtJ tÕ toà ’ApollwnÒj ™sti mante‹on. [9] 
10

 Csak egy kis szelid mutatványnyal szolgálok: Vagy nem kiskorú-e azon egyén, . . . . ki 

bámulatra ragadtatik, ha táv- vagy górcsőbe tekint, a természet azon erőiről azonban, melyek itt 

működnek, a tünemények összefüggéséről s azon természeti törvényekről, melyek nyomán ezen 

eszközök készítvék, mit sem tud.” – Fordítsa csak le németre – „derselbe”-vel sat. – meglátja, 

mily remek mű válik belőle. 
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ezeknek sem válogatják a helyét, hanem széltiben használják az a, azon, ez a, ezen 

helyett csupa tarkaságból. 

II. Azonosság-jelzők: azon, ezen. Minden értelmezés helyett, mi vitát kelthetne, 

csupán latin és német synonymáival magyarázom. Ezek: idem, eadem, idem; 

derselbe, dieselbe, dasselbe. A kik azt az üdvetlen zavart folytatják, mely a 

szabatos nyelvet ennek a jelzőnek mutató gyanánti használatával idétleníti, 

azoknak nem mondok egyebet, hanem: „bocsáss meg, Uram, nekik; mert nem 

tudják mit cselekesznek!” [10] 

Az elhalasztott, de el nem maradó megvítatást akkorra hagyom, mikor a 

vonatkozó szócskát – (sem „névmás”, sem „visszahozó”) – fogom tárgyalni
11

). 

III. Birtok-jelzők: az én, a te, az ő, a mi sat. – Silány eszméje volna a magyar 

nyelv szerkezetéről, a ki ezeket csak pleonasmusoknak, sallangoknak tartaná. 

Nem; „a botom” s „az én botom” két különböző árnyalat példái. Az elsőben a 

„bot” viseli az accentust, a másodikban az „én”, mely mint jelző elsajátítja azt a 

jelzetttől. Szükségét kimutatja egy concret példa. A. Ki akar menni a háztól, s 

szolgáját szólítván, mondja: „hozd ki a botot!” – Sz. „Melyik botot?” – A. 

(Ostoba!) „az én botomat!” – Világos, hogy „a botomat” csupán magára nem tenné 

meg a kellő szolgálatot, sőt magyar fülnek nevetségesen is hangzanék. Vagy 

vegyük ezt: „Vezesd ki a fiam lovát, s tedd reá az én nyergemet.” – Lehetne ezt 

máskép mondani? – Kihalt lenne minden nyelvérzék abból a magyarból a ki nem 

fogná fel az értelmi – nem csak árnyalati – különbséget ezekben: „Ez nekem 

véleményem” (t. i. csak is véleményem, nem tudomásom, vagy kategorikus 

állításom). – „Nekem ez a véleményem.” – „Ez az én véleményem.” Mily 

mesterséges constructiókhoz kellene folyamodni akár árja, akár sémiféle nyelvnek, 

ha a miénknek ezt a bámulatos szabatosságát és könnyűségét akarná utánozni! 

Minthogy pedig ama nyelvek tudósai előtt a miénknek accentus és szórendezés 

által eszközlött fogásai ismeretlenek, a mi nyelvészeink sem akarják figyelmökre 

méltatni. A tudományos szajkóság vagy szajkói tudományosság pedig nem csak 

nevetséges, hanem ily tárgyban ártalmas is. 

IV. Elegyes jelzők. Így jobb lesz neveznünk az ilyeket mint: némi, némely, 

nehány, valamely, minden sat. mintsem határzatlan névmásoknak. ,,Névmások” 

nem, mert nincs oly szó a világon, a melyről azt lehetne állítni, hogy helyette 

használjuk akármelyikét is az idézetteknek. „Határzatlanok” pedig csak annyiban, 

hogy annak a csoportnak, a melybe összetéringetik, nem adtak nevet a 

grammatikusok. Ilyes eljárás azonban a rendszerezésben – a nyelvtanon kivül – 

hallatlan; a logika törvényeivel pedig merőben ellenkezik. Megjegyzéseim 

hozzájok a következők: 

a) Egy részöket az igazi jelzők sorából ki kell rekesztenünk, mivel nem vonják 

magokhoz a jelzett név accentusát. Ilyen a „némi” általában. Némi állat. Némi 
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 Tárgyaltam röviden és kimerítetlenűl valahol, de nem tudom már hol, mert régi dolog, és 

„multa senem circumveniunt incommoda.” [11] 
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erény. – „Néhány” hol kap accentust, hol nem. P. o. Néhány juhot vettem a 

vásárban. – Ellenben: „Néhány évet töltöttem távol a hazámtól” – „Valahány”, 

„valami” (mint jelző) sohasem accentuáltak. – „Minden” rendszerint igazi jelző, 

de ebben a szólamban: „Minden ok nélkül”
12

), vagy „minden igaz ok nélkül”, nem 

kap accentust. 

b) Sokan a „néhány”-t nehánynak írják. Rosszúl, mert a né-nek épen az a 

szerepe ebben a szóban, a mi ezekben: némi, némely, néha, néhol. Közbevetve, 

hasonlót mondhatni a netalánról, melyről hibásan írja a M. Ny. Szótára, hogy 

legszokottabb értelme am. nehogy vagy hogyne.” Nihil horum. [12] 

 

 

5. §. A NEVEK JELZŐI. (Folytatás). 

 

c) Névmellék. (Adjectivum). 

 

Ha a grammatikák sorát követnők, előbb a számneveknek kell vala külön 

helyet mutatnunk. De biz én nem tudok sem oly jegyet, sem oly osztó elvet, mely 

a számneveknek a „partes orationis” [13] közt saját rovatot biztosítna. Sőt oly 

csoportot állítni a többiek közzé, melynek alcsoportjai épen és egyenesen a vele 

coordinált rovatok alá tartoznak, merőben rendszerellenes. Azért hát a számok is, 

ha adjectivumok, osztozzanak a többi adjectivumok helyén és sorsában. 

A névmellék a jelzőnek typusa: legtökélyesben megfelel a jelzőség általános 

fogalmának, legkevesebb esetben hág ki törvényszabta korlátai közől. De mégis 

fordúl elé néha ily eset, melyet azon nem nyelvészeti kivételnek, hanem rhetorikai, 

akár, ha tetszik, költői kinövésnek (buja hajtásnak) tekinthetni. Midőn a névmellék 

oly jegyet jelent, mely a vele jelzett – igazában jelzettnek látszó – fogalomban 

magában már megvan, világos, hogy a két szó együtt sem jelel alsóbb fogalmat, 

mint a név magára; a névmellék tehát ily esetben a jelző tisztét nem teljesítvén, 

jogát sem követelheti: azaz a jelzett név accentusát nem ránthatja magához. 

Példák: a szép páva, a szép rózsa, a fehér liliom, a ravasz róka, a kegyetlen tigris, 

a vérengző oroszlány, a hállószövő pók s számtalan más. Sőt ide számlálnám a 

Homerus stereotyp jelzőit is, minők a fehérkaru Héré, gyorslábu Achilleus, 

rézvértes Acháiok, sok-csúpu Olympus, s több ilyek minden lépten nyomon. 

Az oly tökélytelen jelzők accentuálását már csak szavalás tekintetéből is 

meghatározni szükséges ugyan, de nehézséggel jár; mert a közbeszédre, melyben 

ezek a flosculusok igen ritkán fordúlnak elé, nem hivatkozhatni. Annyi bizonyos, 
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 Budenz atyánkfia a szövegbeli két szólamot germanismusokká akarta bélyegezni. Nem 

vitatkozom felette – egyszerű tagadás is elég – hanem csak alkalmat veszek kimondani, hogy 

egynemű, egyforma szólam a legkülönbözőbb két nyelvben is létezhetik, s mind a kettőben 

lehet eredeti: abból az egyszerű okból, hogy mind a kettőt ember beszélli. A translatio sensus, a 

metaphora, is két nyelvben, még a legrokonabbakban is rendszerint másutt és máskép működik; 

még is bukkanhat, bukkan is két különböző nyelvű, egymástól függetlenűl, azon egy képre. 
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hogy az accentust máskép kell alkalmazni mint a szabályos esetben, mert 

különben félreértést szülne. Lehet pedig kétképen: vagy a (pseudo) jelzőt és a 

jelzettet egyaránt, vagy csak az utóbbit egyedűl accentuáljuk. Én a 

körülményekhez szabott válogatással mindeniket jónak tartom; de a választásra 

vezérelvet adni nem merek, s úgyvélem bátran reá bízhatni a romlatlan 

nyelvérzékre. Csak magam megértetése kedviért koczkáztatok egy példácskát. 

Valaki egy kert leirásában ezekkel a kifejezésekkel élhetne: „Ott díszlett a szép 

rózsa, a pompás liliom, az óriásvirágú napraforgó, a változatos georgina s. t. eff. 

Ezekben az accentusokat csupán csak a jelzett nevekre tenném, mert világos, hogy 

epithetumaik valóban csak sallangok, s a fő czél a virágfajok elészámlálása. 

Ellenben az ilyekben: „Te ravasz róka!” – (Egy hódító vagy zsarnok tettei 

eléadásában:) „Vérben úszott a kegyetlen tigris!” jelzőt és jelzettet accentuálnám a 

szavalásban. Látni való ugyan is, hogy a mondó fő czélja a „ravasz”-ban, a 

„kegyetlen”-ben már el van érve, tehát accentus nélkül nem maradhatnak. Igen, de 

a „róka” és „tigris” sem csupa, szorosabban meghatározandó alapfogalmak, mint a 

rendes esetekben; hanem mintegy illustrátióúl szolgálnak az eleikbe helyzett 

jelzőknek s mintegy ők szűkítik meg a „kegyetlen”, a „ravasz” által szélesben, 

határzatlanabbúl jelelt fogalmakat. Ez okból accentusukat meg kell tartaniok. 

Megtörténhetik mindazáltal, hogy a jelző nem azt az imént jellemzett henye 

szerepet viseli, hanem valódi kötelességet teljesít, és még sem veszi át a jelzett szó 

accentusát. Mondhatná pl. valaki: „Tíz napig”, „három hétig” vagy „hat hónapig” 

– stb „időztem Pesten.” Számpéldát vettem fel, minthogy valamennyi jelző közt 

számnevet legkevésbbé képzelhetni henyének. Mi módon csorbíthatjuk meg hát az 

accentushoz való jogát? Az anomalia magyarázata végett jusson eszünkbe az 

accentuálás fő és alaptörvénye, mely szerint a mondó azt a szót accentuálja, a 

melyik a halló előtt ismeretlennek itélt körülményt fejez ki. Ez a törvény 

szabályozza az egyszerű mondatban, mint láttuk, a szók rendjét is a mi 

nyelvünkben. E törvény alkalmazása és további kifejtése kimutatja azt is, hogy 

egymással kapcsolatban levő két szó adva levén, a mondó rendszerint arról teszi 

fel, hogy ismeretlen a halló előtt, a melyik a másikat határozza. Így egy nevezőből 

(sőt más inchoativumból is) és igéből álló legegyszerűbb (vagy alap) mondatban 

az igéről; így az alany és tulajdonítmány viszonyában álló két szó közől az 

utóbbiról; így az ige és határzója közti kapcsolatban a határzóról. Na már a név és 

jelzője közt épen ez a viszony van, mert a jelző tagadhatatlanúl határzója a 

jelzettnek. Természetes hát, hogy rendesen a jelzőt veszi ismeretlennek a mondó, 

következőleg arra is helyzi az accentust. 

Mind ezek rendszerint, mondhatni szabályosan, így vannak. De a rendes állapot 

nem zárja ki az oly eseteket, melyekben az accentuálás épen ellenkezőleg történik. 

„A gondolat repül”, mondja X. – „A gondolkodás, a megfontolás, elmélkedés 

természete épen ellenkező”, veti ellenébe Y., „hanem repül bezzeg a képzelődés!” 

s az igéről a nevezőre, a mondat zöméről az inchoativumra teszi át az accentust. – 

„Jancsi, te bolond vagy!” mondja szabályosan Pista, mit Jancsi azzal viszonoz, 
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hogy: „bolond az apád!” a tulajdonítmány helyett az alanyt accentuálván. Mind a 

két esetben ismeretlennek gondolja a viszonzó a mondót az accentuált szó jelelte 

körülménynyel. Y. azt teszi fel X-ről, hogy nem tudja, hogy a képzelődés 

különösen, nem a gondolat általában az a mi repül. Jancsi pedig újságot vél 

mondani Pistának azzal: hogy ennek „az apja bolond”, s felelete annál élesebb, ha 

maga is meg van győződve róla, hogy az illető személy igenis tiszta, józan eszű 

ember. 

Így veszti el néha a jelző is accentusát és adja át a jelzettnek, mely 

megfordításban ismét a tudva és nem tudva levőség játszsza a mérvadó szerepet. A 

kertről hozott, fennebbi példában, minthogy a kert szépségét a benne díszlő 

tárgyak szépsége teszi, az elészámlált virágok különbféle, de természetökhöz 

szabott szépsége jegyeit, a kert szépsége általános megemlítése után mintegy 

ismerteknek teszi fel a mondó. Nem úgy a tárgyakat, melyek egyik szép kertben 

egyfélék, másban mások lehetnek, és ennélfogva a jelzőket közönösen mondva a 

jelzett tárgyak neveit aceentuálja. 

Sőt van egy eset, melyben a kivétel, mondhatni, szabálylyá válik, és az 

olyankor áll be, midőn t. i. a jelzők néminemű mennyiségeket, jelesen mértékeket 

jelelnek. Minden magyar ember egy kis helyet, egy kevés lisztet, egy falat kenyeret, 

egy pohár vizet, egy font dohányt, egy garasárú borsot sat sat kér. 

Az okát keresve az anomaliának, – mert egészben véve még is csak az, – nem 

leljük fel, elsőben, a tudott és nem tudott közti különbségben; mert e tekintben a 

viszony a jelző és jelzett közt mindenkép változhatik, s a szólam mégis változatlan 

marad. Nem, másodszor, abban, mintha jelző es jelzett fogalomnak már magában 

jegye volna, mert az ez esetben épen nincs úgy. Abban sem, harmadszor, hogy a 

szóban forgó jelzők nem módosítják a jelzett név jelentette fogalmat; minthogy a 

mennyiség leghatárzottabb kifejezései épen úgy nem mívelik azt, és még is 

nagyon ritka az eset, a melyben nem igényelnék és tartanák meg az accentust. 

Szóval az eddig elé állított elvek, ámbár teljes erejökben maradnak, a jelen eset 

kimagyarázására elégtelenek. Nincs hát más mód, hanem új elvet kell állítnunk, 

mely az elébbiekkel ne ellenkezzék, nem csak, de kiegészítse őket. Caknem 

önként kínálkozik itt az érdek, akár fontosság elve. A nyelvszellem t. i. vagy nem 

veszi tekintetbe az inkább vagy kevésbbé ismeretlenség viszonyát, vagy a mi 

egyre megy ki, jelző és jelzett eszmét egyaránt ismeretlennek vevén, a fontosbnak 

vagy érdekesbnek tulajdonítja az accentust. A tárgyalt esetben pedig a jelzett 

eszme világosan fontosabb, mint az a jóformán határzatlan mennnyiség, melyet a 

jelző fejez ki. – A ki jobbat tud, mondja meg. 

 

d.) A részesülő. 

 

Kevés példája van oly mostoha bánásnak, mint a milyenben a jelzők e neme 

részesűlt, úgy hogy már csak annál fogva is megérdemlené a nevét. Elvették tőle a 

mi az övé, neki nem való munkára kényszerítették, természetes szervezetét 
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kificzamították, s mindezek a nyelvmívelés és divat „tel est notre plaisir”-je 

nevében történtek. „Quod reliquum est lucri appono” [14], azt nyöghetné a 

szerencsétlen részesűlő a Terentius rabszolgájával. Itt azonban csak jelző 

minőségében tárgyalhatjuk. E tekintetben az említett három sérelem közől az elsőt 

ejtették meg rajta. Grammatikusaink ugyan is, kik Erdősitől Fogarasyig és Riedlig 

v. Szvorényiig idegen, főkép latin nyelvrendszerek festett üvegén át nézték és 

nézik a magyar nyelv alkatát, az ó, ő ragú részesűlőt a latin ans, ens végű 

participiummal azonosították, és ez által értelméből kiforgatták a szerencsétlent. 

Ezzel az ebédlőterem, evőkanál, ivópohár, irószer, iróasztal, irószoba, hálósipka, 

hálóing, súgólyuk, itélőszék, kaszálórét, vetőbúza, s kitudja hány becsületes 

magyar szó ki van a nyelvből – lealább virtualiter – küszöbölve. Mit mondok, 

virtualiter? Sőt de facto [15], ; mert a nyelvmívelés majmolói egyfelől széltiben 

írják: étterem, írszoba, írszer, hálköpeny, súglyuk, sat; másfelől számtalan esetben, 

melyben a nyelvszellem s az analogia a részesülő használatát javaslaná, oly 

szörnyetegeket látunk, mint ha „ebédlési termet”, „evési kanalat” „ivási poharat”, 

„írási szert”, sat mondanánk. Kinyitom p. o. a legközelebbről kezembe akadt 

hetilapot, s elém tátog a „lélegzési műszer”, a „hallási szerv”, a „szaglási szerv!” 

Dictis pauca tibi e multis – Virg. [16] 

A dolog valósága az, hogy igetörzsökből, ó, ő ragganem csak lehet, hanem csak 

is azzal kell jelzőt alakítnunk, valahányszor a jelzett dolog amaz ige jelentette 

cselekvénynek eszközéűl szolgál, akárminő viszonyban lenne is hozzája mint 

határzó, ha mondat formába öltöztetnők az illető szólamot. Ebédlőterem, a 

melyben ebédelnek ; evőkanál, a melylyel esznek ; ivópohár, a melyből isznak ; 

vetőbúza, a melyet vetnek (illetőleg vetésre használnak ; mint „vágómarha”, a 

melyet levágásra szántak ;) kaszáló rét, a melyen kaszálnak ; tekintő (hely), a 

honnan szét tekintenek ; akasztófa, a melyre akasztanak; gyűlő hely a hová 

gyűlnek; áztató lé, a melybe áztatnak; szagló szerv, a mely által szagolnak; átjáró 

híd, a melyen átjárnak: Kell-é több? S mindezeket eldobják, s nyomorék 

szólammal helyettesítsük azért, mivel latin participiumokra fordítva rossz latin 

szólamokká lennének? Apage! [17] 

Kényesebb kérdes a múlt részesűlő képű jelző dolga. „Rántott csirke” – „sült 

galamb” – azt mondják világosan, hogy a csirke meg van rántva, a galamb meg 

van sülve. Tehát nem csak múlt, hanem szenvedő is a jelző részesűlő értelme. 

Ellenben: „sokat szenvedett ember”, – „világot látott férjfi” oly embert, a ki sokat 

szenvedett, oly férjfit, a ki világot látott, jelentenek. Itt hát a részesűlő cselekvő 

értelmet látszik váltani. Mit mondjunk? Én, feltéve hogy magyaroknak szólok, 

csak annyit, hogy általán fogva a múlt részesűlővel jelzett valaki vagy valami 

szenvedő viszonyban van a jelző jelelte cselekvényhez. De a nyelv szelleme ezzel 

a szabálylyal nyűgözve érezvén magát, szeret néha cselekvő szerepet is 

tulajdonítni a jelzettnek, s ezt úgy eszközli, hogy a múlt részesűlő jelző mellé 

(tulajdonkép eleibe) egy másod jelzőt ád, még pedig accusativus formában, s ez 

által cselekvő, múlt részesűlővé bélyegzi a jelzőt. „X. a társaságban csak 



 

372 

 

szenvedett, de semmi előzékenységet sem tapasztalt férjfi.” – Meg kell még 

jegyeznünk, hogy a tisztán középigék múlt részesűlői az általános szabály alá 

esnek kivétel nélkül, mint: „volt remény”, „múlt idő”, „holt test.” 

 

 

6. §. A NEVEK JELZŐI. (Folytatás.) 

 

e) Név, mint jelző. 

 

Ha a felosztások hinárjába nem akarunk keveredni meg kell érnünk e fő czím 

alatt két rovattal. Az elvet az a tekintet szolgáltatja ki, hogy a név (köz neven: 

főnév), mint jelző, vagy minősítő, vagy birtokos szerepet visel. Lássuk egymás 

után. 

I. Név, mint névmellék. Néhány példa kimutatja mind azt, hogy minő eseteket 

veszek fel e rovat alá, mind a köztök való megkülönböztetés nehézségeit: Ilyenek: 

Ferencz császár, Mátyás király, herczeg Eszterházy, gróf Széchenyi, báró Perényi, 

Máté pap, Varga kapitány, a képíró Barabás, arany óra, vaslapát, aczél tengely, 

bőr nadrág, fő ispány, alelnök. Értelmezés helyett csak arra figyeltetem az olvasót, 

hogy mindenikben felleli ezt a typust: oly vagy az a jelzett a ki (vagy a mi, vagy a 

mely) a jelző. P. o. az a király a ki Mátyás; az a Széchenyi a ki gróf; az a pap a ki 

Máté; oly tengely, a mely aczél; az az ispán, a ki fő
13

). Minden esetben tökélyesen 

megfelelnek az így használt nevek a jelzők fogalmának: a jelzett név alatt rejlő 

fogalmat hozzájárulásokkal alábbi fokra szállítják, az accentust róla magokhoz 

rántják, és elől állanak a jelzőn. Alkalmazását az olvasóra hagyhatom bízvást, és 

csak annyit jegyzek meg, hogy más, itt netalán nem érintett esetben is, t. i. 

valahányszor szükségét érezzük, hogy nevet jelzőűl alkalmazzunk, ama három 

vonás biztos kriteriumúl szolgál, s megnyugtathat, hogy helyesen cselekedtünk 

azaz nyelvünk szelleme ellen nem vétettünk. Példáúl: ha egy történelmi vonást 

akarnánk elbeszéllni Mátyás császárról, minthogy nálunk a Mátyás névre a király 

Mátyás ötlik kiválólag a halló eszébe, bízvást kezdhetnők elbeszéllésünket így „a 

Császár Mátyás” t. i. az a Mátyás a ki császár volt
14

). 

                                                 
13

 Megfelel ez a szanszkrit szerkesztvények között annak a formának, melynek nyelvészek 

tatpurusa (– azaz ember) nevet adtak. A másik nevezetes formának: bahuvrihi (sokrizsű) 

megfelelő szólamról alább a másod jelzők alkalmával teszek említést. 
14

 Az itt tárgyalt szólamokhoz hasonlítnak külsőleg azok az esetek, melyekben két név közt 

nincs jelzői viszony, hanem egyik név inchoativum képét viseli, másik a mondat zömébe 

tartozik, mint határzó. Ezeket szóbeszédben épen nem fogja magyar ember amazokkal 

összevétni, írásban pedig, hol az accentus nincs kijelelve, igen csekély figyelem is megóv a 

tévedéstől. Szigligeti drámájának e czíme felől: „Mátyás király lesz,” csak is tudós ember 

tarthatott az akadémiában elemző értekezést, melyben az vítatta, hogy nem lehet voltaképen 

tudni, mikép kelljen olvasni, illetőleg accentuálni. Együgyű magyar ember a színlap előtt 

megállva, tétovázás nélkül olvasta és értette imígy: „Mátyás király lesz. 
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Jőnek az interpellátiók. Első az, hogy kifeledtem az ilyenformákat, mint „Lázár 

a pásztor”, – „Öcsém összeszidott, a goromba”, – „Társam megcsalt, az átkozott!” 

sat. Uti figura docet [18], nem. Sőt, ha tetszik emlékezni, már előlegesen – a jelzők 

általános tárgyalásakor hivatkoztam is az oly esetekre, melyekben – rendkivűlileg 

– hátul kerűl a jelző a jelzetten. Hanem igaz, hogy a névmellékek alkalmával 

elmulattam emlegetni, most hát egy füst alatt hadd lelje magyarázatát – a 

pongyolaságban. Igenis, valamint az ilyféle szólamokra: „Nem láttam egyet sem.” 

– Nem volt ott senki se” stb, csak az adott alkalmat, hogy a szóló nem kezdvén 

elegendő megfontolással a mondatot, az első példában „egyet sem”, a másodikban 

„senki se” helyett egyszerű „nem”-mel fogott belé, s mondás közben vevén észre a 

hibáját utólagosan ütötte helyre a dolgot, úgy történt az a kérdés alatti esetekben is. 

Tegyük, hogy a feljebbi szólónak nem jutott elég koráni eszébe Mátyás 

kétértelműsége, s a csupasz neven kezdi elbeszéllését. A név kimondása alatt 

hirtelen eszébe jut a megkülönböztetés, és igazítólag, mintegy zárjelben veti 

utánna: „a császár.” Ilyen a feljebbi példák elseje is. A más két példában már nem 

annyira a feledés és ennek helyre hozása, hanem a mondat tartama alatt megújúlt 

bosszúság vetteti oda a – nem igazító – hanem fokozva minősítő jelzőt. – Hallani 

ilyeneket is: „Voltam én kertben, szépben”, láttam ott virágot sokat, gyepet zöldet, 

bokrokat árnyékosakat, fákat sudarakat!” Meglehet, hogy Imre Sándor tagtársunk 

szereti
15

); de bizony ha rhetorica figúránál meg engedjük is, de magyar mondat 

szabályának nem tarthatjuk. 

Második interpellálás: ha hallottam-é valaha valakitől, hogy így accentuált 

volna: „gróf Zichy, báró Prónay” sat, már a mint én kivánom? Biz’ én nem merem 

mondani, hogy hallottam volna, de nem is csuda, ha nem. Mert magát a dolgot és 

accentusát a némettől vettük át, – második kéztől, mert ő is a francziától tanulta, 

kinek nyelvében igen is természetes a comte de Montalambert, baron de 

Humboldt, prince de Joinville.” De származzék akárhonnan, olyan nagy legyen-é 

az idegen s a miénktől nem egy pontban átmérőileg különböző nyelvek tekintélye, 

hogy nyelvünknek legsarkalatosb elvét megtagadjuk érette? És minthogy 

meggondolatlan utánzás útján egy pár pontban még a közbeszédbe is bekapott a 

hiba, azért a „bévették” semmit érő erősségét ide is kiterjeszszük, s törvényesítsük 

a törvénytelent? Azt vélem, ne biz azt! Annál kevésbbé, hogy számos más 

esetekben a köz szokás is híven ragaszkodik a nyelv szelleméhez. Vala egykor 

Kolosvárt öt Pataky, a társadalomban mindenik jeles állást foglalt férjfiú. Ezeket a 

köz beszédben állandóúl így különböztették meg: „doctor Pataky, főbíró Pataky, 

policzáj Pataky, szép Pataky, és ügyvéd Pataky.” Legyen hát „gróf Széchenyi !” 

                                                 
15

 L. Figyelő i. h. hol az 5. jegyzésemben olvasható helyet így folytatja Imre: „Ily szép az 

erdélyi megszólításokban az édes utóltétele – s erőteljes a magyar népnél is: álmomban tüzet 

láttam nagyot. Furcsa! a mi írónknak „erőteljesség,”, az előttem pongyolaság! – A mi az 

erdélyi: „Apám édes”-t illeti, nagyon ritkán és kevés esetben használt szólam, s annak a kornak 

a maradványa, melyben az erdélyi aristokratia társalgó nyelve német volt. 
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De ne legyen! azt mondja a harmadik interpelláló, mert a Magyar Nyelv 

Rendszere már kellőleg szabályozta ezt az egész ügyet, s ott nincs semmi említés 

az én javaslatomról. Nincs biz’ ott, mert a m. nyelv idézett codexe az accentust e 

tárgyban ignorálja, s egyáltaljában keveset vesződik az accentuálás befolyásával a 

szófűzésre. Még abban a kevésben is több a hiba, mint a jó. De lássuk a codexnek 

illető paragraphusát: „A gróf, báró, herczeg, idegen természetöknél fogva a 

sorozatban is idegen szabály után” (igazabban: szerint) „rakatnak el többnyire, s 

így mondatik: g r ó f Nádasdy, b á r ó, Perényi, h e r c z e g Eszterházy, d o c t o r 

Szombathy, a magyarabb: Nádasdy g r ó f, Perényi b á r ó, Eszterházy h e r c z e g, 

Szombathy d o c t o r helyett.” Na már itt nem lehet tudni, vajjon a ritkított betűk 

(gróf) sat jelentik-e, a „nyomosítást” („kiemelést”), vagy nem. Ha nem, nincs 

semmi haszna a szabálynak, mert nem tudni mi a jelző, mi a jelzett a példákban. 

Ha pedig igen, merőben hamis mind a két része az állításnak. Ugyanis, gróf 

Nádasdy, hasonló renddel németűl: Graf Nádasdy; francziáúl: comte de Nádasdy. 

Az utóbbiak mind kettejében a gróf a jelzett, a tulajdon név a jelző; holott a 

magyarban ellenkezőleg „gróf” a jelző, a név a jelzett. Idegenszerű csak úgy lesz, 

ha imígy accentuáljuk: „gróf Nádasdy.” A magyarabbnak állított „Nádasdy gróf” 

jelelésünk szerint accentuálva azt tenné: Nádasdy ist ein Graf; mi aztán nem jelző 

és jelzett közti viszonyt mond ki, hanem alany és tulajdonítmány köztit; nem is 

minősített határzó, hanem független egész mondat. 

Aztán vannak még más megfontolni való körülmények. Concret példát véve: 

Nagy-Károlyban nem fogják mondani: Károlyi gróf, sem Gyulán: Wenckheim 

gróf, hanem egyszerűen csak „a gróf.” Épen mint a római csupán „urbs”-t mondott 

urbs Roma helyett. Vagy Francziaországban egyszerűen „Empereur”-t, 

Poroszországban „Der König-”et mondanak. A felsőbb fogalom alatt a szokás az 

illető alsót érteti jelzőre nincs szükség. Van ellenben ezekben: „Károly gróf”, 

„József gróf”, a nevezett családok tagjai megkülönböztetésére. Másfelől, teszem 

N.-Károlyban is lehet emlegetni „gróf Károlyit”, miután „nem gróf” Károlyiak is 

széltiben ismeretesek az országban. De tévedés volna a szólam különbségei okát a 

vezeték v. keresztnevekében keresni. 

A M. Ny. Rendszere idézett helyén még ezt is olvassuk s „a gazda”, „mester” 

rendszerint puszta keresztnevek után tétetnek: „István gazda”, „János mester”. 

Ez az állítólagos szabály olyan elhamarkodott, nyer inductió, a milyen az egész 

könyvben a legszámosabb esetben pótolja a gondos elemzés hiányát. A felhozott 

példák ugyanis megszólító szólamok, és „gazda”, „mester” a társadalom bizonyos 

rétegében a megszólító „úr helyettesei. A keresztnév használata pedig általában a 

familiaritás színét viseli, mint tudva van. 

II. Birtok-jelző. – Nem adtam neki más nevet, mint a mit feljebb ez úgynevezett 

névmások alkalmával; mert bizony ezekben: „az én házam” s „a szomszéd háza” a 

jelzők tökélyesen egytermészetűek. 
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Hanem más és igen igen fontos kérdés áll itt elé. Az t. i. hogy lényeges-é a 

birtokos név mellett az ottan ottan eléfordúló nak, nek, rag? És továbbá akármelyik 

esetben, mikor helyes a használata, mikor nem? 

Mielőtt a kérdés megoldásához fognánk, legyen szabad a mathematikusok 

példájára egy úgynevezett „lemmát” bocsátani előre. A lemma ez: 

Az egyszerű, ú. m. igéből s jelzőtlen határzókból álló mondatban eléfordúl 

olykor az az eset, hogy két határozó azon a viszonyon kivül, melylyel mindenikök 

külön az igéhez van kötve, egymáshoz is határozott szoros viszonyban áll. 

Ezt a jelenséget persze nem csak a magyar nyelvben, hanem az idegenekben is 

széltiben felleljük; legszembetünőbb pedig a flectáltakban. Ki nem látja ugyan is, 

hogy nem csak ebben: „Homo est mortalis” [19], hanem az ilyekben is mint: 

„Quae suum Consulem hostem judicaverunt” (Cic.) [20] a concordáló szók alany 

és tulajdonítmány viszonyában vannak egymás közt; holott mind a kettő 

egyszersmind regimenje a verbumának. Ezekben: „Lupus est homo homini.” 

(Plaut.) [21] – „Homo homini deus est (Caecil. ap. Symm.) [22] – Vt enim nec 

domus, nec Respublica ratione quadam et disciplina designata videatur, si in ea 

nec recte factis praemia extent ulla, nec supplicia peccatis” (Cic.) [23] – a kijelelt 

szópárok egymásközt és az igéjökkel egyformán szoros viszonyban vannak. 

Nevezzük hát, minthogy későbbre hivatkoznom kell reá, kettős viszonynak 

Most már szálljunk a dologra. 

Tagadhatatlan elsőben, hogy az igazi jelzőt közel a jelzett eleibe helyezzük; 

tagadhatatlan másodszor, hogy accentuáljuk; tagadhatatlan végre, hogy a 

birtokviszonyt az által jeleljük, hogy a birtok nevét személyraggal toldjuk meg. És 

én azt mondom, hogy ez a két vonás elegendőleg és félreérthetetlenűl bélyegzi a 

birtokviszony kifejezésében a jelzőt és jelzettet. Nem is mondotta ezeket: a 

szomszéd háza, az ég csillagai, a madarak tolla, az apostolok cselekedetei soha is 

magyar száj máskép, csak így – szórend, ragozás és accentus tekintetében. 

A nak, nek rag tehát, mint netalán genitivusképző a birtokviszony jelelésére 

számos esetben felesleges, szükségtelen; tehát nem lényeges: „A szomszédnak 

háza”, „az égnek csillagai” – sat idegenszerű magyartalan szólamok. 

Igen de szintoly tagadhatatlan az is hogy lehet mondani és mondják is a magyar 

nyelvérzék tökélyes helyeslésével: – „a háznak a fedele égett el” – „a 

szomszédnak ellopták a lovát”, – „színét se láttam a pénzednek”, – „egeknek 

fényes csillagai”: Mindezekből és számos ilyenekből az látszanék, hogy a nak, nek 

csakugyan „sajátító rag” szerepét viseli olykor. 

De bizony csak is látszik, s gondos elemzésnek az az eredménye, hogy valódi 

„sajátító rag” a magyar nyelvben nem létezik, s ennélfogva genitivus sem. A nak, 

nek tehát minden esetben csakis tulajdonító, dativusi rag. 

Úgy de a dativus, melynek ellenmondás nélkül ragja a nak, nek, valamennyi 

határzó között a legbizonytalanabb értelmű. Nem csak a mi nyelvünkben igaz ez 

róla, hanem kisebb-nagyobb mértékben más, még a legtökélyesebb nyelvekben is, 

a hol megfelelői léteznek. Ez az, a mi elemzését oly csekély eredményűvé, 
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értelmezését, mondhatni, lehetetlenné teszi. Nem bizonyítgatom, mert a kinek a 

nyelvészetben tovább ér gyökpiszkálásnál a láthatára, úgy is meg fog érteni. 

Csupán csak a latinbeli soknevű dativusra hivatkozom, meg nyelvünkből idézek 

egy pár tanulságos példát. „Nekem ne beszéllj” azt mondja vitatkozás közben X. 

Y-nak. Nem azt teszi az, hogy neki ne beszélljen, azaz hozzá ne szóljon, hanem, 

hogy amennyiben rajta áll, megtiltja X. Y-nak a beszédet. Az apa inti a fiát: 

„nekem többet fára ne mászsz!” Nem feleli imez azt: „hiszen nem is apámnak 

mászok a fára”; mert tudja mit akar a „nekem”-mel mondani: t. i. hogy meg ne 

lássa többet, hogy a fiú a fára mász. 

Ilyen az a felhozott példa is: „A szomszédnak ellopták a lovát”; mert világos, 

hogy nem „a szomszédnak” a rag tulajdonító értelmében, hanem a szomszédtól 

lopták el. De szint oly világos az is, hogy nem sajátító rag az ezen példabeli rag, 

mert hasonló szólamban: „A szomszéd elvesztette lovát”, nyoma sincs a 

sajátításnak; holott egyébaránt mindkét példában ki van fejezve az is, hogy „a 

szomszéd” volt a ló birtokosa; de egyedűl csak a birtokhoz járuló személyraggal. 

Mi hát itt a nak? – Egy közönös rag, mely azt jelenti egyfelől, hogy „a 

szomszédnak” az igéhez járuló határzó, de nem nevező; másfelől pedig 

figyelmeztet, hogy ez a határzó viszonyban van azon mondatbeli más határzóval 

is, melynek a személyragjából aztán megtudjuk azt is, hogy a viszony köztök 

birtokviszony. 

E szerint e példával s számtalan hasonlókkal a feljebbi lemmában jellemzett 

esetben vagyunk. „A szomszédnak” tehát kettős viszonyú határzó. Épen úgy a 

példamondat következő változataiban: „A szomszédnak a lovát lopták el”, és „A 

szomszédnak lopták el a lovát.” 

A szabály hát az: valahányszor a határzó birtokos képiben jelen meg a 

mondatban, és kettős viszonyú, nak, nek járul hozzája minden tekintet nélkül az 

accentusra. 

De vannak esetek, melyekre sem a magyarázat, sem a szabály nem illik. 

Ilyenben van a korábbi példák közől a harmadik: „Színét se láttam a pénzednek,” 

Itt ugyanis „a pénzednek” a legtágabb értelemben sem határzója a „láttam”-nak, 

tehát csak a személyragos „színét”-tel lehet viszonyban, De a „nek” ezuttal sem 

visel más szerepet, mint az első esetben: t. i. figyeltetésűl szolgál, hogy a 

mondatbeli személyragos határzóval jelelt birtoknak „a pénzed” a birtokosa, tehát 

„a pénzednek” jelző. 

Az adott körülmények közt tehát szükséges jele a jelzőségnek a kérdéses rag, 

hogy kimutassa, többek közt melyik a birtokosa a személyrag jelelte birtoknak. De 

ez a szükségesség a nak, nek természetét nem változtatja, tulajdonítóból sajátítót 

nem csinál, hanem más jegy hiányában csak ismerteti vele a jelzőt. S épen ím e 

jegyek fogyatkozása teszi az imént említett körülményeket. A birtokjelző jegyei t. 

i. 1-ször az, hogy elől áll a jelzetten; 2-szor, hogy közetlenűl előtte áll; 3-szor, 

hogy a jelzett név accentusát magához ragadja. 
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Ha az elészámlált kellékek közől az első vagy harmadik hiányzik, azonnal beáll 

a szükség, hogy tulajdonító raggal figyeltessük a hallót az illető szónak birtokosi 

természetére. A második kellék hiánya magára nem teszi szükségessé ezt a 

figyeltetést egy esetben: t. i. ha a birtoknév előtt valami lényegtelen jelző áll, mely 

az accentust nem igényli. A mondott körülmények keletkezésére az az eset ád 

alkalmat, midőn a mondat czélja a birtokos jelző helyett a jelzett birtok vagy 

ennek más jelzője kiemelését kivánja meg. A kiemelést pedig itt is, mint az 

egyszerű mondatban az egyszerű határzókét, a feltett kérdéssel igazolhatni. 

Ilyenkor az is gyakran megesik, hogy a jelző és jelzett a mondat két fő része, ú. m. 

az inchoativum és a mondat zöme közt megoszlik: egyikök az elsőben, a másikok 

a másodikban foglal helyet. Peldák: 1) Szabályos jelző. A ló lába megfájúlt. (Mi 

történt a ló lábával?) A ló lába fájúlt meg. (Mi fájúlt meg?) 

2) Ragos jelzők. A lónak megfájúlt a lába. (Mi történt a lóval?) A lónak a lába 

fájúlt meg. (Mije fájúlt meg a lónak?) A lába a lónak fájúlt meg. (Minek fájúlt meg 

a lába?) 

Most már hasonlítsuk össze a M. Ny. Rendszerbeli szabályokat a felebbi 

fejleményekkel. 

,,114. §. Sajátító „nek, nak.” – Már e czím is hiba, mivel, de strigis, quia non 

sunt, nulla quaestio fiat. [24] 

,,1) Midőn két főnév vagy főnévűl használt más név mint birtok és birtokos 

elválaszthatatlan viszonyban állanak egymással: a birtokos név nek, nak ragot 

veszen fel, a birtoknév pedig harmadik személyragot; p. o. Péter-n e k ház-a.” 

E szerint a kivételes eset adja a fő szabályt: a rendes, a fő eset a kivételek közé 

vándorol. – Mellesleg kérdem: miféle madár az: „elválaszthatlan viszony”? 

Létezik-e elválasztható viszony? – Továbbá ezekben: az én házam, a te kerted, a 

mi hazánk, az én, te, mi főnévűl használt nevek (pronomenek); házam, kerted, 

hazánk pedig kétségtelen birtoknevek, még sem járul „harmadik személyrag” 

hozzájok. Derék szabály az ilyen, még ha igaz volna is! 

„2) Ha a birtokos több s a birtok csak egy: ez utóbbihoz: a, e, va, ve, ja, je rag 

adatik; ha pedig a birtok több akkor ez: ai, ei, vai, vei, jai, jei ragot veszen fel, p. 

„erdélyiek-n e k fejedelm-ei (sic); magyarok-n a k király-a.” 

De biz ezt a szabályt se lehet megérteni, ha előbb már nem tudta az ember. 

Miután már a személyragok a 46. §-ban tárgyalva voltak, nem egyszerűbb s 

érthetőbb lett volna-e így szerkeszteni a 2) szabályt: 

Többes birtokos esetében a birtoknév csak az egyes birtokosnak megfelelő 

személyragokat szokta euphonia kedviért felvenni? 

De lássuk odébb: „Nagyobb érthetőség vagy nyomatosság kedviért azonban a 

birtoknévhez: ok, ök vagy aik, eik stb rag tétethetik; p. o. hol sok-százados agg fák 

Lóggó fodr-a i k a t suhogással lengeti a szél (Horvát Endre).” 

Szerencsétlen szabály, és, ha lehet, még szerencsétlenebb példa! Nem egy a 

megjegyezni való hozzájok. Elsőben is netalán „könnyebb érthetőség még 

megjárja, de „nagyobb érthetőséget” mikép lehessen mondani, azt már én nem 
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értem. Grimm bizonyosan nem írt volna: „grössere Verständlichkeit”-at. 

Másodszor tagadom, hogy az „erdélyieknek fejedelmeik vagy magyaroknak 

királyok” (helyesebben erdélyiek fejedelmeik, magyarok királyok) akár érthetőbb, 

akár nyomosabb lenne, mint „erdélyieknek fejedelmei”, „magyaroknak királya” 

(egészen jól: erdélyiek fejedelme, magyarok királya). Harmadszor, ez a kivételes 

egész szabály hamis. Negyedszer, a felhozott példa harmoniátlan, esetlen mondat. 

Ötödször, nem is illik arra, a mire idézve van; mert én nem hiszem, hogy 

érthetőség vagy nyomatosság kedviért írta volna „lomb”-jaikat a költő, hanem 

vagy a versnek kellett kitelni vele, vagy hogy H. E. nem ismerte el a 2) főszabály 

kötelező voltát, mint nem ismerte el Kölcsey, a ki prózájában rendszerint többes 

birtokosnak megfelelő személyragokat használ a birtokviszonyban. 

Végezzük be: – „Okvetetlenűl kitétetik pedig a többbirtokos személyrag”, (hát 

a személyrag birtokos?) „midőn a birtokos és birtok egymástól, valamely 

közbevetett szó vagy mondat által megszakasztatik; p. o.  a  p o l g á r o k n a k , 

kik egyszersmind nemesek, nem szabad katonát szállítani a házaik-ba.” 

Okvetetlenűl kidobatik bizony a szabálynak ez a része, mint a melyben egy szó 

sem igaz! 

Nem is lehet; mert a rossz alapot mindig megsínli az épület. Itt az a baj, hogy a 

M. Ny. R. szerkesztői a jelző és jelzett közti viszonyt nem különböztetik meg a 

birtokos és birtok közti viszonytól, holott ezek egészen függetlenek egymástól. 

Mikor a két viszony egybe találkozik, mikor t. i. a birtokos név egyszersmind 

jelzője a birtoknévnek, „okvetetlenűl” az egy birtokos után járó személyragokat 

kapja a a birtoknév, bárha többesbe van is a birtokos. 

Tökélyesen mindegy ily esetben akár elől akár hától álljon a birtokneven a 

jelző birtokos; és mindegy, akár közvetlen melléje legyen helyezve, akár egy egész 

mondat hoszszával legyen elkülönítve tőle. A kulcs a i t rég keresem és sehol sem 

lelem a szekrényeimnek: nem ajánlatos – mert pongyola – de épen oly szabályos 

mondat mint ez: a szekrényeim kulcsait rég keresem stb. A különbség köztök csak 

a nak hozzá tételében áll, minek oka a feljebb írtam deductióból világos. Ellenben 

ha nem jelzője a birtokos a birtoknévnek, szintoly „okvetetlenűl kell a többes 

birtokoshoz illő személyragokat tenni az utóbbihoz akár mellette legyen a 

birtokosnévnek, akár elválasztva tőle. 

A katonák fegyver e i ket egy halomra lerakták, épen oly törvényes, mint: a 

katon á k egy halomba lerakták a fegyver e i ket. – A magyarok nak Arpád véréből 

származott dicső király a i 300 évig uralkodtak, szintoly szabályos, mint ez: A 

magyar o k nak király a i k, kik Árpád véréből származtak mind e mai napig 

kegyeletes emlékezet ö k ben vannak. Az elsőben „a magyaroknak” nem csak 

birtokos, hanem jelző is és jelzettével, s ennek többi jelzőivel együtt egy 

határozóját (most inchoativumát) képezik; holott a másodikban csupán csak 

birtokos és egy maga külön határozót képez, valamint különt a „királyaik.” Igaz, 

hogy az első esetben, – mikor a birtokos jelző is, – gyakrabban esnek egymáshoz 

közel a birtokviszonybeli szók, valamint a másodikban gyakrabban vannak 
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elkülönítve, de ez a fő dologra nézve lényegtelen körülmény nem kellett volna 

hogy kivegye sodrukból a nyelvtan-szerkesztő urakat, s nagy hiba volt a gondos 

elemzést elhanyagolva hebehurgya inductióval közelség és távolságban keresni a 

különbséget. Ez a hiba vitte arra is hogy felvett példájok nem csak ferde 

alkalmazású, de merőben ellenkező értelmű is azzal a mit mondatni akarnak vele. 

Ugyanis az azt tenné igazában, hogy a polgároknak nem szabad, hogy katonát 

szállít s a n a k saját ház a i k b a: mert „polgároknak” és „házaikba” nincsenek 

jelzői és jelzetti viszonyban; ha pedig azt akarjuk, hogy abban legyenek, „házaiba” 

a helyes szólam; csakhogy így igazítva: „a polgároknak, k. e. n., nem szabad 

katonát szállítani a házaiba, esetlenűl szerkesztett mondat. Azonban esetlensége 

daczára félreérthetetlenűl teszi azt, hogy: „nemes (nemesi kiváltságú) polgárok 

házaiba nem szabad katonát szállítani.” A törvényesség az első, azután következik 

a csín és harmonia. 

,,4) (Itt a szám el van vétve, 3) nincs). – A nek- nak ragot szebb hangzás 

kedvéért ki is lehet hagyni, p. o. „Erdély’ fejedelmei, magyarok’ királya.” – Nem 

„kihagyás” az uraim! hanem a rendes, a szabályos eset. De minthogy a kivételest, 

a bizonyos körülmények által kényszerítettet a fő szabály typusáúl állította fel a M. 

Ny. R., miután „sajátító” nek, nak-ot teremtett, most már a törvényes állapotot 

törvényszegéssé vagy alóla engedélyezett kibúvássá kellett ferdíteni. = „Okvetlen 

kihagyatik pedig” folytatják: „midőn a birtoknév tulajdonító nek nak raggal van 

elátva; p. o. „az ország nagyjai n a k munkája.” Soha annyi balesetet, mint ezekkel 

a példákkal történik! Hisz ez nem ide való, hanem az alább következő 6) 

szabályhoz. Az itt olvasott „nak” a M. Ny. R. nomenclaturája szerint nem 

tulajdonító, hanem „sajátító” rag. Különben maga az idézett elmélet sem ér 

semmit. A nak nek használatát a ragok ismétlése s az ez által netalán okozott 

kakophonia nem szabályozza, a szók rendezésével kell segíteni, ha szükség, a 

bajon. „Én őt az öcsém n e k barátjá n a k tartottam, azért szólottam oly nyíltan 

előtte.” Egyik „nak”-ot sem szabad „elhagyni.” De lehet őket egymástól odébb 

mozdítani. Pl. Én őt barátjá n a k tartottam az öcsém n e k; vagy constructiót kell 

változtatni, pl. én azt hittem, hogy ő barátja az öcsém n e k sat. Nem volt hát miért 

gúnyolódni a szerkesztőknek a kéz alatti pont végsoraiban: „A régiek így is írták: 

az ország-n a k nagyjai-n a k ajánlotta munkáját. Gondoljunk csak accentust a 

„nagyjainak” szóra és – salua res est [25]. Héj be sok rosszabbat írunk mi annál! – 

Haladjunk: 

„5. Kihagyhatlan
16

) a nek nak rag: 

a) Midőn a birtokos név a birtoknévnek utána tétetik p.o. Merre zúgnak habjai 

Tiszá-nak Duná-nak (Kölcsey).” Igaz, hanem helyesebben volna kifejezve így: oda 

teend ő a nek sat. Aztán: „birtoknévnek utána”; itt miért nem kivánta a szebb 

                                                 
16

 „Kihagyhatlan” és „okvetetlen” azonegy fejezetben, hogy férnek össze? Az „et” ha az egyik 

esetben szükséges, a másikban is az. „Lehetlen” épen oly rossz, mint „házlan” volna „házatlan”, 

„honlan” „hontalan” helyett. 
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hangzás ezt: a „birtoknév után?” Megmondom én: amott az accentus az utána 

szóra esik; imitt a „birtokra.” 

 

„6) Midőn a birtokos név a birtoktól, a jelzőn kivül, bármely szó vagy mondat 

által elválasztatik; p. o. azon fiunak, kit tegnap láttam, szép m a g a v i s e l e t é t 

megszerettem, „Péter n e k ez a háza.” A szabály ellen kevés a kifogásom, azt is 

csak alább mondom meg. Hanem a második példa ismét igazán példa!! Accentusa 

nem levén kijelelve, nem lehet tudni, mit akar mondani. Így: „Péternek ez a háza”: 

csakis kérdés lehet, de rossz, mert úgy szokták kérdeni: „Péteré ez a ház?” 

Lehetne: Péternek ez a háza (Magyarázó kérdés: Péternek melyik a háza?) Vagy 

végre: Péternek ez a háza (Péternek ez mije?) De egyik esetben sincsenek jelző és 

jelzett viszonyban Péternek és háza, hanem mindenikök külön határzó, mint 

ebben: „est mihi namque domi pater” (Virg.) [26], és ebben: Péternek háza van, a 

hol nincs a birtokos elválasztva a birtoktól, s mégis „okvetetlen” oda kell tenni a 

nek-et. 

 

„A közvetett jelző azonban nem kivánja meg szükségkép a nek nak kitételét, p. 

o. „egek! m i n d e n h a t ó ura.” – Nesze semmi fogd meg jól! Megtudja már 

ebből a szegény tanuló, magyar vagy idegen, vajjon kell-e vagy nem a kérdésés 

rag? De eligazítná ám az accentus; miszerint „egek mindenható ura! és egek n e k 

mindenható ura. Egy nevezetes szabályt pedig merőben elhallgat a M. Ny. R. Az 

ez: Ha a birtok előtt névtámasz van, okvetetlen megkivánja a nak nek ragot a 

birtokos név. Péternek a háza, Pálnak egy kertje. Ily kapcsolatban még az 

accentus törvényére sincs szükség, mert nem lehet az a combinatio, melyben a 

ragot nélkülözni lehessen, mihelyt articulus van a birtoknév előtt. És mily 

szükséges lett volna ez a szabály! Általa előre figyelmeztetve, talán nem kapták 

volna fel íróink az ily szörnyűségeket, mint: „Napoleon császár egy levelét 

olvasták fel.” – „Berzenczei egy beszédét derűlten hallgatták a képviselők.” – „A 

lövészek azt az ajánlatát . . . . nem fogadták el.” – „Tompa egy versében olvasom”, 

s számtalan ilyen. – Végezzük be a szabályt: – Ha azonban a jelző több szóból álló 

(sic), tétessék oda könnyebb érthetésért a nek nak rag; p. o. a viszálkodás n a k 

kialudni látszott lángja ismét felgerjedett.” Sem egy, sem a több szó nem határoz, 

hanem ismét az accentus. Ha a birtokos jelző kapja, nem kell rag, ha a közbevetett 

névmellék a nyomosított szó, úgy kell. 

„6) Ha több birtoknév egymástól függő viszonyban jő elő: a nek nak ragot csak 

az utolsónál szabad kitenni; p. o. „Hunyady’ fényes diadalának ünnepét ülljük.” 

Szeretném tudni, melyik magyar nyelvtanár octroyálta ezt a követelt törvényt az 

irókra. Csupa ráfogás, melynek sem alapja, sem elégséges oka nincs; melyet sem a 

nyelvszokásból inducálni sem sarkalatos elvből deducálni nem lehet. Igaz, hogy az 

irodalmi nyelvben általánosan el van fogadva az octroy, és ha egy elfogulatlan író 

nyelvérzékében bízva megszegné, pattogna a kritika ostora feje felett. De egyfelől 
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a hiba, ha divatos is, hiba, a nyavalya, ha járványos is, csak nyavalya marad, s 

fáradoznunk kell kiirtásában. 

Másfelől a közbeszédben – hála a nemzet conservátori szellemének – semmit 

se tudnak róla. Állítom tehát, hogy ez a mondat: A zászlóalj ezredese segéde lova 

farkát elvágták, a feltett accentuálás esetében tökélyesen szabályos és minden 

kifogástól ment. Dicsérni, nem dicsérem; de a hiba nem a nak nek mellőzésében, 

hanem a szólam harmoniátlanságában rejlik. Ama körmönfont szabály helyett 

tehát jobb lett volna figyelmeztetni az írókat, hogy általán kerüljék az ilyen 

czigány miatyánk módjára fogódzó birtokosok lánczolatát, s a mennyire az értelem 

sérthetetlensége engedi, adjanak más fordulatot a mondatnak. Szóval azon kell 

igyekeznünk, hogy a kecske is megmaradjon, a káposzta is. Ha mind a kettőt nem 

lehet megmenteni, jusson eszünkbe, hogy egy kecske csakugyan többet ér egy fő 

káposztánál, az accentussal jelölt értelem a szép hangzásnál.
17

) A szóba vett 

szabály példája nem lenne hibás a „nak” nélkül is így: Hunyady fényes diadala 

ünnepét ülljük. De a nak-kal csak im így accentuálva helyes: „Hunyady fényes 

diadala napjának (az) ünnepét ülljük.” De az előbbi accentuálással is lehet 

harmoniásabban rendezni 

                                                 
17

 A jólhangzás valamint a nyelv czéljára nézve nagyon alárendelt kérdés, úgy magában is 

nagyon bizonytalan értelmű. Annyi igaz, hogy minden nemzetnek, mívelt és míveletlen 

részének, szép a maga nyelve. Ez alól csak a magyar író mutat kivételt. Egyetlenegy jelenség a 

maga nemében, mikép lessük, mikép szimatoljuk mi nyelvünk pudendáját, mikép tartunk 

hajtóvadászatot hibáira. Egyszer igen sok az e, másszor a k benne; egyik minden lépten 

egyhangúságot lél, holott a másik a rímek hiányáról panaszkodik. Egyiknek igen darabos, 

másiknak nem elég hathatós. Szóval könnyebb volna Jupiternek az idő járásával a mezei 

gazdákat, mint szegény nyelvünknek az ő mívelőit kielégíteni. És mi még is szeretjük a 

nyelvünket! Szeretjük a guttát! A mely pillanatban meglátja valaki kedvese nyakán a szeplőt és 

sajnálja ott létét, bizonyos lehet felőle, hogy szerelme hanyatlóba indúlt. „Hogy”-ot kétszer 

mondani vagy írni egymás után, rút! Hogy is ne!? Vajjon eszébe jut-e valaha a francziának, 

hogy nyelve szabatossága s értelmessége rovására kihagyja vagy hitvány surrogátumokkal 

cserélje fel a „que”-ket? Feleljen helyettem a legismertebb sőt bámultabb stylisták egyikéből 

Rousseauból egy nem keresett, csak reá nyitva kapott idézet: „Viens, ami, tu seras mieux à 

Clarens qu’ à la Cour. O quel hiver nous allons passer ensemble! si l’ espoir de notre réunion ne 

m’abuse pas! Chaque jour la prépare en ramenant ici quelqu’une de ces ames privilégiées, qui 

sont si chères l’une à l’autre, qui sont si dignes de s’aimer, et qui semblent n’attendre que vous 

pour se passer du reste de l’univers. En apprenant quel heureux hazard a fait passer ici la partie 

adverse du Baron d’Etange, vous avez prèvu tout ce qui devait arriver de cette rencontre et ce 

qui est arrivé réellement. Ce vieux plaideur, quoique inflexible et entier presque autant que son 

adversaire, n’a pu resister a l’ascendant qui nous a tous subjugués. – Az angol parliamenti 

szónok, mikor a dolog úgy hozta magával, nem irtózott négy „that”-ot (that, that, that, that) 

mondani egymás végtiben; nem is hibáztatta senki érette. Természetes, mert az angol az ő anyai 

nyelvének értelmét, nem hangját hallja, szavait szellemileg, nem testileg fogja fel. Így más, a 

maga zsírjában megfővő nemzet fia is. Mi, mívelt magyarok azt a naiv érzést a tanulatlan 

köznépnek hagyjuk. Pseudo-míveltségünk egyik ragyogóbb jele a „hogy” kerülgetése. Már 

pedig én azt állítom, hogy a ki „hogy” helyett „miszerint”-et ír, annak a nyelvérzéke halálos 

beteg, ha pedig a „mikép”-re is eljutott, akkor már el is van temetve. 
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imígy „Hunyady fényes diadalának ülljük az ünnepnapját.” 

„7) Ha a birtokos főnévvel a névhatárzók, ú. m. alatt, felett, mellett, megett, 

közepett stb jőnek birtokviszonyba: a névutók nagyobb nyomatosság vagy 

hangzatosság kedveért ragoztathatnak is, de a főnév szükségkép felveszi a nek nak 

ragot; p. o. tenger-nek közepett-e, szék-nek alatt-a, ház-nak előtt-e; hibás tehát az 

ily szókötés: tenger közepette, szék alatt-a stb., mert ezen esetben (már melyik és 

micsoda esetben?) közepett, alatt minden rag nélkül is elég a viszony 

kifejezésére.” A kellő elemzés hiánya nem boszúlhatta meg magát fényesben, mint 

a szabály szerkesztésében. A mi kis igaz van is benne, rosszúl van elmondva. 

Megkísértem a hiány kipótlását. 

Alatt, fölött, előtt, mögött, mellett, körött, között, közepett, helyett stb nevekből 

származott adverbiumok, melyek törzsszavai részint ma is használatban vannak, 

részint mint nevek kivesztek ugyan a nyelvből, de egykori létezésökre lehet per 

analogiam következtetni. 

Létezők: al (sok szónak sok az al-ja), mell, kör, köz, közép, hely; feltehetők: 

föl=fő, el=elő, mög=hát. Mindnyájan, mint nevek, más nevekkel birtokviszonyba 

léphettek s a személyragot felvevén, lett belőlök: al-a, föl-e, el-e, mög-e, mell-e, 

kör-e, köz-e, közep-e, hely-e. Most már, hogy localis adverbiumokká váljanak, 

csak az accusativus t ragjának kellett hozzájok járulni s készen volt az alá-t, fölé-t, 

elé-t, mögé-t stb. A további már csak phonologiai processus, melyben, mint sok 

más esetben is az át att-á, ét étt-é, ett-é, ött-é változott, a t „dagessálása” pótolván 

ki a hangzó rövidűltét, hogy a hatály megmaradjon
18

). És íme készen vagyunk az 

alatt, fölött stb. szócskákkal, melyekben megvan az alapértelmet adó névgyök, a 

személyrag minélfogva egy más névre vonatkozik s nyelvtani értelemben 

birtokává válik, és meg végre az állapotot, körülményeket jelelő, adverbiális 

szinezet. Valódi adverbiummá, önálló, független határzóvá azonban iménti 

második tulajdonságánál fogva nem lehetett, s a birtokos névtől függése egyfelől, 

névvé bélyegzi; holott másfelől, tekintve épen azon örökösnek látszó függésénél 

fogva csaknem egészen a viszonyragok rovatába látszik bekebelezve lenni. Ámde 

ez nem gátolja abban, hogy személyragokat ne vehessen fel, hiszen a csupa 

viszonyragok is felveszik, mivel én-nel, te-től, ő-ről, mi-ben, ti-vel, őkért helyett 

nek-em, tő-led, ról-a, benn-ünk, vel(e)-tek, ért-ök vannak szokásban, sőt 

gyökeresedtek meg amazok kirekesztésével nyelvünkben. Hanem meggátolhatta 

volna bezzeg az, hogy alatt, fölött stb-ben már egyszer bennök van a személyrag, 

                                                 
18

 Lesz a ki az „alant”, „fent” formákból indúlva ki, a többit is hasonlókép akarná származtatni. 

Ám lássa, csak hogy ezen az úton nem lehet kimutatni, hová lett a személyrag, mely nyelvünk 

természeténél fogva minden bizonynyal tette egy részét a kérdéses szóknak. Aztán az 

adverbiális két rag (n és t) halmozódását is bajos volna megmagyarázni. Mert az, hogy a két rag 

jelentésében árnyalati különbség van, inkább neveli, mintsem apasztja a nehézséget. – A mi a t 

kettőztetését illeti, arra számos analóg eset van. Így p. o. hazánknak egy vidékén: tanít, feszít, 

hasít, kábít, lódít, merít, gyanít sat vannak szokásban; holott más vidéken imígy halljuk: tanitt, 

feszitt, hasitt, kábitt s így tovább. 
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ha a változott alak el nem feledtette volna származásukat, miszerint nem veszszük 

észre, hogy ezekben: allatta, felette, közötte stb a személyrag azt a szerepet 

játszodja, melyet a látszatos pongyolasága mellett szellemileg oly concisus 

franczia nyelv „double emploi”-nak nevez. Innen van, hogy ámbár: a szék alatt, az 

ágy felett, a ház körött, a fák között nem csak törvényes, hanem szokásos 

szólamok is, melyekben nem kell feledni, hogy az accentus mindig a 

birtokosneven van, mihelyt az alattnak sat némi önállóságot s ennek jelelésére 

accentust adunk, a viszony közte és a birtokosnév között megalakúlván, 

szükségessé lesz, hogy az utóbbi mellé tett nak nek-kel figyelmeztessük a hallót a 

viszony létezésére. Ezért a zsámoly alatta van a széknek, a mennyezet felette van 

az ágynak, a szikla közepette van a tengernek. Meg is fordíthatni az accentuálás 

sérelme nélkül: a széknek alatta van a zsámoly, a tengernek közepette áll a szirt. 

Az úgy szólva felesleges személyragot pedig nem hangzatosság, nem is 

nyomatosság kedvéért ragasztjuk hozzájok, hanem hogy való, de birtokosnévtől 

függőségöket kifejezzük, minthogy az már nem áll accentuálva előttök. Annyival 

inkább, mivel némelyiköket merőben független határzónak is használják: alatt 

repül a fecske, közepett a gólya, fent a sas. 

Szóval a mágnestű nem fontosabb, nem nélkülözhetetlenebb a tengerésznek, 

mint az accentus a magyar nyelv törvényei kutatójának. És ez az elv csak egy 

különösen reánk alkalmazott esete az általánosb nagy elvnek, mely szerint a 

mondatbeli szók egymáshoz való viszonyát csak úgy lehet kellőleg kiderítni s 

kapcsolatukat szabályozni, ha az egész mondatot és szerkezetét számba veszszük, 

és folyvást szemmel tartjuk. 

 

 

7. §. NÉV MINT JELZŐ. (Folytatás). 

 

f) Szerkesztett nevek. 

 

Értekezésem általános (I.) részében kimutattam már, hogy vannak nyelvek, 

melyekben szók szerkesztésére kitünő hajlam nyilatkozik, és ismét mások, a 

melyeknek természetével szintúgy ellenkezni látszik két vagy több szónak egygyé 

való kapcsolása. Nem puszta állítás ez, még kevésbbé gyanítás, hanem tény, mely 

vítatás alá sem jöhet. De igenis támadhat kérdés a felől, vajjon a mi magyar 

nyelvünk az első rendbeliekhez tartozik-e, vagy az utóbbiakhoz? Az arany bornyu 

papjai és prófétái a szószerkesztés – szerintök: „szóösszetétel” – evangéliomát 

hirdetik s az írók serege készségesen meghajol tekintélyök előtt. Írói nyelvünk 

óriási léptekkel is halad ez úton a tökély felé, s ma holnap „io paean”-t [27] 

zenghetünk az e tekintetben tetőponton álló német nyelv felett nyerendő diadal 

érzetében. Ily mámor közepett rettenetes vakmerőség ugyan, de a lélek hajt 

kimondanom, hogy az a diadal, ha csakugyan sikerűl, szakasztott mássa lesz 
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annak, a mit Pyrhus súgott Cineasnak: „Ha még egy ütközetben meggyőzzük a 

rómaiakat, merőben elveszünk.” 

Mert az egyenesen a germanismus diadala lesz a magyar nyelv szellemén, s 

következése imennek teljes hódolata amaz előtt és örökös rabszolgasága pálczája 

alatt. A mint már ma állunk, a magyar nyelvérzék teljes megerőtlenedését 

bizonyítja abban, a ki, nem mondom írja, de hüledezés nélkül csak elhallgatni is 

tudja a „dunafejedelemség”-et, „dunagőzhajótársaság”-ot stb. 

Ez nem erősség, mondják azok, kik a M. Ny. Rendszerével kezet fogva azt 

tartják, hogy a szóösszetétel (!) tekintetében is nyelvünk egy a legtermékenyebbek 

közől! 

Nem biz’ a, nem erősség, hanem szintoly állítmány, mint az épen most idézett. 

Mi több, mindakettő egy tárgy körűl működő inductió szüleménye. A feladat hát 

annak a kimutatása, hogy az én eljárásom figyelmesebb, és következtetésem 

helyesebb mint a M. Ny. R. szerkesztőié. Lássuk a különbségeket. 

Első az, hogy ők az írónyelv újabb és idegen befolyással vesztegetett állapotát 

vették nyelvünk normális szerkezetének és erre építették inductiójokat. Én 

ellenben korábbi, ferdítetlenebb állapotát s a romlatlanabb élő beszédet tartom 

szemem előtt s abból vonom következményeimet. 

Második, hogy ők a nyelv történelmére s az ebben működő körülményekre 

ügyet se vetettek; én pedig azt és ezeket is számba veszem. 

Harmadik, hogy ők az organicus fejlést az organicus hozzárakodástól sőt 

mesterséges csomagolástól és másolástól nem különböztették meg; szerintem 

pedig ez fontos és lényeges kelléke a gondos, a helyes elemzésnek. 

Negyedik – végre – az, hogy ilyes elemzés a szószerkesztvény voltaképi 

tulajdonai vizsgálata, a magyar nyelv másnemű kétségtelen sajátságaival 

egybevetése és egyeztethetésök kipuhatolása az idézett helyen merőben hiányzik. 

Ezekért jutottunk mi ellenkező eredményekhez. Megmondom az én utamat. A 

szerkesztvényben, feltéve hogy itt csak nevekről s csupán két szóból állókról van 

szó, az alkotó két rész oly bensőleg össze van olvadva, hogy a kettő együtt már, 

kisebb-nagyobb különbséggel, más eszmét fejez ki, mint a melyet a két szó 

szerkesztetlenűl egymás mellé téve keltene. Nem egyszer annyira mást, hogy a 

szerkesztett szó mindenikének csak halvány képe vagy még ilyen sem tamad a 

halló elméjében és csupán az egész, mint ilyen, ébreszt képzetet vagy fogalmat. A 

szerkesztvények közt természetesen az a legtökélyesebb, mely leginkább megfelel 

az adott jellemzésnek. Ily tökélyes szerkesztvény p. o. a franczia garderobe”-ja, 

melyben neki sem a „garder”, sem a „robe” nem vonja magára a figyelmét, hanem 

épen csak úgy képzeli hallására a ruhaszekrényt a mint a magyar ott, a hol ezt a 

butort „gadrób”nak nevezik. Ilyen a „chef d’oeuvre” is, mely neki egyszerűen csak 

annyi, mint nekünk a „remek.” Ilyen a német Schwanenhals, mely az alája fordúló 

kocsi két tengelyét összetartó derékvas első részét teszi, s a melyet használva sem 

hattyura sem nyakra nem gondol a kocsigyártó. De azt sem kell feledni másfelől, 

hogy az átmenetek törvénye semmiben sem visel nagyobb, terjedelmesb szerepet, 
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mint épen e tárgyban, úgy hogy a példáúl hozottakon kezdődő sor végén már 

olyakra jutunk, melyeket a jelző és jelzettkép kapcsolt szópároktól 

megkülönböztetni alig vagy épen nem bírunk. 

Az értelem egybeolvadása jeléűl természetes, hogy a két rész-szót 

összekapcsolják, s a belső egységet a külső is képezi. Az összeirás hát csak 

következés, csak külső jel, mely az összeolvadást, mint eredeti viszonyt tűkrözi. 

Különbfele nyelvekben még más jeleket is használnak a szerkesztvényi viszony 

megkülönböztetésére. Ezek az alkotó szók, törzsök vagy gyök-alakban használása, 

csonkítása, megtoldása, vagy derekas változtatása. De épen jel természetökből 

világos, hogy sem egyikök sem másikok alkalmazása két szó kapcsolatát 

szerkesztvénynyé nem bélyegzi: hanem igaz az, hogy gyakori eléfordúltokból 

bizonyos nyelvnek a szerkesztésre hajló és alkalmas voltára következtethetni. 

Már most fontoljuk meg jól, vajjon a magyar nyelvnek, a beszéd czélját oly 

szépen, mert oly pontosan teljesítő kristály tisztasága, bámulatos világossága, 

mely szerint minden szava, sőt ennek legtöbbnyire minden tagja, jelesen képzői és 

ragjai a halló elméjében határozott képzetet, eszmét keltenek, s a mi, mellesleg, 

már kimondásunk tisztaságában s a legutolsó részletig hallhatóságában is 

nyilatkozik, – vajjon – mondom ez a lényeges tulajdonság összefér-e jó móddal a 

szerkesztvények feljebb elemezett tulajdonaival? És nem kevésbbé fontolandó, 

vajjon rendin van-e, hogy a majd minden tekintetben különböző és nem egyben 

ellenkező tulajdonságú német nyelvet majmoljuk a szószerkesztés ügyében? Én 

azt gondolom, hogy elfogúlatlanok megfontolásának épen a lesz az eredménye a 

mi az enyimnek, ú. m. határozottt és döntő nem! 

Ha a most kétségtelenűl és féktelenűl uralkodó iránynak e tekintetben nem 

bírunk gátot vetni, annyit legalább megtehetnének nyelvészeink, jelesen nyelvtan- 

és szótáríróink, hogy szabályaik és tény-állításaik alapjáúl ne vegyék a mostani 

írónyelvnek ez irányban hanyat homlok rohanó állapotát, és kötelességök is volna 

ezt nem tenni. Annál is inkább mivel ki lehet mutatni, hogy irodalmunk akkori 

állapotában, melyben csak a latin nyelv befolyását érezte, a hibáztatott iránynak 

semmi nyoma, s ezt egyes egyedűl a német művek fordítóinak, s a német-magy. 

szótárak szerkesztőinek tulajdoníthatjuk. Hasonlót állíthatunk a közbeszédről is, 

melyet csak a legutóbbi időkben kezd vesztegetni az irodalom rossz példája. 

Önkint következik ezekből végre, hogy a szerkesztvények szaporodását a nyelv 

organicus fejlésének tartani vagy épen állítani annyi, mintha valaki a tengerhajók 

fenekére rakodó csigakérget a hajó sarjadékának képzelné. 

Az elébbiekhez ragasztva még azt is, hogy a szerkesztvények jelei közől az egy 

összeiráson kivül az úgy tartott, vagy állított szerkesztvények legnagyobb réssében 

egyet sem tapasztalunk, kimondhatjuk vég eredményben, hogy a magyar nyelvet 

azok közzé kell száll számítanunk, melyeknek természete eredetileg szintúgy, mint 

fejlésében, ellenkezik a valódi szerkesztvények alkotásával. S hogy valaki ne 

czáfoljon olyformán, mint a görög philosophus a mozgást tagadó sophistát, 

mondjuk ki azt is, hogy a látszós szerkesztvénykép írt nevek (igen igen kevés 
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kivétellel) mind megannyi szópárok, melyek jelző és jelzett viszonyában vannak 

egymással, s a melyeket ennélfogva külön is lehetne bízvást írni. De akár írjuk 

külön akár ne, minden tekintetben azon törvények alatt állanak, mint a melyek a 

jelzős neveket szabályozzák
19

). Ezek hát azok a jelző általános ismertetése 

alkalmával emlegetett jelzős határzók, melyek első tekintetre nem látszanak 

olyaknak. 

 

 

8. §. TÖBBSZÖRÖS JELZŐK A NEVEK ELŐTT. 

 

Gyakori – az irály tekintetéből kelletinél gyakoriabb – eset az, hogy bizonyos 

határzót két vagy több jelző előz meg. Vegyünk fel egyszerűség sőt alaposság 

kedviért elébb csak kettőt. Ebben az esetben háromféle viszony keletkezhetik: 1) 

A két jelző egymástól függetlenűl vonatkozik a jelzett névre. – Pl. Az elefánt 

otromba, nagy állat. – A rózsa szép, illatos virág. Erre az esetre reá ismerhetünk 

arról, hogy a két jelző közé valami kapcsot (conjunctiót) gondolhatni. A rózsa szép 

(és) illatos virág. A georgina szép (de) szagatlan virág. – Jelelésére irásban 

vesszőt teszünk; kimondásában pedig mind a két jelzőt accentuáljuk. – 2) Az elől 

álló jelző jelzője a másodiknak, tekintet nélkül a fő jelzettre. Pl. Kis bornyús tehén. 

Hunyadi diadala ünnepe. Rozzant épűlet ablaka. (Legtöbb példát szolgáltatnak az 

ilyenek, mint: Hat kerekű malom, vágott farkú ló, fekete szemű menyecske.) Ily 

esetben a két jelző szó egy jelző fogalmat jelent, s a kettőt egymástól (pl. 

vesszővel) elválasztani nem csak szükségtelen, hanem épen hiba volna; az 

accentusnak pedig világos, hogy csak az első jelzőre kell esni. Az egész esetben 

nem fordúl elé más nehézség; csak az a követelt szabály, hogy ha mind a két jelző 

birtokos, a második mellé nak nek járul. De ennek a M. Ny. R.-beli szabályok 

bírálata alkalmával már kiszolgáltattuk az igazságot. 3) A második jelző a fő 

jelzettel egy eszmét alkot, melyet az elől tett jelző, mint olyant, módosít (illetőleg 

alsó fokra szállít). Pl. Hunyadi kis fia. 

Itt már baj, még pedig nagy baj van. 

Ugyan is nem levén semmi mód a harmadik viszonyt a 2-diktól akár írásban, 

akár kimondásban megkülönböztetni; egy falka baleset következhetik be, mely 

aztán a félreértés, a nevetség, a nonsens rovatait népesíti. Nem ismétlem itt a 

                                                 
19

 Ebből az okból merőben haszontalannak, idővesztésnek tartom alkotó részeit s egymáshoz 

való viszonyait puhatolni. Egy szabály minden esetben eligazít. Ez az, hogy csak oly 

szerkesztvény alkotására legyen az író felhatalmazva, a melynek tagjait különválva, és azon 

rendben használhatni mint jelző és jelzett szók párját. Rövidségre kellvén igyekeznem, ide vágó 

két fontos kérdést döntetlenűl sőt vítatatlanúl hagyni kénytelen vagyok. Egyik az, hogy mitevők 

legyünk az irodalmunkat Merulius destructor módjára ellepett, a feljebbi szabály próbáját ki 

nem álló szerkesztvényekkel? Második az, hogy az élő beszédnek van-e, és ha van, miért van 

kiváltsága e tekintetben az író kezelte nyelv felett? 
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másutt
20

) már közlött példákat, hanem szolgálok egy pár újjal, könyvczímekből 

böngészettel: Ott van mindjárt: „Horváth M. kisebb Történelmi Munkái.” A halló 

elméjének négy tagon kell keresztül bogdácsolni, míg helyre igazodva 

tévedéséből, sejteni kezdi, hogy nem a történelem, hanem a munkák a kisebbek. 

Ott van a „Rövid Magyarok Története”, mely még a minden áron haladó párt 

legkonokabb tagjánál is szemet szúrt. – Egy régi könyv czímlapján olvassuk: 

„Pályáját állhatatosan megfutó Isten hű szolgájának eltétetett Igasság koronája.” – 

Íme! akár hogy igazúljon is későbbre felfogásunk, képzetünknek fel kell akadni a 

„pályáját megfutó Isten”, s az „eltétetett igazság” ferde eszméin. Nem kevésbbé 

jeles a másik, azon forrásból merített példa: „A pápai gyülekezetben közel 40 

esztendőkig izzadozott és sok kísérteteken megfordúlt Jézus Christus tanúja és hű 

szolgája.” 

Nem kell hozzá commentár! 

Alig tartom szükségesnek íróinkat figyeltetni, hogy az ily hibákat kerülni kell. 

Módot nyújt eltávoztatására akár egy nélkülözhető jelző kihagyása, akár az, hogy 

az egész kifejezésnek más fordúlatot adunk. Nem is állítom, hogy magyarabb 

íróinknál gyakori eseteit lelnők a gondatlanságnak olyankor, mikor a botrányt 

okozó második jelző önálló külön szó. De annál sürűbben tolakodnak elé hasonló 

példák olyankor, mikor a jelző valamely szerkesztvény első részét képezi. Ily 

esetben senkinek még eszébe se ötlik a hiba elkerülése vagy épen kiigazítása. Már 

pedig itt épen olyan nonsensek fordúlhatnak elé. Pl. „Egész, nagy állatosztály.” – 

„Alacsony vérmérsékfok”. – „Titkos barlangüreg” – „Gyors iparfelvirágzás.” – 

„Tavalyi igazságügyminister” sat. 

Mindezeket nem költöttem. 

Van azonban két eset a melyben két jelzőnek ez a kényes használata 

megengedhető. Meg elsőben, midőn igazi szerkesztvénynyel van dolgunk, a 

milyen kétségkivűl van, ha igen kevés is, nyelvünkben. Ennélfogva p. o. „derék 

mákvirág, rossz atyafi, kedves atyámfia, fájós tyúkszem, kopott nyúlláb”, ellen 

nincs kifogásunk
21

). Itt csak arra kell ügyelnünk, hogy a gyeplőt ne ereszszük igen 

nagyon meg. Másodszor elnézhetni a járulék jelző „átugrását” a szerkesztvény 

utolsó szavára, ha vonatkozása az elsőre legfeljebb egy kissé erőltetett, de nem 

merő nonsens, pl. sebes vízfolyás. 

 

VÉGSZÓ. 

 

Értekezésem hosszabbra terjede, mintsem hogy a 3. §. végén nyitott rovatokon 

bármily röviden is átmehetnék. Azért hát csupán az adverbiumok jelzéséről 

                                                 
20

 Lásd „Figyelő” I. évf. 500–1. lap. 
21

 De biz’ a „réz gyertyatartó”, a jól járó zsebóra”, a szennyes zsebkendő” s a „német-magyar 

zsebszótár” ellen folyvást tiltakozom. 
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közlöm bizonyos észrevételemet, s azzal be is rekesztem értekezéseim sorát a 

magyar mondatról. 

A szorosan vett adverbium jelzője rendszerint ismét adverbium. Különösen 

pedig az azoké, a melyeket idegen majmolás praefixumokká akara és akar tenni. 

Most is a mellett állok azonban, hogy: meg, el, fel, le, ki, be sat. épen oly független 

határzók a magyar mondatban, mint a többiek. Megerősíti e minőségöket még az 

is, hogy jelzőik is szintúgy vannak, mint más határzóknak, és azok ép’ úgy 

elvonják az accentusokat tőlök. P. o. Az apa a fiát megverte (egyszerű mondat), az 

apa a fiát jól megverte (jelzős mondat, melyben a „jól” csak a „meg„-re s nem a 

„verte”-re vonatkozik: mert hiszen ezt: Az a. a f. jól verte meg, magyar száj nem 

mondja). További példák: erősen elfáradtam. – Az úr a kocsisát rútúl összeszidta. 

– A kéneső jól felhágott a légmérőben. – Igen elvetetted a sulykot. – Úgy elverték 

a tolvajt, hogy egy tagja sem maradt épen. – Rettenetesen megijedett. – Estig 

könnyen elérkezel. – Mind felrázta a szénáját. – A nyirok mélyen leszivárog a 

földbe. – A kocsis nagyon eléhajtott. – A csapat erősen hátramaradt. – Deák F. 

nyíltan kikötötte pártja részére a gondolat-szabadságot. – Próbáljuk csak 

mindezekben az ige után vetni a követelt igekötőket, meglátjuk, mily sületlen 

szólamok keletkeznek. 

És ezzel az a látszatos anomalia, mely szerint a meg, el sat. az ige előtt maradva 

is accentust vesztenek, a legtermészetesebben ki van magyarázva. Csak az a 

kérdés, hogy minemű jelzőkkel lehet minősítni a szóba vett határzókat? 

Felelet gyanánt könnyebb a nyelvérzékre hivatkozni, mint megmondani, 

micsoda elvet követ az az érzék öntudatlanúl és ösztönszerűleg. Megkísértem 

találgatását, a ki jobbat tud, igazítsa meg. Annak helyén kimutattam, hogy amaz 

álpraefixumok mindnyáján áthuzódik az a veres vonal, hogy az ige jelelte 

cselekvénynek végbementét, teljesűltét jelentik. A nyelvbeli tapasztalás, a 

figyelmes inductio másfelől arra tanít, hogy oly jelzők járulnak hozzájok, melyek 

ama végbemenést, teljesűlést segítik, melyek a cselekvényhez úgy szólva fokozó 

viszonyban vannak. P. o. „jól megverte, erősen megtiltotta” jól vannak mondva, de 

„alig megverte, gyengén megtiltotta” s több ilyenek annyira szenvedhetetlenek, 

hogy tőstörzsökös magyar embernek fáj belé a fülé. „Mihely láttam, mindjárt 

ismertem”, jó. – „Mikor megláttam, alig reáismertem”, rossz, és így kell: „alig 

ismertem reá.” 

Puhatolt elvünkből foly, hogy a magyarázó kérdések a kezünk alatti szólamokhoz 

nem ezek: mikép meg? hogy fel? sat., hanem az, hogy: mennyire meg? mennyire 

ki? sat. 
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A MONDAT DUALISMUSA. 
 

(Olvastatott a M. T. Akadémia 1885. május 5-én tartott ülésén.) 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt – Csokonaival szólva – «énekembe kezdenék» (¢rcÒmenoj ¢oidÁj 

Batr.) [1] kettővel kell tisztába jönnünk. Egyik az, hogy a «mondat dualismusa» 

nem nyelvészeti műszó. Mellőzve azt, hogy értekezésem nem tulajdonkép 

nyelvészeti, hanem nyelvphilosophiai,
1
) – a miért mondhatná is valaki: «Num et 

Saul inter prophetas?» [2] – köztudomásu dolog, hogy ha szinte nem volna meg is 

a szólam a philologiában, de megvan ám a tény maga. – Mert bizony Ormuzd és 

Áhrimán, test és szellem, anyag és erő, Erscheinung és Ding an sich, férj és 

feleség, Ausztria és Hungaria nem viselik több joggal a «Dualismus» nevet, mint 

az a tan, hogy a mondat két egyenlő rangu alkatrészből: alanyból és állitmányból 

van elválhatatlanúl összefűzve. És nincs mai nap nyelvtan, mely ezt a kétfejü lényt 

(«zweibeiniges Thier» Beeth.) ne tűzné ki értelmezései és szabályai vezéreül. 

A másik dolog, a melyre nézve igazolnom kell magamat az, hogy én már ez 

előtt 34 esztendővel kereken kimondtam, hogy «a mondatban nincs dualismus»; 

mégis most a mondat dualismusát értekezésem tárgyává teszem és így létezését 

elismerem. Nem hivatkozom arra a szárnyaló szólamra: sapientis est consilium 

mutare [3]; mert véleményt nem változtattam. Arra sem, hogy nagyobb embereken 

is megtörtént olyas, a mivel Kantot vádolják, hogy t. a Ding an sich-et az ajtón 

kidobta s az ablakon beeresztette, mert én a kidobott dualismust most sem tartom a 

mondat fogalma characterének, a mint kell érteni idézett nyilatkozatomat. Hanem 

a dolognak egyszerű magyarázata az, hogy számos fogalom-névnek levén tágabb 

és szükebb értelme, én a dualismust amott a szükebb és szorosabb értelmében 

                                                 
1
 Nyelvphilosophia vagy korszerűbb kifejezéssel: nyelvphysiologia oly tudomány, melyről ez 

idő szerint alig van egy pár könyv írva, és a beléje s hozzá tartozó dolgok – disjecta membra 

scientiae – specialis értekezésekben, a nyelv eredetéről írt fürkészetekben, az összehasonlító 

nyelvészeti munkákban, stb. keresendők. Az én eszmémhez közel két könyv jár. Az egyiket ma 

már – méltatlanul – elavultnak tekintik és czíme: Hermes, or a philosophical inquiry 

concerning universal grammar, James Harristól. A másik könyv czíme: La Linguistique par 

Abel Hovelacque. Páris. 1881. (3-me ed.) – Tárgyát következőleg értelmezi sz: «La linguistique 

. . . (est) l’étude des éléments constitutifs du langage articulé et des formes diverses qu’ 

affectent ou peuvent affecter ces élémens.» Csak az a baj, hogy a syntaxist kizárja ez az 

értelmezés. 
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vettem, itt pedig a tágabban élek vele. T. i. hogy a mondat igenis két alkatrészből 

áll, de a melyek nem egyertéküek, nem egyenlő ranguak. 

Hiányozhatik is valamelyikök s azért az illető mondat teljes értelmü lehet. 

Imigy tisztázván a dolgot, átmehetünk a kétféle u. m. szorosabb és tágabb 

dualismus tűzetesebb megkülönböztetésére. Feljebb a nyelvtanokban dívó 

subiectum-prædicatumtant csak vezérnek mondám, de «elv» névre nem méltatám. 

Mert lám az elv egy állandó, a maga tisztét mindig teljesítő, tekintélyes hatalom, 

vezér pedig lehet hanyag, élhetetlen, sőt csak nominalis is. És én ama nyelvtani 

mondat-dualismust egyenesen az ilyek közé számítom. Alkalmazhatni vezérre és 

vezetettekre azt, hogy tuylÒj tuylÒn ™¦n Ðdhgh̄ , ¢mrÒteroi e„j bÚqinon 

pesoῡ n‹ai (a vak, ha vakot vezet, mindketten a verembe esnek. Mát. 15. 14.) Itt 

pedig még gonoszabb eset van; mert vak akar jóllátót vezetni. T. i. a nyelvszokás a 

subiectum-prædicatum elmélet vagy felfogás nélkül is biztosan eljár a maga 

dolgában, de a szoros dualismus sem a nyelv eljárásait nem bírja megmagyarázni, 

sem kétes esetek megállapításában vagy vitás kérdések eldöntésében útasító 

tanácsot adni nem tud. Tehetetlensége oka főkép három: 1. alapja igen szűk, 

minthogy nem a mondatra általában, hanem csak egy nemére: a logicai 

propositióra v. iudiciumra épűlt; 2. «az alany és állítmány» értelmezései 

határozatlanok; 3. ha mind a kettőjét határozottakká akarják tenni, oda üt ki a 

végeredmény, hogy alany=nominativus és állítmány=verbum, a mint valóban úgy 

is használják széltiben magyar nyelvtanaink írói. De hát aztán miért adni csélcsap 

értelmü más neveket a nominativusnak és a verbumnak? Tán azért, hogy annál 

bajosban értse meg a szegény tanítvány a mondat szerkezetét? 

52 esztendeje, hogy meg vagyok győződve a mondottak valóságáról ; 34 éve, 

hogy meggyőződésemet sajtó utján másokkal is megosztani törekszem, és ime ma 

is újra el kelle mondanom, hogy az ezután következőket érthetővé tegyem. 

Wilberforcenak csak 20 év kellett nagy vállalata végrehajtására, melyben ő a 

vagyon és hatalom szenvedélyei ellen küzdött; holott én 34 alatt sem juthattam 

eredményhez, pedig csak szokás, előitélet és tudósi tekintély az ellenfeleim. Igaz, 

hogy némi részben könnyebb volt a Willberforcé feladata, a mennyiben, t. i. csak 

rontania kellett. De én az építésről is gondoskodtam s a rosszalt nemű dualismus 

helyett egy jobbnak, megállhatóbbnak és hasznosabbnak véltet javaslottam. Az én 

tág dualismusom egyelőre röviden említve abban áll, hogy a mondatnak két része 

van. Az egyik, a rendben első, elkészíti a hallót a mondandónak felfogására. 

Hogy ezt megtehesse, a hallónál ismeretesnek vélt egy vagy több eszmét kell 

kifejeznie. 

Miután javaslatomat az akadémiában okt. 2-án 1852. olvasott. Tapogatódzások 

a magyar nyelv körül czímű czikkemben eléadtam, és 1860–1864. A magyar 

mondat czímű értekezésemben bővebben kifejtettem, egy nagy meglepés várt 

reám. 

1875-ben ugyanis a Zeitschrift für Völker-psychologie und Sprachwissenschaft 

czímű folyóiratban egy czikk II-ik részére Weiteres zur vergleichenden Suntax 
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bukkantam s ennek nyomán az 1869. közölt I. részét is (Ideen zu einer 

vergleichenden Syntax. – Wort und Satzstellung.) fölleltem. A czikk szerzője: 

Georg von Gabelentz, egy mondat-dualismust állít fel, mely az enyimhez 

alapjában és lényegében annyira hasonló, hogy én, ha föltehettem volna, hogy neki 

tudomása volt értekezéseimről, vádat emelek vala ellene hallgatásaért. 

Szándékoztam magánlevélben tudakolni tőle a dolog mibenlétét; de mivel az 

évszámok prioritásomat mindenesetre kétségen kívülivé teszik, szándékommal 

felhagytam. Másrészt abban, hogy mindketten egymástól függetlenűl csaknem 

azon egy gondolatra jöttünk, elméletemnek némi kis bizonyítását véltem látni. De 

általában a nyelvünkbeli szófüzés és különösen szórend szabályainak derítésére 

fog szolgálni, ha a két részről való elméletet összevetem, és e végett Gabelentz 

czikkét kivonatban nyelvünkön, észrevételeimmel megszaggatva, közlöm.
2
) 

Az I. czikk 1-ső szakasza szerény mentegetődzése a német irónak az iránt, 

hogy még csak vázlatát sem adja egy rendszeres dolgozatnak, hanem csak 

«észrevételeket, melyeket az indogerman, finnotatár, indochinai, malay-polynesiai 

némely nyelvek és a japán nyelv tanulmányozása alkalmával tett», továbbá 

«rendezni és magyarázni kisértett jelenségek hasonlóságait és különbségeit». 

«2. A magam elé állított kérdés imígy hangzik: Micsoda általános elveken 

alapúlnak a szavak és mondatok elhelyezése törvényei a külön nyelvekben? Minő 

jelentősége van ennek a kérdésnek a tudományra nézve? . . . . 

«Hasonlítsunk egy latin mondatot egy francziával össze: ég és föld a 

különbség! «Le style c’est l’homme» ezt ide is alkalmazhatni:» [Megjegyzem 

közbeszólva, hogy én ezt a «magyar mondat» I-ső részében megtettem.] «A mint 

rendezi fogalmait, gondolatait egy nemzet, úgy rendezi mondatait is; az elhelyezés 

törvényei egy törzs keblében állandók (beständig) lehetnek, és kisebb-nagyobb 

mértékben azok is sokaknál, p. o. az uralaltaiaknál, a malayoknál, de minden 

törzsről nem mondhatni, minthogy a gondolkodás iránya, módszere, sőt tehetsége 

(Fähigkeit) nyelvileg igen közel rokon nemzeteknél igen különböző lehet. Más 

szóval: Feladatunk értéke első sorban néppsychologiai és csak második sorban 

népgenealogiai természetü.» 

* Mindezekből sokat lehetne ki, de beléjök is olvasni; hanem azt nem 

állíthatnám felőle, a mit Horatius igy jellemez: «cui lecta potenter erit res, nec 

facundia deserit hunc, nec lucidus ordo.» [4] Menjünk tovább: 

«3. Ismeretem forrásai, felhordandó példáim megválasztását positiv tudásom 

korlátain belől, azok a határok fogják szabályozni, a melyeket jelen 

munkálatomnak szabtam ki. Ki akarok rekeszteni mindent, a mi a szavak és 

mondatok rhetorikai csoportozására tartozik, sőt ki kell rekesztenem még most a 

vonatkozó (relativ), a parancsoló és kérdő mondatok inversióit is. 

                                                 
2
 Észrevételeimet, ha rövidedek, zárjelek [] közé írom; ha terjedelmesebbek, *-gal, az eredeti 

szöveg fordítását idézőkkel « » jelölöm. 
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«Oly helyváltoztatásokat, a milyeneket pl. akkor szoktunk megejteni, mikor az, 

a kinek beszélünk, nem értett és ismételnünk kell a mondatot, ezúttal nem veszünk 

tekintetbe és mennél kevesbbé szilárdak egy nyelvben a mondat alkatrészeit 

rendező szabályok, annál kevesbbé vehetjük czélunkra hasznát annak a nyelvnek. 

«Becseseknek fogjuk vélni nyelvtörténelmi tekintetből a szerkesztvényeket 

(composita), mert bennök a szavakat rendező ókori törvények mutatkoznak, 

úgyszólva megjegeczedett alakban. Itt hadd érintsük csak azt, hogy valamely 

nyelvet annál szorosabban köteleznek a szórendezés állandó törvényei, mennél 

kevesebbek az eszközök, melyekkel a szavak egymáshoz való viszonyát és 

mondatbeli működését hangoztatni bírja.» 

* Az utóbbi állításra nézve meg kell ismét jegyeznem, hogy nem árt, hogyha 

egy kicsit philosophus is a nyelvész. Két hibát látok benne: egyet azt, hogy nem 

mondja meg világosan, mik azok az emlegetett eszközök; másikat és fontosabbat 

pedig, hogy azt lehetne következtetni belőle általában, mintha a szórend és ama 

eszközök inversa proportio léteznék, a mi csak részszerint igaz. Jobbnak látnám az 

állítást így fejezni ki: «a szavaknak» (igazabban: az eszméknek) egymáshoz és a 

gondolat képét viselő mondathoz való viszonya három eszközzel fejeztetik ki, u. 

m. a szórenddel, a flexio-ragozással és az accentussal. Ezek az eszközök egymást 

több v. kevesebb mértékben és kapcsolatban pótolhatják, olykor helyettesíthetik is. 

«4. A beszélő szervek általi legegyszerűebb közlekedés oly hangoztatással 

(Laute) történik, mely jelenséget, észrevételt, érzelmet fejez ki (zum Ausdrucke 

bringen) nem adván tudtára» [a hallónak] «kin vagy min vesz valamit észre a 

beszélő (ha csakugyan beszédnek nevezhetni) sat. P. o. ez a hangoztatás: puff! 

csak egy bizonyos zajnak, melynek okát, keletkezése helyét sat. határozatlanúl 

hagyja, képzetét ébreszti a hallóban. 

«Az ilyes – Heyse-ként – hanggestusok (Lautgeste vagy jobban Lautgeberden) 

a nyelvfejlődés valamelyik korábbi naivabb stadiumában jórendin kitünő szerepet 

viseltek, hiszen nálunk is gyermekek és míveletlenek élnek velök legsürűbben: 

czélunkra értéktelenek; mondatpótszerek (Satzsurrogate) azok, nem mondatok, sőt 

voltakép nem is mondatrészek.» 

* Nemde röviden (nem akarom mondani: breviter et confuse [5]) a van itt 

elmondva, a mit én az előtt kilencz évvel bővebben és azt hiszem világosabban 

imígy fejeztem ki: «a szólás vágyát a közlekedés, a társalkodás ingere kelti. És 

legelsőbben és legtermészetesebben mit vágyunk közleni? Kétségkívűl érzéki 

eszmét, még pedig olyat, melynek saját figyelmünket kelle előbb felébreszteni. 

Már pedig meg kell engednünk legalább is azt, hogy figyelmünket előbb és sokkal 

erélyesebben ébreszti a mozgó, élő, ható, mint a nyugvó, a holt, a hatástalan. 

Tegyük, hogy a nyelvalkotó korban két ember a természet mély csendjében ül egy 

erdő tisztásában szemközt egymással. Egyikök háta megett felröppen egy madár 

egy fáról. A szembeülő észreveszi, vágyik közölni észrevételét a másikkal s mit 

mível? Lábával megdöfi a társát figyelme ébresztése végett s egyszersmind 

rámutat kezével az elröppenő madárra. De talán messzebb van tőle a társa, 
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mintsem lábával elérhesse . . . s ekkor egy röffenés, dunnogás, szisszenés, vagy 

plattyogtatás, a mutatással kapcsolatban éppen azt a szolgálatot teszi, minek 

hatását tapasztalván, más hasonló alkalommal is használja; a másik elérti, jeladás 

gyanánt elfogadja és ime! kész az első gyök a «repül» jelölésére, azaz symbolum, 

melyet az eszmetársítás tesz jelentőssé, a közlekedés czélszerű eszközévé, és 

számos ily symbolumok összesége beszéddé lesz. – A felvett példában csak a 

közlekedési vágy következményének mutatám ki, a figyelemébresztés ingerének 

tulajdonítám a szóteremtést; de szintúgy lehet szükség eredménye. A mi két 

emberünk vadász; lesben állanak a legtermészetesebb és legkezdetiesebb 

fegyverrel – melyet a gorilla is bir megszerezni – a görcsös bottal, távolacska 

egymástól. 

Egyikök megpillantja, hogy vad érkezik, de meg azt is, hogy a másiknak, a ki 

nem vette észre, inkább van keze ügyében az agyonsújtása s megint a feljebb 

említett hangnyilatkozatok valamelyikét veszi eszközül, és valamint az előbbi a 

menés, úgy az utóbbi a jövés symboluma lesz stb.» (M. akad. értesítő. Nyelv és 

széptudom. osztály I. köt. 1860. 325.–6. lap jegyz.) 

«5. Mi czélja van az embernek, mikor mond valamit egy másiknak? Bizonyos 

gondolatot akar ébreszteni benne. Erre, azt hiszem, kettő kell: elsőben, hogy a 

másiknak a figyelmét (a gondolatát) valamire irányozza, másodszor, hogy arról a 

valamiről ezt vagy amazt gondoltasson vele, és én azt, a miről a másikat 

gondoltatni akarom, psychologiai alanynak, azt a mit gondoltatni akarok róla, 

psychologiai mondománynak (Prædicat) nevezem. 

«A következőkben kiviláglik, mennyire különböznek gyakran ezek a rovatok 

az ő nyelvtani hasonfeleiktől. 

«A copulát fel sem veszem, mert a mondománytól különváló kifejezése nem 

szükséges okvetetlenül a nyelvben. 

«Hogy egy kis kóstolót adjak a következőkből és érintsem, hogy mily 

különböző dolgok alkalmasok alanyul szolgálni, megemlítem mindjárt itt a 

Philippin szigeti nyelveket. Ezekben a cselekvő szólamon kívűl három rendbeli 

szenvedő alak van, melyeknél fogva a cselekvénynek, hol az eredeti tárgy 

(Object), hol eszköze (Werkzeug), hol a hely (Ort) emeltethetik alanynyá!»
3
) 

                                                 
3
 Az utóbbi hivatkozást megint segített volna, egy kis meggondolás, világosabban fejezni ki, mi 

végre egy pár eredeti példa is szolgálhat vala. Nem tudni ugyanis, hogy a három megnevezett 

alany azonegy alakú-e, úgy hogy csak az igealak ajándékozza meg őket különböző nemű 

alanyisággal. Mert, ha nem egyenlően ragozottak, nem kell a Philippinekre menni példáért: 

«Mein Leben (Objekt) sollten sie nicht mehr verschönern.» – «Und im Herzen (Ort) wächst die 

Fülle der gesellig edlen Triebe.» – «In dem glatten See (Ort) weiden ihr Antlitz alle Gestirne.» 

– «Mit der dämmernden Fackel (Werkzeug) leuchtest du ihm durch die Furten bei Nacht auf 

den Gefielden.» Mindezen – Goetheből szedett mondatokban tárgy, hely, eszköz alanyokká 

emelvék s nincs szükség az igealak változtatására. Ha pedig egyenlő rangúak vagy egyformán 

ragatlanok az alanyokká válandó szavak, micsoda ragokkal vagy módosítással látja el ama 

nyelv az igét, hogy megadja a kivánt viszonyt az alanynak? 

Kérdés még az is, hogy az igén hátul is megmarad-e a viszony az ige és az illető szó közt? 
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* Vessék össze már ezzel a szakaszszal azt, a mit Tapogatódzásaimban és a 

magyar mondat czímű értekezésem I. és II. részében irtam. 

Amazokból, mivel nincsenek kezemnél, nem idézhetek, de igenis ezekből. 

Nevezetesen az I. részben, megállapítván azt, hogy «a mondat igéből s 

hozzátartozó igehatározókból (régime, complément, adverbe, egy név alá foglalva) 

áll», az igehatárzók rendjére nézve azt a tényt mutatom ki, hogy minden nyelv 

mondataiban, és így a magyaréiban is van egy vagy több igehatározó, a melyet, 

vagy a melyek csoportját előlegesen inchoativumnak nevezek, és két 

tulajdonsággal jellemzek: «1. hogy kezdi a mondatot, és 2. hogy készíti a hallót 

annak felfogására,» azaz: «a mondat értelmének alapot vet, a hallót figyelteti, 

szellemi működését, a szólóéval összekapcsolja (M. m. I. 341. lap.) Az 

inchoativum tehát azt a fogalmat jelöli, a mit Gabelentz psychologiai alanynak 

nevez, mint illető értelmezéseinkből világosan kitűnik. Ebből aztán következik, 

hogy a mondat második része a nevezett alapra rakott épület: a «mondat zöme» 

megint a Gabelentz psychologiai mondományának kell, hogy megfeleljen, ha 

szinte el is térünk egymástól értelmezéseinkben, mint majd ki fog tetszeni. 

«6. No már, véleményem szerint, ama psychologiai két főrész helyzeti rendje 

(Stellung) természetesen az, hogy az alany elől, a mondomány hátul álljon. Ez a 

rendezés a nyelvtani megfelelő rovatokra nézve minden előttem ismeretes 

nyelvekben szabály, a psychologiaiakra nézve pedig törvény», [Azaz, ezeket 

okvetetlenűl úgy kell rendezni, holott a nyelvtani (inkább logikai) alany hátul is 

kerűlhet.] «mely úgy tetszik, nem enged kivételt. Hiszen meg kell nekünk mutatni 

a tárgyat, hogy szemlélhessük, s kezünkbe adni az eszközt, hogy használhassuk, a 

hely szinére vinni minket, hogy ott körülnézhessünk. Csak akkor nincs szükség az 

előkészítésre, mikor a tárgyat szemügyre, az eszközt kezünkbe vettük, a 

helyszinén vagyunk. Ebből magyarázhatni a chinai, mándzsu, japáni nyelvben oly 

gyakori és nálunk sem hallatlan kihagyását az alanynak. 

«Mi is mondjuk; ,Was! schon wieder da?’ ,Ja, und alles besorgt’, mely 

szólamokban a ,du bist’ és ,ich habe’ önként értetődnek.» 

* Kár volt oly nagy és kissé gyarló feneket kerítni a dolognak. Hogy az 

inchoativum mindig elől van és nem is lehet hátul, világos a nevéből és 

értelmezéséből. 

De elmaradni, elmaradhat igen igen sokszor. Az inas bemegy az úr szobájába s 

jelenti: «befogtak, nagyságos uram!» Kirándulást akarunk tenni s az időről 

kétkedünk: «szép idő van!» biztat az egyikünk. Kezdhette volna inchoativummal 

is: «most szép idő van!» s az előbbi inas: «a kocsis befogott;» de egyikök sem tartá 

szükségesnek. Mindezeket az illető helyeken már rég megirtam. 

«7. Megjegyezhetjük, hogy czélunkra nem tesz semmi különbséget, akár egy 

vagy több szóból, akár egész mondatból (elő-, mellék-, közbevetett utómondatból) 

alkossuk a mondat illető részét. Az ily szólamok: tegnap mult néhány éve, miután 

e történt, adverbiumok; ebben a mondatban: kérdés eljövök-e bizonyosan, az 

utóbbi három szó obiectum» (azaz: accusativus.) [Itt ugrást tesz értekezőnk. Az 
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átmenet világosabb lesz vala, ha így szerkeszti: A psychologiai alany és 

mondomány megkülönböztetése a mondatkörben is érvényes, mert minden 

periodust, ha nehézkesen, feszesen, olykor esetlenül is, egyes mondat képébe 

öltöztethetni.]
4
) 

«8. Ime azt mondám, hogy a mondatban mindig a psychologiai alany foglalja 

az első helyet, psychologiai mondomány a másodikat (az utolsót). Ha ez úgy van, 

szembeszökő, mily különböző szerepet játszanak gyakran a nyelvtani 

mondatrészek és psychologiai társaik.» [Én mondom azt!] 

«Minden előttem ismeretes nyelvben kétféle helyzetben fordúlnak elé az 

adverbiumok: hol közetlenül az ige mellett állanak, az illető nyelvek szabályaihoz 

képest előtte vagy utána, hol kezdődik velök a mondat.» [Tarthatóbb különböztetés 

lett volna: hol kezdődik, hol nem kezdődik velök a mondat.] «Ime! Eredményére 

nézve mindegy, akár így mondjam: ’Napoleon wurde bei Leipzig geschlagen, akár 

így: Bei Leipzig wurde Napoleon geschlagen’ egyik mondatból sem tud meg sem 

többet, sem kevesebbet a halló, mint a másikból. De psychologiailag nagy a 

különbség köztök: az egyik esetben Napoleonról, a másikban Lipsia vidékéről 

akarok szólani, egyikre vagy a másikra irányozni a halló gondolatát, és az egyiket 

vagy másikat teszem psychologiai alanyommá. Az utóbbit így irhatnók körül: 

Leipzig ist die Stadt, bei welcher (vagy: Die Umgegend von Leipzig ist es, wo) N. 

geschlagen wurde, az elsőt semmiképen nem.
5
) Az ily példák: gestern war 

Sonntag, és Sonntag war gestern, talán még jelentékenyebbek (prägnanter). Az 

                                                 
4
 Hogy tisztán megértessem, mit akarok mondani, hozok egy pár példát. 

1. Mondatkör: Wie es dem Menschen eher gelungen ist von den Gesetzen des Weltbaues 

etwas zu verstehen, als die Gesetze der Witterung einzusehen; wie sie besser gelernt haben 

Finsternisse an Sonne und Mond, als Regen ud Wind in unserer Atmosphäre vorauszusagen: so 

haben sie auch über den Gang der politischen Angelegenheiten und die Erfolge und 

Staatshandlungen in Absicht des Schicksals der Völker deutlichere Begriffe, als über den Lauf 

und den Erfolg der Familien- und persönlichen Angelegenheiten. (Garve.) 

Lássuk már, mikép hangzanék mondatalakban egy verbum finitummal, sőt az infinitivusok 

mellőzésével is: 

Dem früheren Gelingen des theilweisen Verständnisses der Gesetze des Weltbaues, als des 

Einsehens in die Gesetze der Witterung; dem bessern Erlernen der Voraussagung der 

Finsternisse an Sonne und Mond, als des Regens und der Winde in unserer Atmosphäre gemäss, 

haben die Menschen auch über den Gang . . . stb. 

2. Levelezett, tudakozódott, megvette 7 font sterlingen SWEDENBORG nyolcz kötetben 

megjelent nagy főművét, – a mit a takarékos philosophus, ki alig vett könyveket, későbbre nem 

kis mértékben megbánt – kutatott s nem talált semmit. (Alexander B. Kant. I. 279. l.) – Mondat 

képében: Levelezvén, tudakozódván, megvévén 7 fonton Swedenborg 8 kötetes nagy főművét a 

könyvet alig vevő s vásárját későbben nem kis mértékben megbánó philosophus, kutatása után 

sem talált semmit. 
5
 Nem mondhatnám; mert: Napoleon schlug man bei Leipzig, az elsőnek körülírása, melylyel 

accusativusból lett psych. subiectum. Magyarul az ily átalakulásokat a legkönnyebben 

megejthetni. «Napoleont Lipsiánál megverték.» – «Napoleont Lipsiánál verték meg.» – 

«Lipsiánál Napoleont verték meg.» És psych. subjectum nélkül: «Megverték Napoleont 

Lipsiánál», a mely újsággal nem egy magyar ember rontott be a társaságba 1813-ban. 
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elsőt bizvást változtathatni ezzé: der gestrige Tag war ein Sonntag, az utóbbit így: 

der Sonntag fiel auf den gestrigen Tag, amott psychologiai alany az adverbium, itt 

a mondomány része.» 

* Magyarul változtatás nélkül világos: tegnap vasárnap volt, és: vasárnap 

tegnap volt. Minden magyar egyszerre fogja helyes accentussal olvasni. 

«Wenn er kommt, soll es mir angenehm sein = sein kommen soll mir sat.» 

«Könnyen jöhetnénk arra a gondolatra, hogy amaz adverbiumokat és 

adverbialis mondatokat a mennyiben kezdik a mondatot, emennek attributumainak 

tartsuk. Én, mielőtt ezt tenném, kétszer is meggondolnám, két okból: egyszer 

azért, hogy ilyes mondatkezdő adverbiumok oly nyelvekben is leledzenek, a 

melyekben az attributum mindig a közelebbről határzandó szó megett, vagy 

legalább az adverbium a vele határzandó ige megett kell hogy álljon (az első eset 

malayban, a második a francziában
6
), és aztán azok az inversiók, melyeket néhány 

nyelv a mondatkezdő adverbium után használ, pl. a német, a franczia ebben: 

demain sera mon jour de fête. Oda látszanak mutatni, hogy az azután következő 

mondatot magában körül zárkozott egésznek kell felfogni.» 

* A legutolsó állítást sem magában, sem mint okot nem értem; tehát nem is 

szólok hozzá; de igenis a többiekhez. Elsőben is, csak a német foghatja meg, 

mikép lehessen mondatnak attributuma adverbium. Csak a német mondhatja: «Es 

behagt ihm nicht zu arbeiten», melyben a »nicht» az egész mondatot: «es behagt 

ihm zu arbeiten», tagadja; mert egyik külön tagjára sem vonatkoztathatni jó 

móddal. Ilyenek ezek is: «Es beliebt mir nicht zu essen.» – «Befiehl ihm nicht zu 

gehen» – «Nicht der Verlust ist es, was ihn schmerzt, sondern sat.» – «Er thut oft 

nicht was er soll. Mindezeket nem csináltam, hanem eredeti német könyvből irtam 

ki, és más adverbiumokról is gyűjthetnék, ha kellene, hasonló példákat. Minden 

előttem ismeretes nyelvben az adverbium a mondatnak valamelyik tagjához 

tartozik szorosan és félreérthetetlenül. Másodszor, úgy tetszik nem vette észre 

szerzőnk, hogy a mondatkezdő adverbium nem mindig psych. subjectum, hanem 

egyenesen a prædicatumot – a tűzetes részt – kezdi. Seit wann hast du den schönen 

Hut? – Gestern habe ich ihn gekauft. De szerzőnk nem bir mondatot ps. subjectum 

nélkül gondolni. Harmadszor, nem hiszem, hogy: Demain sera mon jour de fête» 

jól volna francziául mondva. Adverbium vagy adverbialis szólam igen is foglal 

ottan-ottan az ige előtt helyet, de úgy, hogy kettőjök közt ott van a sujet vagy 

helyettese. Demain nous nous verrons. (Littré.) – Jamais il ne se faira peindre 

(Lafont). – Sur le mulet du fisc une troupe se jette (Lafont). Csak két adverbiumot 

leltem, mely után sujet nélkül következik felette ritka esetben ige; u. m. ezeket: 

                                                 
6
 A francziában, általán véve, nem állíthatni. Gyakran áll adverbium az ige előtt; nem 

közetlenül, hanem a sujet s nem egyszer a régime közbejöttével. «Souvent la peur d’un mal, 

nous conduit dans un pire. (Boil.) – «Souvent notre amour-propre éteint notre bon sens.» (Volt.) 

– «Rarement l’amitié désarme son colère». (Rac.) 

Költői nyelv, mondják: De hát a franczia költő nem francziául ír? No de lássunk prózaírót: 

Rarement les anglais haďssent sans conspirer.» (Volt.) 
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comme és comment. – Je sais trop comme agit la vertu véritable. (Corn. Hor. IV. 

1.) – Voilà comment va le monde (Béscher. Gr. d. gr.) Más adverbiummal csak 

abban az esetben vethetni az ige háta mögé a sujet-t, mikor ez névmás. Pl. Trop 

occupés de multiplier les fonctions de nos sens, rarement faisons-nous usage de ce 

sens intérieur qui sépare de nous tout ce qui n’en est pas. (Buffon). 

«9. Szűkebb használatu helyzet a grammaticai prædicatum vagy ennek egy 

része, helyzete a subjectumon elűl. 

«Ide tartoznak: 

a) a személyragok a hajtogatásban, a mi közös tulajdona az indo-európai, semi, 

finn és némely más nyelvcsoportozatoknak. Pl. sanskr.: svapi-mi, alszom, magyar: 

tudo-k
7
); 

b) bizonyos, nevezetesen nem kiható (intransitiv) igéknek (tehát a 

szenvedőknek is) a mondat elejére való helyzése, pl. sanks.: #sīn Madreshu 

dharm#tm#r#j#, volt Madrasban egy kötelességérzetű király, latin: incipiunt 

postulare, poscere, minari (Cic.) [6]; németül, tájszólásban: kommt ein Vogel 

geflogen, e helyett: Es kommt sat. Az alifuru nyelvben (Celebes éjszaki részén) 

nem kiható cselekvő igéknél s az igen gyakori szenvedő szólamokban meg van 

engedve az ily inversio, pl. veaveanem anviitu tou essa: volt ott ember egy; 

kepakaanakkem si szűletett: levén Jézus; aitiaam vatu essa: vettetett kő egy. 

Némely nyelvben épen nincs meg ez az inversio, mint a mongolban és 

mandzsuban; mások, melyeknek mondatalkata az ige legelől helyzését közlő v. 

jelentő beszédben nem engedi meg, pótlékokkal segítnek magokon, az ige eleibe 

személytelen névmást vagy adverbiumot tesznek, pl. a német: es-t, a franczia il-t, 

ellenben az olasz: ci-t, az angol: there-t. Azt hiszem, hogy itt a prædicatum 

psychologiailag subjectum, s a grammaticai prædicatum subjectum. [A további 

magyarázgatást elhagyhatom.] 

«A személyragok alkalmazását (lásd feljebb a)-nál) kimagyarázhatni, ha 

elfogadjuk, hogy hanggestusok (4.) alkották a legkezdetiesebb segédeszközeit a 

beszédnek, más szavakkal, hogy a nyelv gyermekkorában megérték azzal, hogy a 

szóló a hallót csak a jelenségekre, érzelmekre magokra figyeltette, és csak másod 

sorban nevezte meg neki a grammaticai subjectumot (a cselekvőt, a szenvedőt, az 

érzőt.» 

* Az oly magyarázat, melyben csupán a tény van más szavakkal, mint a jelen 

esetben, elmondva, nem magyarázat és – ha lehet – még kevesbbé az, ha az így 

elmondott valami tulajdonkép nem is tény, hanem csak conjectura, melyre a 

tapasztalás nem szolgáltat adatot. Alakuló félben való nyelv a föld kerekségén ma 

nem létez. Sokkal természetesebb azt venni fel, hogy a svapi-mi, tace-o, tud-ok, 

                                                 
7
 Az eredeti szövegben: «tud-om». Meg kellett igazítnom. (Lásd alább a 29. jegyzést.) Még azt 

is meg kell jegyezni, hogy svapi-mi-ban –ban a «mi», játsz-om-ban az «om» nem a 

nominativus képét viselik. 
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oly tűzetes mondatrész, melyhez az «előkészítő» hiányzik és a mondataccentus a 

csupasz igére esik. 

«10. A mondat eredeti két részének mindenike jelen meg gyakran szócsoportok 

képében» [in zusammengesetzter Form. azaz, vagy mint jelzős határzó vagy mint 

mellékmondat.] «Két bővitést veszünk itt szemügyre. 

a) Mellékpraedicatumok. A mondat egy-egy része (nevezetesen a 

főprædicatumon kívűl a psychologiai subjectum is) el lehet látva külön 

prædicatumokkal. A szóló tudatni akarja a hallóval, mikép képzelje magának 

közelebbről a subjectumot, mikép a főprædicatumot. Közöl vele mellékes 

prædicatumokat, közelebbről való meghatározásokat, genitivusokat, 

possessivumokat, adverbiumokat, adjectivumokat, participiumokat. Mindezeknek 

kétféle helyök lehet. 

aa) A közelebbről meghatározandó szón hátul: mint a malay, polynesiai, 

melanesiai, annami, siámi nyelvekben. Pl. Alifuru-ul: tou sakkit essa ember beteg 

egy = egy beteg ember, rami anggor borvíz = vízbor azaz must, watu apo kő ős = 

ős kő t. i. szirt, si amang-amu si andarem in sarga az atyátok a bensejében az 

égnek (in sarga, genitivus). 

bb) A közelebbről meghatározandó szón elűl. Igy van a finn-tatár nyelvekben, 

chinaiban, japániban; Pl. chinaiul: jin sin az ember szíve, min tszlai nép gyermek 

jő = a nép gyermekként jő; japániúl: tami kono gotoku kitaru nép gyermek módra 

jő; mandzsuul: innsei emu sain sargan jiu bi miénk egy jó asszonygyermek van = 

van egy hozzánk tartozó szép leány; magyarúl: jó bor.
8
) Hogy a szavaknak ilyes 

helyzete az indo-germanban is így lehetett eleinte, következtethetni a 

szerkesztvényekből mahâ râjâ = nagykirály, glauîpij = kékszemű». 

[Itt valami körmönfont magyarázata következik a jelző elűl vagy hátúl 

helyzésének, de elhagyhatónak vélem.] 

«11. b) Az obiectum; itt egybefoglalom mind az egyenest, mind az eltérőt» 

[direct – indirect, franczia műszók.] «Az adverbiummal való hasonlatosságát 

könnyen felfoghatni és nem egy kép lelt kifejezést a nyelvekben; az obiectum az 

igecselekvénynek az irányát fejezvén ki, meghatározza közelebbről. Domum eo [7] 

így fordítjuk [németre]: ich gehe nach Hause, tehát adverbium módjára; a 

sanskrtban a neutr. gen. adjectivumok accusativusai adverbiumok gyanánt 

szolgálnak» [a görögben és latinban épen úgy, valamint számos esetben a 

magyarban is], «és chinaiul az egyenes objectum, mely különben hátul járul az 

                                                 
8
 Magyarban nem áll kifogás nélkül. V. ö. Termett nálunk búza elég. – Ettem húst eleget. – Van 

időnk elég. – Láttam én elefántot akárhányat. – Hoztam pénzt is keveset. – Adjon nekem egy 

vég gyolcsot, de szélest. – Leugrott az emeletről, a harmadikról. – «Vettem neki csizmát 

pirosat, üttettem rá patkót csinosat.» stb. Nyelvünkbeli ily jelenségek némi magyarázatául 

szolgálhatnak annak, hogy némely nyelvekben promiscue látszanak elül vagy hátul állhatni, az 

adjectivumok. – Mindezeket azért is tartottam szükségesnek megjegyezni, hogy ha az idézett 

többi nyelveket nem ismeri jobban, mint a magyart G., példái s állításai iránt nem 

viseltethetünk teljes bizalommal. 
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igéhez, ha ĭ particula = val, vel, vezeti be, adverbium gyanánt, elűl áll az igén, pl. ĭ 

thian = hia iů jin országgal ajándékoz embert = mint országot (ország gyanánt) ád 

embernek. 

«Épen most említém, hogy a chinai nyelvben a szóhelyzet törvényei 

különbséget tesznek az adverbium és obiectum közt; az elül, ez hátul áll az igén. 

Azon törvény érvényes pl. a magyarban is» [nem igaz!], «holott a tatár nyelvekben 

és a japániban, valamint a malay = polynesiai nyelvekben a helyzet nem tesz 

voltaképi különbséget a kettő közt, mindenikök hol elül, hol hátul áll az igén. De a 

chinai megkülönböztetés arra a feltevésre bír, hogy legalább némely nép 

nyelvérzéke tetemes különbséget ismer köztök. Miben áll ez? Azt hiszem abban, 

hogy ezek a népek a kiható igében a subiectum és obiectum közti közbenjárót 

látnak, mintegy utat, a melyen amaz ehhez jut, és hogy nekik ezt a viszonyt 

érzékítniök kell». 

* Szerzőnk feledi, hogy az adverbium és accusativus stb. közti különbséget 

akarja vala megmagyarázni s a subiectum-obiectumra téved. De biz’ az ő 

magyarázata se egyik, se másik viszonyt nem világosítja kellően. Közelebb járt 

volna az igazsághoz, ha azt mondja, hogy a ragozott nyelvekben a rag tisztán 

kimutatja az adverbialis tagok és az accusativus közötti különbséget, holott a 

ragozatlanokban a helyzetnek kell szolgálnia reá. 

«12. Világos, hogy valamint az adverbiumokról láttuk a 8. pont alatt, úgy az 

accusativus és más ragos vagy elűljárós nevek is lehetnek psychologiai alanyokká, 

hogyha az illető nyelv törvényei megengedik, hogy velök kezdődjék a mondat. A 

hol ez nem szabad, surrogatumokkal élnek. Pl. a chinai nyelvben ezt: országot 

ajándékoz embernek, nem lehetvén ily renddel mondani, így változtatják: 

országgal ajándékoz embert. (val, vel = ¥; előlj.). Másutt az objectumot a szenvedő 

alak segítségével teszik psychologiai alanynyá, és az 5. pont alatt említém, mily 

messze ment abban egy kis csoportja a nyelveknek; a franczia mutató és 

vonatkozó mondatokkal szeret körülírni; c’est à vous que je parle, c’est toi que je 

regarde. A mandzsu, melyben az objectum az alany és ige közt foglal rendszerint 

helyet, ejtésragjainál fogva szintoly széltiben cseréltethet helyet a szókkal, mint a 

latin, görög vagy sanskrt sat…:» «age-i ferguwecuke gonin be bi wacchiyame 

saha = az úr kitünő gondolatait én tökéletesen megértettem, azaz: kegyed nézetét 

jól ismerem. – » 

«Ezzel bevégzem kisértményemet (Versuch), melynek czélja inkább csak 

értesítés, mint kidolgozás vala.» 

* Uti figura docet! [8] Pedig kár volt; mert ha tárgyát – mondjuk saját 

találmányát – bővebben, tüzetesebben kidolgozza s jobban belemelegszik, 

hinnivaló, hogy kibontakozott volna a nyelvtani – igazabban logikai – subiectum 

és prædicatum kötelékeiből, melyek felfogását nyűgözik. De ha már így van, 

szabadjon kérdeni, ment-e csak egy lépéssel is tovább Gabelentz 1869-ben, mint 

én 1860-ban, sőt már 1852-ben (Tapogatódzásaimban)? Az eddig irottakat 

megfontolva, azt kell döntőleg felelnünk, hogy nem. De hát ment-e annyira? 
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- - - - 

Kiadván Gabelentz az értekezése imént közlött I. részét, 6 évig hallgatott utána. 

Meglehet, várta a szakértők – nyelvészek és philosophusok – véleménye 

nyilvánítását iránta. De biz’ a viszhang vagy nem szólalt meg, vagy oly gyenge 

volt, hogy legalább hozzám nem jutott el. Aztán 1875. közlött folytatásában, alig 

van valami a mi nétalán nyilvánult észrevételekre vagy ellenvetésekre 

vonatkoznék. 

A közönyösségtől meg nem tántorítva azonban tovább folytatja az 

összehasonlító syntaxist tárgyaló elméletét ekképen. 

«I. Bevezetés. Előbbi czikkemben megkisértettem kifejteni azokat az 

alapelveket (Sätze), melyekből kell nézetem szerint kiindulni az összehasonlító 

syntaxisnak és ezúttal «psychologiai alany» és «psychologiai mondomány» nevek 

alatt a szófüzésre nézve két rovatot nyitottam (zwei Kategorien aufgestellt), 

melyek meggyőződésem szerint minden nyelvben be vannak töltve, és mérvadók 

mindenikben a mondatszerkezetre (Satzbau) nézve. A következő lapok az amott 

mondottaknak részint megvilágosítására, részint bővítésére és kiegészítésére 

szánvák; a mai vizsgálataimat figyelemmel kisérni akaró olvasó tehát ne sajnálja 

előbbi dolgozatomat még egyszer áttekinteni. Időközben gyüjtött 

tapasztalataimból azt tanultam, hogy «eszméim» 12 pontja alatt igen rövidre és 

keskenyre fogtam a dolgot, igen kevéssé gondoltam arra, hogy könnyen látható 

kifogásokkal és félreértésekkel szembeálljak, szóval, hogy olvasóimnak nehezebbé 

tettem a munkát, semmint kell egy irónak: vajha sikerűlne utánpótolnom, a mit 

elmulasztottam». 

[Az utolsó mondatkört csak azért nem hagytam ki, mivel feljebbi 

gyanításomnak erősségeűl szolgál.] 

 

 

II. Az összehasonlító syntaxis feladata. 
 

«1. §. A nyelvhasonlító tudomány két czélt tart szeme előtt, először rokonságuk 

szerint akarja elrendezni a nyelveket: ez feladatának genealogiai része; de aztán 

tartalmánál és alakjánál fogva akarja osztályozni a nyelvnek összes szüleségét 

(Sprachmaterial), kimutatni, mi viszonya lehet a nyelvbeli kifejezésnek 

(sprachlicher Ausdruck) a kifejezendő fogalmakhoz és gondolatokhoz: és én ezt a 

feladat néppsychologiai részének nevezném». 

* Ez az osztályozás mutatósabb, mint a milyen jelentékeny. Tulajdonkép a 

nyelveknek korunkban divatozó, etymologiai összehasonlítását akarja 

megkülönböztetni a syntactikaitól, melyet Gabelentz és én ajánlunk. De a két 

eljárás jellemzése nem sikerűlt neki. Egy az, hogy a legújabb philologusok 

hovatovább több helyet nyerő vallomása szerint az etymologiai hasonlítás nem 

szolgálhat kulcsúl a nemzetek és ráczák «genealogiájának»; tehát a névvel együtt a 
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diagnosis is elesik. Más az, hogy minden származtatott (derivatum) és szerkeztett 

(compositum) szó alkotásának voltaképen syntaxis az alapja s az 

etymologizálásban erre is tekintettel kell lenni, de biz a nyelvészeknek kisebb 

gondjok is nagyobb annál. Az ő tudományuk a betűk és szótagok tudománya, mely 

a dolog szellemi oldalát, a jelentést, nem csak elhanyagolja, hanem el is fedi. Már 

pedig rég meg van mondva, hogy «a betű megöl, a lélek megelevenít.» (II. Cor. 3, 

6.) 

Végre az a szó: néppsychologiai egy nagyon ködös fogalmat akar kifejezni. 

Hisz így meg kellene különböztetnünk: Aristokraten-, Demokraten-, Social-, 

Arbeiterpsychologie-t, Gelehrten-, Dichter-, Naturforscherpsychologie-t, és még 

nem tudom hányfélét. Sőt a hány ember, annyiféle psychologia volna. Mert két 

német ember közt lehet nagyobb a különbség a psychologiájokban, valamint két 

franczia közt is, mint egy német és egy franczia között. Szóval az emberi 

psychologia csak egy és azonos; nyilvánulása módjai pedig oly számtalanok és 

elegyesek, hogy osztályozásukat vagy plane rendszerezésöket még csak meg sem 

kisértette sem philosophus sem laicus. 

«2. §. Egyes nyelv grammatikája is nyithat kilátást (Perspective) e két 

irányban; sőt az ilyen jobbra balra való tekintések, ha a tanuló előtt ismeretes 

vidékekre irányúlnak, szívesen fogadott utósegítségűl szolgálhatnak neki. De 

sohasem okvetetlenűl szükségesek: az egyes nyelv tana czéljával 

összeegyeztethetők, de nincsenek kikötve a mivoltától. Mert mikor valakit 

valamelyik nyelvre tanítok, épen csakis azt akarom hatalmába adni. A mit a 

mellett az ő kényelmére vagy ösztönzésére teszek, az a módszer dolga; ennek kell 

a lényegét szemem előtt tartanom, hogy az anyag kezelése rendszeres, tehát 

tudományos legyen. A tanuló pedig kettőt akar elérni: hogy az illető nyelvanyagot 

– szavakat, alakokat, szólamokat (Constructionen) – megérteni és gondolatait azon 

idegen nyelven kifejezni megtanúlja. Ennél fogva két kérdésre kell a nyelvtannak 

megfelelni: 

1. mit jelent a nyelvbeli bizonyos szó, alak és szólam? 

2. minő eszközei vannak az illető nyelvnek a gondolatok kifejezésére?» 

A 3. és 4. §. az előbbinek a tovább vitele. Oly excursio, mely czélunk elerésére 

csak nagyon mellékesen szolgál s a melyre helyet s időt fordítani nem tartok 

szükségesnek. Az 5. §-ból is csak a következő passust vonom ki: «... először, az a 

mi a nyelvtanra átalában nézve mérvadó, az a szófüzésre nézve is önként 

érthetőleg érvényes; és másodszor a syntaxist a grammatikában sokkal fontosabb 

álláspont illeti meg, mint a milyet közönségesen engednek neki. A nyelvben 

minden nyilatkozatnak, minden szónak, minden alaknak megvan a maga szófüzési 

értéke; az élőbeszéd sohasem szolgál csupán egyes fogalom kifejezésére, hanem 

fogalomcsoport, gondolat közlésére. Hogy mikép rendeződnek, kapcsolódnak 

össze és különződnek el a fogalmak, az határozza el a szavak és szórészek 

működését, a beszédrészek elkülönzését». [A legnagyobb figyelemre méltó 

észrevétel.] 
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«6. §. Most már lépjünk át az összehasonlító syntaxisra. Lehető legtöbb nyelv 

összehasonlítása szófüzési nézőpontból csak eszköz, nem pedig czél neki. A 

tapasztalás az ismertetés alapja, módszere inductiv, a végett, hogy felleljük azokat 

a törvényeket, melyeknek nyomán forog a tapasztalás. De a deductiv 

gondolatmenet útjára kell azonnal térnünk, a végett, hogy a felfedezett 

törvényeknek okvetetlenűl szükséges voltát belássuk s erre a psychologia és logika 

kinál támaszponttal». 

* Beszéljünk többesben: támaszpontokkal. Mert hisz a két tudomány legalább 

is két támaszpontot kell, hogy nyujtson. De bizony többre is van tőlök szükségünk 

s én szeretném, hogy G. az enigmatikus átalánosságból kibúva, némelyeket 

tüzetesen kijelöl vala. Avagy talán azzal biztat, hogy majd az alkalmazáskor sült 

galambkép fognak a szánkba repülni? 

Aligha! A természet – akár a testi, akár a szellemi – semmit sem ád ingyen; és 

a legkevesebb, a mit vár, az, hogy világos és szabatos kérdéseket terjeszszünk 

eléje. Ilyeseknek gondolom én a mondat proponált dualismusára nézve: 

1. Szorosan egyenrangúak s egyaránt lényegesek-e a psych. subiectum és 

psych. prædicatum? 2. Nincsenek-e oly esetek, a melyekben valamelyikök a 

mondat kára és czélja elérése veszélyeztetése nélkül kimaradhat? 3. Van-e a 

mondatban, ha mind a kettő jelen van, kiismerhető határvonal a kettő közt és 

egyféle-e ez a vonal a különböző nyelvekben avagy másokban más? 4. Mi 

mindegyikök voltaképi tulajdonsága és biztos ismertető jele? 

Az ilyes titkokat nem könnyű fellelni; 

De ha felfedezted, merj róluk felelni.
9
) 

Roscommon. 

Én hát merek felelni azokról az állítmányokról, a melyeket az iménti 

kérdésekre feleletűl megkísértettem. Az elsőre azt mondom, hogy az inchoativum 

és mondat zöme, vagy, mint későbbre neveztem, az előkészítő és tüzetes rész nem 

egyaránt lényegesek, mert az első elmaradhat és elmarad teméntelen mondatban. 

«Esik az eső!» szolgáljon szembeötlő példáúl. A 2-dikra: a magyar mondatban a 

második rész azzal a szóval kezdődik, a melyen a mondat accentusa van: t. i. vagy 

– ritkábban – az igével, vagy sokkal gyakrabban az igét megelőző bárminemű 

határzóval. A németben és a francziában – mondhatni – egyenesen az igével. Az 

inchoativum az előbbiben akárminő határozó lehet, ámbár legtöbbször a nevező 

ejtés; az utóbbiban, ha több szóból áll is az előkészítő rész, egyiköknek a 

nevezőnek kell lenni. A 3-dikra: bármely nyelvben az inchoativumban a hallónál 

tudott vagy ismeretes eszme vagy eszmék vannak kifejezve bármely nyelvtani 

alakban, az igét (cum restrictione [9]) kivéve. A mondat zöme újságot mond a 

hallónak. Legyen összehasonlításul elég. 

 

 

                                                 
9
 Such secrets are not easily found out; But once discovered, they leave no room to doubt. 
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«III. A nyelvszellem és a «construálás».
10

) 
 

«7. §. …Ha a construálás nem akar egyéb lenni, csak logikai exercitium vagy 

nétalán segédeszköz a fordításban, úgy nem bánom ficzamítsátok ki, a hogy 

tetszik, egy német mondat tagjait, rendezzétek Cicero oratiója szavait a franczia 

nyelvtan elvei szerint, – ha abban látjátok a logika hű képét, – lám a kezdő tanuló 

meg fogja köszönni. De hát ne tartassátok construált mondataitokat német vagy 

latin mondatoknak, ne tartassátok construálástokat nyelvtani műveletnek és – ha 

nem volna igen szerénytelen a kérésem – üzelmeteket ne nevezzétek a mondat 

construálásának, nevezzétek inkább a destruálásának: közelebb fogtok járni vele 

az igazsághoz!» 

* Hogy mi hozhatta oly nagy tűzbe német nyelvészünket, nem bírom megfogni. 

Talán gyujt egy kis világot hozzá a mi következik: «Avagy igazán olyan kietlen 

bolond játékot űznek a nyelvek, hogy itt szeszélyesen párosítnak, amott ok nélkül 

választanak, itt széttépik az összetartozókat, amott összekapcsolják a 

különneműeket? Oly észellenesek ők és oly igen okosak a construáló művészek, 

hogy amazokat, «a természet szabad leányait katonásan exercirozhatják? Mi hát a 

szervies lény, a nyelv-e, a mint termett és fejlett, vagy az a feszes minta, a melyhez 

hozzá akarják szabni? és vajjon mi fog az okvetetlenűl kellő, az észszerű lenni?» 

«8. §. Ne értsenek félre: nem a construálást magát akarom én megtámadni – 

hisz ez annyit tenne, mint a nyelvnek syntaktikai értését vonni kétségbe: hanem azt 

a gépies módszert, a mely szerint eljárnak vele és a melynek semmi köze az illető 

nyelv szellemével. Ha költői és szónoklati szabadosságokról (Licenzen), 

bárminemű szokatlan nyelvjelenségekről, hoszszúra nyújtott mondatkörök 

kibonyolításáról van szó: amott a szokásos füzésre és rendezésre való visszavitel, 

itt a kisebb mondatokra való bontás a legegyenesebb útja és legbiztosabb eszköze 

a szöveg megértetésének. Csakhogy a nyelvszokás határai közt kell maradni s nem 

kell eltompítni a szórend iránti érzéket a mondatrészek szokásos felforgatásával». 

«9. §. Azt hiszem, nem ok nélkül vágtam ebbe a kis polemiába. Úgy tetszik 

nekem, hogy a szórendi jelenségeket kelletén felűl utasították a rhetorikába s azzal 

a nyelvtant megrövidítették saját földjén és birtokában. A mondat egység, még 

pedig nyelvtani egység, szintúgy, mint a szó; de egyéniségét, arcza szabását 

(Physiognomie) nem csak a bennelevő szóegyének külön tekintve szerzik meg, 

hanem nem kevesbbé az, a mikép vannak csoportosulva benne a részek, tehát a 

szavak és szócsoportok elrendezése. Ez az elrendezés, a mennyiben a mondat 

részeinek egymásra való vonatkozását megszabja, nyelvészeti tényező, épen úgy 

az, mint a szóalakok és a segéd szócskák; és ha az, miért utasítsuk a rhetorikába? 
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 Construálás alatt azt az eljárást érti G., mely szerint a tanító vagy commentator egy idegen 

nyelvbeli mondat szétszórtnak nézett szavait, mint véli, természetesebb rendbe sorozza. Pl. az 

Aeneis 1–2. versét imígy: Cano arma et virum, qui fato profugus primus venit Italiam et 

Lavinia littora ab oris Trojae. [30] 
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«10. §. Az alakzatos nyelvek (Formsprachen) közzűl nem egyben igen 

mozgékonyak a mondat tagjai, úgy hogy széltiben lehet helyet cseréltetni velök s a 

halló vagy olvasó még sem ért voltakép egyebet a változtatott mondatból. 

Mondhatom, canis puerum mordet, vagy canis mordet puerum, vagy mordet 

puerum canis; elmédben mindig csak azon kép támad, – más-másképen beszéltem, 

és mégis mindig azon azt mondtam.
11

) Úgy de hát valami egyéb-e, ha azt 

mondom, hogy: puer a cane mordetur? [10] Miért nevezik amazokat amott 

rhetorikai szabadságoknak, önkényeknek, ezt pedig nyelvtani jelenségnek? 

Jórendin azért, hogy más alakban jelennek meg a szavak! E mellett még finomnak, 

szépnek jelezik gyakran azt, a mi a körülményeket tekintve csak úgy volt helyes. 

«A következő észrevételek példákat fognak nyujtani reá». 

 

 

«IV. Psychologiai subiectum-e vagy rhetorikai nyomósítás. 
 

«11. §. Gyakran vetették ellenem, hogy a mondat bizonyos részeinek 

szembetünőleg elűlhelyzését kimagyarázza a különös hangsúlyozás, hogy a 

mondat kezdete természet szerint nyomatékos. Annyi igaz benne, hogy a szóló a 

mondat első szavát vagy első részét különösen kiemeli; majd a kérdésről s 

feleletről szólva magam is fogok példákat adni reá.» 

«Azonban ha az a magyarázat az igazi volna, úgy kimerítőnek, elégségesnek, 

és a mondat első részének mindenkor hangsúlyozottnak kellene lenni; 

főnyomosítás soha sem eshetnék a mondat közepén vagy végén levő szóra. Hogy 

állunk vele?» 

«12. §. Először is: mit tesz a hangsúlyozás (betonen)? Hangsúlyozok egy 

mondatrészt, mikor hangosabban, tisztábban, olykor hangváltoztatással is mondom 

ki. Mikor beszélek valakivel, azt akarom, hogy halljon és értsen meg. Ha attól 

félek, hogy nem ügyel reám, vagy netalán messze van tőlem, vagy, ha nagyot hall, 
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 Sz. engedelmével nem épen «azon azt». Attól függ, hogy mikép állítjuk fel a dualismust; 

mert az inchoativummal még semmit sem mond a szóló a hallónak, hanem csak elkészíti a 

mondandóra, a tüzetes részre. A felállítás esetei, az 1. versio szerint: a) canis puerum || mordet; 

b) canis || puerum mordet. A 2. szerint: c) canis || mordet puerum; d) o || canis mordet puerum. 

A 3. szerint: e) o || mordet canis puerum. Hát azont mondják-e a tüzetes részek mind? 

Kimutatják a föltehető kérdések: Quid facit canis puero? F. mordet. (a) Quid facit canis? F. 

puerum mordet (b) vagy: mordet puerum (d) Quid agitur? F. canis mordet puerum vagy: mordet 

canis puerum. [31] (e) 

Magyarul még több különbség lehet: t. i. 

A kutya a gyermeket marja. 

A kutya a gyermeket marja. 

A kutya marja a gyermeket. 

Kutya marja a gyermeket. 

Marja a kutya a gyermeket. 

Megjegyzendő, hogy a tüzetes részbe eső határzók másodrendű accentust kapnak. 
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hangosan beszélek; ha attól félek, hogy félreért, tisztán beszélni törekszem. Ha 

már szavaimnak egy részét mondom ki szólószerveim kiváló erőltetésével, hasonló 

okból fogom megtenni: azt kivánom, hogy épen arra a részre ügyeljen, épen azt ne 

értse félre. Ha én azt a fülnek nyomosítom, a szem számára aláhúzom vagy 

megosztva akár vastag betűvel nyomatom, kitüntetem vele, a mit különösen 

akarok, a mi nekem legfontosabb . . . . . . . . . .» 

* Miután G. beszéd tekintetéből a szólót és hallót megkülönböztette, kár volt 

szorosabban nem ragaszkodnia az ebbeli dualismushoz is, mely sokkal 

nélkülözhetetlenebb és elválhatatlanabb, mint a melynek a mondat két része viseli 

a képét. Mert az inchoativum, mint feljebb érintettem, sokszor elmarad, holott a 

beszélésre okvetetlenűl ott kell lenni mind a szólónak, mind a hallónak, illetőleg 

az írónak és az olvasónak. Mi több, mindeniköknek érdeklődni kell a mondat 

tartalma iránt, és nem egyszer az utóbbi van inkább érdekelve, mint az előbbi. E 

czikk végszavai hát egyoldaluan fogják és fogatják fel a dolgot. A feljebbi három 

kérdésre adott feleletemből kiviláglik, hogy az én módszerem nem sínlik e bajban. 

«13. §. De itt, ismétlem, mindezekről nincs szó. Most még csak az egyszerűen 

jelentő (mittheilend) beszédmóddal van dolgunk, azzal t. i., a melyben a másik 

személylyel szemben legönállóbbaknak érezzük magunkat, egyebet nem 

követelünk» [igazabban: nem várunk] «tőle, hanem csakhogy meghallgasson, 

tehát nem kérdünk tőle, nem paracsolunk neki semmit, sőt nem is ád ő alkalmat a 

beszédünkre, tehát nem felelünk, se nem vitatkozunk». 

* Nem állhatom, hogy meg ne kérdezzem olvasómat, fordul-e elé a közéletben 

az az abstrahált, úgy szólva ideális állapot, a milyet itt G. felteszen? De lássuk 

tovább: «És kétszeresen becsesek nekünk az oly mondatok, a melyek sem korább 

mondottaktól nem függnek, sem továbbad mondandókra nem akarnak készíteni, 

mert az ily esetekben idegen, czélunkon kívül álló mozzanatok is határozhatnak. 

Egyszerű tetties (thatsächliche) közlemények, tanállítmányok, aphoristicus 

mondások (Sentenzen) s több ilyek szolgáltatnak kellő példákat, a melyekben a 

törvény a legtisztábban nyilatkozik». 

«14. §. Most már válogasson akárki egy falka ily mondatot és kérdezze meg 

magától: nem leledznek-e köztök olyanok is, a melyekben egy bizonyos szót 

okvetetlenűl kell hangsúlyozni és a hangsúlyozott szó másutt, nem pedig elején áll 

a mondatnak? Nem fektethetem-e a hangsúlyt e mondatban: «ich habe heute 

Kopfschmerzen» tetszésem szerint akár ich-re, akár heute-re, akár Kopfschmerzen-

re? és megint e mondatokban: «Qualis pater, talis filius» [11] és: «On commence 

par être dupe; on finit par être fripon» nemde pater-re és dupe-re esik a 

hangsúly?» 

«Álljon már most elé ama hangsúlyelmélet! Lám nem bírja kimagyarázni 

nekünk a szóban forgó jelenségeket; ha van okuk, másutt kell keresnünk. Hogy 

hol? azt hiszem kimutattam a korábbi (I.) czikkemben s a mit ott mondtam a 

psychologiai alanyról és mondományról, ahhoz csatolom a továbbiakat». 
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* Biz ideje is már! Mert a mit eddig olvasánk – 11. §-tól fogva a 14-kig 

bezárólag – mind csak annak az állításnak, hogy «a mondat kezdete kiválóan 

nyomosító», szolgál a czáfolására. Nagy hűhó kis dologért, mert hamis voltáról 

kevés tapasztalás és csekély gondolkodás legott meggyőzhet. De biz erre a 

meggyőződésre G. példái igen-igen keveset conferálnak. Mert elsőben is, példák 

általánosságot nem bizonyítnak, hanem csupán illustrálnak. Czáfolni czáfolhatnak, 

mert ha valaki a madár fogalmát úgy értelmezné, hogy a «madarak szárnyas 

állatok», definitióját legott semmivé tenné az egy Apterix példája. Inductió 

alapjáúl sem szolgálnak csupa példák, mert azzal az eljárással keresünk valami 

igazságot, a példa pedig egy már felfedezett igazságot tesz fel, mint G. is mondja: 

«Beispiele . . . . in welchen das Gesetz sich am reinsten darstellt». 

Particularis propositiót igenis bizonyíthatnak példák, de csak úgy, ha helyes 

elemzés mutatja ki a kapcsolatot, az analogiát az állítás és a példa között. Ezt 

azonban az iménti 16. §-ban nem tapasztalni. A propositió ugyanis az, hogy 

némely mondatban az okvetetlenűl nyomatékos szó nem elűl áll. A példából – ich 

habe heute Kopfschmerzen – pedig sz. szerint azt tanuljuk, tetszésünk szerint 

tehetjük akármelyik határozót nyomatékossá a felhozott mondatban. 

És így nem csak az analogia hiányos, de ellenmondás is keletkezik. Holott ha 

azt mondja, hogy a körülmények szerint kell valamelyik határozót, tehát nem épen 

az elsőt, nyomosítni, teljes harmónia lesz vala a propositio és a példa közt, és a 

Betonungstheorie meg van czáfolva. Szintoly hibásan van elemezve a 2. példa is. 

Ugyanis elsőben a «qualis pater, talis filius» nem egyszerű mondat, hanem 

periodus, bárha csak kéttagú is; hypotheticum judicium [12], melynek előzménye: 

qualis (est) pater, természetesen psychologiai alany; következménye: talis (est) 

filius, psych. mondomány. A mondatpár hangsúlyát tehát a másodikban kell 

keresni és itt inkább a talis-ra, mint a filiusra esik. Magyarúl paraphrastice: 

«Ismered az apját, olyan a fia is». Analog vele: «Nézd meg az anyját, vedd el a 

leányát.» Meg ezek: «a milyen az ura, olyan a szolgája»; «qualis rex, talis grex» 

[13]; stb. Mondatpár a 3. példa is és hasonlóan elemzendő, csakhogy itt, franczia 

szokás szerint, a második mondat, a psych. mondomány, végtagja «fripon» a 

nyomatékos szó, és nem az előkészítő «dupe». 

Mindezeket nem akarta G. észrevenni, mert mind itt, mind egész értekezésében 

bizonyos antipathiát tanusít a «Betonung» ellen, és nem hiszi, hogy volna valami 

köze a szórenddel. Nem csoda, mert a magyar nyelvet csak szótárból s talán Riedl 

nyelvtanából ismeri. De csoda ám, hogy magyarúl beszélő nyelvészeinknek sem 

én, sem Fogarasi nem bírtuk kinyitni a szemöket. Térjünk szerzőnkhöz vissza: 

«15. §. Ezt a mondatot választom: In Amerika verfertigt seit einem Jahre eine 

Fabrik Hüte aus Papier». A mondat áll: 

1. Helyhatarozóból h
4
: in Amerika, 

2. Igéből i; verfertigt, 

3. Időhatározóból h
5
: seit einem Jahre, 
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4. Subjectumból
12

) h
1
: eine Fabrik, 

5. Objectumból
13

) h
2
: Hüte, 

6. Anyaghatározóból h
3
: aus Papier. 

«E mondat szavait úgy cserélgethetem, hogy minden része» [igazabban: tagja] 

«(az igén kívül, mely eleibe es-nek kellene jőni) sorban első helyet foglaljon. 

Világos», [?] «hogy e mellett a hangsúlyozás egészen közönyös (neutral), minden 

cserénél nyomosíthatni akármely elemét a mondatnak» [?] – «okvetetlenűl egyiket 

sem kell (nothwendig beruht die Betonung auf keinem» [?]).
14

) «És mindezen 

cserékkel csak azonegy külső tényt tudja meg az olvasó. És mégis nyelvtanilag 

tekintve mindenikök más más jelenséget mutat. Ha már kipróbál az olvasó egy 

falka ilyes lehetséget, érzése megsúgja neki, hogy a mondatelemek egymáshoz 

való viszonyai minden új cserecsoportban máskép mutatkoznak, és ha okát 

nyomozza, azt leli, hogy minden tag az előttevalót határozza meg közelebbről, 

más szóval, hogy praedicatuma emennek, holott emez a subjectuma amannak». 

* Ez a dictum valószínűen egyike akar lenni ama «támaszpontoknak», 

melyeket (a 6. §. szerint) a psychologia és logika szolgáltat a szórend elméletének. 

Mielőtt azonban folytatnám a szöveget, vizsgáljuk meg egy kissé, lehet-e biztosan 

támaszkodni reá. Eddig olvasva t. i. azt kell gondolnunk, hogy az a subiectum-

prædicatum lánczolat a szórendnek a mondat dualismusából folyó általános elve. 

De a kapcsolatot köztök bajos föllelni s fölfedezésére szerzőnk nem nyújt segélyt. 

Ezt elengedve is azonban azt veszszük észre, hogy az állított elv egy felsőbbet 

tételez fel: u. m. azt, hogy minden mondat tagjai közt megvan az írt viszony. Azaz, 

hogy G. nyomán e képletet véve fel: h
1
, i, h

2
, h

3
, h

4
, h

5
, – h

1
-nek, mint alanynak i a 

mondománya, i-nek h
2
, h

2
-nek h

3
, h

3
-nak h

4
 s így tovább. Belátásom szerint 

könnyebb lenne húsz oly mondatot lelni, melyre az a viszony nem talál, mint 

egyet, a hol talál. 

Még nagyobb bökkenő az, hogy a tagokat össze-vissza cserélgetteti is G. 

egymással; mert vegyünk egy ily cserecsoportot: h
2
 i h

1
 h

4
 h

3
 h

5
. Az eredeti 

mondatban i h
1
-nek, h

4
 h

3
-nak a prædicatuma, a cserélt taguban megfordítva h

1
 az 

i-é, h
3
 a h

4
-é; azután a h

2
 h

3
 és h

4
 h

5
 subiectum-prædicatum párok a cseréléssel 

széthányódnak egymástól, holott h
3
 h

5
 és h

1
 h

4
 párokat, melyek eleinte egy és két 

tag közbenjárásával voltak subiectum prædicatum viszonyban, közetlenűl 

összekeríti a csereművelet. Mindezeket a visszásságokat se psychologia, se logika 

nem sugallja, sőt nem is tűri s a vélt támaszpont a rá fektetendő elvet nem bírja 

meg. 

                                                 
12

 Helyesebben: nominativusból. 
13

 Azaz accusativusból. 
14

 Mikép egyezik ez a 14. §. elején mondottal: «Sätze . . . in denen ein bestimmtes Wort 

nothwendig das betonte sein muss.» ? 
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De megbírja ám szerzőnk, a ki azt hiszi, hogy a kecske is jóllakik, a káposzta is 

megmarad, midőn elvét a következő módon alkalmazza: 

«E mondatban: «eine Fabrik verfertigt Hüte aus Papier» – h
3
 i h

4
 h

5
 – először is 

egy gyárról szólok, jelzem azzal, hogy munkálkodik, aztán a munkájáról szólok és 

úgy értelmezem, hogy kalapcsinálás, végre a csinált kalapokról beszélek, s azt 

mondom rólok, hogy papirból vannak» [készítve]. «Ellenben a h
3
 ih

5
 h

4
 képlet 

nyomán egy papirból dolgozó gyárról szólok s azt nyilvánítom, hogy a 

készítményei kalapok. h
4
 i h

3
 h

5
 helyes, ha a kalapok vagy gyártásuk, h

5
 i h

3
 h

4
, ha a 

papir vagy feldolgozása az a tárgy (Thema), a miről beszélni akarok; tehát a 

psychologiai alanyom; és így lehet a törvényt a h
4
 és h

5
 tényezők szaporításával 

egy rakás példán át kisérni és mindannyiszor igazolva látjuk». 

* Így véve fel a dolgot, hogyne látnók igazolva? Épen mint a lopást büntető 

törvényt annak látnók, ha minden tolvajt felmentene is a törvényszék, a lopásra 

való kisérletet nemcsak enyhítő, hanem épen felmentő körülménynek nyilvánítva. 

G. ugyanis a subiectum és prædicatum közti viszonyt oly lazán értelmezi, hogy 

olvasónk nem bír két oly disparat eszmét gondolni, melyek egyikét a másik 

prædicatumának ne lehetne mutatni ki különféle furfangos magyarázatokkal. 

Továbbá ha a psychologiai subiectum az, a miről mondunk valamit s a psych. 

prædicatum, a mit róla mondunk, miben különböznek a grammatikai subiectumtól 

és prædicatumtól, melyeket épen úgy értelmeznek a nyelvtanokban?
15

) De így 

aztán mi szükség van amazokra, de mi szükség a G. értekezése I. részére? 

Mindezen ellenvetések érvénytelenek az én elméletemmel szemben, mint majd 

alább kimutatom. Itt csak szolgáljanak tanuságul, hogy G. 1869-ben sem jutott 

odáig, a hol én voltam 1853-ban. Most folytassuk az ismeretséget: 

«De jól meg kell jegyezni, hogy én egyelőre nem úgy állítottam fel azt a 

törvényt, mintha minden nyelvvel közös volna, hanem csak mint olyat, a mely 

meghatározza a németben a mondat részei elrendezését. A nyelvszokás itt 

korlátokat szabott, nevezetesen az alany és ige helyzetére nézve, továbbá azzal, 

hogy az attributive
16

) alkalmazott adiectivumnak mindig a substantivum előtt 

kellvén állani, tehát csak rész része lévén, sohasem lehet önálló eleme a 

mondatnak, végre az ige helyzete korlátozásával, a miről később fogok szólani. 

                                                 
15

 Ab uno disce omnes [32]: «a) Das Subject, d. i. derjenige Gegenstand, von dem etwas 

ausgesagt wird, b) das Praedicat d. i. dasjenige was ausgesagt wird.» (Curtius gr. Gr. §. 361.) 
16

 Az attributumot különböző két értelemben használják a német és franczia nyelvtanárok. A 

franczia «attribut» azt teszi, a mit a német «Praedikat», melylyel a francziák csak a logikában 

élnek. A német «Attribut» a mi «jelzőnknek» felel meg. Pl. ebben: «a rózsa piros», a «piros» 

németül praedikat, francziául: attribut. Holott ebben: «piros rózsa», «piros» a németeknek 

attribut; a francziánál nincs külön neve, hanem csak adjectivenek hívják. – Itt csak az a baj, 

hogy G. az attributot is gyakran nevezi Praedikátnak, és ez zavart okoz, mit nem hoz tisztába 

az, hogy olykor «beiläufiges» praedikát nevet ád az attributnak. Mert mikor csupa «praedikát»-

ot olvasunk az értekezésben, nem tudjuk hamarjában és kétség nélkül attribut, vagy 

grammatisches Praedikat, vagy psychologisches Pr.-e az értelme? 
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«16. §. A német mondat alkatát jórendin könnyű lesz kimagyarázni. 

Helyezkedjünk csak egyelőre a halló álláspontjára. A mondat minden új részét, 

mely tudtára esik, új egységgé kapcsolja ő az azelőttiek összegével, mindenik egy 

új vonással szaporítja a kapott képet, határozottabbá, tisztábbá teszi, mindenik 

egy-egy prædicatum. És ha a szóló elakad, a halló egy kérdéssel útba igazítja, eléje 

tartja a bevégzetlen képet s mutatja hiányait. 

«Tegyük, hogy valaki azt akarja nekem mondani: ’Morgen* schreibe ich* 

einen Brief* an meinen Vater;’ de el-elakad a csillaggal jelölt helyeken. Ilyenkor a 

kérdéseim illetőleg ezek lesznek: Was ist [geschieht] Morgen? – Was schreibst Du 

morgen? – An wen schreibst Du morgen einen Brief?» 

* Lám, mily közel járt G. a mondat két részének, a halló reszéről tudottaknak 

és nem tudottaknak gondolt eszmék általi megkülönböztetéséhez és jellemzéséhez. 

De csak múló álomkép alakjában jelent meg előtte az igazság, a mint kitetszik a 

következőkből. 

«17. §. De hogy foly a processus a szóló elméjében? Nála a kimondandó 

gondolat, még mielőtt beszélni kezd, már kész. De azt hiszem, hogy eljárása olyan, 

a milyen a teremtő művészé; képzelődése előtt a kész kép lebeg. Minő rendben 

fogja végrehajtani? A végett imitt bizonyos technikai, amott bizonyos nyelvtani 

szabályok léteznek, a melyek megdönthetetlenek s a melyek közűl legalább az 

utóbbiaknak annyira másod természetté kellett válni, hogy különös meggondolást 

nem igényelnek. Rajtok kívül aztán fontolás tárgyává tehetni módjára és rendjére 

nézve, a végrehajtást lehet vázolni s cartonokat készíthetni, mielőtt festéshez, 

fogalmazni és emlékünkbe szedni, mielőtt beszélni kezdenénk. De tudva van, hogy 

az utóbbi eset kivételes: a gondolat kész, – alkatrészeiből reconstruálni a beszéd 

(Sprache) dolga, a beszéd által s vele együtt történik. Most már térjünk vissza a 

festőhez. Holdvilágtanulmányt csinál. Tájképnek egy erdőbeli tisztást választ és 

legelő őzek csoportjával eleveníti. Vagy falombozattanulmányt csinál, a holddal 

világíttatja meg és elevenítésére az előbbi eszközt használja. Vagy utoljára, az 

őzcsoport a tanulmánya tárgya és jelenet helyéűl s neméűl erdőtájat és holdvilágot 

választ. És ha a képet láttam s le akarom írni, azzal fogom természetesen kezdeni, 

a mit a tárgyának (Thema) tartok, és azután írom le a kidolgozását sorjában az 

átalánosról lépve a különösre. De, meg kell jól jegyezni: leirásom alapja először is 

az emlékezetembeli kép és ezé azután a festő képe; amazt és nem ezt építem fel 

előtted és azon azt teszem s azon elvek szerint járok el minden gondolatommal, 

melyet beszélve közlök veled: első a mi, aztán a mikép». [Vajon kiállaná-e a 

Horatiusi ,cui lecta portenter erit stb.’ tűzpróbáját?] 

«A használtam kép természetesen csak arra való, hogy világítson 

(verdeutlichen) nem pedig hogy bizonyítson; tolmácsolására jórendin nem lesz 

szükség. Nekem a német mondatbeli rend törvénye oly egyszerűnek, psychologiai 

magyarázata oly kinálkodónak látszik, hogy csaknem kisértetbe jőnék azt minden 

nyelv eredeti közös törvényének tartani, ha nem tudnám mit érnek az aprioristica 

speculatiók». 
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«18. §. A szórendezésbeli szabadságot a beszédbeli szokás szűkebb határok 

közé szorította, kevés száz év eltelése alatt elég számos, szomszédos nyelvekben: 

hasonlítsuk csak össze a Rabelais francziaságát a Voltaire-éval, a mi mai 

németségünket a reformatio korabelivel. A francziában nem volt mindig hátul 

állítva a színt jelölő névmellék, különben nem keletkezhetett volna Rougemont, 

nem rouge - gorge. [Csak imént tiltakozik sz. az aprioritás ellen és most a priori 

dönt el egy tisztán történelmi kérdést. Igenis tettek elől színjelölő névmelléket 

franczia irók. «Chapeau blanc et blanc chapeau, est-ce pas tout’ un», kérdi egy 

régi franczia író, és azt, hogy két dolog közt nincs különbség, egy közmondás így 

fejezi ki: «C’est bonnet blanc et blanc bonnet». Sőt ma is meg van engedve a 

versírásban ez az inversio: «Suivre de loin de blanches voiles». (V. Hugo, Fl. 

d’automne). A történelem tanusága nélkül G. deductiója érvénytelen volna, mert 

,rougegorge’ nem tesz ,vörös begyet’, hanem vörös begyű madarat és 

keletkezhetett összevonással ebből: rouge à la gorge]. «A concordantia törvényű 

nyelvekben nagyon sikamlós a szórend. A sikamlósság úgy látszik, közös 

tulajdona volt hajdan az indóeuropai törzsök minden ágának. Legtöbbjök, ha nem 

mindnyájan, vesztettek belőle és mindenik a maga módja szerint a lehetségek 

sokasága közűl kiválasztott némelyeket szabályúl magának, a többiekről 

lemondván s ez az oka, hogy e tekintetben annyi a különbség köztök. De ezeket a 

szokásos korlátozásokat nem tekintve, jórendin ki lehetne mutatni legalább a 

germán, román, szláv és görögféle nyelvekben azon törvényt, a mi a németben 

érvényes». 

* Recapituláljuk egy kissé azt a törvényt három pontban. a) a mondat tagjai, az 

ige, a nominativus («subject»), az accusativus («object») és a különféle határzó (II. 

§. 15.) b) Ezek közzűl az ige kivételével egyet, akármelyiket kiválaszthat tetszése 

szerint a szóló psychologiai subjectnek és ezt legelől helyzi. c) A psych. prädikatot 

az ige kezdi s ezután jőnek a többi tagok oly renddel, hogy az első a psychologiai 

subjectnek, a 2-ik az elsőnek, a 3-ik a 2-iknak s így tovább igen széles értelemben 

vett praedicatumai legyenek. (II. §. 15.) Járuljon hozzájok d) pont gyanánt az az 

általános kikötés, hogy a mondat aphoristicus legyen, se parancsot, se ohajtást ne 

fejezzen ki, se kérdés, se felelet ne legyen, se ne függjön más előtte való vagy 

utána következő mondatoktól (II. §. 13.). És még egy e) pontnak is vehetni, hogy 

adjectivum nem lehet önálló eleme a mondatnak. (II. §. 15.) 

Mindezek közül ahhoz, a mit a c) pontra nézve az illető helyen megirtam, 

egyelőre csak egy pár megjegyzést ragasztok a b), d), és e) pontokra nézve. Igaz, 

hogy a mondat tagjai közűl csak egyet tesz psych. alanynak – a német. De ezt, 

hogy csak a román nyelveket említsem ellenőrző például, nem alkalmazhatni: 1. a 

francziára. Lám kinyitom a Lafontaine meséit s olvasom, (csak az igéket jelölöm 

ki dőlt betűkkel). 

«De tout temps les chevaux ne sont nés pour les hommes! Lorsque le genre 

humaine de glaud se contentait, Áne, cheval et mule, aux forets habitait: Et l’on ne 

voyait point etc.» 
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Licentia poetica! [14] mondják. No hát utasítom az olvasót a Magyar Mondat 

cz. értekezésem I. részére, a hol feles számú példát hordtam fel prózaírókból. 

Lássuk 2. az olaszt: «Camminando così con la testa per aria si trovò aridosso a un 

crocchio». (Manzoni). – Il compagno s’era messo a sedere in faccia al Renzo. 

Questo gli mesce subito al bere.» (Id.) 3.) Spanyolul: «Entonces la hermosa senőra 

hizo senőra á aquellos mozos.» (Caballero.) «Aquel dia se habia levantado 

Maria.» (Id.) Ha ezeket németre forditjuk, csak egy-egy tagot hagyhatunk az ige 

előtt. Az e)-re legyen elég egy pár olasz és két német példa: «Fatto ch’ ebbe pochi 

passi...» – «Stato un momento a sentire non potè tener si di non dire...» (Manzoni). 

– «Ich bin nacket von meiner Mutter leibe kommen, nacket werde ich wieder 

dahin fahren.» (Hiob. 1. 21.) – «Glücklich ist, wer vergisst das, was nicht zu 

ändern ist.» (Népdal.) De nemcsak más nyelvekre alkalmazhatatlanná, hanem 

átalán elfogadhatatlanná teszi a magasztalt törvényt a d) alatti kikötés. Mert egy 

esetből bármi tisztán mutatkozzék benne a törvény, minden más esetre 

következtetni, az inductio természetével, mondhatni ábéczéjével ellenkező eljárás. 

– Már pedig az oly aphoristicus, független mondat csak egy, mondatok ezerei és 

tizezerei közt egy eset, és igy is kell lenni. Ugyanis, a mit G. ír a szókról (II. §.), 

hogy az «élő beszéd» (valamint az írott is) «sohasem szolgál csupán egyes 

fogalom kifejezésére, hanem fogalom-csoport, gondolat közlésére», éppen úgy, és 

oly erősen áll a mondatokra nézve is. T. i. A beszéd sohasem szolgál csupán egyes 

gondolat kifejezésére, hanem gondolatcsoportok közlésére. És valamint «minden 

szónak, minden alaknak meg van a maga szófüzési értéke, szintúgy meg van 

minden mondatnak, minden gondolatszerkezetnek a maga mondatfüzési értéke! 

De eddig G. nem csak nem jutott, hanem mint ismételve láttuk, még eszméjét is 

eltávoztatni igyekszik. Lássuk már, mi hasznát vehette volna elemzéseiben és 

alkalmazásaiban. Az első példa ez a mondat vala: «ich habe heute 

Kopfschmerzen». – A kérdés az: lehet-e akármelyik tagját (az igét mellőzve) 

nyomosítni (betonen)? G. fel sem teszi, hogy ne lehetne, még pedig a szóló 

«önkénye szerint (nach Belieben).» Én pedig azt mondom, hogy a körülményektől 

függ. Az ichre szolgáljon világositásul egy adoma, G.K.F. részeges volt. Harpya 

napája egyszer megszólitja: «Hallod-e Feri? a háznál elég ha egy iszik; itt én 

iszom, de te ne merj, különben az ágy alá bujsz!» Fiat applicatio.» [15] – Tegyük 

már, hogy valaki panaszolja egy ismerősének, hogy fájt a feje «tegnap», mire imez 

igy válaszol: «ich habe heute Kopfschmerzen.» Ismét: benyit valaki egy 

szorgalmas iróhoz, látja, hogy a divánján hever s kérdi: Wie sind sie so müssig? A 

természetes felelet az lesz: «Ich habe heute Kopfschmerzen.» Ezekre én nagyobb 

diadallal kérdhetem: wo bleibt da das «Belieben»? mint ő, hogy: «Wo bleibt da die 

Betonungstheorie?» 

A 2-dik példa: «In Amerika verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik Hüte aus 

Papier.» – Először is azt jegyzem meg, hogy a G. öt határozóját négyre is lehet 

visszavinni. Mert: Hüte aus Papier=papierne Hüte jelzős határzó. De hagyjuk 

szerinte és kérdjük: mi itt a psych. subject és a psych. prädikat? Tudjuk már G. 
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feljebb részletezett feleletét, mely röviden recapitulálva ez: ps. subjectum 

akármelyik határozó lehet, csakhogy az ige eleibe tegyük s a «Was» képét viselje, 

mire aztán a többi az előttök álló igével együtt, mint ps. praedicatum, a «Wie»-t 

mondja meg. Csak azt bajos érteni, mikép tehet pl: «seit einem Jahre» valamit 

(Was) és minőségét (Wie) mikép fejezheti ki ez: verfertigt in Amerika eine Fabrik 

Hüte aus Papier? Kemény dió! Nem is próbálom megtörni, sem megtöretni, hanem 

elmondom a nézetemet épen erről az inversióról. Egy társaságban az ipar gyors 

haladásáról van szó s egyik tag adalékul azt az újságot akarja mondani, hogy már 

papir kalap is nem csak van, hanem gyárilag is készül, a mondat tüzetes része 

tehát: «verfertigt eine Fabrik Hüte aus Papier». De, hogy ne rontson vaktában elé 

vele, hallóinak képzelődését az időre és helyre vezérli e közönséges és 

mindenkinél ismeretesnek vehető eszmékkel «Seit einem Jahre» és «in Amerika», 

melyek annál fogva az előkészítő részt alkotják. Tehát G. mesterszavaival élve: 

«seit einem Jahre verfertigt in Amerika»: ps. Subject: «eine Fabrik Hüte aus 

Papier»: ps. Praedikat. Azt, hogy «verfertigt» a Praedikat helyett a Subjectbe esik, 

a specialis német szabály kivánja meg, melyet majd alább eléád szerzőnk. Világos, 

hogy ezen módon a mondat tagjait – nem önkényesen, hanem az adott, vagy 

gondolható körülmények szerint lehet különkülönfélekép rendezni és az 

«ismeretes» és «újság» rovataikba osztani be. Másfelől világos az is, hogy a 

határzókat csak az igéhez való külön-külön viszonyuk s a gondolat egysége tartja 

össze, holott a határzók egymáshoz való viszonya, a beszédet átalán és nem e vagy 

ama nyelvet véve fel, nem jő tekintetbe, azaz nincs befolyással a rendezésre. 

Tessék csak, latin, görög, magyar könyvet kinyitni s a nyitott lapon lelt bármelyik 

mondatot elemezni s máskép rendezni s igazoltnak fogják találni állításomat. A 

rovatozás nem gátolja a rendezést, mert bármely eszme, a melyet bizonyos szó 

kifejez, lehet a körülményekhez képest ismeretes is, ismeretlen is; de két eszme – 

az egyenlőség viszonyát kivéve – nem lehet cserélve és kölcsönösen alany és 

mondomány. Judicia universaliter affirmantia simpliciter converti non possunt! 

[16] 

 

 

«V. Visszatekintés az előbbi czikkemre. 
 

«19. §. Midőn ,eszméimet’ (Ideen) irtam, messzire vala még tőlem egy 

csúsztatható (verschiebbare), igazabban vándorló határvonal
17

) gondolata. Akkor 

annak az álláspontjából indultam ki, a ki beszélni, gondolatokat közölni akar; ez 

egy második személy figyelmét valamire irányozni és és őt a felől, a mit arról 

mond neki, gondolkoztatni akarja. Reá nézve tehát a ps. subjectum és a ps. 

                                                 
17

 Sem eddig nem beszélt «határvonalról», sem most nem mondja meg, mik között valót ért Sz., 

és csak néhány sorral alább jöhetünk tisztába vele. Ezt sem keresztelhetem «lucidus ordo»-nak. 
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praedicatum közti határvonal adva, kiszabva van, holott másokra nézve a mondat 

szerkezetéből magából nem tünik ki. 

«A mondat e legyen: «Dort spricht N. mit X. 

«Első eset. Ujjammal egymás mellett álló két személyre mutatok és 

megmagyarázom neked a Dortot azzal, hogy megmondom, mi történik itt. 

Második eset: Mind a ketten látunk két személyt beszélgetni; megmondom 

neked, kik a beszélgetők. 

Harmadik eset: Látjuk az előtted ismeretes N.-t egy más személylyel 

beszélgetni; megmondom neked, ki az a másik. Ebben az esetben hát: ,dort spricht 

N.’ psychologiai subjectum. Három factor – itt egy-egy szó – productuma.
18

) – 

Ezeket cserélhetni emígy: ,N. spricht dort’, a mivel az egész mondat eredménye 

(Ergebniss) nem változik, mert így is csak arról tudósít, hogy kivel beszél ott N.; a 

mondatbeli fő caesura (Abschnitt), hogy úgy mondjam, a psychologiai copula,
19

) 

mindig a két utolsó szó: ,mit X.’ eleibe esik. De a ps. subj. keblében változás 

történt ama cserével, mert most már: ,dort’ az ,N. spricht’-nek közelebbi 

határozója (közbelső praedicatuma), holott előbb megforditva az ,N. spricht’ 

határozta meg a ,dort’-ot». 

* Ime másodszor érintkeznek a dualistica theoriák egymással: ezuttal úgy, hogy 

carambolenak mondhatni s a vége is az, hogy a golyók elsurrannak per tangentem 

egymástól, többet nem is találkozandók. Mert midőn a három esetet épen úgy 

magyarázza G. a mint én tettem volna, t. i. hogy a) Dort, b) Dort spricht, és c) Dort 

spricht N. a hallót tekintve tudott, ismeretes eszméket jelölnek, tehát 

inchoativumok, másfelől pedig a) spricht N. mit X, b) N. mit X., és c) mit X., reá 

nézve ujságok, tehát a mondat tüzetes részének szolgáltatnak anyagot, lám alig 

végzi el, már hátat fordít neki s belekeveredik a fokozatos, lánczolatos subjectum-

praedicatum bonyodalmába. 

Lássuk mikép: 

«21. §. ,Eszméimre’ oly nyelveken tett észrevételeim vezettek, a melyekben a 

nyelvtani beszédrészek mondatbeli elhelyezése kevéssé változatos, milyenek az 

indo-chinai, a mandzsu, a japáni és a malayi s polynesiai idiomák. – Úgy látszó 

anomaliák, inversiók ötlöttek fel nekem bennök, megkisértettem magyarázni őket 

és magyarázatukat egy átalánosan érvényes törvény fölvételében leltem. A 

mondatkezdő adverbiumok pl. a a malayi nyelvekben is megvannak. Igen, de 

ezekben a határozó szó – az adverbium, az adjectivum, a genitivus – mindig a 

határozandó után áll. – Itt tehát nem engedhetni meg azt a magyarázatot, hogy egy 

ily [t. i. hátul álló] «adverbium» mint adverbium egész mondatot határoz meg. A 

mandzsu, japáni, chinai nyelvekben inkább volna elfogadható, mert itt a közelebbi 

                                                 
18

 Az igen erős metaphorát nem mertem magyarítni. Idegen szavak nem szúrják annyira az 

értelem szemét. 
19

 Hogy a semmi vagy – mondjuk – a hézag, mert hiszen a caesura legfeljebb csak imez, mikép 

lehessen: kapocs (copula)? 
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határozás mindig elűljár. De hát aztán itt egykép, amott máskép magyarázzunk 

azon egy jelenséget?» 

* ,Ne biz’ azt, hanem ismét csak az inductio ábéczéjéből húzhatta volna 

szerzőnk, hogy oly magyarázatot, mely azon jelenségek mindenikére nem talál, 

vagy eldobni, vagy módosítni kell. De ő nem, hanem megint együtt akarja tartani a 

kecskét és káposztát, s a következő disquisitiójába merül oly fogalmaknak, 

melyekkel, mikor «syntaxis»-t kezd tárgyalni valaki, már előre tisztában kell 

lennie!
20

) 

 

 

«VI. A ,szó’ és ,mondat’ fogalmak meghatározása. 
(Begränzung.) 

 

«22. §. A feladat az, hogy oly törvényt leljünk, mely szerint minden nyelvre 

nézve megfelelhessünk arra a kérdésre: mi szó, mi mondat, – mi segédszó, mi 

szóalkatrész? Átalános határkövet kell állítni: de van-e általános érvényü határ? 

Nincsenek-e oly nyelvek, melyekben ez a határ folyékony és vajjon vannak-e, a 

melyekben következetesen állana? A szóban forgó megkülönböztetés minőségbeli-

e (qualitativ) vagy mennyiségbeli, nétalán mint a hévmérő fokai?
21

) 

«A következő megjegyzéseknek nem az a czéljok, hogy a kérdést megoldják, 

hanem csak hogy anyagot szolgáltassanak a megoldásához. . . . . . . . . .» 

«23. §. Vannak szólamok (Redeformen), melyekben a szó, mondatbeli minden 

kapcsolaton kívül, önállóan lép fel. Ezekhez számitom: 

«1. Összesen az interjectiókat, ki nem véve a hangutánzókat: 

«2. Az (adverbialis és adjectivalis) felkiáltásokat, pl. gyönyörű! borzasztó! mint 

a melyek az interjectiókhoz csatlakoznak; 

«3. A vocativusokat; 

«4. Az imperativusokat, legalább a mennyiben a subjectumot nem mondják ki 

és nem jelölik. 

«Nem számlálom ellenben hozzájok, az egyetlen egy szóból álló feleleteket, 

melyeknek nincs önálló létök.» [A mondatok önállóságáról megirtam már feljebb 

a véleményemet.] 

«Ama szólamok a legegyszerűebbek és bizonyosan a legtermészetesebbek 

(naiv). A gyermekszájból legelsőben hallott hangok közéjök tartoznak. Kellés és 

nem kellés késztetik őket a beszéd imez első próbálgatására s azok lelik 

kifejezésöket benne. Reánk nézve csak mellékes érdekök van: szükség volt 

kijelölnünk, a mi a mondat uradalmán kívül esik s annálfogva nem jöhet 

kérdésbe.» [Szerintem nem «esik kívül», de nem vitatom.] 

                                                 
20

 Ez már több mint lucidus ordo hiánya. – prÒtepon Ûsteron[33] 
21

 «Cave, ne puer audiat», ezt sugá Apelles a festő művészetről kotyogó Alexandernek. A ki a 

physicában nem honos, hasonlatot se kölcsönözzön tőle. 
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«24. §. Hogy egy szó magára egy egész mondat képét viselheti, tudva van. 

Nem a pronominale subjectumnak amaz elhagyásai jutnak eszembe, melyek egy s 

más nyelvben, pl. a chinaiban, mandzsuban oly gyakoriak, hanem azok a nyelvek, 

melyeknek igéi személyragosok és a melyek a subjectumot a prædicatum «[azaz, 

az ige]» alkatrészévé tehetik jelentékenyen, olyan szók, milyenek latinúl: intelligo, 

magyarúl: tudom.
22

) Amerika őslakosai beiktató nyelvei s a baskoké mutatják, 

mily nagyra nőhet az ily lehetőség. 

«25. §. Láttuk a szót, mint mondatot. Az ellenkezőre, u. m. a mondatnak egy 

szó gyanánt használására nem különben könnnyü példát lelni. Nálunk a 

gyermekeknek karácsonra «ein goldenes Nichtschen» és «ein silbernes Wart’ 

einweilchen»-t igérnek tréfából; a «Vergissmeinnicht» ismeretes; a főkötő 

bizonyos nemét Angliában «kiss me quick-nek (csókolj meg hamar) nevezték, 

németűl [az ördög neve]: der Gottseibeiuns. Ide tartozik számos tulajdonnév: 

,Sickdichfür’, (sie dich vor) helység Thüringenben; ,Wieduwilt’, ,Gerathwohl’, 

,Thumirnicht’; francz.: ,Boileau’, olasz: ,Bevelacqua’ nemzetségnevek, valamint 

magyarban ,Bornemisza’. Ismeretes a héberek szokása, mely szerint egész 

mondatokat használnak neveknek s a mi Fürchtegott’-unk és ,Dienegott’-unk 

hasonló jelenségek. A görög nyelv az ő névelőjével egész mondatokat bélyegezhet 

főnevekké. Jusson eszünkbe csak az Aristoteles formulái tÕ t… œstin[17] stb.» [A 

magyar: istenadta, ebszülte, istenhozta stb. más szólamok is idevalók.] 

«26. §. Saját jelenséggel kinálkozik a sanskrit nyelv. Ebben a mondat a szemre 

s a fülre nézve egy egészet mutat.» – [Nem részletezem tovább szerzőnkkel, mert a 

kinek nincs egy kis ismerete a nyelvről, úgy sem értené meg.] 

«27. §. A chinai nyelvben i – kù (durch Ursache) azt teszi: ,ért’ v. ,miatt’. A két 

szó közé csúsztatják be a ,mi’-t.
23

) De ez a ,mi’ lehet nemcsak egy szó, hanem 

egész, néha jókora hosszú mondat, melyet a német fordítónak ,weil’ conjunctióval 

[azért hogy, a miatt hogy] kell bevezetni. 

A chinai nem teszen különbséget a két eset közt. 

«Az igaz, hogy mi is [a németek] használjuk dass mutató névelőt és ob 

előljárót, az angolok a for-jokat coniunctióknak; de a nyelvérzék e szók kétféle 

működését, egyfelől mikor főneveket, másfelől mikor egész mondatokat 

viszonyítnak, oly élesen megkülönbözteti, hogy innen további következtetéseket 

húzni nem lehet. 

Még kevésbbé lehet idevonni az ,accusativus cum infinitivot’ [18], mert a 

mondat főjegye, a verbum finitum, hiányzik benne.» 

* Jól irá G., hogy nem fejti meg a feladatot, hiszen az egész VI. fejezete már 

megfejtett voltát teszi fel, mint végszavaiból is kitetszik. De bizony vitatás 

                                                 
22

 De nem tudja ám G. azt, hogy «a tudom»-nak nem csak a «subjectum» (én), hanem az 

«objectum» (azt) is alkatrésze. Tehát tudom = tud-én-azt. Nem csoda, mert némely magyar író 

sem tudja. Exempla sunt odiosa. [34] 
23

 fú = nap (Sonne): ì fú kù = napért, nap miatt; pe = gyomor: ì pe kù = gyomor miatt; pi = 

betegség; ì pe ku = betegség miatt. 
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anyagául nem sokat használ, mert a felhozott adatok és jelenségek nem újak, 

hanem minden hasonlító nyelvész előtt ismeretesek. Az egész ügyet röviden 

tisztába lehetne véleményem szerint hozni azzal a felvétellel, hogy a mondatok a 

beszéd egyénei, a szavak a mondat egyénei. Tessék tovább gondolkozni róla. 

 

«VII. A verbum finitum helyzete a németben. 
 

A) A közlő beszédalak főmondatában. 

 

«28. §. Nyelvünk mostani állapotában az látszik nekem főtörvénynek, hogy a 

közlő (jelentő) beszédmódban a főmondat verbum finituma mindenkor a második 

helyet foglalja el. 

«Az első hely birtokában lehet: 

1. A nyelvtani subiectum
24

), mely aztán lehet inkább vagy kevesbbé egyszerű 

vagy bonyolt:
25

 ich  sah ihn gestern Abend; jeder vernünftige Mensch  wird 

ihm beipflichten; der mir gestern schon verdächtig vorgekommene Hund  soll 

toll gewesen sein; hören und verstehen  ist zweierlei; Jeder, der auch nur einige 

Worte mit ihm gewechselt hat  ist von ihm entzückt. 

«Kezdheti a mondatot 

2. a főige egyenes vagy oldalas tárgya (Objekt)
26

) vagy egy segédige verbale 

objectuma;
27

) Mich  hast du gewiss nicht gesehen; Dir  steht es, wie ein 

Rasender zu toben! Jedem, der es mit erlebt,  bleibt der Eindruck 

unvergesslich; Dir (oder) Mir  gilt das; gesprochen  habe ich ihn nicht. 

3. Kezdheti a mondatot adverbium vagy ezzel egyértékü szó vagy szólam 

(adverbialis kifejezés, adverbialis mondat, ablativus, locativus, instrumentalis 

sat.): oft  begegnet man ihm; mit Speck  fängt man Mäuse; als Schriftsteller 

 wird er sehr geschätzt; unter dem Krummstabe  ist gut wohnen; wo die 

Noth am grössten ist,  ist Gottes-Hülfe am nächsten. 

«Végre: 

4. jöhet elől a Prädikat: dumm  ist er nicht, aber faul; ein Drache  scheint 

er von Gestalt.» 

* Szükségesnek tartanék ezek után még egy 

                                                 
24

 Ez a czifra név se többet, se kevesebbet nem teszen, mint: nevező (nominativus), melynek a 

szerepét egész mondat viselheti a periodusban. 
25

 A «bonyolt» lehet «inkább» vagy «kevesbbé» az; de az «egyszerű» nem tűri a fokozást. 
26

 Azaz: accusativus vagy dativus: a szöveg a franczia nyelvtanokbeli «régime direct» és 

«régime indirect» visszhangja. 
27

 Azaz: multrészesülő (gegangen) vagy infinitivus (gehen). 
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5. pontot is, a mely szerint construálhassuk a Bürger Lenore-jebeli mondatot: 

«Des Leibes  bist du ledig» és számtalan ilyeneket, mint: «Die Beleidigung  

habe ich ihm längst verziehen»; «Des schönen Blicks  sollt ich nicht mehr 

geniessen» (Goethe); «Dem Glücklichen  kann es an nichts gebrechen» (id). 

Ugyanis ezekben a psych. subj. nem a mondat tagja vagyis az ige határzója, hanem 

az egyik tag jelzője vagy vonzata, u. m.: ledig des Leibes; verziehen die 

Beleidigung; geniessen des Blicks; gebrechen dem Glücklichen. Sőt a G. példái 

közűl is a 2. pont alatti első ide tartozik, mert «mich» nem «hast»-nak, hanem 

«gesehen»-nek a regimene. A pontozások, részletezések igen sok esetben 

hasznosak és szükségesek, de mindig koczkáztatva van velök az, hogy valamit 

kifelejt az ember belőlök. Jelen alkalommal ilyes, mindent magába foglaló módon 

fejeztem volna ki a német szórendre vonatkozó szabályt: 

I. A mondat igéből és határzóiból áll. 

II. A határzók egyszerűek és bonyoltak. Egyszerűek a főnév az igéhez való 

minden viszonyában, az adverbium, az infinitivus és a 2. participium. 

Bonyoltak: a jelzős főnév és adverbium, a vonzatos infinitivus és participium, 

az adverbialis locutiók és a mellékmondatok. 

III. Az ige a mondatban a 2-ik helyet foglalja el. 

IV. Az első helyet a határozók közűl legeslegtöbbször nominativus vagy ennek 

a képét viselő mellékmondat tartja, de helyet cserélhet akármelyik egyszerű vagy 

bonyolt határzóval, sőt bizonyos esetekben a bonyolt határzó egyik alkatrészével 

is. Melyek ezek az esetek és melyek az első helyet foglalható alkatrészek, további 

vizsgálatból és erre épített inductióból tünnék ki. De sem ennek, sem G. 

«törvényé»-ben, sem a létező német nyelvtanokban – egyen kívül – semmi nyoma. 

Az az egy az «Okszerű vezér» czímű magyarul írt német nyelvtan, melyet 1845-

ben, tehát G. itt közlött értekezése előtt 24 esztendővel adtam ki először. Ebben 

mind ama «főtörvény» mindaz, hogy az első helyet foglaló határzó psychologiai 

alany, világosan ki van mondva és fejtve. 

«29. §. Hogy ez a – második helyről szóló – törvény nem egészen kifogástalan, 

könnyű megbizonyítni. Ha népdalok kezdődnek imígy: 

War einst ein jung, jung Zimmergesell – 

vagy: 

Sass ein Eichhorn 

Auf dem Heckendorn, –
28) 

ma is hallhatni olyast népünk legalsó rétege beszédében. 

«Bizodalmas közbeszédmód (familiär) és épen azért bizony nem 

természetellenes. Nemhogy idegenszerű volna, sőt honiasan hangzik, midőn 

                                                 
28

 Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden. (Goethe.) 

– Stand ein Mädchen, stand am Bergesabhang (Kardal, Brahms. Op. 95.) 
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Götzben ezt olvassuk: ,Steht eine Burg an der Jaxt, ist Jaxthausen geheissen’ stb. 

De nem merem eldönteni, vajjon nem egy személytelen «es» ellipsise mutatkozik-

e ama példákban és épen a kihagyásra késztető kényelem esik-e jól nekünk? Elég 

az, hogy rés van a gátban és nyelvünk történettudói döntsék el, vajon mindjárt 

eleinte hagytak-e nyilást benne, vagy az idők folytán mosatott ki? Ők mondhatnák 

meg azt is nekünk, vajjon egy ismeretes egyházi ének kezdete: 

Mitten wir im Leben sind 

Mit dem Tod umfangen 

megfelelt-e valaha a nyelvszellemnek (sprachgerecht gewesen)? 

«30. §. Mindenesetre elég élénknek s hatalmasnak kell lenni annak a 

nyelvérzéknek, mely az igének ama második helyet szabatja ki velünk. Mi egyéb a 

mi személytelen «es»-ünk (pl. es geschehen Zeichen und Wunder), mint egy 

előleges helypótlója a nyelvtani alanynak,
29

) mintegy felpénz reá? De csak 

,mintegy’ mert a fizetendő összeget nem rövidíti meg, – a mondatnak két alanya 

van, a melyek egyike mindent jelenthet és azért semmit sem jelent. Mire való ez a 

pleonasmus? Mi gátolna, hogy úgy ne tegyünk, mint némely más indoeurópaiak, 

pl. a spanyolok, a kik széltiben igével kezdik, ha úgy tetszik nekik, a mondatukat. 

Mi, némi rendszeretetnek, nem bánom nevezzük öntudatlan pedanteriának, 

befolyása alatt kell, hogy álljunk. Szeretném egy három fiókos szekrényhez 

hasonlítni a német mondatot. Mit tartalmazhat az első fiók, már látók. A 

másodikat, a legszűkebbet, mindig a verbum finitum foglalja el. A harmadik a 

legtágasabb, ide kell beleférni mindennek, a mit még el nem raktunk. Már pedig 

elég sokszor történik, hogy az igét az első hely illetné, mivel a mondat többi tagja 

mind psychologiai prædicatum viszonyban állanak vele. Ilyenkor aztán az első 

fióknak üresen kellene maradnia, – dehogy! Bizonyos horror vacui [19] késztet, 

hogy tegyünk bele, bár egy levélpapirt vagy más valami semmiséget.» 

* Mire lőn e hasonlat? kérdem Péterrel. És mit magyaráz? Szerintem csak azt, 

hogy a «psychologiai alany» főtelen eszméjét a hozzá savanyodó «nyelvtani 

alany» nem hagyja tápláló étekké készűlni. Ime! a psychologiai egész nagy 

készület csak annyira vitte a mondat ügyét, a mennyivel a franczia nyelvtanárok 

nála nélkül már réges régen készen voltak, t. i. hogy a mondat (phrase 

grammaticale) sujet-ből, verbe-ből és complément-ok csoportjából
30

) – ily renddel 

– áll. Ama «fiókos szekrények»-re kár volt költekezni! 

                                                 
29

 A nominativusnak! 
30

 Bővebben fejtve a mondat szerkezete a franczia grammaticusok szerint ez: A mondat typusa 

a logikai propositio, pl. la vertu est aimable; la vertu: sujet, est: verbe (még pedig szófűzés 

szempontjából az egyetlenegy «verbe»; a «copule»-t a nyelvtanokban soha sem, hanem csak a 

logikákban használja a franczia), aimable: attribut. A mely mondat nem látszik megfelelni a 

typusnak, abban a ’verbe’ (est) el van lárvázva: Le chien court = Le chien est courant. A mik 

nálunk az ige határozói (a ragozott nevek, adverbiumok, adverbialis szólamok stb.), azok nálok 

az «attribut» kiegészítői («complements»), melyeknek specificus nevei: régime directe, rég. 

indirecte, complément circonstantiel, adverbe stb. Az alaktanban tárgyalt verbenek tehát nincs 
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«31. §. De azon érzés,
31

) mely nem engedi az első helyet az igének, azt sem 

tűri, hogy a harmadik, negyedik, vagy további helyre taszítódjék.» – [Nem kell 

elfeledni, hogy mindig csak a «mittheilende Redeform»-ról van a szó.] – «Az első 

fiókba sok mindenfélét tehetni, de egyszerre csak egyfélét. Nominativus 

accusativussal, kettejök dativussal, mind a hármuk adverbiummal stb. nem 

csoportosulhat. Világos, hogy ennélfogva a második hely törvénye annak az 

elvnek, mely szerint minden következő mondattag psych. prædicatuma az előbbiek 

öszvegének, (IV.) gyakran gátolja az alkalmazását. Manus manum lavat [20] 

jobban tetszik nekem, mint a hogy mi mondjuk: «Eine Hand wäscht die andere»; 

mert a közmondás kéz és kéz közötti viszonyról szól és azt nyilvánítja róla, hogy 

az egymás mosásában, azaz: a kölcsönös segédkezésben áll. A német fordítás 

szerint épen úgy szólhatna a kézmosásról s erről mondhatná, hogy a kezek 

kölcsönös tevékenységével történik». 

* Hát aztán baj lenne, ha így és nem úgy lenne? Hisz’ a végeredmény mind a 

kettőben azonos. De maga magával is ellenkezik szerzőnk; mert az imént az első 

fiókot mutatá ki a psych. alany helyeül, most meg: «eine Hand wäscht», a két 

elsőbe van megosztva. A tévedés oka a hiányos analysis. G. nem vette észre, hogy 

«eine» nem articulus, hanem pronomen, a. m. e g y i k , a mely épen úgy váratja a 

m á s i k a t  és mutatja ki a két kéz közti viszonyt, mint a «manus manum». 

Magyarra fordítva, még több oldala is van a dolognak, pl. ezt: «kéz kezet mos», 

kétkép hangsúlyozhatni, u. m. «kéz kezet mos» és «kéz kezet mos» és világos, 

hogy az első természetesebb; miből az is következik, hogy a latinban is nem 

szükségkép «manus manum», hanem csupán csak «manus» is lehet psych. alany, 

vagy szerintem inchoativum akár előkészítő rész. 

«Adverbialis mondat iktatása subiectum és az ige, mint prædicatum közé 

pompás (vortrefflich) hatású gyakran, ha azt akarjuk, hogy az alanyt épen akkori 

helyzetében, hangulatában, érzelmében állítsuk elé s abból következtessük a 

cselekvényét. «Cæsar, bevor er den Rubicon ueberschritt, hielt eine Ansprache an 

sein Heer», bizony d o l o g h o z  illőbb (sachgemässer),
32

) mint: Cæsar hielt, 

bevor er sat», vagy épen így: «Bevor Cæsar den Rubicon überschritt, hielt er . . .» 

de n y e l v h e z  illőbb a szórend az utóbbi két mondatban; s én az oly 

fordulatokat (Wendungen), milyen az első mondat, oly latinismusoknak tartanám, 

                                                                                                                           
complément-ja, hanem csak a benne rejlő attributnak. Ilyen bonyodalmakra vezet a logikai 

propositio és a nyelvtani mondat azonosítása. Magyar nyelvtanainkban még gonoszabb a zavar. 

P. o. «állítmány» = ige, «bővítmény» mind határozót, mind jelzőt teszen. Különbözőbb két 

dolog alig lehet. 
31

 Miután megmondta sz., hogy a nyelv a lehető combinatiók sokaságából egyet kikapva, 

szokásossá tett, kár volt ezúttal is nem maradni a mellett; jobb lett volna, mint az «érzés» ködös 

fogalmához folyamodni magyarázatért. Vagy tán ez is «támaszpont?» 
32

 Nem látni, miért volna a szavak egyik rendje «sachgemässer», mint a másik. Hiszen a «hielt» 

magára határozatlan idejű cselekvényt jelent s akár elül akár hátul tegyük az igehatározót, a 

dolgot egyformán fejezi ki. «Tegnap jöttem» és «Jöttem tegnap» azon egy képzetet keltik. Itt 

hát csak a G. privát izlése szól a «Caesar, bevor er» stb. mellett. 
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a milyeket szivesen elfogadunk, ha a nyelvtani szabályosság hiányát logico-

stylisticai finomsággal pótolják.» 

* Nincs kifogásom senki izlése ellen, csak azt jegyzem meg, hogy nyelvésznek 

nyelvtani szempontból kell nézni és itélni első rendben, mit sz. az egész 

szakaszban alig tett, ámbár feljebb nagyon tiltakozott a rhetorikába való átcsapás 

ellen. 

«32. §. Honnan van, nyelvünk egyébaránti mozoghatóságát tekintve, kérdjük, a 

verbumnak ez az állandó helyhez való ragaszkodása (Stabilität)? Vagy talán a 

psych. subiectum és prædicatum közt volt eredetileg a folyékonyon (v. ö. V.) kívül 

egy főhatár is és a verbum finitumnak volt a működése (Funktion), hogy vele 

kezdődjék a psychologiai mondomány? Ez hypothesis, egy a lehetők közűl, 

melynek valósága és teljessége felett nyelvünk történelme tudói itélhetnek 

legjobban». 

[Meg kell vallani, hogy ezzel az egész részszel nincs egy hajszállal is elébb 

haladva a mondatbeli dualismus ügye.] 

 

«B) Az inversiónál fogva föltételessé és megengedővé vált mondat. 

 

«33. §. A német és vele együtt nem egy más új germán nyelvnek az a sajátsága 

van, hogy a mondat – igazabban a mondatrész – elején, csupán csak a verbum 

finitum helyzeténél fogva, adverbialis mondatokat bír alkotni. Az ily mondatok 

tagjaik rendezésében a kérdő és ohajtó mondatok valódi párjai, csakhogy velök 

ellentétben azok csupa mellékmondatok, még pedig föltételes, hypothetikus 

jelentésűek. «Brichst du mich, so stech ich dich», így fenyeget a pusztai rózsácska 

(Röslein auf der Heide.). Az ily mondatokat nemcsak ,Wenn’nel, hanem 

,Wann’nal is elemezhetni. Pl. ,ist er bei Laune, so giebt es keinen bessern 

Gesellschafter als ihn’, angolul: w h e n  he is in good humour etc. Megengedőkké 

(concessiv) az előzményben ,auch, gleich, schon’, a következményben ,doch, 

dennoch’ segédszócskák hozzájárultával lesznek a mondatok, és jellemző, hogy a 

megfelelő conjunctiók ezek: w e n n  auch, w e n n -gleich, o b-schon, o b-gleich. 

«Mi a jelentése, mi az értéke, mi az eredete a beszéd imez alakjának?» 

« 34. §. E szakaszban ismét a «Betonungstheorie» ellen polemizál G., azt 

állítván, hogy nem magyarázza meg a kérdéses jelenséget. Úgy a mint ő veszi, 

bizonyosan nem. Közlésre nem érdemes. 

«35. §. Bizonyos erélyt nem tagadhatni meg ettől az inversiótól; a 

segédszócskák mindig valamennyire lankasztják, lassitják a szólamot. Úgyde 

rövidség okáért szoktunk ugyan kihagyni szavakat, de nem ám helyet cseréltetni 

velök. – A következő jegyzések nem fogják kimagyarázni a jelenséget, de tán 

adnak némi fogantyút a magyarázatához, melyet teljesen csak a nyelv történelme 

segítségével várhatni. 

«36. §. Mint említém, a kérdő mondatban épen úgy vannak rendezve a tagok» 

[mint a föltételesben]; «más szóval: végy egy inversióval alkotott föltételes 
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mondatot, hagyd el a hozzá tartozó következményt, s a mi marad, kérdő mondat 

lesz. Még pedig kérdő szócska nélküli kérdés, tehát, mint későbbre látni fogjuk, 

olyan, a mely csak ,igen’-t vagy ,nem’-et követel feleletnek. Az utóbbi megjelöli a 

kérdésben rejlő nemtudás nemét és fokozatát. De épen annyi rejlik abban a 

mondatban is, a melyet feltételül állítok». 

«37. §. Még egy második kisértmény. Hagyjuk meg a következményt, hanem 

iktassuk be a föltételes mondat után, az illető ,igen’-t vagy ,nem’-et, s aztán pl. 

ebből: ,Bleibst du hier, so leist’ ich Dir Gesellschaft’, beszélgetés kerekedik ki: 

A. Bleibst du hier? 

B. Ja. 

A. So leist’ ich Dir Gesellschaft. 

«Most már dobjuk el a B. feleletét: mi marad egyéb, mint a legmindennapiabb 

nyelvjelenségek egyike? Széltiben hallhatni ezeket s ilyeneket: ,Gehst Du nach 

Hause? Ich gehe mit; Regnet es? Da nehme ich meinen Schirm mit’; ,En veux-tu? 

Je t’en donnerai’? Sokszor elengedi az ember a kérdezettnek a feleletet, felteszi, 

hogy igenlő s hozzácsatolja a következményt. Ebben feneklik az ilyes beszédmód 

anyagi hasonlósága is a szóban forgó föltételes mondatokkal». 

* Ez aztán elemzés a talpán, mely a kérdéses jelenséget szerzőnk szerény 

tiltakozása ellenére is eléggé kimagyarázza, s a mi keveset mondandó volnék 

hozzá, a következő (C) czikkre halasztom. Itt csak sajnálattal említem, hogy 

közetlenűl az iméntiek után kiesik G. a kerékvágásból: «De van mégis egy 

különbség: ha kérdek tőled valamit, tudónak hiszlek; mikor pedig föltételhez 

kötöm az állítmányomat, mindegy nekem, akár tudod, akár nem tudod, hogy áll-e, 

vagy nem áll a föltétel; nincs okod (Veranlassung) nyilatkozni felőle nekem, mert 

neked kell megtudni valamit, nem nekem». [Erre azt mondom, először, hogy a 

kérdés csupán csak a kérdő nem tudását vagy tudásvágyát fejezi ki, és 

másodrendben táplálja a kérdőt az a remény, hogy feleletet kap a kérdésére. Sőt 

olykor az sincs meg neki, mint kitetszik ebből a szólamból: «kérdezősködött fűtől, 

fától». Aztán: mily sokszor kérdünk valakitől valamit a végett, hogy megtudjuk: 

vajjon bir-e k e l l ő  feleletet, vagy csakis feleletet adni reá a kérdezett! De ezeket 

mellőzve, tegyük fel, hogy: «tudónak tartjuk a kérdezettet». Hisz’ ez hasonlósági 

és nem különbségi vonás. Mert lám, a vitatott szólam mondatpár, melyben a 

«Brichst du mich so» ... a psych. subiectum (az inchoativum, az előkészitő rész) 

képét viseli, melynek szerintem az a tulajdonsága, h o g y  f e l t e s s z ü k  

t u d á s á t  a hallónál. Valami ilyes lebeghetett homályosan a G. elméje előtt is, 

mert kifogását imígy végzi: «Ez a különbség még sem látszik nekem oly 

mélyrehatónak, hogy megczáfolja a föltételes mondatnak a kérdőből való 

származását». 

[Nem ám! De igenis közös származásukat valamitől.] 

«38. §. Az ohajtó és fenyegető szólamok, a milyenek: ,Wärst du da!’ ,Wenn ich 

dich treffe!’ tudvalevőleg csakis föltételes mondatok, melyekben gyakran, mint itt 

is, a következmény kitalálását a hallóra hagyjuk. 
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«Az, hogy mi különbözteti meg syntactice ezt az inversiót a segédszócskáktól 

segített szólamoktól, a közelebbi czikkelyben fog kiviláglani.» 

 

«C) A mondatoknak mondatrésekké való változtatása. A melléklő mondományok. 

 

A beszuszakolás. (Einschachtelei.) 

 

* A 39. §. a prædicatumok lánczolatát (IV. 15. §.), a 40. §. a mondat három 

fiókját (30. §.) hozza emlékezetünkbe s egyszersmind ime kérdés van feltéve: «Mi 

jellemez egy mondattagot, és mikép van egy német mondat tagosítva?» 

«41. §. A mi a palæontologia a szervies természet tudományára, az a 

szerkesztett szavak ismerete a szórendtanra nézve.» [Szerencsétlenebb hasonlatot 

keresve sem kaphatott volna.] 

«A compositumok önálló szóegyéneknek egyetlenegygyé való legszorosabb 

kapcsolása. A teremtendő új egység kedveért megszűnik itt a különlét. Lazább, de 

rokonos vele a szók kapcsolása mondattaggá; itt az egyének önállók, úgyszólva 

különéletűek, de összeségök a kívülállókra nézve egységet alkot. Feltehetjük már 

előre, hogy az ily egységek olyforma elvek nyomán keletkeznek, az elemek 

bennök oly módon rendezvék, mint a szerkesztményekben. És a tapasztalás 

igazolja.» [Annyira, a mennyire. De korántsem annyira, hogy általános 

következményeket huzhassunk belőle.] 

«42. §. Németben, mint a görögben és sanskrtban, az a szabály érvényes, hogy 

a szerkesztett szókban a közelebbi határozó, a melléklő mondomány, elűl áll. 

Jussanak eszünkbe az ily szók, mint Vaterhaus, Gottvergessen, ruhmgekrönt, 

Schwarzseher, Dreifelderwirthschaft stb. 

«43. §. Most már tartsuk tovább is szemmel a jelenséget. Legyen a tárgyunk 

(Thema) ,ein Pferd’. Ezt a fogalmat egy szerkesztvényt alkotva határozzuk meg 

igy: ,ein Reitpferd’, aztán még egy névmellék beiktatásával: ,ein junges 

Reitpferd’, aztán még közelebbről: ,ein braunes, noch junges, aber durch einen 

unserer besten Bereiter, Herrn N. in X, vortrefflich auf alle Gangarten geschultes, 

englisches Reitpferd’.
33

) 

«A haladás bizony észrevehető, de épen oly bizonyos az is, hogy 

mennyiségben és nem minőségben. A jelenség sajátsága abban áll, hogy ,ein’ és 

Pferd közé untalan szaporodó számu prædicatumok iktattatnak be; belyzetök – 

igazán jellemzőleg – parentheticai, szófüzési eresztékek azok (syntaktische 

Infixe). 

«44. §. Legyen elég ezúttal a főnév közelebbi meghatározásairól az adiectiv 

substantivalis szócsoportokról. Midőn ige a kiegészítőivel egyesül tagjává a 

mondatnak, az is hasonló eljárással történik: ,Du streitest Dich manchmal mit mir’ 
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 Ez a jelző gyanánt iktatott mondattag oly carricatura, a melyet egy nem német nyelvész 

szerkeszthetne a német mondatrendszer kigúnyolása végett. 
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– de másfelől: ,um dich manchmal mit dir zu streiten’. – ,X. lieh gestern von Y. 

ein Buch’ de: ,als, (dass, weil) X. von Y. ein Buch lieh’. Végre, hogy a 

szerkesztvényekre térjünk vissza, felhozok még egy példát: ,Er schleift Scheeren; 

weil er Scheeren schleift, nennt man ihn Scheerenschleifer’.» 

* Ha a 37. §. végén, mint írám, elsíklott sz. gondolatmozdonya a sínekről, hát 

ebben a C) czikkelyben nemzeti szólama szerint épen «erdei» úton (auf dem 

Holzwege)
34

) van. Megvallom bajba került a kisérése, de utoljára mégis hiszem, 

hogy ráakadtam az értelmére. Minthogy t. i. egy közelebbről meghatározott 

fogalom kifejezésében a határozó megelőzi a határzottat, az ige is így van az 

egészítményeivel, melyek az igejelölte fogalom (cselekvény) határozói, és ezért 

van, hogy a függő mondatban az ige leghátul esik. Reányitok vaktában a Lazarus 

és Steinthal folyóiratában egy lapra s olvasom: «Aber was das Wichtigste ist, der 

Begriff transcendental erhält daselbst erst seinen vollen Gehalt.» Igaz, úgy van! 

De hát miért van csak a függő mondatban hátul vetve az ige? Miért nincs úgy a 

független vagyis főmondatban is, hol hát ama szabály szerint igy kellene: der 

Begr. transc. erst seinen voll. Geh. erhält? Hisz éppen ezt az ellenkező két 

viszonyt, a szórend feltúrását kell vala kimagyaráznia szerzőnknek; de biz ő azzal, 

mint látók, teljesen adós maradt. Se nem vitatom tovább, se nem igazítom, mert a 

mondat dualismusa tárgyalására nem szükséges, hanem lássuk, mit mond még 

hozzá G.: 

«45. §. Most már világos lesz előttünk a különbség az inversióval és a ,Wenn’ 

segélyével alkotott föltételes mondatok közt. Amott alakilag (formell) önálló 

mondat, melyet csak külső körülmények kényszerítettek mondattag helyét foglalni 

el, és alkata változtatása nélkül, csupán elkülönítés által anyagi (materiell) 

önállóságra juthat. Maga is tagokból áll, holott a «wenn»-es mondatok csupán 

tagok, sajátlétre semmikép nem vergődhetnek; a mi amott psychologiai 

prædicatum, itt csupa közbevetés (Parenthese), rész része és ez jellemzi őt 

syntactice.» 

* Elemzését és méltánylását az olvasóra bizom, csak azt jegyzem meg, hogy a 

«kénszerített» és «természetes» mellékmondatok rovatai merőben új fogalmak a 

nyelvtanban. 

«46. §. Ne feledd el [a német mondatban] az első szót, míg az utolsóhoz jutsz», 

azt mondja Tegnèr. Talán a maga álláspontjáról tekintve helyesebben mondja vala, 

hogy a másodikat ne feledd el; mert a svéd fordítónak, mint az angolnak, 

francziának, olasznak s néhány másnak, éppen a második szó [a verbum finitum] 

után kell igen gyakran igtatni be a [német] mondat utolsó szavát. ,Er ist gestern 

mehrere Male bei mir gewesen’, svédül: ’har warit (gewesen) i gĺr flera gĺnger hos 

mig’. ,Wenn Du sie weinen siehst: när du ser (siehst) henne grĺta’. Nem csoda, ha 

a külföldiek kietlenben érzik magokat a mi mondatalkatunk labyrinthjában, mert 
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 Holzweg, ein Weg im Holz, der aber gewöhnlich nicht aus dem Walde herausfürt.» (Sanders, 

W. d. d. Spr.) 
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bizony, tömkeleg’ nekik» [melyhez sz. nem szolgáltat vezérfonalat]. «Alkalmasint 

úgy fognak vele lenni, mint a szegény emberek egy nagy palotában!» [Hó, hó!] 

«Nemde az, a mit beszuszakolásnak (Schachtelsystem) neveznek, okosan 

használva pompás eszköz a gondolatok fő- és alosztályainak egymás irányába való 

alakias és értelmes megkülönböztetésére? Nemde logikai és æsthetikai előny? 

Nem kell csekélyleni a czopfos kor, a múlt és azelőtti százévbeli irodák (Canzley) 

német styljét. A ki egy cicerói mondatkör tömött teliségét méltányolni s az idegen 

szók azon kori korlátlan használatán magát túltenni tudja, annak az oly termények 

(Schöpfungen), milyen a választó-fejedelmi szász pörrendtartás (1622), a német 

mondatalkatművészet remekének fog tetszeni, mely a római stylusművészet nem 

egy szüleményével versenyezhet. Most már … másképen, de nem jobban van.» 

[Tolmácsolja ez az öt szó, a §. végét, melyet nem fordítok le, mert sem minket 

nem érdekel, sem a nyelvészetet átalában.] 

 

«D) A verbum finitum közelebbi meghatározásai, a kérdőmondat. 

 

«47. §. Recapitulaló hivatkozások a fölebbiekre. 

«48. §. Vegyük elé az A) czikkelyben tanultat. A közlő mondat harmadik 

osztálya», [«a harmadik fiók»], tehát minden a mi a verbum finitum után 

következik, az átalános törvénynél fogva az ige közelebbi meghatározása. Ha 

többtagú ama 3. osztály, a tagok rendje a IV. fejezetben fejtett elvet fogja követni, 

azaz minden következő tag prædicatuma lesz az előbbieknek. Belőle az 

következik, hogy a 3. osztály tagjait nem cserélgethetn úgy, hogy az értelem is ne 

módosuljon vele. 

«49. §. Ha ama három osztályt a-val, b-vel, c-vel jelöljük, az előbbi czikkelyek 

nyomán e három képletet kapjuk: 

A-hoz a közlő mondatét: a b c. 

B-hez az inversio-ét: b a c. 

C-hez a mellékmondatét: a c b; 

«Példa A-ra, X. macht  mit Y. eine Reise nach Amerika; 

«B-re, Macht Y. mit X. eine Reise nach Amerika. 

«C-re, (Wenn) X.  mit Y. eine Reise nach Amerika macht. 

«Látnivaló, hogy a c osztálynak egy tagja sem különbözteti meg magát a 

többitől azzal, hogy szorosabban tartoznék a verbum finitumhoz.
35

) Ez egyszer ,X’ 

és ,mit Y’ közt áll, azután ,X’ előtt, és végre ,nach Amerika’ után; annyira 

változnak a szomszédságai. Csak épen az accusativus, ,eine Reise’, melyet ama 

construálók [1. 7. 8. §.] minden bizonynyal a verbum finitum mellé közetlenül 

helyeznének, marad el mindig távol tőle, mivel ezúttal épen közbelső tag a 
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 Sz. a «szorosabb» vagy tágabb «tartozás» alatt helyzetbeli és nem értelmi viszonyt ért, a 

mennyiben A)-nál X. és Y. vannak az ige mellett; B)-nél csak Y. utána; C)-nél «in Amerika» 

előtte. 
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harmadik osztály három tagja között. A ki még most sem akar látni ebben az 

osztályban egy szilárdul megállapított, kívülről elkorlátolt egészet, tegye át 

példánkat perfectumba vagy futurumba. Ekkor hat vagy wird lesz verbum 

finitummá és mindezen szavak igei vonzata (verbale Regimen), a gemacht vagy 

machen
36

) a nyelvszokásnál fogva a 3-dik osztály végére költözik: ,X.  hat  mit 

Y. eine Reise nach Amerika gemacht; hat  X.  mit Y. eine Reise nach Amerika 

gemacht; da X.  mit Y. . . . . . gemacht  hat.’ Most már kiviláglik, hogy ezeknek 

a vonzatoknak a magok osztályában oly kiszabott állandó (fest) helyök van, hogy 

semmi sem különbözteti meg, mintha valamelyikök különös szoros viszonyban 

volna a verbum finitummal. 

És ha mégis változtatjuk a példánkat s ezt mondjuk: ,X. hat mit Y. eine Reise 

nach Amerika vor’ ez is analog, sőt még talán feltűnőbb jelenség; mert hiszen az a 

c b esetben vor adverbiumot egy szóvá kapcsoljuk az igéjével: ,da X. mit Y . . . . . 

vorhat.’ 

«50. §. Azonban hiba volna a szavak helyzetéből igen messzimenő 

következéseket vonni, tagadni akarni, hogy a 3-dik osztálybeli tagok közt ama 

verbalis és adverbialis egészítmények a verbum finitumhoz legszorosabban tartozó 

complément-okat teszik, hogy a többi tagok ,mit Y. eine Reise nach Amerika’ 

magok részéről ismét a ,hat . . . gemacht’-nak, ,wird . . . machen’-nek, ,hat . . . 

vor’-nak közelebbi meghatározása. Honnan van mégis az az elhelyezés? Miért 

nem construál a német az iskolaszobán kívül is így: ,X. hat vor eine Reise mit Y. 

nach Amerika?’ Fejezetünk C) czikkelye ezt a feleletet adja: itt a parentheticum 

prædicatumok esete forog előttünk, s a beszuszakolásnak az a czélja és 

jelentősége, hogy nyelvtani és logikai egységet testesít.» 

«51. §. Micsoda egységet? Ha csak a verbalis egészítményekkel [gemacht, 

machen] volna dolgunk, megérthetnők azzal a felelettel, hogy a c osztály egységét; 

mert a mit ez egyebet tartalmaz, az csupán csak annak a verbalis egészítménynek 

közelebbi meghatározása, a mely imez osztály többi tagjait kapcsolja nyelvtanilag 

és logikailag a verbum finitumhoz. Ámde a hol a verbum és adverbium elválható 

szerkesztvényt  vorhaben, anbinden, einstecken stb. alkotnak, ott máskép 

vagyunk vele. Itt már a melléklő mondománynak nem az elültételéről, hanem csak 

beiktatásáról, beszuszakolásáról  Infixion  lehet szó, és az, a mi közé 

beiktatunk, azzal együtt a mit beiktatunk, új egységet, ha tetszik magasabb rendű 

egységet alkot. De ha ezt a jelenséget imígy magyarázom, nincs okom amazt 

máskép magyarázni, azt mondani, hogy egyikben előrehelyzés, a másikban 

beiktatás van; mert mikor két hasonló eljárásra egy közös magyarázat kinálkozik, 

nem keresek különbözőt mindenikökre. De mi következik tovább belőle? 
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 Azaz: infinitivus vagy mult részesülő. Sz. igen széles értelmű kifejezéssel él, mert a jelen 

részesülő is «verbale regimen» s ezt semmi szabály nem vetteti a mondat végére. 
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«52. §. Az a b c képletben a c végső tagját nem választhatni el a b-től.
37

) A 

jelentő beszédmódban tehát a verbum finitum a mondat minden következő 

tagjaival összesen bc egységet alkot. Az a c b képletben cb a végtagnál fogva 

szorosan össze van kapcsolva, a pedig c-től nincs észrevehetőleg elválasztva; 

hiányzik hát a cæsura, acb mellékmondatoknak, mondatrészeknek jó, tökélyes 

mondatoknak nem. 

b a c képletben  hat X. mit Y. eine Reise . . . vor  minden egyéb be van a 

felbontott ,hat vor’ szerkesztvénybe szuszakolva (infigirt). Tehát itt sincs cæsura. 

Már pedig, a mint láttuk, b a c a kérdő mondat képlete. De a kérdő mondat maga 

nem önálló, nem is akar az lenni, feleletet vár, a mely kiegészítse. És a b a c képlet 

szerinti kérdések a legeslegtökélytelenebbek,
38

) mert a bennök fekvő kétség a 

copulát magát, a létet és nem létet illeti, és el van döntve
39

) egy «igen»-nel vagy 

egy «nem»-mel. – Ha azt kérdem: Wenn siehst Du? – a b c – tudom, hogy látsz 

valakit; de ha azt kérdem: Siehst Du Jemand, Siehst Du den N.? – b a c – azzal 

semmiféle anyagi tudást nem tanusítok. 

«53. §. A kérdés és felelet oly viszonyban vannak egymással, a milyenben a 

psychologiai subiectum és prædicatum; én, a kérdő, amazt adom neked, te, a 
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 Bármint meg van győzödve G. a constructio tökélyéről és természetszerűségéről, mégis 

ottan-ottan mintegy sovárogva kacsingat az európai analytikus nyelvekre, mint a melyekben a 

«hat» és «gemacht» közetlenűl egymás mellé helyezvék. Pl. francziául: X a fait un voyage à 

l’Amérique. Ez magyarázza azt, hogy nem akar «caesurát» ismerni a b és c között. Már pedig 

ha «hat . . . . . . gemacht» helyett egyszerű időalakot teszünk: «X machte eine Reise nach 

Amerika» világos, hogy az ige és complément-ja közt éppen úgy van vagy épen úgy nincs 

«caesura», mint X és machte közt. Sz. tévedése ismét a kellő analysis hiányából ered. T. i. nem 

vette észre, hogy: «mit Y» – «eine Reise» – «nach Amerika» – «gemacht» nem coordinált 

tagok, hanem az első három a gemacht vonzatai, illetőleg jelzői, úgy hogy a «3. fiókban» 

tulajdonkép csak egy tag van. A franczia is így elemzi: X  a été  faisant avec Y un voyage à 

l’Amérique. – Itt valóságos complémentja: avec . . . . Amérique a faisant praedicatumnak; G. 

elmélete szerint «infigalt» jelző. 
38

 Tökélytelen biz’ ez az elemzés egészben és részeiben. Először is: «hat X mit Y eine Reise 

nach Amerika gemacht?» nem hogy «tökélytelen» volna, hanem ugyancsak teljes és tökélyes és 

csak abban az esetben lehet csupa «Ja»-val vagy «Nein»-nal felelni rá, ha nemcsak a puszta 

cselekvény hat gemacht, hanem maga és minden körülményei ú g y  vagy n e m  ú g y  voltak, 

különben csak kifogásos felelet jöhet rá. Pl. «Ja, aber nicht X, sondern Z» vagy: . . . nicht mit 

Y, sondern mint W; vagy «. . . . keine Reise nach Amerika, sondern einen Ausflug in die 

Umgegend gemacht». Okos ember nem kérd sokat egyszerre, hanem, ha több körülményt 

emleget, kiemeli – tegyük rhetorikai – accentussal a kétséges tárgyat. Az a «Betonung» nem oly 

haszontalan s a szófűzésben nélkülözhető dolog, a milyennek G. tekinti. Nyelvünkben a 

szórend teszi szabatossá a kérdést. «Járt(-e) X Y-nal Amerikában? – Igen!» – «X járt Y-nal A.? 

– Ő!» – «X Y-nal járt A? – Vele.» – X Y-nal Amerikában járt? – Ott.» – «X Y-nal megjárta 

Amerikát? – Meg». Imígy fejezi ki a kétes eszmét a kérdés, de rekkenhet ebben nemcsak kétség 

(Zweifel), hanem éppen nem tudás is. 
39

 Az eredeti szövegben: «der Z w e i f e l i s t g e l ö s t ». A kijelölt két szót párosítva nem 

hallottam, nem olvastam, s szótárbeli példák közt is hasztalan kerestem. Furcsa, hogy német 

nyelvész nyelve tárgyalásában koczkáztat ily incohaerens metaphorát. 
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felelő, imezt csatolod hozzá. Annálfogva a kérdés anyagilag nem önálló mondat; 

csoda-e hát, ha alakilag is nem az?» 

* Valahára halljuk ismét megpendülni azt a két húrt, melynek a kezünk alatti 

értekezés hármoniáján uralkodni kellene, de csak itt-ott mintegy elvétve hangzik 

és ezúttal merőben hamisan. Mert hogy a kérdés-felelet egységet, egy 

mondatcsoport alkotna, abból bizony semmi sincs. Az állítást csak az az észrevétel 

szülte, hogy a német – csakis a német – a föltételt kérdő mondat alakjában is 

fejezheti ki. De felelet és következmény különböző két dolog. Már csak az is, hogy 

a föltétel és a következmény mindketten a szóló szájából jőnek, holott a kérdés a 

szólóé, a felelet pedig a hallóé, elégséges a syntactikus megkülönböztetésökre – 

sőt mikor a kérdő megfelel is magának, akkor is két külön mondatot vagy 

mondatcsoportot beszél. Igen is a kérdés már maga – ha úgy tetszik – független 

mondat. Számos kérdésre nem kapunk, sőt nem kaphatunk, még nem is várunk 

feleletet. Ime: 

«Du erstaunst und zeigst mir das Meer; es scheint zu brennen. 

Wie bewegt sich die Fluth flammend ums nächtliche Schiff! 

Mich verwundert es nicht; das Meer gebar Aphroditen, 

Und entsprang nicht aus ihr uns eine Flamme, der Sohn?» (Goethe) 

Olykor meg kérdéssel kezdi a szóló s jelentőmóddal végzi beszédét, melyben 

azonban nem felel magának: Martial fait-il des vers? je croyais qu’il ne faisait que 

des gants! (Molière.) 

A mint e példából kiviláglik, a kérdő mondatban éppen úgy lehet előkészítő 

rész – psych. subiectum – («Martial»), mint a jelentőben, és a hol, mint a kérdő 

szócskákkal kezdődőkben, nincs, számtalan más mondatokkal, melyek csak 

tüzetes részből – psych. prædicatumból – állanak, lehet kiegészítni. Szerzőnk 

handabandáinak legközelebbről akérdő mondat hibás és hiányos analysise az oka, 

melyet e helyen jobbal cserélni nem feladatom. Annál kevesbbé, minthogy másutt 

t. i. német és franczia nyelvtanaimban teljesen megtettem. 

Hanem most már a C) czikkelyre, sőt az egész VII. fejezetre visszatekintve 

megmondom, mi a két főhiba G. fejtegetéseiben, hadd szolgáljon egyfelől 

elrettentő például, másfelől tanuságul nem egy nyelvészünknek, ha hasonló 

hibákat akarna elkövetni. 

Az első hiba az, hogy felvesz G. egy saját elfogult nézete szerint, úgyszólva, 

mondva csinált példát és ebből hozza ki magyarázatait, melyeket aztán átalánosít. 

Hogy ez a helyes inductió eljárásaival mennyire ellenkezik, a fölebbiekből önként 

láthatni s tovább nincs miért részleteznem. – Második az, hogy miután szerzőnk 

értekezései s az összehasonlító syntaxist illető eszméi alapjául a már ismert 

dualismust fektette, a helyett, hogy ezt a nyelvjelenségek magyarázatánál szemmel 

tartaná s gyümölcsözővé tenné, majd sohasem érvényesíti, hanem minden 

jelenségre egy egy új elvet kap fel, a melyeket nevez ő hihetőleg a «psychologia és 

logika támaszpontjai»-nak. Hogy ily eljárással aztán sem szilárd rendszert, sem 

egyöntetűséget nem nyerhetni, figura docet. Kifogásom annál fontosabb, a mennél 
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szükségesebb az emlegetése, kivált nálunk, a hol nyelvészeink a magyar szófüzés 

és szórend ügyében nyakig leledznek a kitett hibában. Szabadjon említnem 

Joannovicsot, a kire már mint tekintélyre kezdenek hivatkozni, és a «Nyelvőr» 

consortiumot. 

 

«E) Végjegyzések. 

 

«54. §. Nem feladata a jelen (VII.) bármily hosszú fejezetnek, hogy a német 

szavak és mondatok elhelyezése törvényeinek teljes elméletét adja, csak 

némelyiköket, talán a legfontosabbakat akarta elétüntetni, s a mennyire lehet 

kimagyarázni. A tárgy valóban nagy és finom. A haladó psychologiai 

subiectumról és a beszuszakolt, melléklő prædicatumokról szóló két törvény 

keresztezi untalan egymást, mint a bélfonal a nyujtót. Onnan van az oly kényes és 

különféle tagozás (Gliederung), de onnan a veszély is, hogy az elétűntető 

(Darsteller) könnyebben terjed szélesre, semmint hat mélyre.» 

«Készakarva hagytam ki eddigelé bizonyos kivételes jelenségeket és 

választottam úgy a példáimat, hogy az olvasó ne piszkálhasson semmi «de»-t ki 

belőlök. El kellett mindent távolítani, a mi zavart okozhatott volna. Csak most 

merek egy pár észrevételre mutatni, a melyek kivételek a rendszerünkben. (Erst 

jetzt wage ich es auf ein paar Wahrnehmungen hinzudeuten, die Ausnahmen 

bilden in unserem Systeme.) 

«55. §. 1. Mindjárt az imént irt szavak: ,erst jetzt . . . . . in unserem Systeme.’ 

Ime egy mondatalak, mely többfelé eltér a beszuszakoló rendszertől. Eme szerint 

igy kellett volna: auf ein paar Wahrnehmungen die Ausnahmen von unserem 

Systeme bilden, hinzuweisen. Vonatkozó (Relativ) és adverbialis mondatoknak, 

gyakran más adverbialis és accusativalis szócsoportoknak is szabad ily kivételeket 

alkotni; kiváltságukat mekkoraságuknak (Quantität), hang- és értelembeli 

(gedanklich) súlyuknak köszönhetik.
40

) 

«56. §. 2. Vegyünk fel egy mondatot az a b c képlet szerint. 

a) Gestern ging ich mit Dir auf den Markt, vagy 

b) Gestern begegnete ich Dir auf dem Markte. 

Az acb képlet szerint aztán így kellene: 

a) Als gestern ich mit dir auf den Markt ging, 

b) Als gestern ich dir auf dem Markt begegnete. 

                                                 
40

 Ismét légből kapott egy új elv (argumentum ad hoc). Mi több, itt nem is volt szükség reá s ha 

lett volna, én mást gondolnék. Mert hogy mi az az «értelmi súly»? nem igen bírom megfogni. A 

«die Ausnahmen bilden in unserem Systeme» minden esetre jelzőűl szolgáló mondat, melyet a 

német szófűzés minden sérelme nélkül akár infigálni akár hátulhagyni lehet. Az első móddal az 

a baj lehet, hogy nehézkessé teszi a mondatkört, – gondolom, ilyes valamit értett a «Quantität» 

alatt G. is. A második folyékonyabb, csak arra kell ügyelni, hogy a névmás vonatkozását minél 

könnyebben felfogja vagy nehogy félreértse az olvasó. 
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«De tudjuk, hogy inkább szeretik közetlenül a conjunctio után következtetni, 

hihetőleg könnyebb súlyuk miatt, a személyes névmásokat: 

a) Als ich gestern mit Dir sat. 

b) Als ich Dir gestern sat. 

Igy a b a c képlet szerint is : 

,Begegnete ich Dir gestern sat.’ 

«A csere lehetőségét abból szeretném kimagyarázni, hogy a és c közt nincs 

cæsura. 

«57. §. 3. Hogy a fő- vagy tulajdonnevet a névmelléke, birtoknévmása, röviden 

a minősitője (Attribut) megelőzze, mint tudva van, nem kivétel nélküli szabály. 

Daltárunk a hátul helyzett minősítők bőséges példáit tartalmazza: 

 

– Brüderlein fein 

 ’s muss geschieden sein. 

– Ade nun Herzliebchen, so feine . . . . 

– Was zog er aus der Tasche? 

– Ein Messer scharf und spitz . . . . 

– Da schloss er seine Aeuglein klar, 

 Der jung’ Zimmergesell. 

 

Goethe is pompásan felhasználta: 

– Röslein, Röslein, Röslein roth . . . . 

– Stand sie bei ihrem Buhlen süss . . . 

– és birnék még egy rakás példát felhordani. 

«Újgermaniai más nyelvek is használják ezt a szórendet hasonló esetekben, de 

inkább a társalgásban; ilyen az angol: Charles dear, sister mine; a svéd: moder 

min, Hilda lilla. A mai német próza nevezetesen a legaljasabb beszédmódban, a 

szitkozódásban alkalmazza a szavak ily helyzetét: Schaafkopf, einfältiger! 

Schurke, verfluchter!» 

«Amott nyájaskodás, itt szidalom s korholás, és a nyájasság gyöngédebbé, s a 

szidás, káromlás tüzesebbé, aljasabbá azon egy eszközzel lesz! Mi lehet a közös 

vonás? Azt gondolom az, hogy az utoljáró attributum az előtte való szót értelmileg 

(implicite) ismétli: Ez adja a bensőséget (Innigkeit) jó és rossz értelemben. – 

Ilyesmi a személyes névmások hátul helyzése is, nyájaskodó vagy szidó 

megszólításokban, vagy felkiáltásokban: Ich Thor, ich! Esel du! Sie kleine 

Schäkerin, Sie!» 

* Az eddigelé közlöttekből kiviláglik, mily határig sikerült szerzőnknek a 

mondat dualismusát alapító elv fejtegetése és alkalmazása. De, azt hiszem, 

kimutatám helyen- helyen azt is, hogy a fejtegetés hatását szélesíthetni, és most 
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szándokom bizonyítni, hogy a nyert terrenumot gyümölcsözővé is tehetni.
41

) E 

végett sziveskedjenek még egyszer megjárni velem azt a tért, melyet az imént G. 

vezérlete alatt áthaladtunk. Hátha az én mécsesem pislogó, de nem kápráztató 

világa egyenesebb útat mutat nekünk, mint szerzőnk sokféle fénytől csillogó 

lámpája, a német nyelv szófüzési szövevényében. 

Szemmel tartva untalan, hogy 

1. a mondat igéből (verbum finitum), mint fő- és uralkodó tagból és 

határozóiból áll; 

2. az ige mindenkor egyszerű alakjában van; 

3. a határozók: a) egyszerűek (a névelő és az elől-vagy utóljárók nem jövén 

tekintetbe); b) jelzősek; c) mondatok. Mivel a b) és c) alatti rovatot csak az teszi 

szükségessé, hogy teméntelen specialis eszme egyszerű kifejezésére egyetlen egy 

nyelvnek sincsenek minden eszmére, képzetre vagy fogalomra szavai, hanem egy 

s más fogással kénytelen a szükségletet pótolni, annálfogva az a) esetben a más 

kettő is be van virtualiter foglalva és nekünk is egyelőre elég lesz azt, még pedig a 

jelentő vagy tudósitó beszédmódra szorítkozva, venni alapjául tárgyalásunknak, 

melyet hasonlítás kedveért két rovatban viszek: 

 

A német A magyar 

mondatban meg van a dualismus, 

még pedig nem a psychologiai 

subiectum és psychcologiai prædicatum 

mondat ennyiben nem különbözik a 

némettől. 
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 Egy és nem hosszú idő óta az a tősgyökeres magyar alak, melynek példái a szövegbeli 

«szélesíthetni» és «tehetni», az írói stylból, mondhatni, kiveszett s helyette a «szélesíthető» és 

«tehető» részesülők furakoztak be. Hiba, mert a két szólam, ha nagyjában egyet jelent is, 

árnyalatban különbözik. «Láthatni» ebből van összehúzódva: «lehet látni» s azt fejezi ki: hogy a 

módosított cselekvény csupán csak most (a szóban forgó esetben vagy körülmények közt) 

t ö r t é n i k ; «látható» ellenben az illető subjectumhoz szorosan tartozó állandó praedicatum. – 

Vagy talán, mivel a német sichtbar mind a két árnyalatot jelöli, a magyar részesülő is jelölje 

mindeniket? A ki ilyesmit is nyelvhaladásnak vagy fejlésnek tart, nagyon könnyen 

megalkuszik. – Röviden: «látható» a látó vagy látandó tárgyra, «láthatni» a látó személyre 

vonatkozik. «Jupitert 1885. januáriusában egész éjjel lehet látni: azaz l á t h a t n i  vagy 

l á t h a t j u k . De Jupiter maga egyáltalában l á t h a t ó , azaz látható test, valamint a chlor 

látható, holott az atmosph. levegő láthatatlan. Ezt tehát: «Jupiter az oroszlány csillagzatban 

egész éjjel látható» (Akad.-Alman. 9. l.) csak magyarúl nem tudó ember írhatta, mint a ki azt 

sem tudja, hogy «mozgása retrograd», magyarúl félreérthetetlenűl = útjában hátrál. – A 

purismust lehet túlhajtani, de lehet innen is maradni a kellő határon. Így azt is tudhatná az 

almanakhász, hogy rectascensio = egyenes kelés, vagy függő kelés. Mert ha oly pontból lehetne 

nézni, a milyet csillagásznak könnyű képzelni – a melynek irányában az illető égitest napi útja a 

láthatárhoz függőleges lenne, épen annyi fokra volna, azaz látszanék emelkedve, a hány a 

rectascensiója. A declinatio pedig világosan, az egyenlítőtől való eltérés. Végre «Saturnus éjfél 

után leszáll» és «Mars reggel 2 óra körül (sic) felkél» megbocsáthatatlan vétségek a szórend 

ellen. F e l k é l é s l e s z á l l  biz’ az mindenik minden nap, hanem az a kérdés, hogy: m i k o r  

kelnek f e l  és m i k o r  szállanak l e ? A felelet megadja a szavak kellő rendjét. – Ilyeneket kell 

olvasnunk a magyar akadémia saját kiadványában! 
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elégtelen értelmében, hanem mint 

«előkészítő» és «tüzetes» mondatrész. 

Az előkészítő rész nem okvetetlenül 

szükséges a mondathoz, és olykor 

hiányzik belőle. 

Előkészítő rész gyakran hiányzik a 

mondathoz.
42

) 

Az ige egyszerű alakjában mint 

verbum finitum uralkodó tagja a 

mondatnak és a második helyet foglalja 

el rendesen benne. (Egyszerűségét az 

igetörzsökhez elválhatatlanul csatolt 

præfixum nem bántja. Az elválhatók az 

igehatározók rovatába tartoznak.) 

Az igének átalán véve nincs 

kiszabott helye, tehát elfoglalhatja 

akármelyiket – elsőt, közbelsőt, végsőt 

– a mondatban. (A magyarban 

elválhatatlan præfixumok nem lévén, 

az ige egyszerűségére nézve nincs 

semmi zavaró kifogás. Az úgynevezett 

igekötők minden tekintetben 

adverbiumok.) 
Az első helyet akármelyik határzó 

elfoglalhatja. 

A verbum finitum előtti helyet, ha 

nem marad üresen, egy vagy több 

határozó foglalhatja el, és ha még több 

is van, az ige után következnek. A 

határzók ige előtti és utáni helyekre 

való felosztása módját mérvadó 

tekintetek számbavétele mellett az 

æsthetikai elv is segít szabályozni, a 

melyet én a mondat súlyegyenének 

nevezek és a melyet a mondat 

symmetriája
43

) (középpontnak 

természetesen az igét téve) eszközöl. A 

tüzetes részben a határozókat inkább 

csökkenő fokozatban sorozzuk. T. i. a 

nyomatékosabbak az igéhez 

legközelebb soroztatnak s a 

Legesleggyakrabban a főnév vagy 

személyes névmás van az első helyen, 

legritkábban (sőt felettébb ritkán) az 

elválható præfixum. 

A többi határozók a 3-dik és 

következő helyeire jutnak egész a végéig 

a mondatnak. Mindnyájok, valamint az 

első helyet foglaló határzó is egymástól 

függetlenek, hanem nyelvtanilag az 

igéhez való viszonyuk értelmileg az, 

hogy azon tény körülményei összetartják 

őket. 

De nem rendezi ám, hanem két pont 

kivételével, u. m. 1. hogy a személyes 
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 Minthogy itt egészen az inductio terén vagyunk, nem jöhet kérdésbe az, hogy mi okozza az 

előkészítő rész kimaradását. Azonban mellékesen elmondhatom nézetemet felőle. Én 3 okát 

gondolom: 1. a szóló nem tartja szükségesnek elkészíteni a hallót a tüzetes rész kellő 

felfogására. 2. Az előkészítő eszme az egész mondatot megelőzőkben implicite vagy explicite 

be van foglalva. 3. Annyira siet a szóló a mondandójával, hogy feledi elkészítni rá a hallót. 

Ebben az esetben aztán gyakran utánpótolja az előkészítő tagot a tüzetes részben. 
43

 Symmetriára magyar szavunk nincs, alig is lehet, mert egy jó műszónak a fogalom 

összeszorított értelmezésének kellene lenni. De ki birná egynehány szótagba sajtolni a 

következőket: «Symmetrie, das Ebenmass, das Wohl-Verhalten der einzelnen Theile unter 

einander und zum Ganzen, besonders in Bezug auf eine dadurch hervortretende Mitte» 

(Sanders, W. d. d. Spr.). – «Symétrie, Rapport de grandeur et de figure, que les parties d’un 

corps out entre elles et avec le tout» (Littré, Dict.). – De még ezt a rövidet sem: «S. est 

similitudo laterum, medio dissimili» [35], melyet én valamennyinél jobbnak tartok. 
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névmások és utánok vagy hiányukban az 

adverbium vagy adverbialis szólam 

legközelebb csatlakoznak az igéhez; 2. 

hogy a multrészesülő vagy43) az 

infinitivus mindig végtagok, az ige utáni 

határzók csak úgy következnek 

egymásután, a hogy eszébe ötlenek a 

szólónak, és szabott rend köztök nincs. 

A dualismus elve azonban e tekintetben 

is bír adni egy kis intelmet. Azt t. i., 

hogy ceteris paribus a határzók 

ujdonságuk emelkedő fokozata szerint 

soroztatnak, de szabott rend az, hogy a 

multrészesülő és az infinitivus a végső 

helyet foglalják el. 

legismertebbek, melyek az 

előkészítőben is foglalhatnának helyet, 

legvégül állanak. 

E helyt azonban egy pár igen fontos 

körülményre kell figyelmet kérnem. 

 

1. A multrészesülő mindig, az 

infinitivus igen gyakran segédigék 

határozói. Ily esetben a verbum 

finitumnak más határzója alig lehet és ha 

ilyen több is van, a mondat a b) rovatba 

tartozik és a szórend tárgyalását csakis 

ott végezhetni be. 

 

2. Az elválható præfixumok az illető 

multrészesülő vagy infinitivus eleibe 

csatoltatnak, s ha ezek a határzók 

hiányzanak, a præfixumé a végső hely. 

Mindezek ovatos inductióval nyert 

eredmények, melyeknél ha tovább 

akarunk haladni, elvhez – a dualismus 

elvéhez – kell folyamodnunk. 

 

A mondat dualismusát átalában és 

különösen azt, hogy az előkészítő 

résznek elűl kell lenni, alapúl véve, a 

kérdés az, hogy mi a határvonal a 

mondat két része közt és hogy kiszabott-

e, vagy idébb odább csusztatható 

(szerzőnk szerint «vándorló»)? 

 

A felelet rövid: igenis, vándorló a 

határvonal, a mennyiben az első szón 

kezdve sorban mindenik, a mely a 

A határvonalat világosan kiszabja a 

mondataccentus, mely csak annyiban 

«vándorló», hogy »(jóval ritkábban) az 
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hallónál tudottnak vélt vagy feltett 

eszmét fejez ki, az előkészítő részbe 

tartozhatik s a határvonal az utolsó olyan 

szó után van közetlenül. 

igére, vagy (legtöbbnyire) az ige előtti 

határzóra esik. 

A többiek közéűl a tudottak az 

előkészitő, az újságok a tüzetes részben 

foglalnak helyet. 

De jegyezzük meg, hogy a tudottak 

nem mindig mind elűl, hanem csak az 

előkészítésre legszükégesebbek, a 

többiek aztán az igén hátúl kerülnek. 

Erre ismét befolyással van a mondat 

egyensúlya. 

De meg kell jegyezni, hogy ha a 

verbum finitum jelentős, rendszerint vele 

kezdődik az újdonság rovata és ilyenkor 

az előtte való határzó egyedül viseli az 

előkészítő rész szerepét. Jelentősek 

lehetnek olykor még a segédigék is. 

Hiányozhatik az előkészítő rész két 

esetben: 1. midőn az ige a mondott 

szabály ellenére első helyet foglal. 

 

Önálló jelentő mondatban igen-igen 

ritka dolog, de meg kellett említni.
44

) 2. 

midőn az első helyen álló határzó már 

maga ujdonságot jelöl.
45

) Ez már 

gyakrabban történik; de a nyelvtanok 

rendesen a rhetorikába utasítják, 

valamint a mondataccentust is, melyről 

vagy átalában nem akarnak semmit tudni 

vagy csak emphaticus accentus név alatt 

ismerik. Pedig biz az megvan, csakhogy 

a szóaccentus nem igen engedi érvényre 

jutni. 

 

 

És ezzel a német egyszerű jelentő mondat tárgyalása be van végezve. Csak azt 

kivánom még észrevétetni, hogy a szerzőnkféle a) b) c) szakaszok és a hozzájok 

felvett mankó, a «cæsura» a német mondat szerkezete megértetésére és 

ismertetésére legkevesbbé sem szükségesek. Nagyobb bizonyságul vegyük elé 

sorban a G. példáit és elemezzük a magunk módja szerint. 

1. (III. 15. §.) «In Amerika verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik Hüte aus 

Papier.» 

Legelsőben meg kell jegyeznem, hogy ez, szorosan vizsgálva, nem egyszerű 

mondat, mivel tagjai nem mind függetlenek egymástól. Nevezetesen: «Eine Fabrik 

in Amerika» = «eine amerikanische Fabrik» és «Hüte aus Papier = «papierne 

                                                 
44

 «Sah ein Knab ein Rösslein stehn» (Goethe). 

A második példát azon dalból: «Sah’s mit vielen Freuden», nem akarom érvényesíteni, mert 

ellipsissel is magyarázhatni. 
45

 «Schalkhaft blickte sie ein Weilchen» (Goethe). 

A ki nem ismerné el önálló mondatnak, tegyen a «sie» helyett pl. Louise-t. 
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Hüte», – mind a kettő jelzős tag, tehát a mondat tulajdonkép csak 4 tagból áll. De 

engedjük el ezt, és elemezzük úgy a hogy fel van véve. 

«In Amerika» oly ismeretes eszmét jelöl, hogy bátran tehetni előkészítő 

résznek; – «verfertigt» a hallóra nézve újság lehet, mert Amerikában sok egyéb is 

történhetik. Továbbá «verfertigt» ugyan jelent jelöl, de a jelen oly határozatlan 

időszak, hogy a halló méltán kérdhetné: «mikor»? melyre a feleletet a «Seit einem 

Jahre» (az igéhez csatlakozó adverbiális szólam) adja. Aztán jön a «ki»? kérdés, 

melyre egy kalapos, vagy gyár vagy man felelhetne, s a halló nem tudja melyikök. 

Majd a «mit»? következik, melyre megint nem gyaníthatja a halló, hogy éppen 

«kalapot» készít a gyár. Végre a «miből» kérdésre felel: «papirból», természetesen 

újság a halló előtt. Annyira újság, hogy egymagából kitelnék a tüzetes rész, 

melylyel szemben az előtte levő egész szócsoport oly képzetet jelölne, melynek ha 

tudását nem, de igen könnyen keltését felteheti a szóló. A felvett mondatot tehát, a 

mily rendben van, a két szélső esetet véve fel, kétkép dualizálhatni (sit venia verbo 

[21]): 

a) In Amerika  verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik Hüte aus Papier. 

b) In Amerika verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik Hüte  aus Papier. 

A dualismus kimutatására, a két esetben következő kérdéseket tehetni fel a 

halló részéről: 

a) Was geschieht in Amerika? b) Woraus verfertigt man neuerdings in Amerika 

Hüte? 

Imígy lehetne akármely határozót elűl tenni s elemezni a változtatott rendű 

mondatot. 

Vegyük csak azt, a melyikből a b) alatt tüzetes részt csinálunk: 

Aus Papier verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik in Amerika Hüte. 

Egy társaságban t. i. arról beszélgetnek, hogy mi mindent készítnek mai nap 

«papirból». Mi természetesb, minthogy ebből az eszméből induljon ki egy szóló, 

és azt hozza végre ujságul, hogy még «kalapot» is. 

A többit nem szükség ismételni, elég az, hogy a dualizálás itt is kétkép, sőt 

sokkép történhetnék, csakhogy az utolsó (a b) alatti): 

Aus Papier verfertigt seit einem Jahre eine Fabrik in Amerika  Hüte, igen 

nagy feneke a csekély tüzetes résznek. A symmetria hiányzik. 

Látnivaló, hogy mindezen s más esetek magyarázatára az idézett §-beli 

subiectum-prædicatum lánczolatához folyamodni nincs szükség. Ellenben az 

eszmék ujdonsága fokozódását, ha példánkból szembeszökőleg ki nem is, de 

beléje könnyen olvashatni. 

2. (20. §.) «Dort spricht N. mit X.» 

Ezt már még többfélekép dualizálhatni. Hogy azonban szót ne szaporítsak, 

csupán a tájékoztató kérdéseket teszem fel: 

a) Was geschieht? 

b) Was geschieht dort? 
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c) Wer spricht dort u. mit wem spricht er? 

d) Mit wem spricht dort N.? 

A négy különböző mondat annálfogva: a)  Dort spricht N. mit X. 

(Előkészítő rész hiányzik; mert ha G. szerint «mutatnom kell a helyet», nem 

tehetem fel a tudását.» – b) Dort  spricht N. mit X. – c) Dort spricht  N. mit 

X. – d) Dort spricht N  mit X. 

A következőket (28. §.): 3) «Ich  sah ihn gestern». – 4) «Mich  hast du 

gesehn», melyet így is dualizálhatni alkalom szerint: Mich hast du  gesehn. – 5) 

«Dir  gilt das». Szerintem hamisan, mert nem látok benne előkészítőt:  Dir 

gilt das. – 6) «Mit Speck  fängt man Mäuse», melyet még kétkép lehet felfogni: 

«O  m. Sp. f. M.» és «M. Sp. fängt man  Mäuse. – 7) «Oft  begegnet man 

ihm.» Oft nem lehet előkészítő, tehát a tüzetes részhez kell csatolni. – 8) «Dumm 

 ist er nicht» jó, de így is lehetne: Dumm ist er  nicht. – 9) «Ein Drache  

scheint er von Gestalt», helyesen: O  Ein Drache scheint er von Gestalt, – mind 

könnyű a föllebbiek nyomán elemezni. 

Magyarban a dualismus változása együtt jár a szórenddel, következéskép az 

accentussal, németben nem. Itt a gépies, megcsontosodott szabály kell, hogy 

kisegítsen a hinárból. 

Vegyük elé a kérdő mondatot. 

Legelőször is különböztessünk. A kérdő mondat kétféle: az egyik kétségen, a 

másik nem-tudáson alapul. De az első félében ismét két eset lehet: vagy az egész 

mondat jelölte eszmét, mint egészet, vagy csak valamelyik tagot illeti a kétség. 

Most már 

 

a németben. a magyarban. 

Szórenddel csak ama kétféle 

kérdőmondatot különböztetik meg. 

A szavak rendje a kétségen alapuló 

kérdésnek két esetében más és más. 

Ha a kétség az egész mondatra 

(igére és határzóira) vonatkozik, az 

igének nincs kiszabott helye. 

Határozottság okáért tehát szükség 

volt egy kérdést jelölő szócskára: -é, 

melyet mindig és csupán csak az 

igéhez ragasztunk.
46

) De mivel 

A kétségen alapuló kérdéshez semmi 

idegen szó nem járul és csak a szavak 

rendje fejezi ki a kétséget úgy, hogy a 

verbum finitum az első helyet foglalja el 

s a különben odaillő határzót maga után 

veti. Más változás a jelentő módbeli 

renden nem történik, sem egyikében, 

                                                 
46

 Az utóbbi időkben egy csunya latinismus (nonne) kapott be, nemcsak az irodalomba, hanem 

a közbeszédbe is: «nem-e látta?» – «nem-e hallotta?» Kritikája helyett csak azt kérdem, nem 

fülsértő volna-e: szépen-e írt? jól-e hallott? – tegnap-e volt itt? stb. A latin a mondat minden 
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sem másikában a megkülönböztetett két 

esetnek. Élőbeszédben azonban 

kijelölhetni emphaticus accentussal a 

kétséges határozót. 

élőbeszédben a kérdés hangoztatása, 

írásban a kérdőjel (?) jellemzik a 

kérdést, az -é-t nem használjuk 

szükségtelenül. Ha pedig valamelyik 

határozó forog kétségben, ezt a 

határozót nyomósítva az ige eleibe 

helyezzük. Az így alkotott pár szónak 

ismét nincs kiszabott helye. -é pedig 

ritkán járul hozzájok. 

Ha az igejelölte cselekvény vagy 

állapot a kétség tárgya, az igét 

hangsúlyozzuk s többnyire -é-vel 

toldjuk. – 

A másodikféle kérdést kérdő 

szócskák (wer, was, wem, wen, von 

wem, wie, wo stb.) jellemzik, és velök 

kezdődik a mondat, utánok pedig 

közetlenül az ige következik. 

Nyelvünk hasonló eljárást követ, 

csakhogy a kérdő szócskának a 

nyomába következő igével együtt 

nincs szabott helye a mondatban.
47

) 

A kérdő szócska nem csak valamely 

határzóra, hanem jelzőre is 

vonatkozhatik és annyi alakot őlt, a 

mennyit a határozó, kivevén a 

multrészesülőt és infinitivust, melyeknek 

nincsenek megfelelő egyszerű kérdő 

szócskáik. Az igének sincs. De mivel a 

jelölte cselekvény vagy állapot is, lehet 

nem tudva, kérdő szócska helyett ilyes 

szólamokat használnak, mint: was thut, 

macht? was geschieht, ist? stb., melyek 

után egy-egy tudva levő határozó járul. 

Nálunk sincs kérdő szócskája az 

igének. 

A dualismust illetőleg az elsőféle 

kérdő mondat legtöbbnyire csak a tüzetes 

rész szerepét viseli. A mi elméletünkben 

nem a szóló tudása vagy nem tudása jő 

A magyar mondatokban a 

dualismus széltében meg van. 

Angliában ║ szoktak-é szőlőt mivelni? 

A gabonát ║ behordták már a csürbe? 

                                                                                                                           
tagjához csatolhatja a -ne-t, a magyar csak az igéhez, vagy ennek hiányában a határzójához 

«szép-e? – Itt-e? – Nem-e?» 
47

  ) Mikor koronázták királyainkat Pozsonyban? 

 ) Királyainkat mikor koronázták Pozsonyban? 

 ) Pozsonyban mikor koronázták királyainkat? 

 ) Királyainkat Pozsonyban mikor koronázták? 

Látnivaló, hogy ezek mind előfordúlható esetek, és hogy a kérdő mondatban szintúgy lehet és 

hiányozhatik előkészítő rész, mint a jelentőben. 
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tekintetbe, hanem a hallóé. Imez előtt 

pedig, ha nem újság is a tárgya, vagy 

tartalma a kérdésnek, de maga a kérdés, 

mely feleletet vár tőle, inkább ingerli 

figyelmét, mint számos újság, melyről 

jelentő módban tudósítaná a szóló. 

Vannak azonban példái az előkészítő 

résznek is az elsőféle kérdésekben, mint: 

«Madame , ist sie zu Haus? A német 

ugyan úgyis mondhatja: O  Ist 

Madame zu Haus? de a franczia már 

nem, pl. «Martiale,  fait-il des vers?» 

– A szakácsné ║ mit hozott a piaczról? 

– A fiúk közűl ║ melyik volt ma a 

legszorgalmasabb? 

«Trajan,  est-il content?» Ezek 

járulék-bizonyságok is arra, hogy 

helyesen soroltuk a kérdő mondatot a 

tüzetes rész rovatába. A másodikféle 

kérdő mondatban a megszólítás szolgál 

előkészítő rész gyanánt.Pl. Kind! was ist 

das? – Mein Gott! was soll ich thun? – 

Der Unglückliche was hat er 

verschuldet? Az elsőféle kérdésekben oly 

csekély foku néha a szóló kétsége, hogy 

csaknem bizton várhatja a hallótól – 

positiv vagy negativ értelemben – a 

helybehagyást. Ez esetben a jelentő 

mondatbeli szórend zavartalanul 

megmaradhat és a kérdést vagy csupán a 

hanglejtés, irásban a kérdőjel jellemzi 

vagy wohl és doch szócskákat iktatnak be 

az ige után, olykor meg egyszerre mind a 

kettőt. A második alternativában a kérdő 

jelt ki is hagyhatni. 

 

 

Az egyszerű mondat többi nemeit, – a parancsolót, ohajtót stb. – nincs miért 

tárgyaljam, mert csak példáit akartam adni, mikép lehet gondos elemzéssel és 

ovatos deductióval hordani követ az összehasonlító syntaxisnak majd épülendő 

alkotmányához 

És most már vegyük szemügyre a 3. b) rovatot, a bővített mondatot. (V.Ö.G. 

VII. C). Itt nem viszem két hasábban a tárgyalást, hanem csak alkalmilag vetek 

mellékpillantatot nyelvünkre. A bővítést is csak egy oldalról nézem és nézetem, u. 

m. a szórend szempontjából. Jelző mindennemű határzóhoz járulhat, a kérdés 
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ezúttal csupán az: elűl-e vagy hátul? melyre részletesen kell felelnünk. A 

személyes névmás jelzői adiectivum vagy appositio és mindig hátul állanak. Ich, 

unglücklicher! – Du, elender!
48

) Wir, Bauern! – Sie, Schäkerinn! – Er, der Arme 

ist froh. – Von ihm, dem Armen kannst du Frohsinn lernen. – «Johann begab sich, 

er der vierzigste, nach Piemont». (Joh. Müller.) 

Substantivum jelzője lehet adiectivum (ide számítva a pronominálekat is, és az 

adiectivumoknak használt részesülőket): elűl, és a névelőt ismételve s még más 

esetben is: hátul. Hole mir den Rock, den neuen. – Más substantivum, a) mint 

appositio; b) mint birtokos genitivus, rendesen hátul, de bizonyos esetekben elűl 

is;
49

) c) mint præpositiós jelző: hátul. Pl. «Mann vom Felsen» (Grillp). – Ein Mann 

aus dem Volke. – König von Preussen. – «Zu deinem Vater im Walde möchte 

ich.» – Meg kell jegyezni, hogy a præpositiós jelzők tárgyalását semminemű 

német nyelvtanban föllelni nem bírom, holott a «mondat füzés»-ben szükség volna 

az ismeretökre.
50

) Az adiectivum (mint prædicatum) jelzője leggyakrabban 

adverbium vagy adverbialis szólam, amaz rendszerint elűl, ez gyakran hátul. Pl. 

«als wäre er . . . frei und ledig von allen Gebrechen» (Goethe). Lehet továbbá 

főnév genitivusa vagy dativusa: «des Leibes bist du ledig.» (Bürg). – «Der . . . uns 

dem Laster hold, aus selber Feind gemacht» (Haller). – Az adverbiumnak lehet 

más adverbium – rendesen elűl, vagy adverbialis szólam elűl vagy hátul a jelzője. 

A részesülőknek végre és az infinitivusnak jelzőik lehetnek a mik az illető verbum 

finitum határzói, sértetlenül tartva azt a szabályt, hogy a multrészesülő és az 

infinitivus végtagok. 

A dualismus elvének itt nem veszszük hasznát, minthogy a jelzős szó csakis 

egy tagúl szolgál. – Hanem meg kell említnem azt, hogy a jelzőnek ismét lehetnek 

jelzői – másodrendü jelzők – és ezeknek megint jelzői stb. V. o. a G. csinált 

példáját a 43. §-ban. 

Elértünk valahára a mondatkörhöz (periodus 3. c), melynek elvitázhatatlan 

értelmezése az, hogy: oly mondat, melynek egy vagy akárhány határzója, vagy 

ennek első, másod vagy harmadrendű jelzője egyszerű vagy bővített 

mondatalakban jelenik meg. A periodusnak ilyes felfogását teljesen kifejtettem a 

német nyelvtanom (Okszerű vezér) II. részében, de itt megemlítendőnek tartom, 

hogy akármelyik határzónak s akármelyik rendű jelzőnek viselje képét a tagul 

szolgáló mondat, elűl lehet helyzeni, úgy hogy németben a főverbum finitum a 

törvényes, második helyet bántatlanul megtartja. Ha az ilyen, előljáró mondat 

föltételes, két módja van németül a kifejezésének: 1. Wenn-nel kezdik a mondatot, 

melyet a főige rögtön követ; 2. kérdés alakba öltöztetik a föltételes mondatot, s a 

főige eleibe so tétetik. Lám G. sok teketoriával sem birta kimagyarázni sem azt, 

                                                 
48

 «Elender Du» (Tieck, Cymbel. I. 2.). 
49

 Er is der Sohn des Königs, és Er ist des Königs Sohn: különböznek. 
50

 Nyelvünkben is fordúl elé ilyes jelző. Bővebben tárgyalom másutt (Egyet. Phil. Közl. IX. 5. 

359. l.). 
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hogy mi úton jön ide a kérdő mondat alakja, sem pedig azt, hogy miben 

különbözik egymástól a két kifejezés. 

Már pedig a dolog nagyon egyszerű. Ez a szó: «föltétel» kettőt jelent, a mit más 

nyelvek külön szavakkal fejeznek ki: conditio – sumtio; Bedingung – 

Voraussetzung; condition – supposition stb.
51

) No már a feltételes mondatban a két 

jelentés valamelyike rejlik. Ha az elsőt akarja kifejezni a német, «wenn»-nel kezdi 

a mondatot és a verbum finitummal végzi. A második jelentés kétséggel jár, és mi 

természetesebb, mint az, hogy a kétség alakjával, az elsőféle kérdés szórendjével 

alkottassék a főltételes mondat. Hogy a két jelentés között átmenetek vannak, 

tudnivaló; az is igaz, hogy a német iró vagy beszélő esze előtt minden esetben ez a 

különbség ébren, tisztán nem áll, de azért tagadhatatlanul meg van. 

Alig lesz bajosabb a verbum finitumnak az analyticus nyelvekben szokatlan 

véghelyzetét is kimagyarázni. Ha ugyanis a mondatkörre nézve megfordított 

eljárást követünk, azaz, nem határzókat és jelzőket változtatunk mondatokká, 

hanem mellékmondatokat amazokká, azt veszszük észre, hogy a wenn, obgleich, s 

több ily coniunctiókkal kezdődő mellékmondatok participialis és verbale 

nomenféle határzókból származhattak. Minthogy pedig ezek jelzői a jelzetteket – a 

németben – megelőzik, a tagnak mondattá alakultakor is megtartják azon 

helyzetöket. – Szerénytelenségnek látszik, hogy a németet akarom saját nyelve 

elemzésére tanítni, de hiszen már Luther irja: «Wer dem Spiele zusieht stb.» 

Aztán, ha mi eltűrünk hasonló oktatásokat a némettől, sőt olykor el is fogadjuk 

vaktában, hadd vegye ő is jó neven tőlünk a figyelmeztetést. És megjegyzendő 

átalában, hogy a ki valamely idegen nyelv sajátságairól értesülni akar, legtöbb 

esetben hasztalan folyamodik azon nyelv eredeti grammaticáihoz. 

 

 

«VIII. Az adiectivum helyzete a franczia nyelvben – nyelvszokás 

(Sprachgebrauch). 

 

«58. §. A következő észrevételek egy külön tanra (Speciallehre) vonatkoznak, 

mely a franczia nyelvtan nehézségei közt kitünő helyet foglal el. Nem tudom, 

vajon van-e már felállítva felőlök egyéb, mint szabályok csoportja, van-e átalános 

törvény, a nyelv idevágó sajátságainak kielégítő kimagyarázására. 

«– Nyelvszokás. – E helytt, mint sok másutt a mi tudományunkban, alkalmasint 

el kellene sanyarúan különíteni a törvényt és azokat a megszorításokat, melyeket a 

nyelvszokás miatt szenvedett. – Nyelvszokás, – mi az? mikép gondolhatni, hogy 

törvényt, tehát olyat, a minek ugy kell okvetetlenül lenni, szokás elhárítson? Oly 

kényelmes dolog a nyelvszokásról beszélni, hogy már némi rossz hirbe jött az a 

szó. Grammaticusnak kényelmesebb szólásmód nincs, mint az, hogy «a 

nyelvszokás ez s ez». És az iskolai újoncznak, a ki hallja, az van mondva vele, 
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 Magyarúl is meg lehet különböztetni: Bedingung = kikötés, Voraussetzung = feltevés. 
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hogy: az odavaló emberek már egyszer úgy és nem máskép beszélnek, tehát tégy 

úgy te is! Ez persze tudománytalan beszéd, nem tanítás, hanem tölcsérezés 

(Einpauken). De nyelvszokás csakugyan van s ez a szólam: usus est tyrannus [22], 

a nyelvvizsgálónak igazság. Csak az nem igaz, mikor azt véli valaki, hogy a 

nyelvszokásra hivatkozással megmagyarázott valamit; mert minden nyelvszokás 

egy külön jelenség, mely semmit sem magyaráz, míg őt magát is nem 

magyarázzuk meg. De hogy mi mindent tehet ez a tényező, tudtomra egy nyelvben 

sincs reá szólóbb tanúbizonyság, mint a francziában. 

«A Decameront vagy Don Quijote-t eredeti szövegeikben olvasva, a 

mondatrészeknek oly mozgékonyságát, elrendezésökben oly szabadságot lelünk, 

mely a latinra emlékeztet.
52

) 

«. . . . És Rabelais, a ki beszéde minden más bolondságai mellett, e részben, 

nyelve elvei ellen bizonyosan nem vétett, tanúskodik a felől, hogy a franczia 

mondatot oly különféle módon lehetett még a XVI. százban szerkeztetni, a 

milyennek a Voltaire classica prozájában már semmi nyoma sem mutatkozik. De 

ama mozgékonyságot törvények szabályozták, szintúgy mint a német syntaxisban, 

és az alaptörvény alkalmasint azonaz volt». (L. 15. §.) 

«59. §. Kérdés: mi birta ama mozgékonyság kerekét megkötni, ama törvényt 

meghiusítni és a törvény helyébe szabályokat állítni? Talán azt lehetne felelni, 

hogy épen a szabály, a mennyiben ez a szó azt jelenti, a mit az esetek sokaságában 

közösnek vettek észre. 

«Én az eljárást két módon képzelem: 

«60. §. 1. Keletkezésének először is alkalmasint ez volt a lehetősége: Bizonyos 

szavak vagy beszédrészek anyagi tartalmukhoz képest vagy csupán csak vagy 

kiválóan határozott grammatikai alakokban vagy syntactikai kapcsolatokban 

fogtak nyilatkozni; in thesi léteznek más lehetőségek is; de ezeket actualiter vagy 

épen nem vagy felettébb ritkán használják. Következménye az lesz, hogy azokról a 

lehetőségekről idővel megfeledkeznek, azokat ezekre a szavakra, ezekre a 

beszédrészekre nézve kiküszöbölik, és azt, a mi eleinte csak gyakori jelenség volt, 

most már nyelvbeli szabálylyá hagyják emelkedni. És ha egyszer egy ily szabály a 

nép nyelvszokásába befészkeli magát, aztán hasonló eseteket is a maga körébe 

vonva tovább harapódzik». 

«61. §. 2. A beszélőnek gondolata nyilvánítására egy rakás lehetőség 

kínálkozott, melyek szerint rendezze kifejező szavait összes hatásuk tekintetbe 

vételével. E lehetőségek közt saját egyéniségéhez képest választ ő egyet. Mennél 

különbözőbbek az egyéniségek, annál különbözőbbek a kifejezés módjai, – le 
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 Boccaccio nincs kezemnél, de előttem fekszik nyitva Don Quijote, melyben nem bírom 

meglelni azt a «mozgékonyságot, szabadságot» a szók, a mondatrészek rendezésében, mely a 

«latinra emlékeztet»-ne. Az ember sok mindent láthat, a mit látni akar. Nem egyszer láttam én, 

rövid látású szememmel szürkületben csillagot az égen; csakhogy ott, a hol látni véltem, nem 

volt. – Nemcsak szemünk káprázik, hanem eszünk is olykor, és erről győződni meg bajosabb, 

mint amarról. 
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style, c’est l’homme. De a hol az elmék egyenruhásíttatnak (uniformirt), ott épen 

elfojtatik az egyéniség, a gondolatmenet sajátiassága és azzal a beszédi kifejezés 

sokfélesége.
53

) Ily helyen a mérvadó személyek, társasági körök, középponti 

helységek szokása lesz divattá, a melynek az ember, maga sem tudja mikép, alája 

veti magát. Igy befolyásolhatta hathatósan Luther az ő mindenfelé elterjedt 

Bibliafordításával a német nyelvszokást;
54

) a munka, igazi demokratikus, minden 

ember kezébe jutható nemzeti kincscsé lett, közös jószággá vált. – A XVII. és 

XVIII. száz Francziaországában pedig születési s szellemi aristokraták aránylag 

szűk köre, mely felett hatalmas udvar uralgott, kellett, hogy befolyásoljon az 

országban hathatósan mindent, a mi csak az intelligentiához, a jó társasághoz akart 

számíttatni». 

«62. §. – Az elhelyezés törvénye. – A franczia nyelvnek bizonyos finom 

vonásáról van szó, mely a németnek nehézséget okoz, mert az ő anyai nyelvében 

hiányzik. Diez A roman nyelvek grammatikája czímű könyvében . . . . . imígy 

nyilatkozik róla: 

«Rhetori accentus és rythmicus kifejezés döntenek egészbenvéve, ámbár a 

dolog oda hajlik, hogy az adjectivumot, mint a többi attributumot is, hátul 

helyezzék a substantivumon. Első befolyása az a c c e n t u s n a k  van. Mikor 

substantivum adiectivummal párosul, a főnyomaték (Hauptton) a második helyen 

álló beszédrészre esik,
55

) akármi legyen ez (alta montágna, abito vérde): midőn 

hát az adiectivum a substantivumának egy közönséges, nem igen szembetünő, 

vagy az utóbbinak fogalmával rokonos minőséget tulajdonít, úgy hogy rhetorikai 

nyomatékot (Gewicht) nem igényel, akkor az első helyet foglalja el . . . . Mikor 

pedig egyéni, megkülönböztető nemű a minőség, akkor a második helyet foglalja 

el az adiectivum, ellátva a főnyomatékkal . . . . . . Ebben az esetben meg van az 

inversio engedve, de ekkor megtartja az adiectivum a főnyomatékot, mint netalán 

o l a s z  incomprensibil cosa, f r a n c z i a  horrible faute.
56

) – Azután mindjárt a 
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 Gondoljuk el csak a dialectusokat. A népiskolai művelődés gyarapodása, a katonáskodás, az 

utazás szaporodó forgalma stb. ama sokféleségnek, szintúgy mint a vidéki sajátságoknak 

vesztére törnek. Míg Itália a particulárismus classicus földje volt, virágzottak a dialectusok s 

irodalmilag is érvényesűltek. Az angolnak ellenben a tájszólások már csak érdekes 

maradványok s a franczia a hazájabelieket fitymálóan nevezi «patois»-nak (Szerző j.). 
54

 Ezt az állított tényt magam is elmondtam és leirtam mások után – nem egy ízben. De 

megvallom, hogy akkor sem bírtam megfogni, miként befolyásolhatott egy, utoljára is, 

felekezeti színezetű fordítás más felekezetűeket? Kétségemben egy kis világot nyújtott az a 

Luther születése napjának 4-dik százévi fordulója alkalmával föllebbent tény, hogy ama fordítás 

stylusa se nem a reformátor, se nem a kanczellária sajátsága szüleménye, hanem a német nyelv 

akkori fejlődése képét viseli. Nem egy fordítás létezik Luther korából írásban és nyomtatásban, 

melyeknek irálya nagyobbára szóról szóra és minden esetre idiomatice egyezik az övével. 
55

 Nem foghatom meg, micsoda tapasztalásra építette Diez, ezt az állítását, melyet legalább is 

kétesnek merek állítani. 
56

 «Horrible faute» oly pár szó, mely franczia könyvben aligha találkozott valaha együtt. Ki írná 

nálunk is: «rettenetes szép», vagy «iszonyú kedves». Ilyesmi alább (65. §.) a «horrible 

embarras» is. 
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beszéd r h y t h m i c u s  k i f e j e z é s é n e k  van befolyása, mely a több tagú 

vagy bonyoltabb adiectivumnak szereti a második helyet mutatni ki. 

«63. §. Eddig egyelőre D i e z . A mit a rhythmus befolyásáról mond, tudva 

van, hogy helyes (richtig), és azt is kétségtelennek tartom, hogy ez a jelenség 

másodrendű, és hogy az átalános törvényt másutt kell keresni. De vajjon ott-e, a 

hol Diez véli, t. i. az accentusban? Hát nem kénytelen megengedni Diez, hogy a 

nyomatékos adiectivum elül is állhat? Es ezt megengedve, nem tagadja-e meg 

saját magyarázatát? Véleményem szerint megint egyike azoknak az eseteknek, 

melyekben a hangsúly-elmélet elégtelennek bizonyul.» 

«64. §. Minden attributum melléklő prædicatum. Midőn az attributiv 

tulajdonság szót a névelő és a főnév közé helyzem, syntacticus infixiót csinálok.
57

) 

Ez külső jelenségét tekintve abban áll, hogy egy mondatrészt új elemek 

beszuszakolásával bővitünk. És ennek a külső jelenségnek alkalmasint megfelel a 

benső valóság; a beiktatással egy nagyobb egységet
58

) alkotunk, de az egység 

megmarad, és így azt, a mi itt csak meglehet, épp’ abból magyarázhatni, a min a 

német adjectivum szabályos helyzete alapul – v. ö. VIII. D. – Itt hát egy oly 

szócomplexet alkottunk, mely alakban és lényegben egy szerkesztvényhez áll igen 

közel, a beszuszakolt adiectivumot összetartozó két szó beöleli.» 

«65. §. Én, a mint hiszem, leltem tapasztalat után egy tisztán practico-technikus 

segédeszközt, némi próbakövet, melylyel el lehet dönteni, elűl-e vagy hátul 

helyezzük az adjectivumot. Ha a minőségszó helyébe a gondolatot lényegesen nem 

módosítva vonatkozó (relativ) mondatot tehetek, úgy ama szónak hátul kell állani, 

különben pedig elűl. Une aimable jeune fille tárgyiasan az igaz, hogy csak annyi 

mint une jeune fille qui est aimable és mégis én, mint beszélő vagy halló ama 

szólamra valami egyebet gondolok, mint erre. Amott az adjectivum beiktatásával 

összes kép, összes fogalom forog a szemem előtt, itt pedig, midőn az adjectivumot 

mondattal helyettesítem, egyelőre csak körrajzot adtam s csak azután rajzoltam 

beléje a jellemző vonásokat. A míg csak a körrajzot adtam vagy kaptam, nem lehet 

tudni, mikép üt ki a teljes rajz, mert hiszen üthetne ki máskép is, a többi 

lehetőségeknek is hely van egyelőre hagyva, csak utóbb záratnak ki egyen kívül 

mind. E pedig Diez szerint «egyéni, megkülönböztető nemű tulajdonságokkal» 

történik, melyeknek szóbeli képviselői hátul kell, hogy álljanak, és e szerint hát a 

theoria mutatott volna utat a praxisnak. 

«X. barátommal beszélhetek ,mon fidèle ami Y’-ról; de ha azt mondanám ,mon 

ami fidèle Y’,
59

) rossz neven vehetné tőlem, mert ezt mondva hűtelen barátok is 

jutnak egyszersmind eszembe s értésére adom. Hasonló ehhez, ,une jeune fille 
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 Az a fatalis «infixio», mondhatni fixa ideája [36] szerzőnknek. Csak az ő fejében van annak 

oly gyakori példája s akkora jelentősége. 
58

 Az «egységeknek» ezt az új nemét aligha megleljük a logikákban. «Felsőbb egység» igenis 

van, de «n a g y o b b  egység», mi az? 
59

 Franczia nem mondaná és nem írná sem egyiket sem másikat, hanem elül helyezné a 

tulajdonnevet: «Y, mon a. f.» v. «Y, mon f. a.». 
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aimable’. Dorgálóan ugyan mondhatni: ,Méchante que vous êtes! voyez votre 

soeur, – voilà une jeune fille aimable!’ Mert itt aimable ellentétben [mihez?] van 

gondolva. Vagy pedig: ,Dans tel et tel pays les jeunes filles aimables sont rares’, 

mert ebben az rejlik: pour la plupart
60

) elles ne sont pas aimables; épen úgy: 

,heureux celui qui a trouvé un ami fidèle’ stb. Mindezen példákban rhetori 

accentus van az adjectivumon, éppen mivel ellentétesen van gondolva. Ámde 

tehetem a főnyomatékot (Hauptton) az elűlálló adjectivumra is az ily mondatokban 

mint: ,C’est une charmante personne que Mlle. une telle!’
61

) vagy; ,vous venez me 

causer un horrible embarras, és ez az accentualás olykor ugyancsak emphaticus 

lehet. De azért nem kell ellentétesen érteni azokat az adjectivumokat, mert azok is 

csak arra szolgálnak, hogy a rájok következő főnevekkel egyetlenegy bonyolt 

fogalmat fejezzenek ki; a personne, embarras fogalmak közelebbi meghatározását 

nem a gondolat odább haladásat foglalják magokban.» 

«66. §. Ilyes haladást már szabályosan nem fognak azok az adjectivumok 

jelölni, a melyek – Diezként – az ő substantivumuknak kevesbbé szembetűnő, 

általánosabban szóló, vagy az utóbbinak fogalmával rokonos minőséget 

tulajdonítnak. Az ilyenek tehát mint a főnévi fogalom csupa alkatrészei a 

substantivumon elül helyeztetnek többnyire; pl. o l a s z  alta montagna, aurea 

corona; spany. duro hiero, hermoso caballo, f r a n c z . cher ami, doux parfum, 

heureux paix, clair fontaine. 

«67. §. Az is, hogy a szerkesztvényekben, milyenek rouge-gorge, chauve-

souris, prud’homme, bon-homme, blanc-seing, fausse-clef, fausse-couche, sauf-

conduit, elűl áll az adjectivum, megerősít engem a szavak ezen rendje értékéről és 

mivoltáról való nézetemben. Fordítsuk meg őket, mondjuk: gorgerouge, 

femmesage, homme prude, seing blanc, hát azonnal észreveszszük a különbséget: 

amott egy fogalom, itt kettő».
62

) 
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 G. így írja: «plu-part», minek nincs nyoma sehol. – A mi az aimable helyzetét illeti, v. ö. 

Littré szótárában: «AIMABLE adj. 92. lap 33. 3. On peut le placer avant ou après le 

substantif: Un homme aimable ou Un aimable homme». 
61

 Szerző szerint: C’est u. ch. personne, que Mlle stb». Franczia nem tesz comma-t que eleibe. 

De sem commával, sem a nélkül nem ismerhetem franczia szólamnak a példát és nem hiszem, 

hogy analogját lehetne lelni franczia könyvben. «Que» után az itt használt értelemben vagy 

être-nek vagy oly igének kell következni, a mely être-t supponál. 
62

 Szerzőnket csak a hiányos elemzés erősíti meg hiedelmében. – «rouge-gorge» ebből van 

megrövidítve: (oiseau) rouge (à la) gorge – Chauve-souris legrégibb alakja: souris chauve, 

melyben még Lafontaine is használja. Lassankint kerűlt elűl a chauve, de úgy is előbb csak 

jelző képében. – Prud(e) homme, prude femme nem különben csak jelzős főnevek, melyekben 

igaz, hogy csak későbbre kerűlt és maradt hátul a prude (melynek a prudent-tal semmi köze): 

homme prude, femme prude, un marquis prude, des oreilles prudes stb. – Blancseingben a blanc 

nem a. m. f e h é r , nem is adiectivum, hanem főnév és a. m. üresen hagyott hely, a miért is ma 

többnyire úgy írják: «blanc-signé». 

Fausse clé, fausse couche csak jelzős nevek és általában faux, fausse adiectivumokat csupán 

csak bizonyos megkülönböztetés végett helyezik hátul, mint pl. une clé fausse, a mely nem talál 

abba a zárba a melyikbe kellene; holott fausse clé = tolvajkulcs. Mint compositumokat nem 
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«68. §. Némely további példákon még élesebben kitűnik a kifejtett különbség: 

«Un savant professeur – une femme savante: amott szokott, itt ritka 

tulajdonság. 

«Ez a felkiáltás: ce maudit traitre! azt teszi: ez az átkozott áruló, és csak 

erősben fokozott alakja a: ce traitre!-nek.
63

) Vessük össze vele: âme maudite, race 

maudite. 

«C’ est un chien fidèle», így dicséri áruját a kutyacsiszár; de «ce chien est 

fidèle» jórendin csak oda ütne ki, mert hiszen látom, hogy az az állat, a melyet 

mutat, kutya! De azt hiszem, hogy édesgetve mindenki ,mon fidèle chien’-nek 

szólítná a kutyáját. 

«Sancho Pansa, le fidèle écuyer de Don Quichotte (Florian) alkalmasint 

hibátlan, mert ha a la manchai lovagnak csak egy fegyvernöke volt s ez lehetett-e 

más mint hű? Ellenben ezt: ,Écuyer fidèle, S. P. ne manqua pas de se mêler dans 

cette malencontreuse aventure’ imígy lehet körülirni: Minthogy fegyvernök és 

ebben az állásában hű szolga volt, nem hagyja cserben az urát. – De mi az oka, 

hogy a franczia könyvekben oly gyakran olvassuk: une épouse fidèle, azt magam 

sem tudom megmagyarázni. 

«69. §. Most már térjünk Diezhez vissza. Igy folytatja: «Világos, hogy mivel az 

accentuált fogalom inversiót szenvedhet és a rhythmicus érzés nem ád tiszta 

(deutlich) szabályt, a jelző (Attribut) helyzete még mindig nagyon szabados. P. o. 

o l a s z u l  egyaránt jó: vergogna eterna és eterna vergogna, f r a n c z  : émotion 

douce és douce émotion». 

«70. §. Itt mindjárt szeretném, ha az utolsó példa helyett más volna, mert douce 

is tudtomra az oly szavak közé tartozik, a melyek képes értelemben használva 

szabályosan elűljárnak. De attól eltekintve is, nem helyeselhetem egészen az imént 

idézett állítást; mert, ha az én nézetem helyes, a felhozott esetekben is van az elűl 

és hátuljáró adiectivum közt némi finom különbség, mely elég arra, hogy az 

önkényt kizárja és pl. ezt: ,ez a szerencsétlen’ (diese Unglückliche) csak így 

fordíthatni: ,cette malheureuse femme» nem pedig így ,cette femme malheureuse’, 

de ezt: ,egy szerencsétlenül járt asszony’, csak imígy: ,une femme malheureuse’ és 

nem így: ,une malheureuse femme’»
64

) 

                                                                                                                           
ismeri a franczia. – «Bon-homme» nincs, hanem «bonhomme» és a «bon» ma is előljáró 

adiectivum. – «Sauf-conduit» a középkori «salvus conductus» [37] francziásítva. 
63

 Tehát un maudit chemin, un maudit jeu, un maudit livre, un maudit métier (Dict. de l’Akad.) 

«fokozott alakjai» az ú t -nak, a j á t é k -nak, a k ö n y v -nek, a m e s t e r s é g -nek? Így jár az 

ember, ha maga csinál példát és abból következtet. 
64

 Tessék megkísérteni, mikép érvényesülne a G. állította criterium a következő példákon, 

melyek mind franczia könyvekből vannak kiszemelve: 

 

Adj. elül: Adj. hátul: 
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* Igy vitáz két német a franczia nyelv «finomságai,» egy oly nyelvéi felett, 

melyet – mint előbbi jegyzéseimből kitetszik – nem is tud tökéletesen. Legalább 

nem annyira, hogy tényeiből s jelenségeiből általános elveket vagy törvényeket 

bírjon következtetni. 

A 62.–70. §-okból tehát mit sem tanulunk s hosszasan tanakodtam, vajjon 

felvegyem-e fordításomba? És ha mégis közlém, azért tevém, hogy szolgáljon 

elrettentő például, mikep bosszúlja meg magát még a nyelvészen is a philosophia 

kellő számba nem vétele. Nevezetesen a már emlegetett két hiba, u. m. egyfelől az, 

hogy minden új jelenségnél más-más psychologiai és logikai támaszpontok után 

kapkod – a levegőbe, másfelől, hogy vizsgálatok alapjául szolgálandó példákat a 

maga műhelyében farag értekezőnk, az adja az okot és alkalmat a számos 

tévedésre és badarságra, melyek közt legképtelenebb az az állítás, hogy jelző és 

jelzett pár szó lévén adva, bárminő rendben álljanak, a főaccentus az utolsó helyet 

foglaló szóra esik. Hogy mit nevez Diez főaccentusnak, nem tudom kitalálni, de 

gyanítom azt, hogy honnan körmölte ki csodás állítmányát. A franczia, mint tudva 

van, mind szólamait, mint mondatait szereti nyomatekosan végezni: Mr. Mignet, 

Mr. Liebieg, Un octogenaire plantait. Passe encore de bâtîr; mais planter a cet âge 

                                                                                                                           
Un malheureux augure 

 — valet. 

Une malheureuse étoile 

 — paysanne 

Le malheureux emploi 

 — Mercure 

 — galant 

Le plus malheureux effet 

Les malheureux expériences de 

Needham 

Le malh. plaisir 

Ma malh. Chanson 

Ce malh. amour 

 — baiser 

 — baron 

 — Italien 

 — latin 

 — prêtre 

 — soufflet 

 — talent 

 — visage 

Ces malh. écrivains 

Et toi, malh. diadème 

Malh. homme que je suis 

Dicter une malh. lettre 

Des prophètes divins malheureux  

homicide. 

Concurrent malheureux à cette place insigne, 

votre orgueil l’attendait. 

Facilité malheureuse 

Mémoire — 

Passion — 

Une conduite — 

 « époque — 

 « guerre — 

 « vie — 

Le pays malheureux 

Cet esclave, sa mort, ce billet malheureux 

 

Ces pièces malheureuses 

Tes conseils malheureux 

Il a la main malheureuse 

a remercié Dieu . . . . . 

de l’avoir faite reine malheureuse. 
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stb. A mi az olaszt illeti, a piaczi taligás és gyalogos kis kalmárok kiabálását 

vehette az accentuálás typusának; holott az olasz verselés rhythmicus accentusából 

számtalanszor meg lehetne czáfolni. És ha már élő nyelvekre nézve, melyeknek 

egész irodalma szolgálatjára áll, ily ferde inductióval jár el szerzőnk, mit várhatni 

azokra nézve, a melyeket csak nyelvtanokból, szótárakból, chrestomatiákból s 

legfeljebb egy pár könyvből ismer.
65

) Ebből az okból és mivelhogy módszerét az 

eddigelé közlöttekből már eléggé ismerjük, értekezése hátra levő §-ait nagyobbára 

csak kivonatosan fordítom. 

A 71.-91. §-okban még mindig az adiectivum franczia nyelvbeli helyzetét 

vitatja szerzőnk, de egészen Diez nyomán. Újság tehát semmi sincs bennök, mert 

az itt adott részletes szabályok minden jóravaló nyelvtanból ismeretesek s a psych. 

subiectum és prædicatum ügye alig sejthető háttérbe van szorítva. Hanem a mi 

következik, u. m. «X. A  m o n d a t o t  b e r e k e s z t ő  i g e » és különösen: 

«A) a latin» ige czímű szakaszokhoz már lesz szóm és igy szóról szóra közlöm. 

«92. §. A latin nyelv, mely a mondatrészek elrendezésében tudvalevőleg 

rendkívül szabad és változatos, a verbum finitumot a mondat végére szokta 

helyezni. Ez a helyzet a classicai időszakban a legeslegszokottabb és úgy látszik, 

hogy a nyelv fejlődésének egy még régibb fokán a legszabályosabb és 

legkirekesztőbb volt. Bizonyítják a hozzánk jutott közmondások és a korábbról 

még megmaradt elvei és formulái a jognak. 

«Ilyes formulákat idéz többek közt Gaius (Instit. IV, §. 40–43.): Quod Aulus 

Agerius Numerio Negidio hominem vendidit; – quod A. A. apud N. N. hominem 

deposuit; – si paret, N. Nium A. A
io
 sestertium X milia dare oportere; – Quantum 

adiudicari oportet, judex Titio adjudicato; – judex N. Nium A. Aio sestertium X milia 

condemna: si non paret absolve. [23] Éppen úgy (ibid. IV. §. 93.): Si homo quo de 

agitur, ex jure Quiritium, meus est, sestertio X. X. V nummos dare spondes? [24] 

Úgy az interdictumokban: Uti nunc possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri 

veto stb. [25] 

«Látnivaló, hogy értekezésünk 13. §-ának föltételeit teljesítőbb példákat 

kivánni sem lehetne. Hogy az ó komikusok-, Terentius- és Plautusbeli rövid 

phrasisok a szórendre nézve a közéletbeli szokásnak szorosan megfelelnek, 

állítaná-e valaki? Nem kiván-e áldozatot még a legszabadabb metrum is?» 

* Pedig azokban a metrummal nyűgözött phrasisokban több testimoniuumot 

lelt volna sz. a verbum finitum véghelyzete mellett, mint Cicerónak numerussal 

simított periodusaiban. Igaz, hogy dialogus alkatrészei levén, nem függetlenek, de 

az nem csökkenti bizonyító voltukat, mint kimutattam jegyzéseimben az idézett 

13. §-ra. Bizonyításuk egyébaránt, de a Gaiusé is, csak úgy érvényes, ha az ige 

hátul helyzését szabálynak ismerjük el, mit én a grammaticusok közvéleménye 

ellenére is bizony nem teszek. Ugyanis az állított szabálynak már kifejezése oly 

gépies, hogy az értelemre, melyről a beszéd tárgyalásában megfeledkezni nem 
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kell, legparányibb vonatkozás sincs benne. De – posito, non concesso [26] – ha 

volna is, egy oly tény, melyet az esetek többségében igenis, de mindnyájokban a 

világért sem lelhetni fel, józan inductio alapjául nem szolgálhat. Már pedig a 

mondat végére eső verbum finitum – a költőkről nem szólva, minthogy nálok a 

metrum zsarnokságára hivatkoznék, bátor nagyon igazságtalanul, szerzőnk, – 

aránylag leggyakrabban leledzik a történetiróknál és kisebb mértékben a 

szónoklatokban, az epistolákban, a didacticus és philosophiai iratokban.
66

) Szóval, 

azt, hogy a verbum finitum a l a t i n  m o n d a t b a n  végső szó, oly értelemben 

állítani, mint azt, hogy a németben 2-ik és határzott esetekben 1-ső és más szintoly 

határzottakban utolsó helyet foglal, valódi képtelenség, és keresni okát annak a mi 

nem úgy van, hogy m i é r t  v a n ú g y , nevetség! 

Hogy pedig szerzőnk ezen az úton van, kitetszik világosan a 95. §-ból, 

melylyel hogy megelőzzem a 93–94-iket, a logikai rend kivánja. 

«95. §. E szerint hát a 2-dik helyet parancsoló német törvénynyel az utolsó 

helyre utasító latin szabály áll szemben. Mindketten korlátozzák a szóhelyzés 

szabadságát, de alkalmasint különböző foganattal: a verbum finitum német 

mondatban elválasztó jel (Eintheilungsmal), a latinban a mondat határa jele. És 

továbbá mind a két nyelvben érvényes a be- és elűl iktatott prædicatumok (in- u. 

präfigirt) elve. De e tekintetben a nagyobb szabadság előnye a latin részén van. Ezt 

a mondatot: «Wir haben einen strengen und ernsten Senatbeschluss gegen dich», 

így fordíthatjuk szabályosan és jól kikerítve: vehemens et grave in te senatus 

consultum habemus. De Cicero (I. Catil.) fordított rendben imígy: Habemus 

senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave. [27] Vajjon miért? Az ő és 

övéi hatalmáról szól (fenyegetőleg) – habemus; – ez a hatalom egy tanácsvégzésen 

feneklik, abban áll; az Catilina ellen – in te – van intézve és sanyarú és komoly. 

Így adja be Cicero cseppenként a keserű italt, vagy, hogy más képpel éljünk, nem 

egyszerre döfi testébe a kést, hanem sebészi diadalos és megfontolt 

nyugalommal
67

) dolgozza meg: Ezek a műszereim, ezeket alkalmazom reád, – de 

fájni fog. 

* Megadva a kellő dícséretet szerzőnk elemzésének (beléolvasásának?) – az 

elmésségiért, csak azt jegyzem meg, hogy a magyarázat merőben rhetorikai s 

rosszúl illik a tollába annak, a ki (I. 10. köv.) erősen tiltakozik vala a rhetorikára 

való hivatkozás ellen. Egyébaránt a mit megakartam, meg is bizonyítottam ezzel a 

§-sal. 

Hanem már most legyen szabály, törvény (!) avagy csak gyakori szokás, lássuk 

mikép kering szerzőnk cometa módjára, hol periheliumban, hol apheliumban, 

napja – a jelenség magyarázata – körül. 
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 Hivatkozhatni a Szentírás latin fordítására is, melyen épült az úgynevezett Vulgata és a 

melyből inductio útján bizony nem lehetne kihalászni az ige hátultétele szabályát. Már pedig az 

a fordítás az akkor élő latin nyelven van szerkesztve. 
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 Látni fogjuk alább (93. §.), hogy a mit itt «megfontolt nyugalom»-mal jellemez, másutt (93. 
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«93. §. De egy olyan szabály» [neki, nem nekem], «mint az, a melylyel 

foglalkodunk, oly kényszerűséget akaszt a szóló nyakába, mely neki ugyancsak 

terhére válhatik. A végzetes ige kiszaladt a száján, a zár becsattant s azzal vége a 

mondatnak! De hátha még nincs vége a gondolatnak? Ismételjek, javítsak, 

visszatérjek az ige háta mögé, betöltsem hamarjában az edénybe a mi a szivemen 

van s ismét reácsaptassam a födelét? Rossz lenne a mindennapi beszélgetésre és 

csaknem kiállhatatlan a nyilvános beszédre, senatus-, forum-, comitiumokbeli 

eléadásokra (Vorträge) nézve.
68

) Ilyenkor a congruentia törvénye derékül segíte a 

bajon. Annak köszönhetni, hogy a nyelvtani viszonyok értésére a szavak helyzete 

többnyire igen kevés szolgálatot tesz: a hallóra nézve tehát semmi rövidség sem 

volt abban, hogy a szóló pótlékkal szaporította a mondatát és a fűzővállát 

kirepesztő szóló szabadabban lélekzelhetett. Ilyformán, hogy az, a mi előbb csak 

kihágás volt, későbbre szabaddá s végre – az új latin nyelvekben – közönséges 

szokássá válhatott, könnyű megérteni.»
69

) 

Ezzel azonban a szabályosnak vett helyzetből egy másikra való átmenet van 

megmagyarázva és különböző négy (ohe iam satis est [28]) metaphorával 

illustrálva. – De épen ama helyzet rationálitása a kérdés, melynek megfejtéséhez 

közelít a 

«94. §. De azon lehetne csodálkozni, hogy egy alakokban oly gazdag s szavai 

helyzetében egyébaránt oly mozgékony nyelv, mikép adhatta magát alá egy 

látszólag oly kényelmetlen szabály kényszerítésének? Hogy magyarázzuk?» 

«Mindenekelőtt alkalmasint az ó-római sajátságos pedanticus érzületét kell 

tekintetbe vennünk. Mi juristák tudunk valamit abból, hogy mennyire szerette a 

római az emberi forgalom legegyszerűbb foglalkodásait is szűk, szilárd 

formaságokba szorítni, a melyekhez való magatartást követelt, ,sub poena 

nullitatis’ [29]. És aki az ilyekbe belényugszik, önkénye megszorítását a nyelv 

dolgában is megtűrheti. 

«De ez csak valamit, nem mindent magyarázna ki. 

«Annak, hogy az ige épen erre a helyre jut, én a mellékes prædicatumok [«olv. 

az ige határzói»] helyzete törvényében keresem az okát. Midőn ezeknek, a velök 

közelebbről meghatározandó szóval együtt egy eszmét kell alkotniok, az illető 

szón elűl kell állaniok . . . . . . .» 

* Látnivaló, hogy itt azon állítását alkalmazza, sz. az ige és határozója közti 

viszonyra, a melyet a jelzett és jelző köztire nézve fejtett ki föllebb. (V. ö. 65. §.) 

Részemről nem látok szorosabb vagy teljesebb egységet ebben: «a repülő 

sárkány», semmint ebben: «a sárkány, a mely repűl». 
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 Ismét egy légből kapott «támaszpont»: a mondat egy tagjának elsietett «kiszalasztása», vagy 

Széchenyiként a «pisztolynak igen korán való elsütése». 
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 Könnyű biz’ azt és már tudjuk, miért helyezik a neolatin nyelvekben mindjárt a sujet után a 

verbum finitumot, mind egyszerű, mind szerkesztett alakjában (tu l’a voulu George Dandin). 

Csak az a bökkenő, hogy a neogermán nyelvek is ugyanazt teszik. Már pedig G. maga írá 

korábban, hogy «azonegy jelenséget nem kell egyhelyt így, máshelyt amúgy magyarázni». 
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Mindenik szólam csak azonegy képzetet kelti a hallóban s mindeniket elűltől 

végig kell hallgatnia, hogy a kívánt képzet ébredjen benne. Sőt a második szólam 

szerint biztosabban alkothatja; mert a «sárkány»-t mindjárt képzelheti s ezt a 

képzetét könnyen módosíthatja «repülő»-nek, holott a «repülő»-t abstracte nem 

képzelhetni, concrete pedig gondolhat a halló madarat, denevért, pillangót vagy 

cserebogarat, s mikor a «sárkány»-ra jut, el kell dobnia az előbb képzelt tárgyat s 

egy egészen újat illesztenie a «repülő»-be. Az igaz, hogy az egyik szólam több 

szóból áll, de ez legkevesbbé sem gátolja az egységet. Lám G. szerint ez is 

«egység»: «Ein braunes, noch junges, durch Herrn N. im X. geschultes englisches 

Reitpferd.» És csak azért, mivel a rakás jelző előtte van a jelzettnek! Ama képzet 

egységében nincs hát különbség, hanem csak a képzet keletkezésében. Az pedig, a 

mellett, hogy a hallót érdekli nagyobb mértékben, oly csekély, hogy a szóló nem 

érzi, hogy köteles volna alája vetni magát semminemű kényszernek. Azt tanítja a 

tapasztalás is, hogy a latinban az adiectivum elül vagy hátul tételére nézve a 

legnagyobb szabadság, sőt önkény leledzik. Egyes esetekben ki lehet logikai vagy 

rhetorikai okokból
70

) magyarázni, miért van egyik vagy másik alternativa 

választva, de biz a magyarázat legtöbbnyire csak hozzávetés, melyről 

elmondhatni, a mit az írás az «igaz»-ról, hogy «hétszer esik el és megint felkél», 

de átalános szabályt avagy csak utasítást is inductive lelni lehetetlen. 

No de most nem erről van tulajdonképen a szó, hanem az ige helyzetéről és 

különösen az ige és határzója közti viszonyról. Ez igenis hasonló a jelzett és jelző 

köztihez annyiban, hogy mind a határozó, mind a jelző egy felsőbb fogalmat, amaz 

egy főnévvé jegeczedettet, ez az ige jelölte folyó cselekvényt tesz alsóbb 

fogalommá. 

Ebben a különbség is érintve van. 

Ugyanis a főnév határzott fogalmat jelöl. Az ige jelentése ellenben 

legtöbbnyire kisebb-nagyobb mértékben határozatlan képzetet ád, melyet a 

cselekvény körűlményei, illetőleg az igének a mondatbeli határzói egészítnek ki és 

tesznek concret eszmévé. 

Itt van helye már alkalmazni szerzőnknek a 61. §-ban közlött eszméjét, 

melynek következtében ki merem mondani, hogy, a mint a latin nyelv más 

jelenségeiből is kitetszik,
71

) concret eszméket szerető, – szerzőnkként: pedanticus, 

– ó-római, a csupasz igét ritkán tartotta eléggé prægnansnak a kivánt képzet 

keltésére, hanem egy, sőt több határozóval – hogy úgy mondjam – szabatosítva 

eresztett ki a száján, és e végett elűlhelyezte a határzót vagy határzókat. Hiszen 

nyelvünkben is leljük analogját. Nálunk is a mondataccentus ritkán, mondhatni 

igen ritkán esik a csupasz igére. Mindezeknél fogva a megtámadott állítást nem 
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 A rhythmikai kényszert nem is említve. Ennek egyébiránt kelleténél sokkal többet 
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 «Tunc primum hiematum sub pellibus: taxata stipendio hiberna: adactus miles sua sponte 

iuiureiurando, nisi capta urbe remeare. (Flor. I. 12.). [38] 
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úgy fejezném ki, hogy «az ige végső helyet foglal», hanem, hogy az igét a határzói 

– legyen: rendszerint – megelőzik. Azonban – ritkán vagy nem ritkán, mindegy – 

megesik biz a, hogy az ige jelentésénél vagy a körülményeknél fogva elég 

prægnans a tüzetes rész terhét hordozni. Ily esetben aztán a határzói mind vagy 

rész szerint az igén hátúl lelik a helyöket. Szolgáljon egy például a 95. §. tárgyalt 

mondata Cicerónak: «Habemus senatus consultum in te Catilina vehemens et 

grave». Itt a «habemus» (= kezünkben van) nem jelentéktelen ige, mert az utána 

következő határzókból (senatus consultum in te) kitünik, hogy annyi, mintha azt 

mondaná a consul: «Kezünkben vagy Catilina» és ezzel nem csak «mutogatja» 

neki – sz. szerint – hanem egyszerre szívébe döfi a kést, és azt a «habemus» 

hallattára egyszerre érzi a vallott. De szerzőnk annyira ellensége a mondatot kezdő 

«Betonung»-nak, hogy a «habemus»-t merőben degradálja. 

Kár volt hát a 94. §-ban igen jól indúlt kerékvágásból kifittyenni, s egészen 

hamis útra térni szerzőnknek. 

A latin után a török, mandzsu és japáni nyelvek szófüzését tárgyalja a 96–103. 

§-okban G. azt állítva, hogy mindnyájok mondataiban a verbum finitum a végtag. 

Nem tudok hozzászólni, a dualismus ügyét sem világosítják vagy viszik az illető 

§-ok tovább, azért hát fordításukkal nem bajlódom. 

A XI. fejezetben (117–137. §.) a dualismusra vonatkozó két nevezetes szóval 

ismertet meg szerzőnk, az egyik a (va), mely a japáni nyelvben a psychologiai 

subiectumot végzi be, a másik a ja, mely az alifuruban a psychologiai 

prædicatumot kezdi meg. 

 

XII. Végelmélkedések. 

 

«138. §. [Sz. igazolja magát, hogy nem szentelt – csak szentelni akart – egy 

fejezetet a chinai nyelvnek s aztán ez a kérdést teszi: 

 «Nyerünk-e elmélkedéseinkkel valamit, és mit?] 

«139. §. Előbbi értekezésem (1.) 5. és 6. azt állítám, hogy a jelentő beszédben 

(in der mittheilenden Rede) a mondat okvetetlenűl két részre válik; egyikben a 

halló gondolkodása valami tárgyra vonatkoztatik – psychologiai subiectum, – a 

másikban arról a tárgyról valami határozottat, gondoltat – psychologiai 

praedicatum – a hallóval; hogy az első elűl, a második hátul áll. Állításomat már 

akkor bensőleg alaposnak, természetszerűnek tartottam s igyekeztem példákkal 

erősíteni.» 

«De azok a példák csak néhány nyelv szűk köréből voltak kiszedve. – 

Általános-e az a törvény? Ha az úgy kell lenni (Nothwendigkeit), melyből 

levezetni megkisértettem, benső, úgy bizonyosan az. Tudom én, mily veszélyes 

dolog a tapasztalások terén a deductiv gondolkodás, és azért mindenek előtt a 

tapasztalatok bővítésén iparkodtam, lehető sok és sokféle nyelvet gyűjtvén 

vizsgálatom körébe. És mégis: mit tesz az a pár tuczat nyelv azokhoz a százakhoz 

képest, a melyeket tekintetbe kellene venni?» 
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* Nem kell oda tuczat nyelv sem! 

Egyetlen egy is, de jól, igen jól ismerve elég arra, hogy az ő ezer meg ezer, 

hasonló és különféle mondataiból a mondat mivoltát, természetét, az alkotó szavak 

alakjait, kapcsolásuk módjait, rendezésöket, a mondatok összefűzését az inductio 

legfeddhetetlenebb módszerével kitanulhassuk és bizonyos általánosságot 

fedezhessünk fel, melyeket a nyelvtan rovatok alá gyűjt, műszavaival megjelöl és 

törvényeket alkot. Így hozták létre a magok nyelvén kívül semmi mást nem értő 

panditok az ő grammatikájokat, mely ámbár az alaktan és etymologia határain túl 

nem ment, de ezeken belül oly tökéletes, hogy az európai polyglott nyelvészek is 

sokat tanúltak belőle. Igen, de generalitások nyertével az inductio végczélja el van 

érve s ha most már azt keressük ki, hogy amaz átvizsgált nyelv ténye, rovatai, 

fogalmai, rendezésmódjai stb. egy más nyelvben mind, vagy részint megvannak-e 

s a hiányzók mivel vannak pótolva: ez már deductió, s hogy mi veszély rejlenék 

benne, józan ész nem birja megfogni. Inductio és deductio, mindenik lehet a 

végrehajtásban helyes vagy hibás, de valamelyikök mint módszer általában se nem 

jobb, se nem rosszabb, mint a másik, hanem az inductio eljárás útja igen is hol 

rögösebb, hol sikamlósabb és így veszélyesebb is, mint a deductiveé. 

Szerzőnk, ki annyira ismeri emennek a veszélyességét, nagyot botlik jártában, 

midőn egy egész fejezetét (X) igy czímezi: «Sprachen mit satzschliessendem 

Verbum» és így deductiója élére egy légből kapott átalánosságot állít. 

«140. §. Ha én a nyert valószinűséget bizonyosságnak adnám ki, port hánynék 

olvasóim szemébe. De valószinűségre csakugyan igényt tartok. 

«Ne vessék ellenem, hogy hiszen ezekben s ezekben a nyelvekben, csak 

bizonyos, nyelvtani mondatrészeket lehet legelűl, holott másokat okvetetlenűl 

legutolsóknak kell tenni. Igenis, bőségesen vannak ilyen nyelvek, – de hát 

megvan-e czáfolva állításom velök? Ha iróasztalom, a helyett, hogy a föld közepe 

felé siessen, nyugodtan áll a ház földén, ha széltől felsöpört toll vízszintesen halad 

a levegőn át,
72

) meg van döntve azzal a Galilei törvénye? Ha itt ott egyik erőt más 

erők megsemmisítnek (neutralisieren), kevesbbé létezik az azért? 

«Nos hát ilyen más erő a nyelvszokás (der Sprachgebrauch, die stätig 

gewordene Gewohnheit). Erre is kellett legalább mellékesen = 60–61. §. – egy 

pillanatot vetnünk.» 

* Tudományos értekezésben kevesebb rhetorika s több logika egy cseppet sem 

ártana. A physikától kölcsönzött kép csak úgy találna, ha az állított ellentét állana. 

De ez sz. maga eléadásával nem egyezik, mert az ő psychologiai subiectumának, 

mint fogalomnak két jegye van: az egyik az, hogy ő kezdi meg a mondatot, a 

másik az, hogy róla van mondva (ausgesagt) a psychologiai prædicatum. No már 

minden nyelvben csak kezdeni kell valami «mondatrészszel» a mondatot, 
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 Puska- vagy ágyúgolyó, vagy eldobott kő igenis áthalad a levegőn, de a szélvitte tollú a 

levegővel együtt halad, de nem halad át rajta, azaz nem hasít útat közte magának mint a golyó 

stb. Ismétlem, hogy physicai hasonlatokkal csak az élhet biztosan, a ki tudja a physicát. 
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akármivel kezdje pedig, az psych. subiectum lehet, és így a szórend a dualismussal 

ellenkezésbe nem jöhet. Ellenben van akárhány kétségtelen psych. subj., a melyre 

a második jegy nem illik. Pl. 

 

. . . «Tegnapelőtt egy legénykét láttam az utczán.»
73

) 

 

Ebben a mondatban, melyet n. Fogarasi sem accentuált volna máskép, 

«tegnapelőtt» igazi psych. subj.; de hát állíthatná-e maga G. is jól megfontolva a 

dolgot, hogy «egy legénykét láttam az utczán» a tegnapelőtti napról, vagy hogy a 

20. §-beli példában a «spricht N. mit X.» a «dort»-tal jelölt helyről van mondva? 

Ha pedig csakugyan állítaná, nincs az a mondatrész, a melyet a másiknak 

prædicatumává ne lehetne erőszakolni; de aztán így se lehetne semmi ellenkezés a 

szórend és a dualismus közt. Alig tartom szükségesnek megjegyezni, hogy az én 

értelmezéseim szerint olyas ellenkezésről szó se lehet. 

«141. §. A nyelvszokás a különböző nyelvekben különböző jelenségeket szül. 

Ha a természetek, a tehetségek, a nézetmódok, a szükségletek – mások – mások a 

szokások is. Azért hát a szórendtörvény eme nyelvben egészen máskép 

állapíttathatott meg, mint amabban. 

«Példát szolgáltat a franczia, még pedig classicus érvényűt, mivel terjedelmes 

hasonlítgatásra alkalmas. Máskép rendezi a latin a mondatrészeket, máskép a 

franczia.» [Gyere beszéljünk semmit.] 

«142. §. Azok közt a szavak közt, melyek kiválólag szeretnek nyelvszokásilag 

szorosan kiszabott helyet foglalni, legfelül látszik az ige állani. 

«Ezt németben a második, némely melanesi nyelvekben az első, tatárban, a 

japániban és a latinban az utolsó hely illeti.» [Emlékezzünk régiekről !] 

«143. §. Azok a szabályok, melyek a mondat bizonyos részeinek állandó helyet 

mutatnak ki, korlátolják a szabadságot, melynél fogva akármely mondatrészt 

tehetnénk kényünk szerint psychologiai subiectummá vagy prædicatummá, tehát 

kivételkép állanak szembe az alaptörvénynyel. De vala alkalmunk ezen kivételek 

alól való kivételekkel, oly esetekkel ismerkednünk meg, melyek a szavak 

nyelvszokásos rendjétől eltérnek. És ezek a másodfoku kivételek mik voltak? 

Semmi egyebek, mint az alaptörvény nyilvánulásai, tehát annál nagyobb súlyu 

érvek mellette». 

* Ezen §. első fele csak ismétlése a 140. és más §-okban mondottaknak, s 

iménti jegyzésemben kellő igazságot szolgáltattam nekik. 

A mi a másodikat illeti, hadd éljek én is sz. példájára egy rhetorikai képpel. 

Azt, hogy az ember minden állat husát, ha izlik és nem árt neki, eheti, 

alaptörvénynek tarthatni. Ezt «a szabadságot korlátozza» a rom. kath. és 

görögegyházak böjt-rendelése. A kivételből másodfokú kivétel vala, midőn XIV. 

Benedek pápa megengedé a XV. Lajos leányainak, hogy csirkehúst ehessenek 
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nagyböjtben. Vajjon «az alaptörvény nyilvánulása» volt-e az engedély? A világért 

sem, mert nem úgy volt stylizálva, hogy «szabad a királykisasszonyoknak 

madárhúst enni», hanem, hogy «a csirke hal legyen nekik». Ily gyarló lábon áll sz. 

conjecturája, zsámolya pedig az a kimutatott alapon nem nyugvó felvétel, hogy a 

nyelv kezdeties és természetes jelleme a szórend teljes szabadossága s szabálya a 

beszélő korlátlan önkénye. 

Mai nap minden gondolkodó nyelvész belátja, hogy a beszéd szervies termény 

és nem elvetett koczka vagy történetes conglomerat. Tessék csak elolvasni 

Schleicher szép passusát, a melyben a philologiai módszereket a füvészettel és 

kertészettel hasonlítja össze. 

De van nekem egyenesebb bizonyságom is. 

A nyelvészet két jelese, Max Müller és Curtius, mind a kettő írt azon egy 

időben a nyelvek stratificatiójáról. És mind a ketten legalsó és a mennyire hathatni 

legelsőknek teszik az egytagú nyelveket, nevezetesen a chinait. No már ebben a 

szavak rendje szorosabban megvan és volt mindenha meghatározva, mint Pascal 

legszabályosabb mondataiban. És így is kell, mert különben a chinainak se 

beszédét, se könyvét megérteni nem lehetne. 

Elég volt, gondolják, a G. elhamarkodott állításai birálatára. Még csak azt 

ragasztom hozzá, hogy szerzőnknél, mint ismertetett czikkéből látszik, legfelül áll 

az ötlet; legalább fölebb, mint higgadt, figyelmes és óvatos vizsgálódás. És inkább 

hiszem, hogy amannak mint ennek a szüleménye az ő psychologiai subjectumról 

és prædicatumról szóló elmélete, melynek tárgyalását folytató második czikkében 

kilencz év múlva is alig lel valami igazítandót. Szabadjon megemlítnem ismételve 

is, hogy én közel húsz évig kotoltam a mondatdualismus fészkén, míg az első 

tojást 1852-ben kiköltöttem. 

«144. §. A prædicatum főprædicatum vagy mellékprædicatum azaz a mondat 

egy része közelebbi meghatározása, attributuma lehet. [Ez aztán stylus a talpán! s 

aztán az attributum és prædicatum összezagyvalása, mi értekezésein végig vonúl.] 

Az attributum a közelebbről meghatározandó szón hátul állhat, mint a malay, a 

polynesiai és melanesiai nyelvekben, a siámiban és anamitiben; vagy közbeszúrva 

(parenthetisch) elűl állhat, mint a németben, a chinaiban, a tatár nyelvekben és a 

japániban. 

«A német és a franczia alkalmat adának a két helyzet érvénye közti 

különbséget mérlézni (abzuwägen). A beszuszakolás (Einschaltung) jellemezte a 

mondatrész egységét» [úgy a hogy]. 

«145. §. A japáni va, és az alifuru nyelv ja segédszócskáiban oly 

hangjelenségeket ismerünk meg, melyeket csak annak a szükségéből 

magyarázhatni ki, hogy a mondatot hallgatólag is elválaszszák az ő psychologia 

két tényezőjére. Nagyon hatalmasnak kellett annak a szükségnek lenni, különben 

nem szerzette volna oly erélyes alakban kielégítését. Ebben volt e jelenség értéke 

tárgyunkra nézve. 
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«146. §. Saját anyanyelvünkön» [a németen] «vettünk észre valamit, a mi 

messzebb kilátást nyit. Itt a határvonal a psychologiai subiectum és prædicatum 

közt haladó. Hátha mindenütt úgy volt eredetileg? [Ötlet.] Úgy kellene lenni, hogy 

az, a mit én e tény benső okának vélek, ha egy helytt fején találja a szeget, más 

mindenütt is találja, azt gondolná az ember.» [Gyönyörű inductiv szabály!] «De 

nem szeretem hypothesissel állani elé, míg nem birok számosabb tapasztalatot 

hordani össze támogatására. Tekintsük hát nyilt kérdésnek, és vizsgálódjunk 

tovább, míg megfelelünk reá.» 

* Van-e csak egyetlen egy nyelv is, melynek keletkezése időszakabeli 

állapotáról tudomásunk volna? 

Honnan veszünk hát tapasztalati adatokat a kérdésbe tett tény eredeti vagy nem 

eredeti volta felől? A mondat előkészítő és «tüzetes» részére nézve, a mint én 

értelmezem, az a haszontalan kérdés még nem is támadhat. 

«147. §. A tér, melyre lépni mertem, még mindig kevéssé látogatott. 

Nyelvhasonlításunk még mindig örömestebb foglalkodik a nyelveknek az 

anatomiájával, mint a psychologiájával. 

«Kevesbbé fontos-e imez azért, kevesbbé érdekes? 

«Teljességgel nem. Csakhogy nem annyira kézzelfogható s azért kényesebb 

dolog (precärer). Érzem a legteljesebb mértékben, és ohajtanám, hogy tartsák 

annak olvasóim is és azért viseltessenek munkám irányában a lehetőségig critice. 

Ha helyes a nézetem, javamra válik, és javára a tudománynak, mert nem egy más 

további ismeretre nyújt kilátást. De ha tévedtem, azt hiszem, hogy alkalmat adtam 

tévedésem igazítására, s azzal nem kevesebb van nyerve, mert egy hiba 

eltávoztatása épen oly sokat nyom a latban, mint egy igazság megismerése.» 

[Rousseau.] 

Szerzőnk ohajtását és végszavait magaméinak is vallva, berekesztem a 

közleményemet. 
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JEGYZETEK. 
 

 

 
1) Nyelvphilosophia vagy korszerűbb kifejezéssel: nyelvphysiologia oly tudomány, melyről 

ez idő szerint alig van egy pár könyv írva, és a beléje s hozzá tartozó dolgok – disjecta membra 

scientiae – specialis értekezésekben, a nyelv eredetéről írt fürkészetekben, az összehasonlító 

nyelvészeti munkákban, stb. keresendők. Az én eszmémhez közel két könyv jár. Az egyiket ma 

már – méltatlanul – elavultnak tekintik és czíme: Hermes, or a philosophical inquiry 

concerning universal grammar, James Harristól. A másik könyv czíme: La Linguistique par 

Abel Hovelacque. Páris. 1881. (3-me ed.) – Tárgyát következőleg értelmezi sz: «La linguistique 

. . . (est) l’étude des éléments constitutifs du langage articulé et des formes diverses’ qu 

affectent ou peuvent affecter ces élémens.» Csak az a baj, hogy a syntaxist kizárja ez az 

értelmezés. 
2) Észrevételeimet, ha rövidedek, zárjelek [] közé írom; ha terjedelmesebbek, *-gal, az 

eredeti szöveg fordítását idézőkkel « » jelölöm. 
3) Az utóbbi hivatkozást megint segített volna, egy kis meggondolás, világosabban fejezni 

ki, mi végre egy pár eredeti példa is szolgálhat vala. Nem tudni ugyanis, hogy a három 

megnevezett alany azonegy alakú-e, úgy hogy csak az igealak ajándékozza meg őket különböző 

nemű alanyisággal. Mert, ha nem egyenlően ragozottak, nem kell a Philippinekre menni 

példáért: «Mein Leben (Objekt) sollten sie nicht mehr verschönern.» – «Und im Herzen (Ort) 

wächst die Fülle der gesellig edlen Triebe.» – «In dem glatten See (Ort) weiden ihr Antlitz alle 

Gestirne.» – «Mit der dämmernden Fackel (Werkzeug) leuchtest du ihm durch die Furten bei 

Nacht auf den Gefielden.» Mindezen – Goetheből szedett mondatokban tárgy, hely, eszköz 

alanyokká emelvék s nincs szükség az igealak változtatására. Ha pedig egyenlő rangúak vagy 

egyformán ragatlanok az alanyokká válandó szavak, micsoda ragokkal vagy módosítással látja 

el ama nyelv az igét, hogy megadja a kivánt viszonyt az alanynak? 

Kérdés még az is, hogy az igén hátul is megmarad-e a viszony az ige és az illető szó közt? 
4) Hogy tisztán megértessem, mit akarok mondani, hozok egy pár példát. 

1. Mondatkör: Wie es dem Menschen eher gelungen ist von den Gesetzen des Weltbaues 

etwas zu verstehen, als die Gesetze der Witterung einzusehen; wie sie besser gelernt haben 

Finsternisse an Sonne und Mond, als Regen ud Wind in unserer Atmosphäre vorauszusagen: so 

haben sie auch über den Gang der politischen Angelegenheiten und die Erfolge und 

Staatshandlungen in Absicht des Schicksals der Völker deutlichere Begriffe, als über den Lauf 

und den Erfolg der Familien- und persönlichen Angelegenheiten. (Garve.) 

Lássuk már, mikép hangzanék mondatalakban egy verbum finitummal, sőt az infinitivusok 

mellőzésével is: 

Dem früheren Gelingen des theilweisen Verständnisses der Gesetze des Weltbaues, als des 

Einsehens in die Gesetze der Witterung; dem bessern Erlernen der Voraussagung der 

Finsternisse an Sonne und Mond, als des Regens und der Winde in unserer Atmosphäre gemäss, 

haben die Menschen auch über den Gang . . . stb. 

2. Levelezett, tudakozódott, megvette 7 font sterlingen SWEDENBORG nyolcz kötetben 

megjelent nagy főművét, – a mit a takarékos philosophus, ki alig vett könyveket, későbbre nem 

kis mértékben megbánt – kutatott s nem talált semmit. (Alexander B. Kant. I. 279. l.) – Mondat 

képében: Levelezvén, tudakozódván, megvévén 7 fonton Swedenborg 8 kötetes nagy főművét a 

könyvet alig vevő s vásárját későbben nem kis mértékben megbánó philosophus, kutatása után 

sem talált semmit. 
5) Nem mondhatnám; mert: Napoleon schlug man bei Leipzig, az elsőnek körülírása, 

melylyel accusativusból lett psych. subiectum. Magyarul az ily átalakulásokat a legkönnyebben 
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megejthetni. «Napoleont Lipsiánál megverték.» – «Napoleont Lipsiánál verték meg.» – 

«Lipsiánál Napoleont verték meg.» És psych. subjectum nélkül: «Megverték 

Napoleont Lipsiánál», a mely újsággal nem egy magyar ember rontott be a társaságba 1813-

ban. 
6) A francziában, általán véve, nem állíthatni. Gyakran áll adverbium az ige előtt; nem 

közetlenül, hanem a sujet s nem egyszer a régime közbejöttével. «Souvent la peur d’un mal, 

nous conduit dans un pire. (Boil.) – «Souvent notre amour-propre éteint notre bon sens.» (Volt.) 

– «Rarement l’amitié désarme son colère». (Rac.) 

Költői nyelv, mondják: De hát a franczia költő nem francziául ír? No de lássunk prózaírót: 

Rarement les anglais haďssent sans conspirer.» (Volt.) 
7) Az eredeti szövegben: «tud-om». Meg kellett igazítnom. (Lásd alább a 29. jegyzést.) Még 

azt is meg kell jegyezni, hogy svapi-mi-ban didw–mi—ban a «mi», játsz-om-ban az «om» nem a 

nominativus képét viselik. 
8) Magyarban nem áll kifogás nélkül. V. ö. Termett nálunk búza elég. – Ettem húst eleget. – 

Van időnk elég. – Láttam én elefántot akárhányat. – Hoztam pénzt is keveset. – Adjon nekem 

egy vég gyolcsot, de szélest. – Leugrott az emeletről, a harmadikról. – «Vettem neki csizmát 

pirosat, üttettem rá patkót csinosat.» stb. Nyelvünkbeli ily jelenségek némi magyarázatául 

szolgálhatnak annak, hogy némely nyelvekben promiscue látszanak elül vagy hátul állhatni, az 

adjectivumok. – Mindezeket azért is tartottam szükségesnek megjegyezni, hogy ha az idézett 

többi nyelveket nem ismeri jobban, mint a magyart G., példái s állításai iránt nem 

viseltethetünk teljes bizalommal. 
9) Such secrets are not easily found out; But once discovered, they leave no room to doubt. 
10) Construálás alatt azt az eljárást érti G., mely szerint a tanító vagy commentator egy 

idegen nyelvbeli mondat szétszórtnak nézett szavait, mint véli, természetesebb rendbe sorozza. 

Pl. az Aeneis 1–2. versét imígy: Cano arma et virum, qui fato profugus primus venit Italiam et 

Lavinia littora ab oris Trojae. [30] 
11) Sz. engedelmével nem épen «azon azt». Attól függ, hogy mikép állítjuk fel a dualismust; 

mert az inchoativummal még semmit sem mond a szóló a hallónak, hanem csak elkészíti a 

mondandóra, a tüzetes részre. A felállítás esetei, az 1. versio szerint: a) canis puerum || mordet; 

b) canis || puerum mordet. A 2. szerint: c) canis || mordet puerum; d) o || canis mordet puerum. 

A 3. szerint: e) o || mordet canis puerum. Hát azont mondják-e a tüzetes részek mind? 

Kimutatják a föltehető kérdések: Quid facit canis puero? F. mordet. (a) Quid facit canis? F. 

puerum mordet (b) vagy: mordet puerum (d) Quid agitur? F. canis mordet puerum vagy: mordet 

canis puerum. [31] (e) 

Magyarul még több különbség lehet: t. i. 

A kutya a gyermeket marja. 

A kutya a gyermeket marja. 

A kutya marja a gyermeket. 

Kutya marja a gyermeket. 

Marja a kutya a gyermeket. 

Megjegyzendő, hogy a tüzetes részbe eső határzók másodrendű accentust kapnak. 
12) Helyesebben: nominativusból. 
13) Azaz accusativusból. 
14) Mikép egyezik ez a 14. §. elején mondottal: «Sätze . . . in denen ein bestimmtes Wort 

nothwendig das betonte sein muss.» ? 
15) Ab uno disce omnes [32]: «a) Das Subject, d. i. derjenige Gegenstand, von dem etwas 

ausgesagt wird, b) das Praedicat d. i. dasjenige was ausgesagt wird.» (Curtius gr. Gr. §. 361.) 
16) Az attributumot különböző két értelemben használják a német és franczia nyelvtanárok. 

A franczia «attribut» azt teszi, a mit a német «Praedikat», melylyel a francziák csak a logikában 

élnek. A német «Attribut» a mi «jelzőnknek» felel meg. Pl. ebben: «a rózsa piros», a «piros» 
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németül praedikat, francziául: attribut. Holott ebben: «piros rózsa», «piros» a németeknek 

attribut; a francziánál nincs külön neve, hanem csak adjectivenek hívják. – Itt csak az a baj, 

hogy G. az attributot is gyakran nevezi Praedikátnak, és ez zavart okoz, mit nem hoz tisztába 

az, hogy olykor «beiläufiges» praedikát nevet ád az attributnak. Mert mikor csupa «praedikát»-

ot olvasunk az értekezésben, nem tudjuk hamarjában és kétség nélkül attribut, vagy 

grammatisches Praedikat, vagy psychologisches Pr.-e az értelme? 
17) Sem eddig nem beszélt «határvonalról», sem most nem mondja meg, mik között valót ért 

Sz., és csak néhány sorral alább jöhetünk tisztába vele. Ezt sem keresztelhetem «lucidus ordo»-

nak. 
18) Az igen erős metaphorát nem mertem magyarítni. Idegen szavak nem szúrják annyira az 

értelem szemét. 
19) Hogy a semmi vagy – mondjuk – a hézag, mert hiszen a caesura legfeljebb csak imez, 

mikép lehessen: kapocs (copula)? 
20) Ez már több mint lucidus ordo hiánya. – prÒteron Ûsteron [33] 
21) «Cave, ne puer audiat», ezt sugá Apelles a festő művészetről kotyogó Alexandernek. A 

ki a physicában nem honos, hasonlatot se kölcsönözzön tőle. 
22) De nem tudja ám G. azt, hogy «a tudom»-nak nem csak a «subjectum» (én), hanem az 

«objectum» (azt) is alkatrésze. Tehát tudom = tud-én-azt. Nem csoda, mert némely magyar író 

sem tudja. Exempla sunt odiosa. [34] 
23 fú = nap (Sonne): ì fú kù = napért, nap miatt; pe = gyomor: ì pe kù = gyomor miatt; pi = 

betegség; ì pe ku = betegség miatt. 
24) Ez a czifra név se többet, se kevesebbet nem teszen, mint: nevező (nominativus), 

melynek a szerepét egész mondat viselheti a periodusban. 
25) A «bonyolt» lehet «inkább» vagy «kevesbbé» az; de az «egyszerű nem tűri a fokozást. 
26) Azaz: accusativus vagy dativus: a szöveg a franczia nyelvtanokbeli «régime direct» és 

«régime indirect» visszhangja. 
27) Azaz: multrészesülő (gegangen) vagy infinitivus (gehen). 
28) Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, 

     Röslein auf der Heiden. (Goethe.) 

 –  Stand ein Mädchen, stand am Bergesabhang (Kardal, Brahms. Op. 95.) 
29) A nominativusnak! 
30) Bővebben fejtve a mondat szerkezete a franczia grammaticusok szerint ez: A mondat 

typusa a logikai propositio, pl. la vertu est aimable; la vertu: sujet, est: verbe (még pedig 

szófűzés szempontjából az egyetlenegy «verbe»; a «copule»-t a nyelvtanokban soha sem, 

hanem csak a logikákban használja a franczia), aimable: attribut. A mely mondat nem látszik 

megfelelni a typusnak, abban a ’verbe’ (est) el van lárvázva: Le chien court = Le chien est 

courant. A mik nálunk az ige határozói (a ragozott nevek, adverbiumok, adverbialis szólamok 

stb.), azok nálok az «attribut» kiegészítői («complements»), melyeknek specificus nevei: 

régime directe, rég. indirecte, complément circonstantiel, adverbe stb. Az alaktanban tárgyalt 

verbenek tehát nincs complément-ja, hanem csak a benne rejlő attributnak. Ilyen 

bonyodalmakra vezet a logikai propositio és a nyelvtani mondat azonosítása. Magyar 

nyelvtanainkban még gonoszabb a zavar. P. o. «állítmány» = ige, «bővítmény» mind határozót, 

mind jelzőt teszen. Különbözőbb két dolog alig lehet. 
31) Miután megmondta sz., hogy a nyelv a lehető combinatiók sokaságából egyet kikapva, 

szokásossá tett, kár volt ezúttal is nem maradni a mellett; jobb lett volna, mint az «érzés» ködös 

fogalmához folyamodni magyarázatért. Vagy tán ez is «támaszpont?» 
32) Nem látni, miért volna a szavak egyik rendje «sachgemässer», mint a másik. Hiszen a 

«hielt» magára határozatlan idejű cselekvényt jelent s akár elül akár hátul tegyük az 

igehatározót, a dolgot egyformán fejezi ki. «Tegnap jöttem» és «Jöttem tegnap» azon egy 

képzetet keltik. Itt hát csak a G. privát izlése szól a «Caesar, bevor er» stb. mellett. 
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33) Ez a jelző gyanánt iktatott mondattag oly carricatura, a melyet egy nem német nyelvész 

szerkeszthetne a német mondatrendszer kigúnyolása végett. 
34) Holzweg, ein Weg im Holz, der aber gewöhnlich nicht aus dem Walde herausfürt.» 

(Sanders, W. d. d. Spr.) 
35) Sz. a «szorosabb» vagy tágabb «tartozás» alatt helyzetbeli és nem értelmi viszonyt ért, a 

mennyiben A)-nál X. és Y. vannak az ige mellett; B)-nél csak Y. utána; C)-nél «in Amerika» 

előtte. 
36) Azaz: infinitivus vagy mult részesülő. Sz. igen széles értelmű kifejezéssel él, mert a jelen 

részesülő is «verbale regimen» s ezt semmi szabály nem vetteti a mondat végére. 
37) Bármint meg van győzödve G. a constructio tökélyéről és természetszerűségéről, mégis 

ottan-ottan mintegy sovárogva kacsingat az európai analytikus nyelvekre, mint a melyekben a 

«hat» és «gemacht» közetlenűl egymás mellé helyezvék. Pl. francziául: X a fait un voyage à 

l’Amérique. Ez magyarázza azt, hogy nem akar «caesurát» ismerni a b és c között. Már pedig 

ha «hat . . . . . . gemacht» helyett egyszerű időalakot teszünk: «X machte eine Reise nach 

Amerika» világos, hogy az ige és complément-ja közt éppen úgy van vagy épen úgy nincs 

«caesura», mint X és machte közt. Sz. tévedése ismét a kellő analysis hiányából ered. T. i. nem 

vette észre, hogy: «mit Y» – «eine Reise» – «nach Amerika» – «gemacht» nem coordinált 

tagok, hanem az első három a gemacht vonzatai, illetőleg jelzői, úgy hogy a «3. fiókban» 

tulajdonkép csak egy tag van. A franczia is így elemzi: X | a été | faisant avec Y un voyage à 

l’Amérique. – Itt valóságos complémentja: avec . . . . Amérique a faisant praedicatumnak; G. 

elmélete szerint «infigalt» jelző. 
38) Tökélytelen biz’ ez az elemzés egészben és részeiben. Először is: «hat X mit Y eine 

Reise nach Amerika gemacht?» nem hogy «tökélytelen» volna, hanem ugyancsak teljes és 

tökélyes és csak abban az esetben lehet csupa «Ja»-val vagy «Nein»-nal felelni rá, ha nemcsak a 

puszta cselekvény hat gemacht, hanem maga és minden körülményei ú g y  vagy  n e m  ú g y 

voltak, különben csak kifogásos felelet jöhet rá. Pl. «Ja, aber nicht X, sondern Z» vagy: . . . 

nicht mit Y, sondern mint W; vagy «. . . . keine Reise nach Amerika, sondern einen Ausflug in 

die Umgegend gemacht». Okos ember nem kérd sokat egyszerre, hanem, ha több körülményt 

emleget, kiemeli – tegyük rhetorikai – accentussal a kétséges tárgyat. Az a «Betonung» nem oly 

haszontalan s a szófűzésben nélkülözhető dolog, a milyennek G. tekinti. Nyelvünkben a 

szórend teszi szabatossá a kérdést. «Járt(-e) X Y-nal Amerikában? – Igen!» – «X járt Y-nal A.? 

– Ő!» – «X Y-nal járt A? – Vele.» – X Y-nal Amerikában járt? – Ott.» – «X Y-nal megjárta 

Amerikát? – Meg». Imígy fejezi ki a kétes eszmét a kérdés, de rekkenhet ebben nemcsak kétség 

(Zweifel), hanem éppen  n e m tudás is. 
39) Az eredeti szövegben: «der  Z w e i f e l  i s t  g e l ö s t». A kijelölt két szót párosítva 

nem hallottam, nem olvastam, s szótárbeli példák közt is hasztalan kerestem. Furcsa, hogy 

német nyelvész nyelve tárgyalásában koczkáztat ily incohaerens metaphorát. 
40) Ismét légből kapott egy új elv (argumentum ad hoc). Mi több, itt nem is volt szükség reá 

s ha lett volna, én mást gondolnék. Mert hogy mi az az «értelmi súly»? nem igen bírom 

megfogni. A «die Ausnahmen bilden in unserem Systeme» minden esetre jelzőűl szolgáló 

mondat, melyet a német szófűzés minden sérelme nélkül akár infigálni akár hátulhagyni lehet. 

Az első móddal az a baj lehet, hogy nehézkessé teszi a mondatkört, – gondolom, ilyes valamit 

értett a «Quantität» alatt G. is. A második folyékonyabb, csak arra kell ügyelni, hogy a névmás 

vonatkozását minél könnyebben felfogja vagy nehogy félreértse az olvasó. 
41) Egy és nem hosszú idő óta az a tősgyökeres magyar alak, melynek példái a szövegbeli 

«szélesíthetni» és «tehetni», az írói stylból, mondhatni, kiveszett s helyette a «szélesíthető» és 

«tehető» részesülők furakoztak be. Hiba, mert a két szólam, ha nagyjában egyet jelent is, 

árnyalatban különbözik. «Láthatni» ebből van összehúzódva: «lehet látni» s azt fejezi ki: hogy a 

módosított cselekvény csupán csak most (a szóban forgó esetben vagy körülmények közt)  t ö r 

t é n i k; «látható» ellenben az illető subjectumhoz szorosan tartozó állandó praedicatum. – 
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Vagy talán, mivel a német sichtbar mind a két árnyalatot jelöli, a magyar részesülő is jelölje 

mindeniket? A ki ilyesmit is nyelvhaladásnak vagy fejlésnek tart, nagyon könnyen 

megalkuszik. – Röviden: «látható» a látó vagy látandó tárgyra, «láthatni» a látó személyre 

vonatkozik. «Jupitert 1885. januáriusában egész éjjel lehet látni: azaz  l á t h a t n i vagy  l á t h 

a t j u k. De Jupiter maga egyáltalában  l á t h a t ó, azaz látható test, valamint a chlor látható, 

holott az atmosph. levegő láthatatlan. Ezt tehát: «Jupiter az oroszlány csillagzatban egész éjjel 

látható» (Akad.-Alman. 9. l.) csak magyarúl nem tudó ember írhatta, mint a ki azt sem tudja, 

hogy «mozgása retrograd», magyarúl félreérthetetlenűl = útjában hátrál. – A purismust lehet 

túlhajtani, de lehet innen is maradni a kellő határon. Így azt is tudhatná az almanakhász, hogy 

rectascensio = egyenes kelés, vagy függő kelés. Mert ha oly pontból lehetne nézni, a milyet 

csillagásznak könnyű képzelni – a melynek irányában az illető égitest napi útja a láthatárhoz 

függőleges lenne, épen annyi fokra volna, azaz látszanék emelkedve, a hány a rectascensiója. A 

declinatio pedig világosan, az egyenlítőtől való eltérés. Végre «Saturnus éjfél után leszáll» és 

«Mars reggel 2 óra körül (sic) felkél» megbocsáthatatlan vétségek a szórend ellen.  F e l k é l  

és  l e s z á l l  biz’ az mindenik minden nap, hanem az a kérdés, hogy: m i k o r  kelnek  f e l és  

m i k o r  szállanak l e? A felelet megadja a szavak kellő rendjét. – Ilyeneket kell olvasnunk a  

m a g y a r  akadémia saját kiadványában! 
42) Minthogy itt egészen az inductio terén vagyunk, nem jöhet kérdésbe az, hogy mi okozza 

az előkészítő rész kimaradását. Azonban mellékesen elmondhatom nézetemet felőle. Én 3 okát 

gondolom: 1. a szóló nem tartja szükségesnek elkészíteni a hallót a tüzetes rész kellő 

felfogására. 2. Az előkészítő eszme az egész mondatot megelőzőkben implicite vagy explicite 

be van foglalva. 3. Annyira siet a szóló a mondandójával, hogy feledi elkészítni rá a hallót. 

Ebben az esetben aztán gyakran utánpótolja az előkészítő tagot a tüzetes részben. 
43) Symmetriára magyar szavunk nincs, alig is lehet, mert egy jó műszónak a fogalom 

összeszorított értelmezésének kellene lenni. De ki birná egynehány szótagba sajtolni a 

következőket: «Symmetrie, das Ebenmass, das Wohl-Verhalten der einzelnen Theile unter 

einander und zum Ganzen, besonders in Bezug auf eine dadurch hervortretende Mitte» 

(Sanders, W. d. d. Spr.). – «Symétrie, Rapport de grandeur et de figure, que les parties d’un 

corps out entre elles et avec le tout» (Littré, Dict.). – De még ezt a rövidet sem: «S. est 

similitudo laterum, medio dissimili» [35], melyet én valamennyinél jobbnak tartok. 
44) «Sah ein Knab ein Rösslein stehn» (Goethe). 

A második példát azon dalból: «Sah’s mit vielen Freuden», nem akarom érvényesíteni, mert 

ellipsissel is magyarázhatni. 
45) «Schalkhaft blickte sie ein Weilchen» (Goethe). 

A ki nem ismerné el önálló mondatnak, tegyen a «sie» helyett pl. Louise-t. 
46) Az utóbbi időkben egy csunya latinismus (nonne) kapott be, nemcsak az irodalomba, 

hanem a közbeszédbe is: «nem-e látta?» – «nem-e hallotta?» Kritikája helyett csak azt kérdem, 

nem fülsértő volna-e: szépen-e írt? jól-e hallott? – tegnap-e volt itt? stb. A latin a mondat 

minden tagjához csatolhatja a -ne-t, a magyar csak az igéhez, vagy ennek  h i á n y á b a n  a 

határzójához «szép-e? – Itt-e? – Nem-e?» 
47) a) Mikor koronázták királyainkat Pozsonyban? 

 b) Királyainkat mikor koronázták Pozsonyban? 

 g) Pozsonyban mikor koronázták királyainkat? 

 d) Királyainkat Pozsonyban mikor koronázták? 

Látnivaló, hogy ezek mind előfordúlható esetek, és hogy a kérdő mondatban szintúgy lehet 

és hiányozhatik előkészítő rész, mint a jelentőben. 
48) «Elender Du» (Tieck, Cymbel. I. 2.). 
49) Er is der Sohn des Königs, és Er ist des Königs Sohn: különböznek. 
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50) Nyelvünkben is fordúl elé ilyes jelző. Bővebben tárgyalom másutt (Egyet. Phil.  Közl. 

IX. 5. 359. l.). 
51) Magyarúl is meg lehet különböztetni: Bedingung = kikötés, Voraussetzung = feltevés. 
52) Boccaccio nincs kezemnél, de előttem fekszik nyitva Don Quijote, melyben nem bírom 

meglelni azt a «mozgékonyságot, szabadságot» a szók, a mondatrészek rendezésében, mely a 

«latinra emlékeztet»-ne. Az ember sok mindent láthat, a mit látni akar. Nem egyszer láttam én, 

rövid látású szememmel szürkületben csillagot az égen; csakhogy ott, a hol látni véltem, nem 

volt. – Nemcsak szemünk káprázik, hanem eszünk is olykor, és erről győződni meg bajosabb, 

mint amarról. 
53) Gondoljuk el csak a dialectusokat. A népiskolai művelődés gyarapodása, a katonáskodás, 

az utazás szaporodó forgalma stb. ama sokféleségnek, szintúgy mint a vidéki sajátságoknak 

vesztére törnek. Míg Itália a particulárismus classicus földje volt, virágzottak a dialectusok s 

irodalmilag is érvényesűltek. Az angolnak ellenben a tájszólások már csak érdekes 

maradványok s a franczia a hazájabelieket fitymálóan nevezi «patois»-nak (Szerző j.). 
54) Ezt az állított tényt magam is elmondtam és leirtam mások után – nem egy ízben. De 

megvallom, hogy akkor sem bírtam megfogni, miként befolyásolhatott egy, utoljára is, 

felekezeti színezetű fordítás más felekezetűeket? Kétségemben egy kis világot nyújtott az a 

Luther születése napjának 4-dik százévi fordulója alkalmával föllebbent tény, hogy ama fordítás 

stylusa se nem a reformátor, se nem a kanczellária sajátsága szüleménye, hanem a német nyelv 

akkori fejlődése képét viseli. Nem egy fordítás létezik Luther korából írásban és nyomtatásban, 

melyeknek irálya nagyobbára szóról szóra és minden esetre idiomatice egyezik az övével. 
55) Nem foghatom meg, micsoda tapasztalásra építette Diez, ezt az állítását, melyet legalább 

is kétesnek merek állítani. 
56) «Horrible faute» oly pár szó, mely franczia könyvben aligha találkozott valaha együtt. Ki 

írná nálunk is: «rettenetes szép», vagy «iszonyú kedves». Ilyesmi alább (65. §.) a «horrible 

embarras» is. 
57) Az a fatalis «infixio», mondhatni fixa ideája [36] szerzőnknek. Csak az ő fejében van 

annak oly gyakori példája s akkora jelentősége. 
58) Az «egységeknek» ezt az új nemét aligha megleljük a logikákban. «Felsőbb egység» 

igenis van, de «n a g y o b b  egység», mi az? 
59) Franczia nem mondaná és nem írná sem egyiket sem másikat, hanem elül helyezné a 

tulajdonnevet: «Y, mon a. f.» v. «Y, mon f. a.». 
60) G. így írja: «plu-part», minek nincs nyoma sehol. – A mi az aimable helyzetét illeti, v. ö. 

Littré szótárában: «AIMABLE adj. 92. lap 33. 3. || On peut le placer avant ou après le 

substantif: Un homme aimable ou Un aimable homme». 
61) Szerző szerint: C’est u. ch. personne, que Mlle stb». Franczia nem tesz comma-t que 

eleibe. De sem commával, sem a nélkül nem ismerhetem franczia szólamnak a példát és nem 

hiszem, hogy analogját lehetne lelni franczia könyvben. «Que» után az itt használt értelemben 

vagy être-nek vagy oly igének kell következni, a mely être-t supponál. 
62) Szerzőnket csak a hiányos elemzés erősíti meg hiedelmében. – «rouge-gorge» ebből van 

megrövidítve: (oiseau) rouge (à la) gorge – Chauve-souris legrégibb alakja: souris chauve, 

melyben még Lafontaine is használja. Lassankint kerűlt elűl a chauve, de úgy is előbb csak 

jelző képében. – Prud(e) homme, prude femme nem különben csak jelzős főnevek, melyekben 

igaz, hogy csak későbbre kerűlt és maradt hátul a prude (melynek a prudent-tal semmi köze): 

homme prude, femme prude, un marquis prude, des oreilles prudes stb. – Blancseingben a blanc 

nem a. m.  f e h é r, nem is adiectivum, hanem főnév és a. m. üresen hagyott hely, a miért is ma 

többnyire úgy írják: «blanc-signé». 

Fausse clé, fausse couche csak jelzős nevek és általában faux, fausse adiectivumokat csupán 

csak bizonyos megkülönböztetés végett helyezik hátul, mint pl. une clé fausse, a mely nem talál 

abba a zárba a melyikbe kellene; holott fausse clé = tolvajkulcs. Mint compositumokat nem 
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ismeri a franczia. – «Bon-homme» nincs, hanem «bonhomme» és a «bon» ma is előljáró 

adiectivum. – «Sauf-conduit» a középkori «salvus conductus» [37] francziásítva. 
63) Tehát un maudit chemin, un maudit jeu, un maudit livre, un maudit métier (Dict. de 

l’Akad.) «fokozott alakjai» az  ú t -nak, a  j á t é k-nak, a  kö n y v-nek, a  m e s t e r s é g-nek? 

Így jár az ember, ha maga csinál példát és abból következtet. 
64) Tessék megkísérteni, mikép érvényesülne a G. állította criterium a következő példákon, 

melyek mind franczia könyvekből vannak kiszemelve: 

 

Adj. elül: Adj. hátul: 

Un malheureux augure          

 — valet. 

Une malheureuse étoile          

 — paysanne 

Le malheureux emploi          

 — Mercure          

 — galant 

Le plus malheureux effet 

Les malheureux expériences de      

Needham 

Le malh. plaisir 

Ma malh. Chanson 

Ce malh. amour      

 — baiser      

 — baron      

 — Italien      

 — latin      

 — prêtre      

 — soufflet      

 — talent     

 — visage 

Ces malh. écrivains 

Et toi, malh. diadème 

Malh. homme que je suis 

Dicter une malh. lettre 

Des prophètes divins malheureux 

homicide. 

Concurrent malheureux à cette place insigne,  

votre orgueil l’attendait. 

Facilité malheureuse 

Mémoire — 

Passion — 

Une conduite —   

«   époque —   

«   guerre —   

«   vie — 

Le pays malheureux 

Cet esclave, sa mort, ce billet malheureux 

 

Ces pièces malheureuses 

Tes conseils malheureux 

Il a la main malheureuse    

a remercié Dieu . . . . .    

de l’avoir faite reine malheureuse. 

 

65) Valahányszor nyelvünktől kölcsönöz példát Sz., mindig botlik benne. Ex uno . . . . . 
66) Hivatkozhatni a Szentírás latin fordítására is, melyen épült az úgynevezett Vulgata és a 

melyből inductio útján bizony nem lehetne kihalászni az ige hátultétele szabályát. Már pedig az 

a fordítás az akkor élő latin nyelven van szerkesztve. 
67) Látni fogjuk alább (93. §.), hogy a mit itt «megfontolt nyugalom»-mal jellemez, másutt 

(93. §.) a verbum finitum i g e n  k o r a i  k i s z a l a s z t á s á n a k  tulajdonítja. 
68) Ismét egy légből kapott «támaszpont»: a mondat egy tagjának elsietett «kiszalasztása», 

vagy Széchenyiként a «pisztolynak igen korán való elsütése». 
69) Könnyű biz’ azt és már tudjuk, miért helyezik a neolatin nyelvekben mindjárt a sujet 

után a verbum finitumot, mind egyszerű, mind szerkesztett alakjában (tu l’a voulu George 

Dandin). Csak az a bökkenő, hogy a neogermán nyelvek is ugyanazt teszik. Már pedig G. maga 

írá korábban, hogy «azonegy jelenséget nem kell egyhelyt így, máshelyt amúgy magyarázni». 
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70) A rhythmikai kényszert nem is említve. Ennek egyébiránt kelleténél sokkal többet 

tulajdonítnak. Merem állítani, hogy a poetica úgynevezett «licentiák» sohasem nyelvellenesek. 
71) «Tunc primum hiematum sub pellibus: taxata stipendio hiberna: adactus miles sua sponte 

iureiurando, “nisi capta urbe remeare. (Flor. I. 12.). [38] 
72) Puska- vagy ágyúgolyó, vagy eldobott kő igenis á t halad a levegőn, de a szélvitte tollú a 

levegővel együtt halad, de nem halad á t  r a j t a, azaz nem hasít útat közte magának mint a 

golyó stb. Ismétlem, hogy physicai hasonlatokkal csak az élhet biztosan, a ki  t u d j a a 

physicát. 
73) (A régi) Erdélyi Múzeum. II. füz. 114. l. 
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SZÓREND ÉS ACCENTUS. 
 

(Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1888. jan. 2-án tartott ülésében.) 

 

gaur gauh k#madugh# samyak prayukt# smryate budhaih  

dushprayukt# punar gótvan prayoktuh sa iva śansati 1
) 

(Sanskr. költő.) 

 

 

§. 1. Nem szükség mondanom, hogy bármennyire előrehaladt míveltségű 

nemzetnek is érdekében áll a külföldi irodalmakat szemmel tartani s netaláni 

hiányait azok bőségéből pótolni. Nem, kivált nálunk, a hol a keresetnek ezt a 

nemét tán kelletinél is sűrűbbben gyakorolják. Lám, hogy egyebeket elhallgassak, 

iskolai tankönyveink nagyobb része (bevallott vagy be nem vallott) fordítmány, s a 

ki eredetiség követelményével lép fel, szintúgy kötelesnek érzi magát számolni, 

minő idegen kalaúzokkal vezérelteti magát. Sietek megjegyezni, hogy nem magát 

a dolgot, az – úgyszólva – kikerülhetetlen kölcsönzést hibáztatom, hanem egyfelől 

a túlzást, másfelől a kölcsönzött tőke használata módját. Az első pont nem igényel 

magyarázatot, de a másodikat igen is kell egy kicsinyt világosítni. A tőkét nem 

azzal teszszük gyümölcsözővé, hogy – mint a takarékpénztárak és kisegítők – a 

kisebb kamatra kölcsönzött összeget nagyobbra adjuk ki, hanem azzal, ha realiter 

termelő vállalatokba fektetjük. A tudományos kölcsön felhasználása czélszerű 

feldolgozásában, körülményeinkhez szabásában áll. Halljuk csak mit mond egy 

régi tekintély – Plutarchus, – a kinek szavait melegen ajánlom tudományos íróink 

figyelmébe. Intését engedjék meg, hogy Xylander latin fordításában közöljem. 

Hiszen a kiknek írok, meg kell hogy értsék. 

«(. . . . illos) hortor, ut cum capita rerum animo complexi fuerint, ipsi suo 

marte reliqua apponant, memoriaque inventionem quasi manu ducant et 

orationem alterius veluti initium et semen accipientes enutriant atque augeant. 

Non enim ut vas ita mens quoque impleri opus habet: sed fomitem tantum et 

alimentum (sicut materia incendenda) requirit, quo incitetur ad inveniendum et ad 

veritatis indagationem feratur. Sicut ergo fatuus sit, qui a vicino ignem petens 

invento ibi splendido foco semper adsideat et se calefaciat, ita si quis ad alium 

accedens discendi causa, non existimet suum se peculiare sibi lumen debere 

accendere in sua mente, sed gaudeat auditione eaque se oblectans magistro 

semper adsideat, is ruborem quidem nitoremque opinionis quondam audiendo sibi 

                                                 
1
 A szabatosan szerkesztett beszédről azt mondják az eszesek, hogy Kámadhuk tehén; a rosszul 

szerkesztett pedig a szerkesztőnek mintegy baromságát nyilvánítja. (Kámadhuknak nevezi az 

indus mythologia azt a tehenet, melyből kéje kedve szerint fejhet birtokosa mindent a világon.) 
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parat, sed internam animi aeruginem flammis non excoxerit neque caliginem luce 

philosophiae dispulerit. Si igitur alio praecepto usus est ad rectam audiendi 

rationem, oportet certe nos huius, quod modo exposui, memores simul cum 

discendo inveniendi exercere facultatem; ut, quum statuerimus principium recte 

vivendi esse recte audire habitum nobis non sophisticae ostentationis aut nudae 

cognitionis, sed animo impressum philosophicumque paremus.»
2
) [1] 

2. §. Ezt az intést, melyet nem Plutarchus mondott ki sem elsőben, sem 

utoljára, de az ő szavai fejezik ki gondolatomat jobban, mint én bírnám – ezt az 

intést, mondom, aligha vették tekintetbe azok a tudós íróink, a kik abban jártak, 

hogy azt az aránylag új tudományt, a melyet egyik nevén összehasonlító 

nyelvészetnek (philologie comparée) hívnak, irodalmunkba békebelezzék, sem 

azok, a kik ama tudomány resultatumait némileg feldolgozni, nevezetesen saját 

nyelvünkre alkalmazni törekedtek. 

Elsőben is megjegyzem általában, hogy ama tudománynak fordítással 

eszközlött átültetése füstbe ment fáradozás; mert az csupán csak tűzetes 

nyelvészeknek szól, ezek pedig az eredeti számos munkákból megértik a 

tudományt és biztosabban használhatják az eredeti forrásokat, mint a 

természetesen tökélytelenebb fordításokat. E szerint hát csak alkalmazásáról 

szólok. 

A kik nálunk ebben munkálkodtak, nem lehet mondani rólok Plutarchussal, 

hogy «capita rerum animo complexi fuissent». Nem vették ugyanis kellő 

tekintetbe, hogy: 

1. A szóban forgó tudomány egyenesen csak az úgynevezett flectált nyelveken 

s még ezeknek is csak árja-csoportján alapult és épült; tehát átalánosításai is 

további és mélyebb vizsgálódások nélkül csakis azokra alkalmazhatók. Hogy 

többet ne említsek, vegyük számba, mennyire különbözik az alapfogalom: a 

g y ö k , a flectáló nyelvek két csoportjában, az árjában és a semi félékben. 

2. A hasonlító nyelvészet állítmányai és rendszere fejlődésökben, 

jelentéseikben, grammatikáikban jól ismert öt nyelvből: a szanszkritből, görögből, 

latinból, germánból és szlávból vannak gondos inductióval kihozva, mondhatni, 

merítve s csak azután alkalmazva a kevésbbé kitanult és tanulható ó és új persa, 

thraciai, illyriai, kelta csoportokra. 

3. Voltaire sarcasticus értelmezésével – «a philologia az a tudomány, melyben 

a consonansok keveset, a vocalisok semmit sem érnek», – merőben ellenkezőleg a 

linguistikában épen csak a consonansok és vocalisok érvényesek, úgy hogy a 

tudomány csupán a betűkkel, illetőleg a hangokkal vesződik. A szavak értelme 

háttérbe szorúl s öszszerendezésök szóba sem jő. Hiszen tudva van a tudomány 

egyik elsőrendű csillaga, Grimm W. nyilatkozata, mely szerint a «syntaxis alig is 

tartoznék a grammatikába». 

                                                 
2
 Plutarchi de recta ratione audiendi. Ed. H. Steph. p. 48. B. 8. sqq. Ed. Reiske p. 181–182. 



 

467 

 

4. A testvér nyelvek eszméjét a latin nyelv leányai (= román nyelvek) keltették, 

de megfelelő jelenség a nyelvek egész territoriumán nem mutatkozik. A 

testvériség eszméjéből fejlődött későbbre a nyelvrokonság tágabb fogalma. De 

ennek képviselőit megint csak az árja nyelvek terén mutathatni ki biztosan. Hogy 

pl. az arab és héber, vagy a finn és magyar a rokonságnak minő viszonyában 

állanak, azt még egy nyelvész sem döntötte el, sőt tüzetesen, tudtomra nem is 

vizsgálta. 

5. A szanszkrt grammatika, melynek megismerése és tanulmánya nyugat 

nyelvészeinek a XVIII. század közepe táján új világot gyújtott, volt az a mag, a 

melyből kelt ki a hasonlító nyelvészet csemetéje. 

Ebből ugyan igen sokat tanulhatni a nyelv alkatáról, de csak kritikai 

megválogatással. Még a külföldi tudósokról sem mondhatnám, hogy válogatásuk 

épen mindig szerencsés lett volna. Fölvettek olyat, a mire nem volt szükség s nem 

vették azt a hasznát egy s másnak, a mi kellett volna. Ilyen pl. a szótárak 

rendezése, mely az indiaiaknál a törzsökre és változásaira van alapítva. Mennyi 

világot vetne a szavak változásainak, sőt értelmének is felfogására, ha ehelyett: -

amo, -are, -ave, -avi, -atum, csak ennyit kellene megtanulni: am (gyök), = # 

(conjug. jellemző); miből következik, hogy a törzsök amâ, mely az egész 

conjugatiójában, sőt derivativumaiban is, igen csekély és megokolható kivétellel, 

minden alakjában ott van a szónak. 

3. §. Hadd vegyük már számba, miként bántak el nyelvészeink az új 

philologiának nyelvünkre való alkalmaztatásával. 

Des Cartes azt a tanácsot adta, hogy ha az ember valamit meg akar tudni, 

helyezze magát legelőbb is a tudatlanság – a tabula rasa [2] – állapotába, t. i. arra 

a tárgyra nézve, a miről lehető teljes ismeretet kiván szerezni magának. Ha 

nyelvészeink ezt a javaslatot szivökre veszik, első vallomásuk az lesz vala, hogy 

nem tudják, m e l y i k  n y e l v c s o p o r t b a  t a r t o z i k  a  m a g y a r . Erre a 

kérdésre a «hasonlító nyelvészet»-ből kielégítő feleletet nem meríthettek, mert a 

beszédnemek általános tulajdonságai, mint a fölebbi 1. pontban emlegettem, csakis 

egy csoport fajaiból vannak kifejtve. De éppen ez okból lett volna első 

kötelességök nyelvészeinknek, hogy megvizsgálják apróra, bizonyos 

jellemvonások nem illenek-e nyelvünkre? De ezt nem tették, hanem a kérdést 

eldöntöttnek tekintve, ráfogták, hogy a magyar «agglutinált» nyelv. 

No már én nem mondom az-e vagy nem az, mert csak formaliter
3
) szólok a 

dologhoz, és így tekintve világos, hogy kellő vizsgálat nélkül helyezték 

nyelvünket abba a csoportba, a mely – vonatkozva a 2. pontra, – oly nyelvekből 

áll, a melyek ismerete ama linguisticának alapul szolgáló öt nyelvéivel nem 

mérközhetik, s a melyeket az, mint maradékot vagy éppen szemetet, amúgy 

lapáttal hányt össze. 

                                                 
3
 A M. Nyelvőr azt állítja, hogy a «kép» azt is teszi: forma. Következőleg formalitert úgy is 

fordíthatnók: kép szerint. – Jó a ki szereti. 
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Hibáztak nyelvészeink a 3. pont ellen is, nem vevén fel a nyelveket jellemző 

vonások közé syntacticai tulajdonságaikat, sőt a finnismus feje – hol, hol nem, 

nem tudom idézni – nyiltan tiltakozott ellene. 

Nem tárgyalták továbbá a 4. pontbeli kérdést is. Utoljára, azt sem tetszett 

senkinek tűzetesen vizsgálni, mik azok az új eszmék, a melyeket a szanszkrt 

grammatika a nyugati világ philologiájában forgalomba hozott, és mennyiben 

alkalmazhatni azokat nyelvünkre. 

Ezek szerint én a thesisemet, hogy nyelvészeink a hasonlító nyelvészetnek nem 

vették oly hasznát, a milyet lehetett és kellett volna, jórendin kimutattam. 

4. §. De akár volt, akár ha nem lett is volna az emlegetett tudomány, 

kötelességök lesz vala grammatikusainknak a magyar nyelv alkatát mélyebben és 

terjedelmesebben vizsgálni, és túltenni magokat azokon a fogalmakon, melyeket a 

Donatus és Priscianus rendszeréből tanultak. Lám a panditák és görög nyelvészek, 

a kik idegen nyelveket nem ismertek, sőt nem is tartották nyelveknek – mint a 

«barbarus» és «mléccsha» szavakból is kitetszik,
4
) – oly nyelvtanokat s 

philologiai értekezéseket írtak, melyeket a legmodernebb nyelvész sem hagyhat 

figyelem nélkül, mert tudományának alapja azokban van megvetve és az illető 

nyelvek alkatát, jellemző tulajdonságait kitanulhatja belőlök. Holott magyar 

nyelvtanainkban nyelvünknek nem egy lényeges sajátságát az idegenek nem 

lelhetik meg, s a magyar is, a ki tovább lát az orránál, hasztalan keresi bennök.
5
) 

Egy ily sajátságról szándékom, a t. Akadémia engedelmével, értekezni. 

5. §. Az accentus . . . . már kimondására is – nem látom, mert rossz a szemem – 

de gondolom, hogy némely száj mosolyra, némely szemöldök ránczra huzódik. 

Hisz e bizony nem új tárgy; de mivel iskolai tankönyveinknek aránytalanul 

legnagyobb részében távollétével tündöklik, és a mely ritka esetben szólanak is, 

hiányosan vagy hamisan, általában elégtelenül tanítnak róla; aztán mivel e helyen 

lőn nem régiben kimondva, hogy «a szórendet a hangsúly n e m  

s z a b á l y o z z a  . . . a szók elrakásának a hangnyomaték nem szolgálhat 

a l a p j á u l », szükségesnek látom a rágalmazottnak védelmére kelni s 

egyszersmind fontos voltát és igazi szerepét kimutatni. 

Nem teszem kérdésbe: «mi az accentus?» Ámbár nem egészben az levén tárgya 

értekezésemnek, egyet kellene értenem t. hallgatóimmal a szó jelentése felől. 

                                                 
4
 Eszembe jut itt u. Horvát István ötlete, mely szerint a «német» nevezetet, a néma szótól 

származtatja, mintha t. i. a magyar azt a nemzetet, minthogy nem értette mit beszél, «némá»-

nak gúnyolta volna. Pedig, mint historikus előtt, alig lehetett elrejtve az, hogy nemetes, germán 

törzs említve van Caesarnál, Pliniusnál, Tacitusnál. 
5
 Ez előtt mintegy 40 esztendővel némelyek, – nyelvészek s mások, – azt találták mondani, 

hogy a magyar «eredeti» nyelv. A mi magasabb polczon ülő philologusaink azt az itéletet 

nagyon nevetségesnek találták s ki is gúnyolták. Szerintem méltatlanul, mert a kik azt mondták, 

azoknak a román nyelvek forogtak eszökben, a melyeknek latinból származása világos és 

ismeretes tény. Az állítás hát csak annyit tett, hogy a magyar nem «leány nyelv». S csakugyan 

bajos is volna az anyját kimutatniok az ez idő szerint uralkodó nyelvészeknek. 
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Ámde azt csak definitióval tehetném, definiálni pedig – Kant szerint
6
) – az 

accentust, mint empiricus fogalmat, lehetetlen. Tehát csak fel kell tennem, hogy 

úgy a mint közhasználatban van, eléggé egyetértünk felőle. Azt sem bizgatom, 

vajjon helyesek-é egészen a hangsúly vagy hangnyomaték szavak:
7
) elég tudnunk, 

hogy egyértelműek az «accentus»-sal. Nem ez az egy új szavunk van – milyen pl. 

a «kedély» (= Gemüth) is – melyet tulajdonképp csak úgy értünk meg, ha 

visszafordítjuk arra az idegen szóra, a melyet helyettesítnek vele íróínk. 

Nos hát értekezésem czélja az accentus és szórend közti viszonyt, a hogy 

nyelvünkben mutatkozik, tisztába hozni. 

6. §. A s z ó r e n d , melyet megint szükségtelen, hogy értelmezzek, a 

különböző nyelvekben különböző fontosságú. Merőben h a t á r o z o t t  és 

n é l k ü l ö z h e t e t l e n  az egytagú (ragatlan) chinai nyelvben; jórendin 

közönyös reánk nézve, és ha nem volna is, ki nem talált szabályú a teljesen 

ragozott, holt nyelvekben, a szanszkrtban, görögben, latinban; kisebb nagyobb 

részben határozott és szabályzott a mai leánynyelvekben (románokban, németben, 

angolban), melyeknek ragjai, illetőleg flexiói több-kevesebb mértékben részint 

elkoptak, részint elenyésztek. Az u t o l s ó  (3) r o v a t b a  t a r t o z i k  a  

m a g y a r  is, de nem azért, a miért a felhozott nyelvek, hanem mivel n e m i  

r a g j a i  n i n c s e n e k  s az adjectivumoknak viszonyragjai is csak bizonyos, 

meghatározott esetekben vannak; még pedig nem kopás vagy elenyészés 

                                                 
6
 Kant Logikája 103. §-ában olvassuk: «U n m ö g l i c h k e i t  e m p i r i s c h  

s y n t h e t i s c h e r  D e f i n i t i o n e n . – Da die Synthesis der empirischen Begriffe nicht 

willkürlich, sondern empirisch, ist und als solche niemals vollständig sein kann, (weil man in 

der Erfahrung immer noch mehr Merkmale des Begriffs entdecken kann), so können empirische 

Begriffe auch nicht definirt werden». – Hogy miféle fogalmakat lehet hát definiálni? azt nem 

mondja meg a criticus philosophus. 
7
 Az imént idézett tiltakozás ellenére is megpróbálkoztak a nyelvészek az accentus 

értelmezésével. Mindnyájoké csaknem azon szókkal oda megy ki, hogy «egy szó bizonyos 

csipetének (syllaba) hangosabb kiemelése». – Syllaba, quæ attolli debet accentum habet. 

(Gramm. lat.) [3] – Accentus est . . . . . orationis elatio (Diomed. 2, p. 425.) [4] – Accent . . . . 

besteht in der grössern Erhebung der Stimme (in einer Sylbe) Heinsius Wtb. – Élévation de la 

voix sur une syllabe dans un mot. (Littré, Brachet. gramm. hist.) – An inflection of the voice, 

wnich gives to each syllable of a word its due pitch . . . . (Encycl. Dictionary). E szerint úgy 

látszik, hogy az acentust, – t. i. a melyről itt szó van, – inkább h a n g e m e l e t n e k  mint 

«hangsúly»-nak kellene nevezni. Igen, de azt is látjuk másfelől, hogy mindenik módosítja is a 

definitióját: – « . . . . vocis intensio» (Diom. ib.) – «Die B e t o n u n g  ist nicht nur die den Laut 

begleitende Hebung . . . . der Stimme, sandern auch Belebung derselben». (Koch deutsche 

Gramm. §. 36.) . . . C’est à dire intensité donnée à une syllabe relativement aux autres.» (Littré) 

– «Dans tout mot de plusieurs syllabes, il y en a toujours une sur laquelle on appuie plus 

fortement que sur les autres.» (Brach. gn. h.) – «(Accent) the laying of particular stress upon a 

certain syllable . . . . of a word.» (Encycl. Dict.). – Ezeket tekintve a «hangnyomósítás» vagy 

egyszerűen: «nyomaték» megmaradhat. Annál inkább, mivel az egykori tanár a görög betűket 

tanítván, midőn egyik hallgatója nem mondta ki kedvére a 2-ik betűt, így szólítá meg: nyomja 

meg ked azt a betát! Az adoma tovább is megy, de nem ide való. Csak azt akartam vele 

kimutatni, hogy a «nyomaték» stb. nem új keletű szó. 
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következtében hiányzanak, hanem a nyelv alkatánál fogva. Az elrendezés elve sem 

az, a mi az említett nyelvekben, u. m. a szavaknak alaktani rovatolása; hanem a 

m a g y a r b a n  a  h a n g s ú l y  a  k u l c s a  a szórendnek. 

7. §. «Nem!» azt mondja a «Szórendi tanulmányok» már érintettem szerzője: 

«a hangsúly nem foly be a szórendre». És kevés sorral alább ezt olvassuk: «A 

magyarban különösen az teszi fontossá a hangsúlyt, hogy az erős accentussal 

n a g y r é s z t  együtt jár az a bizonyos meghatározott szórend, a melyben az ige 

mindannyiszor követi az illető szót, vagy több szóból álló kifejezést stb.»
8
) Hiszen 

ez világos ellenmondás. Mert ugyanis
9
) ha «az accentussal együtt jár a szórend», 

amannak befolyásának kell lenni emerre, valamint a tábornoknak a «vele járó» 

hadsegédére. 

«Igen hamar itél ön», közbeszól az értekező, «mert olvassa csak tovább a 31. 

lapon: ,Élő beszédben a szórend és a hangsúly, úgy együtt teremnek, mint az 

ikertestvérek; de az utolsó mindenesetre az ifjabbik‘». 

Olvasom hát, de azt is beléje, hogy nemcsak nem kisebbíti, hanem növeli az 

ellenmondást; mert itt már a mérséklő «nagyrészt» is el van hagyva. Az ellen 

pedig, hogy csak «élőbeszédben» mutatkoznék az «ikerség», egyenesen 

tiltakozom, mert azt nem tekintve, hogy az írott beszédnek némi felsőbbséget 

tulajdonít értekező – (a mivel csak Quintilianus mondatát állítom szembe: «Mihi 

unum atque idem videtur bene dicere ac bene scribere; neque aliud esse oratio 

scripta, quam monumentum actionis habitae.» [5]) – lehetetlen, hogy más elve és 

szabálya legyen a szórendnek az írásban és más az élőbeszédben. És nem teszi 

lehetővé az a bunkó, melylyel a hangsúly tekintélyét agyon akarja ütni (ért.): «Hát 

kottából tanuljuk a magyar szórendet?» Aggodalma a Petőfi «Juhászát» juttatja 

eszembe: 

 

Elkeseredésében mi telhetett tőle? 

Nagyot ütött botjával a szamár fejére! 

 

De bizony se Fogarasi, se én nem nyújtjuk a fejünket oly türelmesen akárki 

botja alá, s ha tennők is, a bot törnék belé. Hiszen a juhászlegény, ha azt akarja 

énekelni: «Hortobágyi pusztán fuj a szél», nem fujja: «A virágnak megtiltani nem 

lehet» nótájára s mainap nem éneklik a népdalokat német dallamokra, mint a 

Csokonaiéival cselekedték hajdan. S a magyar betyár vagy a székely góbé épen 

oly hibátlanul rendezi a szavait s alkalmazza az «együttjáró» accentust, mintha 

«kottából» olvasná. Ez az igazi «kotta» pedig inkább a miénk, mint az, a mivel ért. 

kinálja a magyarul írni akarót, t. i. hogy «a  s z ó k  r e n d é t  m i n d e n e k  

e l ő t t  n y e l v t a n i  é r t é k ö k  h a t á r o z z a  m e g », és a mit annak rendén 

                                                 
8
 V. ö. az értek. 13. l. «Tagadhatatlan . . . hogy a magyarban a fogalmak nagy részének erős 

hangnyomatékával mindannyiszor együtt jár az igejelezte nyomosítást kitüntető szórend.» 
9
 Ez a pleonasmus nincs meg a M. Ny. szótárában, de meg van ám a nyelvben. 
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tűzetesen fogok szellőztetni. Most csak annyit, hogy legyen bár igaz, hogy: «A 

szó, mire kimondom . . . már is ott van a maga helyén, úgy, hogy habár egy 

pillanat művének tetszik is az egész, a hangsúly mégis csak utána teremhetett a szó 

sorakozásának», ez az állítás pontosabban talál ért. «kottájára», t. i. a «nyelvtani 

érték»-re, melynek «fürkészése» nem »pillanat» műve, hanem húzamos idővel 

«teremhet» gyümölcsöt a szó sorakozása után. 

8. §. Hanem most első dolgunk tisztába hozni, hogy mit értek én a mi 

«kottánk» alatt. 

Elsőben is azt kell nyilvánítnom, hogy én soha sem állítottam – sőt merem 

mondani, Fogarasi sem – azt, hogy «a hangsúly b e f o l y  a  s z ó r e n d r e », 

vagy mint másutt sejteti ért. hogy «hangsúly s z a b á l y o z z a  a  

s z ó r e n d e t » mint tagadásaiból (13. és 26. l.) lehetne következtetni. Ha azt hiszi 

ért., német szólammal mondva: «gyökeresen félreértett». Mind én, mind Fogarasi 

egy t é n y t  fedeztünk fel csaknem azon időben, t. i. hogy a magyar mondatban az 

ige előtti szót (vagy szólamot) accentuálni szokták, és hogy ebben a tényben rejlik 

a szórend titka a magyarban. Világos, hogy ez a közönségesen ismert élő-

nyelvekéitől különböző szokás bizonyos természeti törvényen vagy törvényeken 

kell hogy alapuljon, és ez a törvény «szabályozza» mind a hangsúlyt, mind a 

szórendet, nem pedig ezek egyike a másikát. Ezt a törvényt «fürkészni» volt hát 

tudományos kötelességünk. Meg is kezdettük, mindenikünk a maga módja szerint, 

és eljutottunk legelsőben is a ténynek arra a kiszélesítésére, hogy az accentus 

n e m  c s a k  az ige előtti szólamra, hanem olykor magára az i g é r e  is e s i k . 

De itt már elvált az útunk. Megmondom miért. Fogarasi az «ige» alatt nem csak 

magát a tulajdonképpi igét, hanem az úgynevezett igekötős igét is értette; holott én 

az «igekötőt» éppen oly önálló adverbiumnak tartottam és tartom s állítom, mint a 

többit, mint: jól, rosszul, szépen, lassan, hamar, tegnap stb. Annál fogva F. e két 

mondatot: «Az almafa v i r á g z i k » és az «almafa k i v i r á g z o t t » egy kalap 

alá húzza s azt állítja, hogy mindenikben az igén van a hangsúly, holott én ezt a 

kettőt párhuzamozom: «Az almafa k i-virágzott» és «Az almafa g a z d a g o n  

virágzott», minthogy mindenikben az ige előtti szón van a hangsúly. Ebbeli 

felfogása, mely sajnos, hogy nem csak az övé, hanem talán minden nyelvészünké s 

velök értekezőé is, oly zavart okozott Fogarasinál, melyből egész értekezése 

(«Euréka») folytán nem bírt kitisztulni. 

Ezentúl már csak a magam útját követem s igyekszem a hangsúly és szórend 

közti viszonyokat kideríteni. 

9. §. A  m a g y a r  m o n d a t b a n  a z  i g e  e l ő t t i  s z ó  v a g y  

j e l z ő j e  e l s ő  t a g j á t , o l y k o r  a  c s u p a s z  i g é j é t  i s ,  

a c c e n t u á l n i  s z o k t á k .  

Ez világos, egyszerű s tagadhatatlan tény,
10

) de mily sok kérdés füződik hozzá. 

                                                 
10

 Úgy látszhatnék, mintha tagadná S z i n n y e i , mikor azt írja (M. Ny. Rendszere 7. l.) 

«Beszéd közben nem minden szónak hangsúlyos az első szótagja, mert rendesen több szót 
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Legelső az, hogy hát «mi a mondat?» 

Ha ezt kérdjük, különb-különbféle feleleteket kapunk rá. Pl. három csoportba 

rendezve a következőket: 

a) «Die Darstellung eines Gedankens in Worten ist ein Satz.» (Koch, deutsche 

Gramm. §. 211.) 

«A mondat valamely gondolatnak szavakkal való kifejezése.» (Szinnyei M. Ny. 

Rendsz. 49. § ) 

«A mondat olyan íze (sic) a beszédnek, mely valamely gondolatot fejez ki, még 

pedig vagy . . . élőszóban vagy . . . írásban». (Király P. Magy. Ny. 6. l.) 

b) «MONDAT, . . . . a kimondott szóknak bizonyos értelmet kifejező s 

egymással szorosan összekapcsolt öszvege.» (M. Ny. Szót.) 

«PHRASE, . . . Assemblage de mots formant un sens complet«. (Littré Dict.) 

c) «(Satz) . . . uneigentlich ist der Satz, in der Denklehre, ein durch Worte 

ausgedrucktes Urtheil.» (Heinsius d. Wtb.) 

«(MONDAT) . . . . Különösen észtanilag, szókkal kifejezett gondolat, mely 

észtani itéletet foglal magában.« (M. Ny. Szótárában.) 

«Satz, im g r a m m a t i s c h e n  S i n n e  i s t  der sprachliche Ausdruck der 

Verbindung zweier Vorstellungen als Subject und Prædikat.» (Brockhaus. Conv. 

Lex.) 

No már ha valaki ezeket az értelmezéseket a «Mondat» vezérszó nélkül 

olvasná, bírná-e képzelni, hogy az a), b) és c) csoportok azon egy fogalmat akarják 

jellemezni? Azzal együtt olvasva pedig, minthogy mind a három más jegyeit adja 

a fogalomnak, csak két eset lehet, t. i. vagy találók a jegyek s akkor mindenikök 

hiányos; vagy némelyikök hamis és így is rosszak az illető definitiók. 

Megkimélem a t. hallgatóságot külön kritikájoktól s csak annyit következtetek, 

hogy egy olyan értelmezés nélkül, a mely minden «mondatot jellemezzen, de 

semmi egyébre ne illjék, szűkölködünk. Nekem pedig különösen szükségem van 

reá, már csak azért is, hogy rendithetetlen alapul szolgáljon annak, a mit ezentúl 

akarok mondani kitűzött czélom elérésére. Ilyennek tartom a következőt. 

9. §. A m o n d a t  oly szavak rendszeres csoportja, melyeknek egyike 

cselekvényt vagy állapotot gondoltat, a többiek pedig a cs. vagy áll. körülményeit. 

Ne hogy következetlenségbe láttassam esni, hogy nétalán empiricus fogalmat 

értelmezek, miután föntebb (5. §.) annak lehetetlenségét vallottam Kanttal, sietek 

kimagyarázni, hogy a mondat csinált fogalom, a milyenek a természetrajzban a 

                                                                                                                           
ejtünk egybe s ennek a hangtani egységnek első szótagját ejtjük nyomatékkal, a többit 

nyomaték nélkül . .» A «rendesen egybeejtett több szó» alatt t. i. a «mondat»-ot érthetni, mely 

hiedelmünket megerősíti az, hogy példái mind mondatok. A félreértést a rossz stylus okozza, és 

csak a 36. lapon tudjuk meg, hogy «a hangtani egység» = «az egész jelzős vagy névutós 

kifejezés»; tehát nem mondat, hanem csak tagja. Stylust említve, rosszalom ezt is: «a s z ó nak 

az első s z ó tagja». Vagy talán helyesli valaki ezt: «A nőstény o r o s z l á n nak nincs 

oroszlánserénye?» Vagy a Nyelvőr nyomán ezt: «Fogd meg az e k é nek mind a két 

e k e szarvát». 
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species, genus, familia. [6] Az ilyek definitiói teljesen határozottak, 

hibáztathatlanok és alkalmazhatók. A mi t. i. a kitűzött proximum genus [7] alá 

nem tartozik, vagy a miből a specifica differentiák [8] közűl csak egy is hiányzik, 

nem tartozik a fogalom körébe (sphæra) se. Értelmezésem tehát 

megtámadhatatlan, s ezt a többiekről nem állíthatni. 

Definitióm magyarázatát folytatva: 

A cselekvést vagy állapotot gondoltató, tehát jelölő s z ó  az i g e, melyből 

magából is állhat a mondat. Pl. «villámlik», «dörög», «havaz», «fagy», az olasz, 

latin, görög, szanszkrit impersonálék. 

«Ismét következetlenség!» – szólítnak meg, – «hisz e g y  s z ó  nem 

c s o p o r t ; tehát a definitióban hibás a proximum genus!» Mire csak azt felelem, 

hogy alkalmilag egy szó is viselheti egy csoport képét, mint a természetrajzban 

sokszor e g y  species a genusét. 

A körülményeket jelölő szavak közös neve legyen: i g e m e l l é k
11

) 

(adverbium, széles értelemben). Egyenként az e j t é s e k  (szorosan odaszámítva a 

n e v e z ő t ), az e l ő l - vagy u t o l j á r ó s  szavak, nem csak a nevek (pl. Bécsben 

j á r t a m b a n  vagy jártam után), infinitivus, a nyelvtanokban úgynevezett 

adverbiumok, az «igekötők» és a conjunctiók (t. i. a melyek mondatokat 

kapcsolnak). 

Az i g e m e l l é k e k  egyszerűek vagy csoportosak (szólamok). Tovább mind 

az ige, mind bármiféle m e l l é k e  kettejével, hármával is járhat, a mit én 

«halmozásnak»-nak (t. i. részek ismétlésének) nevezek: pl. «Nyihog, kapál, rúg, 

vág Toldy paripája.» (Ar.) – Az utolsó időkben támadott veszedelmes tanítók 

kevélyek, káromlók, békességtelenek, szidalmazók, árulók, és vakmerők lesznek.» 

(P. P. Kal.) – «Luther Márton is az Sz. Lélek beszédét megemendálá és az Sz. Irást 

megcsáválá, magától hozzáadott szókkal szaporítá.» (P. P. K.) – Az ismétlés a 

mondat egységét se nem zavarja, se nem csökkenti. 

Meg kelle említnem azért, hogy nyelvészeink az ismétlős mondatok ügyében 

még csak a csuklásnál vannak,
12

) és «öszszevont mondatok» neve alatt tárgyalják, 

holott mestereik is, a németek, már elhagyták azt a ferde felfogást. – «Die 

Satzverbindung, die ein oder mehrere Satzglieder mit einander gemein hat, heisst 

ein Z u s a m m e n g e z o g e n e r  S a t z . (Koch, 1849.) Ellenben: «Jeder der 

Satztheile ist entweder nur e i n z e l n  da, oder m e h r fach vorhanden». 

(Götzinger, Deutsche Sprachl. 1873.) 

                                                 
11

 A mily ferdeség volna az «igemellék»-et mellékigének, épen oly ügyetlenség az adjectivumot 

«melléknév»-nek keresztelni. Tudom én, hogy a latin «nomen adjectivum» szolgai fordítása, de 

az nem teszi jóvá a hibát. 

Legyen hát az «Adjectivum» mint a francziáknál s másutt substantivumnak véve = 

n é v m e l l é k . A «nomen substantivum» pedig egyszerűen: név (fr. nom.). – A «főnév» 

(Hauptwort) maradjon a németség imádóinak. 
12

 A «Színlett Catalani» (dalos vígjáték) egyik dialogusából vett közmondás, mely tökélyesen 

megfelel a német: «Ueberwundener Standpunkt» szólamnak. 
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10. §. Értelmezésem minden nyelvre illik, de valószínű az is mindenikökre 

nézve, hogy a beszélő a mondatban legalább egy szótagot accentuál. Ennek a 

ténynek nevet is adott a német nyelvészet, t. i. ezt, hogy Satz-accent, és magyarul 

is bizvást nevezhetni: m o n d a t s ú l y nak, felesleges lévén a «hang» beiktatása. 

A többiek a németeken kivül összekeverik az emphaticus és rhetoricus vagy 

oratoricus accentussal, melytől csakugyan néha bajos is megkülönböztetni. És 

még bajosabb bizonyos nemzetnél, még ha oly ismeretesek vagyunk is, nem csak 

írott, hanem beszélett nyelvével is, a mondatsúlynak bár létét, nem hogy helyzetét 

vagy plane szabályait kipuhatolni. Felszólítom magyar nyelvész atyánkfiait, kik 

között német is van, hogy mondják el a németről, hogy vajjon a mondó önkényére 

és gerjedelmeire van-e egészen hagyva, hogy a mondatnak melyik szavára ejtse a 

hangsúlyt, vagy van valami rendtartás vagy törvényforma a dologban? Mert én 

megvallom, hogy a könyveikből nem bírtam végire járni. Mondják csak meg 

finnistáink, hogy létez-e mondatsúly a szuomiban? Hiszen a született finn sem 

tudott jómóddal felelni abbeli tudakozódásomra, sőt azt hiszem, nem is bírtam 

megértetni kérdésemet vele. Nem csoda, hiszen nyelvünk – idő szerint – első 

grammaticusának «Erdősi»-nek sem ötlött eszébe, hogy ilyes valami volna s utána 

300 esztendővel kellett nekem fölfedezni, s azután négygyel Fogarasinak 

kihirdetni a mondatsúly létét és helyzetét. Emennek is «Eurekája» viszhang nélkül 

maradt, értek. szerint, 1867-ig. 

11. §. Most már megállapított ténynek nézzük azt, a mit föntebb már említék, 

hogy a mondatsúlyt vagy az ige előtti határozón, vagy sokkal ritkább esetben 

magán a csupasz igén leljük, és hogy az ennyiben szórendet is némileg szabályoz. 

De itt is követ vet a kútba értek., midőn Szilágyi megkülönböztetését, hogy van 

«rendes» és van «nyomatos sorozat», helyes szabálynak állítja. Mert ennek, ha van 

valami értelme, csak az lehet, hogy van «h a n g s ú l y t a l a n » mondat is. 

Lehet! csakhogy én ilyent magyar szájból soha sem hallottam, és felszólítok 

mindenkit, hogy ha hallott vagy hallani fog, tudassa mentől elébb a tudományos 

világgal. 

12. §. Nos hát addig ezzel nem vesződve, hogy a hangsúlynak a szórendhez 

való viszonyáról szólhassunk, a hangsúly keletkezése módját kell előbb 

kipuhatolnunk. Vizsgálatunkat, az inductio biztos útján haladva, megint nyelvbeli 

tényekre alapítjuk. 

Az idevágó első tény az, hogy a mondó, ha bár csupán egy szóval jelölt eszmét 

is akar t u d a t n i  a hallóval, azon szónak a kiejtését bizonyos e r é l y l y e l  kezdi 

meg, azaz az első tagját accentuálja. 

A kitűzött feltétel lényeges, és számba nem vétele miatt keletkezett az a 

hiedelem, melyet nyelvészeink legnagyobb része nem csak pártol, hanem 

kategoricus állítássá is fokozott, t. i. hogy a magyarban, szintúgy mint a görögben, 

latinban, olaszban, németben, angolban szóaccentus létez. 

Ezt az állítást velem együtt az élőbeszéd merőben tagadja. A nyelvészek közt 

sem vagyok egészen egyedül, mert egy ujdonat új m. nyelvtanban ezt olvasom: «A 
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szónak, ha külön egymagában ejtjük ki, mindig első szótagját hangsúlyozzuk. 

B e s z é d  k ö z b e n  n e m  m i n d e n  s z ó n a k  h a n g s ú l y o s  az első 

szótagja . . . .» [A ritkítás enyim.] (Szinnyei, M. Ny. Rendsz. 7. 1. 13.) 

No már tudva van, hogy a szóaccentusos nyelvekben «beszéd közben is 

hallszik a szónak szokott accentusa. Ime: 

 

Exegi monumentum aere perennius, 

Regalique [enclit.] situ pyramidum altius. (Horat.) ComIII. 30. 1–2. 

[9] 

Altera die iterum stabat Johannes et ex discipulis eius duo. (Ev. Joh.) 

Chiama gli abitator delle ombr’ eterne 

Il rauco suon della tartarea tromba. (Tasso.) [10] 

I due sposi erano andati a Parigi senza commendatizia, per 

viver soli e liberi. (Barrili.) 

Ich kann si kaum erwarten 

Die erste Blum’ im Garten, 

Die erste Blüth’ am Baum. (Goethe.) 

Die Musik ist also keineswegs, gleich den andern Künsten, das Abbild der 

Ideen, sondern das Abbild des Willens selbst. (Schopenhauer.) 

O never say then I was false of heart, 

Though absence seem’d my flame to qualify. (Shaksp.) 

I can see yet without spectacles, and I see no such matter: there’s her cousin, an 

she were not possessed with a fury, exceeds her as much in beauty as the first in 

May doth the last in December. (Shaksp.) 

Már most kisértsük meg magyar mondatokat accentálni amaz állítás szerint: 

 

Hajdanában a mikor még 

Így beszélt a magyar ember. (Arany.) 

Falu végén foly a patak, 

Fejér keble csak ugy dagad, 

Dagad, dagad széles jó kedvében, 

Hogy az ég lenéz megint rá kéken. (Petőfi.) 

Másod napon ismét áll vala János, és ketten az ő tanítványai közzül. (Káldy.) 

Türhetné-e magyar fül az ily szavalást? 

Folytatom az első tény ügyét. 

Állhat a szó magára: a) az egy igéből álló mondatokban: villámlik, – szeretlek, 

– aludtunk, – esznek, – isznak, – tánczolnak. b) Felkiáltásokban: Istenem! – 

sajnos! – tolvaj! c) Ellipticus mondatokban, nevezetesen feleletekben: K. Mit 

láttál? F. csodát. – K. Hogy aludt a beteg? F. csendesen. – K. Mi színű az a virág? 

F. piros. – K. Mikor esett az eső? F. tegnap. – Megmondtad mit izentem? F. meg. 

– K. Mit tesz mensa magyarul? F. asztal. 
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Mind ezekben ama feltétel megvan, tehát az illető szavak első tagjait 

a c c e n t u á l j u k . 

Második tény az, hogy mikor az igejelölte cselekvény m i n ő s í t é s é t  vagy 

h a t á r o l á s á t  akarjuk t u d a t n i  a hallóval, a körülményt jelölő szót 

igemellék képében az i g e  e l i b e  h e l y e z z ü k  és az ige rovására 

a c c e n t u á l j u k . Pl. sűrűn villámlik, – holtig szeretlek, – mélyen aludtam, – 

csürben tánczolnak. – Az úgyn. igekötők szintoly minősítő és határoló 

(összefoglalva: specifikáló) szók, mint akármely más adverbium. Megrögzött rossz 

mai nap összeíratja az igekötőt az igével, de azért compositumoknak tartani 

tetemes hiba. 

Egymásra vonatkozó két vagy több szóból álló csoportot, melynek nincs oly 

teljes értelme, hogy a mondat rovatába illjék, s z ó l a m nak nevezek; ennél fogva 

e 2-ik tényben keletkezett hangsúlyt s z ó l a m i nak. Az iménti megjegyzés szerint 

az igekötős igék is, mint: Elaludtam, Megnyugodtál, Összevesztünk, Felfortyant, 

valódi szólamok. Az accentus bennök csak egy szóra esik ugyan, de uralma 

kiterjed az egész szólamra, mint a szótag accentusáé az accentuált nyelvekben az 

egész szóra. Die Betonung stellt das einzelne Wort . . . als ein Ganzes dar (Koch. 

D.Gramm.§. 36.). 

Az ige, melyhez az accentuálandó mellék járúl, az előtt maga volt hangsúlyos, 

de súlyát a minősítő vagy határoló szó eleibe járultával elvesztette. Annál fogva a 

szóban forgó 2-ik tényt úgy is fejezhetjük ki, hogy az ige accentusát az 

igememellék á t v e s z i , úgyszólva, e l t u l a j d o n í t j a . Ezt a kifejezést nem 

egyszer lesz alkalmam és szükségem használni. 

A specifikálás eszméje az ige nélkül szűkölködő szólamokban is otthon van. 

Csakhogy ezekben a minősítő vagy határoló s z ó j e l z ő  (epithetum), a 

specifikált pedig j e l z e t t  nevet kap. Ez a harmadik tény. Jelzők nevezetesen – 

lehető többekkel együtt – a mutató névmás; a névmellék (adjectivum); a ragatlan 

birtokos; az infinitivusra, participiumra, nomen actionisra vonatkozó igemellék; 

adjectivumot és adverbiumot specifikáló más adjectivum es adverbium; azok a 

szavak, melyekhez «is» v. «sem» járúl; ismétlődni szokott bizonyos kötőszók 

(vagy – vagy, mind – mind, hol – hol), a tagadó «nem» szócska. Példák alig 

kellenek, de nem árt egynéhány: Az a ház. Azon órában. Magas torony. Királyunk 

szobra. Csendesen ülni, ülő, ülés. Szivesen látni, látó, látandó, látás. Újra kezdés. 

Vízbe halás. Mennybe menetel. Fejedelmek ellen támadás (PPK.). Nagyon szép. 

Jó erősen. Igen nagyon. Te is. Senki sem. Nem jó. Nem igazán. Nem ember 

(Klauzál). Mind lova, mind szekere. Vagy én, vagy te. Sem barát, sem ellenség. 

(Ezeknek is egy részét compositumokká tette a tudatlanság, s használja a rossz 

szokás.) 

Negyedik tény, hogy a tárgyalt, két szavú szólamokhoz harmadik szó is 

járulhat, de ezúttal és ezentúl már csak jelző képében, mely az utánavalónak, tehát 

az egész szólamnak átveszi a hangsúlyát. Így – az iménti példákra vonatkozva: 

Ritka magas torony. Mátyás királyunk szobra. Igen szivesen látni stb. 
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Ezt az eljárást, azon feltételekkel tovább is folytathatni, – pl. Felettébb ritka 

magas torony. Dicső Mátyás királyunk szobra. – És a határt nem a nyelvtan, 

hanem csak a logika és æsthetika szabja meg. Mint szélsőséget idézek elemezve 

egy példát PP. Kalauzából: 

 

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újságok hamissága 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . hanyatlott Újságok hamissága 

elhanyatlott   «  « 

Ecclesiától elhanyatlott   «  « 

Az Római Ecclesiától elhanyatlott Újságok hamissága». 

Kimondhatni hát általában, hogy mindig a legújabb specifikáló eszmét akarja 

k i v á l ó a n  tudatni a halló a mondóval és az azt jelölő szót, ennek is első tagját, 

accentuálja, s az igemellék után az igének, a jelző után a jelzettnek és a korábbi 

jelzőknek elenyésznek az accentusai. De állíthatni azt is, hogy a specifikáló szó 

közetlenül előzi meg a specifikáltat, s hiba, ha valami idegen szó tolakodik 

közikbe. Ezzel egyszersmind az is ki van mondva, hogy rossz, ha az igemellék az 

igére vagy a jelző a jelzettre csak közbevetett szó vagy szavak átugrásával 

vonatkozhatik. Példákat nem hozok fel, mert kellő megvitatásuk feltartóztatná 

vizsgálódásaim folyamát; a ki megértett, vegyen elé bármely hírlapi vagy 

könyvbeli czikket és lel benne ilyes rossz szólamot eleget, a melyben a folytonos 

lánczolatosság kellemetlenül van megszakítva.
13

) Nem szakítja meg ellenben 

valamelyik izület két- vagy többszerezése, ha a halmozott szavak sanyarúan 

egyneműek. Pl. «magas, nemzeties gondolkodása módját s felfogását mindig 

kitüntette» (Népt. L. XX. 95): a mely szólamban két halmozást és két tolakodó 

lánczszemet jelöltem ki. Mind ezeket összevéve, a hangsúly viszonyaira nézve 

következő tanulságokat vonhatunk belőlök: 

a) A latinban és új németben az accentus az egyes szóval, a magyarban 

tulajdonképp a szólammal keletkezik. 

b) Eléállása feltételei az előbb említett két nyelvben egymástól, a miénkben 

mindkettőjökéitől különböznek. A latinban az accentuálás prosodiai, a németben 

etymologiai, nálunk logikai. 

c) Elve az, hogy a szólam accentusa a tűzetesen és c z é l z a t o s a n  

specifikáló szó első tagjára esik és az így accentuált szó e specifikáltán elül foglal 

helyet. 

d) A c z é l  az, hogy a mondó a cselekvény kürűlményét, vagy a jelzett tárgy 

körülményét t u d a t n i  akarja a hallóval; tehát nem tudottnak teszi fel. 

e) De felteszi azt is, hogy t u d j a  a halló a tárgyat magát, melynek jellemét, t. 

i. a cselekvénynek körülményét, a jelzettnek jelzőjét, tudatni akarja vele. Ez 

                                                 
13

 Nyelvész is van, a ki nem csak nem bírja vagy nem akarja megérteni állításomat, de 

polémizál is ellene. Annak feleljen Milton: «Permulta sunt quæ te doceri prius oportet; nam 

quæ te propius attingunt, videris ea penitus nescire, et præter literulas nihil unquam didicisse, 

ne percipere quidem potuisse. (Defensio pro p. Anglic. Lond. 1651. 224. l.) [11] 
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magyarázza azt a tényt, hogy a specifikáló szó e l t u l a j d o n í t j a  a z  

a c c e n t u s t  a specifikálttól. 

És így megegyengetve az útat, átmehetünk a mondatra, melynek részei a 

szólamok. 

13. §. A mondat föntebbi (9. §.), logikai értelmezését most nyelvtanilag így 

fejezem ki: a m o n d a t i g é b ő l  és m e l l é k e i b ő l  á l l ó  s z ó - c s o p o r t , 

és tessék ezúttal azt is számba venni, a mit ott továbbat megjegyeztem, hogy a z  

i g e m e l l é k e k  h o l  e g y e s  s z a v a k , hol s z ó l a m o k . Ebből önként 

következik, hogy lehet, – a mint hogy van is számtalan mondat, melyben az 

igemellékek mind egyes szavak, tehát egy szólam sincs köztök. Ellenben egy 

mondás sincs, melyben ige és (az esetek legnagyobb részében) i g é b ő l  és 

valamelyik mellékéből álló szólam ne volna. A legteljesebb inductio vezet hát reá, 

hogy nyelvünk szelleme ezt a viszonyt vette tekintetbe s azt a nyelvszokást 

érvényesítette, hogy az első és második ténynek megfelelően vagy magát az 

i g é t , vagy – és legtöbbnyire – egyik mellékét, a közetlenül (vagy a feljebbi 

feltételek alatt mások közbejöttével) előtte állót accentuáljuk. 

Két eset áll hát előttünk, nem egyszer van alkalmunk, sőt szükségünk a 

választásra. Nincs ugyan az eredeti compositiókban, sem az élőbeszédben, mert a 

nyelvérzék megteszi a magáét; de van ám idegen nyelvből való fordításból s írott 

mondatok olvasásakor. A kérdés ennélfogva az, hogy m i k o r  hangsúlyozzuk a 

mondatban az i g é t ,  m i k o r  a  m e l l é k é t ? Igyekszem megfelelni reá, de 

előbb egy mást kell eldönteni, hogy feleletemnek alapot vethessek. T. i. azt a 

kérdést, hogy átalában mit hangsúlyozunk a mondatban? és m i é r t ? 

13. §. Engedelmet kérek, hogy messziről kezdhessem. «Multa senem 

circumveniunt incommoda: difficilem et morosum offendit garrulus», mondja 

Horatius. [12] 

Fiatal koromban egy muzsikus banda primása előtt egy lengyel táncznótát 

játszottam s ajánlottam megtanulását. «Szép biz a, mondá ő, – d e  n e m  

m a g u n k n a k  h e g e d ü l ü n k ! » Ezt nem egykép lehetett érteni, de engem 

főkép a «n e m  m a g u n k n a k » ejtett tünődésbe, melynek folytán arra jöttem, 

hogy hisz az is igaz, hogy n e m  m a g u n k n a k  beszélünk», és a ki magának 

beszél, tettét vagy lázas, vagy szórakozott állapotnak tulajdonítjuk. Ismertem 

valakit, a kin az még mások társaságában is gyakran megesett s midőn beszéde 

néha bántott is, azzal mentette magát, hogy «nagyon gondolkodott!» A rendes 

viszony hát az, hogy mikor mondunk vagy beszélünk valamit, mindannyiszor 

m á s  v a l a k i n e k  mondjuk, vagy beszéljük. Annálfogva a beszédről való 

vizsgálódásainkban ezt a dialogikus viszonyt szemmel kell untalan tartanunk, úgy 

hogy mondó és halló mintegy előttünk álljanak egyaránt. E szabály befolyása alatt 

szerkeztettem fölebb adott értelmezésemet, és világos igazságul vevén fel, hogy a 

mondottal a hallóban bizonyos gondolatot akarunk kelteni, és a gondolatnak, mint 

egésznek annyi része van, a hány szó (illetőleg: szólam) a mondatban, bizvást 
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állítom, hogy azt a szót (szólamot) h a n g s ú l y o z z a  a mondó, a m e l y i k r e  

k i v á l t k é p p  a k a r  f i g y e l m e t  f o r d í t t a t n i  a hallóval. 

«No hisz ez truismus, erre kár volt szót vesztegetni», gondolják. 

A biz a! de lám közeledtünk vele a feltett kérdés eldöntéséhez. A keltendő 

részeszméknek kisebb-nagyobb ismeretét teheti és teszi fel a mondó a hallónál. 

Ezt veszem fel hát a felosztás elvéül, mely szerint a mondat szavaival jelölt 

eszmék: a) t u d o t t a k , b) n e m  t u d o t t a k . Nem vélem szükségesnek 

támogatni különböztetésemet, hisz ez az állításom is majdnem truismus, csak a 

gyakori emlegetés hiányzik hozzája. 

14. §. Természetes tehát, hogy arra az eszmére hivja fel a halló figyelmét 

különösen a mondó, a melyet n e m  t u d o t t n a k  teszen fel a hallónál, 

következőleg az azt jelölő szót accentuálja. Ez a – hogy úgy mondjam – jelenség 

oly általános, hogy én azt az előttem ismeretes nyelvekben mindenütt föllelem. És 

hogy másokat is segítsek a föllelésben, egy könnyű criteriummal szolgálhatok. 

Alakítsuk kérdéssé – mintha a halló tenné – az illető mondatot, de úgy, hogy a 

n e m  t u d o t t a k n a k  gyanítható szókat helyettesítsük kérdő szócskákkal, a 

tudottaknak képzelteket pedig ismételjük. Nevezhetjük t a p o g a t ó  kérdésnek. 

Hasonló okból gondolhatta kérdéseit a trivialis: «Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, 

cur, quomodo, quando?» [13] vers szerzője is, ámbár korán sincs minden lehető 

viszony kimerítve benne. A gyanításban segítnek a föntebb (12. §.) fejtegetett 

viszonyok (tények) is, u. m. a jelző és jelzett, az igemellék és ige, a jelentő szó és 

conjunctio közöttiek. Pl. «A halállal senki se ivott áldomást.» (Dug.) tapogató 

kérdés: Ki ivott áldomást a halállal? 

Fel.: Senki se. 

Mielőtt más nyelvekből szemelt példákat sorolok fel, ki kell mondanom, hogy 

az a criterium, melylyel széltiben kinálnak a magyar nyelvtanok t. i. az «ellentét», 

semmit sem ér. Pl. (Magy. Ny. Rendszere 1847): «(Midőn a fősúly nem az igén 

van) legnyomósabb azon szó, mely közvetlen az ige előtt áll.» Közbeszólva ezer 

példával mutathatnám ki, hogy általánosan véve, nem igaz. «Az ily nyomosított 

szó e l l e n t é t  által még jobban k i e m e l t e t h e t i k », p. o. «P é t e r  visz 

buzát a vásárra, (nem Pál)». Eltalálta a szarva közt a tőgyit. Hisz ez az ellentét 

épen úgy megvan a nem nyomosított szókra nézve is: ha «buzát», nem zabot; és ha 

a «vásárra», nem a malomba! 

Lássuk már az idegen példákat:¢ll’ ¢p’ ™c?rîn dÁta poll¦ man?¦nousin oƒ 
soo…(Arist. Aves. v. 376.) [14] 

* Minthogy az előbbi versben az «ellenségről» és a «tanulásról» már volt szó, a 

kérdés csak az lehet: «k i? m i t? tanulhat az ellenségtől?» S ezzel a jelölt 

hangsúlyozás igazolva van. 

Crescentem sequitur cura pecuniam (Horat.) [15] 

* Az előbbiekben a vagyongyűjtésről volt szó. 

Daran erkenn’ ich den gelehrten Herrn! (Mephist. Faust II. Kaiserl. Phalz). 
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* A «daran» hogy mire vonatkozik, csak a következőkből tudja meg az olvasó. 

És hogy a «Kanzler» t u d ó s , az is újság előtte. 

C’ est le commencement de la fin. (Talleyrand.) 

* Az elbeszélt esemény, m i n e k , mije?» 

Misery acquaints a man with strange bedfellows. 

* M i t  nem c s i n á l  a nyomorúság?! 

Il meglio, e nemico del bene. 

* Minek, mije a «jobb?» – A «jobb» ismeretes eszme és locus communis, de a 

halló a világért sem várja utána az «ellenség» eszméjét, s emez után még kevésbbé 

a «jót». 

Madre: no entro una vez en fuego, sin encomendarme à la Virgen. (Caballero, 

La Farisea. Cap. VI.) 

Mint világosan látni, legkisebb szükség sincs «kottára» a végett, hogy a 

mondatsúly helyét megleljük. Elég arra egy kis belátás, a mennyit 

legmíveletlenebb embernél is föltehetni. De világos az is, hogy a például idézett 

nyelvekben a mondatsúly valóban «nincs befolyással a szórendre». A miből 

azonban nem következik, hogy ne legyen a magyarban se. De erről későbbre. 

15. §. Önként érthető, hogy «ha magán az i g é n  van a m o n d a t s ú l y , nincs 

mit rendezni, de fenmarad még az a kérdés, hogy m i k o r  accentuáljuk a csupasz 

igét? A felelet az, hogy ama fontos elv, mely azt követeli, hogy a mondó a hallónál 

a mondatbeli eszmék egy részét tudottaknak, más részét nem tudottaknak tegye 

fel, útat mutat minden esetben. És a többiekkel együtt azt is kimagyarázhatni vele, 

miért kapja az accentust ritkábban az i g e , mint m e l l é k e i ? Ugyanis a 

c s e l e k v é n y  egy, de k ö r ü l m é n y e i  számosak; tehát többször van alkalma 

e m e z e k  nem tudását, semmint a m a z é t  tenni fel a hallónál s következőleg 

ú j s á g o l n i  neki. (T. i. legyen szabad azt, hogy «felteszi a mondó bizonyos 

eszme nem tudását s a halló figyelme keltése végett az azt jelentő szót 

nyomósítja», e g y szóval: ú j s á g o l á s n a k  nevezni.) 

Meg vala mondva már föntebb, hogy az újságolással járó accentus összeüt a 12. 

§-ban ismertetett szólami accentusok 2-ik pontjával (tényével) és így ki van 

mutatva, hogy a mondataccentus tana a szólaméjéban be van foglalva. 

Döntsünk el ezúttal egy más kérdést. Lehet-e egynél több’accentusa a 

mondatnak? Előbb is szabatosítsuk a kérdést. Minthogy az accentuálásban a 

leggyakoribb tény az, hogy a mondatsúly az ige előtti szóra vagy szólamra esik, 

lehet-e több ilyen is az ige előtt, vagy is accentuálhatunk-e egynél több 

igemelléket? A felelet reá az, hogy halmozás esetében, t. i. ha az igemellékek 

e g y n e m ű e k , úgy igen is lehet és kell. Pl. «Calvinus sz. Pálról azt írja, h o g y  

v a k m e r ő ,  k e v é l y  e m b e r  v o l t . (P. P. Kal.) Az hamis tudományok 

fővezéri h á b o r u s á g o k a t ,  e s z e v e s z é s e k e t  t á m a s z t a n a k » 

(Ibid.) De ha különneműek, úgy csak egy accentuálódhatik közűlök, mert ilyen 

esetben az igét egymástól nem független szavak, azaz jelző és jelzet-képen 

kapcsoltak előzik meg, melyekben csak az első jelző kap accentust, mint pl. «A z  
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u t o l s ó  p a r a s z t n a k  i s  ö r ö m  volt a dolga.» (Jók.) «Ezt is neked 

köszönhetem»;
14

) h a pedig függetlenek, csak az kapja az accentust, a mely 

közetlenül áll az ige előtt: «m é r g e s  í r á s o k k a l  

m e g e n g e s z t e l h e t e t l e n ü l  gyülölködnek». 

Hanem lehet ám az ige után és van is egynél több súly a mondatban. Mert 

egynél több igemellék levén, jelölhetnek több nem tudott eszmét is, s a tapogató 

kérdés is tartalmazhat több kérdőszócskát. De ennek van ám határa; mert okos 

ember nem szokott egy szuszban sokat kérdezni s az egész «quis, quid, ubi» stb. 

során végig menni. A mondó sem halmozza el a hallót egyszerre sok újsággal, 

ismeretlennel, szóval: n e m  t u d o t t a l . Nem mondok igen keveset, ha 

legfölebb háromra határozom a mondatsúlyok számát. 

A tapasztalás is igazolja elméletemet. Utalok az élőnyelvre, a mindennapi 

beszédre, midőn még arra is figyelmet kérek, hogy a több-kevesebb tagjártatás 

különböző egyéneknél különböző ugyan; de a kéz és fő mozdulatai mindnyájoknál 

összeesnek a mondatsúlyokkal. 

Most már a mondatsúly többségére nézve feleljen a tapasztalás és szolgáljanak 

példákul a Dugonics «Magyar Példabeszédeiből szedett mondatok, a tapogató 

kérdésekkel világosítva: 

Kutyazsírnak hasznát veszi a hóhér. 

(K i ,  m i t  v e s z  a  k u t y a z s í r b ó l ?) 

Kazán a fazéknak
15

) nem hányhatja szemére a feketeséget. 

(M i t ,  m i k é p  hányhat szemére a kazán a fazéknak?) 

A keserű babot is édessé teszi az éhség. 

(M i ,  m i v é  teszi a keserű babot is?) 

Régi buzából is válik jó kenyér. 

(M i , miből válik?) 

Az erős szél megtromfolja a tornyot is. 

(M i v e l ,  m i t  csinál az erős szél?) 

Az erős fonalból tartós az ing. 

(M i ,  m i l y e n  lesz az erős fonalból?) 

Álmában is az ellenséggel harczol. 

(M i k o r ,  m i v e l  harczol álmában is?) 

Folyik a nyála, mint a veszett ebnek. 

(Mi történik vele, mint m i v e l ?) 

Te se vagy jobb a deákné vásznánál. 

(K i ?  m i l y e n ? mint m i ?) 

                                                 
14

 Egy világot nem régiben látott nyelvtan szerzője azt állítja, hogy állhat az ige előtt két 

hangsúlyos névszó [helyesebben: hangsúlyos névszó kettő] is és a szövegbeli 2-ik példával 

bizonyítja. Ő hát így accentuál: «Az utolsó parasztnak is öröm volt a dolga». – Ezt is neked 

köszönhetem. Nem hiszem, hogy így szavallaná jó szántából magyar! A tévedés okát könnyű 

lenne kimutatni, de nem érek reá. 
15

 Ezt teljesen így accentuáljuk: kazán a fazéknak; de itt csak szólam-accentus. 
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Reménységén kivül metszették el a fonalát. 

(H o g y a n ,  m i k é p , mit metszettek?) 

Betekintett, mint bolond Istók Debreczenbe. 

(M i k é p ,  m i n t  k i ,  h o v á  tekintett?) 

Azt hiszem nem igen lesz, a ki hamissággal vádolja hangsúlyozásaimat. 

Annálfogva kimondhatom, hogy a magyar mondatban is lehet egynél több 

accentus (mondatsúly); de egynek szükségképp kell lenni, mert annyira 

természetes és annyira megszoktuk, hogy akkor is accentuálunk, mikor épen 

semmi újságot nem mondunk a hallónak: pl. szép az idő! Esik az eső! «Fine 

weather, Sir! 

Ezzel szemben egész képtelenségében tünik fel az a felosztás, mely szerint 

«rendes» és «nyomatos» mondatot különböztetnek a magyarban. A kik ezt teszik, 

amaz evangeliumi nyomatos mondatot alkalmazom rájok: «Atyám, bocsásd meg 

nékiek, mert nem tudják mit mívelnek!» (illetőleg beszélnek). Rémlik valami 

előttök a mondatok valódi osztályozásából, t. i. hogy vagy á l l í t ó k  (afformatio, 

propositio), vagy e l b e s z é l ő k , akár t u d ó s i t ó k  (narratio, expositio, 

relatio). Ámde az egyik szintoly nyomosító, mint a másik. «Moltke nagy 

hadvezér» és «Moltke megverte a francziákat», egyaránt accentuáltak.
16

) 

Ezeket megállítva, azt a kérdést kell eldöntenünk, van-e elsőség vagy általában 

rangkülönbség az accentuált szavak közt? vagy más szókkal: van-e fősúly a 

mondatban? 

Nemine contradicente [16], azt mondom, hogy van. Bizonyítás nélkül nem 

szűkölködik és példáját látjuk az angol nyelvbeli hoszszú szavakban. Pl. 

conversation mind az első, mind a 3-dik tagjára kap accentust, de a fő az utóbbi. 

És ugyan az ő példájokra nevezhetjük a főaccentuson kivül a többieket 

mdsodrendűeknek (a. primarius, a. secundarius.
17

) A mi a mondatbeli helyét illeti, 

állíthatom, hogy az accentusok sorában a l e g e l s ő : t. i. sicut prior tempore, ita 

potior jure, a cod. Just. szerint [17]. De van a dologhoz egyenesebben szóló érvem 

is. Jóllehet a mondatnak általános jelleme, mint láttuk, az újságolás, de erre a 

mondónak különbféle indokai, ingerei, czéljai, érdekei lehetnek és vannak, és az a 

m e l y i k  a beszélés pillanatában az u r a l k o d ó , m e g l e l e t i  v e l e  rögtön, 

ösztönszerűleg a mondat k e l l ő  r é s z é t  és s i e t t e t i  újságolását akár az 

igének, akár valamelyik mellékének. E szerint a f o n t o s s á g  elve, mely a 

szavak elrendezésében megbizhatatlan kalaúz, a mondatsúlyok 

                                                 
16

 A francziák analysise: «Auguste joue = Auguste est jouant», merőben hamis. Csak az ád némi 

valószínűséget neki, hogy a franczia részesülőnek két értelme van, ú. m. c s e l e k v é s  és 

t u l a j d o n s á g . – A kettő amaz elemzésben össze van foglalva, pedig megkülönböztetésök 

oly fontos, hogy a nyelvtanoknak (a francziára nézve) legbajosabb része: La theorie du 

participe, egyenesen azon alapul. 
17

 The secondary accent is that stress we may occasionally place upon another syllable, besides 

that which has the principal accent. (Walker, Pron. Diction. Principles. 533.) Tegyünk a 

«syllable» helyett «word»-ot, s azonnal ráillik a mondatsúlyra. 
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megkülönböztetésében tevékeny mozzanat. De a f o n t o s s á g o t  nem az illető 

eszme saját é r t é k e , hanem, mint kimutatám, a m o n d ó  i n d u l a t a  

determinálja. Hogy csak egyet említsek, a tagadó szócska, a «nem» magában 

bizony csekély körülményt jelöl és mint igemellék határozatlan; mégis fősúly 

viselője a legtöbb mondatban. Erről kiki meggyőződhetik a tapasztalásból, ha 

figyelmet fordít akár élő, akár írott beszédre. Példákat hordanom fel, hely- és 

időpazarlás volna; annál inkább az, minthogy az egész dolog nem egyéb, mint ama 

főténynek, az i g e  vagy ige előtti mellék accentuálásának ismétlése. 

Mivel azonban gyakran akar egynél t ö b b  eszmét is újságolni a mondó, mire 

u g y a n a n n y i  igemellék szükséges, de közűlök csak e g y e t  helyezhet 

közetlenül az ige eleibe, a többieket hátul kell hogy sorolja és mint «nem 

tudottakat» accentuálja – másodrendű hangsúlyokkal. 

Úgy de láttuk (12. §), hogy s z ó l a m a c c e n t u s  is van, és a szólam, akár 

tudott, akár nem tudott eszmét jelöljön, a neki dukáló hangsúlyt a mondatba 

igtatva sem veszti el, hanem kisebb-nagyobb erélylyel hallattatja. Annálfogva a 

szólamaccentusok is az egy fősúlyon kivül, másodrendűek. 

Adott mondat elemzésekor tehát meg kell különböztetnünk a 

szólamaccentusokat az újságolóktól, és ezek közt is a fősúlyt a másodrendűektől. 

Világosítsa meg egy példa, mely egy előttem heverő lapról kacsingat felém: «Az 

esteli tanítás | az ily dolgok cselekvésétől | megvonja | az időt.» – A tapogató 

kérdés ez: «Az esteli tanítás az ily dolgok cselekvésével miként bánik el?» 

«Az est. tan.» és az «ily d. csel.» az előbiekben tárgyalva vannak, tehát 

t u d o t t a k nak tehetni fel s azért ismételvék a tap. kérdésben. Az újság 1. az, 

hogy «vonja», még pedig (a cselekvény teljesültét jelölve): «megvonja» ; 2. az, 

hogy: «az időt», Következőleg az 1-ső és 2-ik accentus: s z ó l a m i a k , a 3-ik: 

f ő s ú l y , a 4-ik: m á s o d r e n d ű  ú j s á g o l ó . 

17. §. De most, mintha hallanék egy szózatot: «E mind jó! Azt, hogy a mondó 

azért beszél, hogy tudtára adja a hallónak, a mit feltesz róla, hogy nem tud, értem 

és megengedem. Csakhogy az oly naiv, mondhatni együgyű állítás, a melyet, ha 

meg akarnék támadni, a szánakozás venné ki kezemből a fegyvert s a melyre kár 

volt annyi lapot vesztegetni. Hanem arról szeretném, ha felvilágosítana jelen 

értekező, hogy hát miért mondja a beszélő a z t  is, a m i r ő l  f e l t e s z i  a 

hallóról, h o g y  t u d j a ? «Hic Rhodus, hic salta!» [18] 

A kő súlyos! Mi több, okos ember dobta a kútba, de biztatom magam, hogy ki 

bírom egyedül is húzni. 

A kérdés, az én nyelvemre fordítva, az: «M i r e  szükségesek, mi szerepet 

viselnek a mondatban az accentuálatlan részek?» 

Mielőtt egyenesen felelnék reá, a kérdést világítnom kell s e végre 

megmondanom, hogy az illető rész: vagy ige, vagy igemellék. Az ige elveszti a 

súlyát annál az általános elvnél fogva, hogy a 12. §-ban sorolt viszonyokban az 

egyik félnek szükségkép accentuála t l a n nak kell lenni, hisz éppen e teszi a 

különbséget a viszony két tagja közt. Valahányszor hát a mondatban a 2-dik 
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ténybeli rendes eset fordúl elő, accentust veszt az ige. (A katonák lődöztek az 

ellenségre, és A katonák összelődözték az ellenséget. – «Hogy vagy?» F. 

«Vagyok, a hogy vagyok», vagy pedig: «Rosszul, mert beteg vagyok.») 

Azon elv áll az igemellékre nézve is, ha jelzős. T. i. a jelzett elveszti a 

hangsúlyát, mert átadta a jelzőjének. (Ember a talpán, Derék ember a talpán. 

Ember fogad fogadást stb és Sok ember fogadott rá, hogy stb.) 

18. §. Az ily hangsúlytalanságok a mondat szerkezetétől függetlenek, de meg 

kellett említenem, ne hogy megzavarják tűzetes tárgyalásomat. Az olyanokról van 

itt szó, melyek a mondat mivoltánál fogva foglalnak helyet, a melyek nem 

esetlegesek, hanem szántszándékosan nem viselnek accentust. – A mondat 

természete szerint a mondó újságolni akar a hallónak: ez áll; de az is áll, hogy 

újságát tisztán meg akarja értetni vele. Qui vult finem, debet velle media [19], a 

megértetés eszköze pedig az, hogy az újat a régire alapítsuk. Ez a maxima, melyet 

üdvös volna, ha a törvények és r e n d e l e t e k  szerzői is szivökre vennének, 

megadja a feleletet a kitűzött kérdésre: a  m o n d a t  s ú l y t a l a n  r é s z e i  a  

s ú l y o s o k n a k ,  a  t u d o t taknak gondoltak a n e m  t u d o t t a k n a k  

alapul, bevezetésül, előre készítésül, feltételül szolgálnak. A higgadt, okos mondó 

tehát nem lepi meg «hű belé Balázs» módjára a hallót az újságaival, mint a «jövő 

zenéje» a dissonantiáival, hanem mint a régi zeneiskola hívei, kellőleg elkészíti. 

Ez a szerep világosan határoz a hangsúlytalan igemellékeknek egy helyet, ú. m. a 

fősúlyon elül a mondat kezdetén. A ki nyúlat akar lőni, legelőbb is a puskát illeszti 

a vállára, s a ki fürjet, megállatja a vizslájával. Gyakori, világos tény az, úgy, hogy 

valódiságáról legott meggyőz a tapasztalás. Hallgassunk csak mások és magunk 

mindennapi beszédére, olvastassunk másokkal, vagy olvassunk magunk fenszóval 

rövidebb vagy hosszabb, jó magyarsággal – nem «kottából» írt – czikkeket: 

bizonyosan igazoltnak fogjuk tapasztalni állításomat. 

Próba alkalmával azonban fognak eléfordulni oly esetek is, melyek azzal 

netalán ellenkezőknek tartathatnának. Ezek az igazságot nem csökkentik s az 

iránta kelhető aggodalmat a nem accentuált részek további tárgyalása el fogja 

oszlatni. 

19. §. Azt mondja tehát a tapasztalás, hogy van a mondatnak egy része, mely 

egészében hangsúlytalan; hol egy, hol több szóból vagy szólamból áll, és az 

újságolás elkészítésére szolgálván, legelül van rendezve a mondatban. Ez a rész 

tehát k e z d ő  levén, méltán viselheti as inchoativum nevet. Megjegyzem, hogy 

nem az ujjamból szoptam ezt a műszót, hanem az arab nyelvtanból, melyben az én 

fölvételemmel meglehetősen találkozó értelme van. Szokásos a latinban is, de más, 

és, merem mondani, hamis értelemben és csak az igére (verba inchoativa) 

alkalmazva. 

Lássuk, minő szavak és szólamok használtatnak az inchoativumban: 

1. Oly tárgyat jelölő szó, a melynek képzetét vagy fogalmát a nagy 

közönségnél s annál, a kihez a mondat intéztetett, ismeretesnek tehetni fel. Pl. 

«Párisban leégett az Opéra Comique.» Páris, mint inchoativum ellen nincs 
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kifogás. De ez: «Exeterben leégett a játékszín», rosszul kezdett mondat, mert 

«Exeter» csak földrajzban jártas ember előtt ismeretes és 100,000 egyén ellen, a ki 

hirét hallotta Párisnak, egyet állíthatnánk, a ki tudná mi és hol van «Exeter». Ilyes 

inchoativumok kellenek különösen az elszigetelt mondatokban. – Ebugatás, 

szamárrívás nem hallik mennyországba. 

Megjegyzem, hogy nincs oly neme az igemelléknek, a mely inchoativumul ne 

szolgálhassan, az i g e k ö t ő ket se véve ki. 

«Meg nem verem, de szemem elé ne kerüljön. – Aztán conjunctio is: «Csak ásó 

s kapa választja el egymástól.» (Dug.) – Sőt szólamnak lehet egy része (pl. a -nak, 

-nek-es birtokos) inchoativum s a másik hangsúlyos. – «A szomszédomnak a lovát 

lopták el.» «Zichy, a képíró, lakott Péterburgban.» 

2. Itéletekben a subjectum, (Példák szükségtelenek.) De olykor a prædicatum 

is. A gerinczes állatok vagy szárnyasok, vagy szárnyatlanok. Szárnyasok a 

madarak, szárnyatlanok az emlősök, a kigyók, békák, halak. 

3. A feltétel. – F ö s v é n y  többet költ; rest többet fárad. (T. i. az ember, ha 

fösvénykedik, ha resteskedik.) Az ily mondatok typusa a judicium hypotheticum. 

4. Csupasz ige is alkothat magára inchoativumot a) csak magára. (K. hová 

méssz?) F. «Megyek fel a hegyre.» – «Utazom Amerikába.» különösen, midőn egy 

t u d o t t  cselekvénynek egy vagy több körülményeit számláljuk elé. Pl. (K. M i 

repül?) «Repül madár, bogár, lepke stb.» – «Úszik a hal, némely kigyó, madár, 

emlős stb.» b) Más körülményekkel vegyítve. «És láték a királyi székben-ülőnek 

jobb kezében egy belől és kivül béírott könyvet, hét pecséttel bépecsételtettet.» 

(Ján. Jel. 5. 1.) 

5. Folytonos beszédben természetes inchoativumok gyanánt szolgálnak a 

conjunctiók. De vannak köztök szükségkép vagy alkalmilag nyomatosak is. Pl. 

mind az embereken, mind a barmokon szúnyogok lesznek. (1. Mos. 8. 18.) – Akár 

házatokban született, akár pénzen vétetett szolga. (1. Mos. 7. 12.) – És alattunk és 

felettünk es bennünk is a menny volt. (Kisf. S.) Meg kell különösen említnem a 

vonatkozó (relativ) névmásokat és más szavakat: a ki, a mely, a mikor, a hol, a 

miért stb., mint a melyek igen sűrűen szerepelnek inchoativumokul. – Példa 

fölösleges. 

6. Ugyancsak folytonos beszédben oly eszmét jelölő szavak, a melyek a 

közelebbről megelőző mondatokban előfordultak, ha olykor más kifejezéssel is; 

meg olyas, a mi az előbbiekből egyenesen és világosan következik. «Alexander 

megütközött.» (Megelőző mondat.) «A csata (inchoativum) vérengző volt. – «De 

az atyafiak itt sem hajtnak fejet az Apostoli tanításoknak.» (P. P. K.) «Az 

atyafiak» a protestáns theologusok, a kik az előbbiekben nevökön vannak 

emlegetve. 

Ez oly mező, melyen nem öllel, hanem szekerekkel gyűjthetjük a virágot, nem 

csak saját földünkön, hanem az idegen nyelvekén is: elevenekén és holtakén. 

Előveszem Cæsart s reányitok, De bello Gallico I. k. 7. fejezetére, és sorban a 

következő inchoativumokat találom. «Caesari quum id» (meg van mondva m i) – 
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«in Galliam ulteriorem» – «provinciae toti» (meg vala nevezve) – «pontem qui 

erat ad Genevam» (a már említett genevai hidat) – «cuius legationis.» (Előbb meg 

van írva, hogy k ö v e t e k e t  k ü l d t e k  Cæsarhoz) – «qui» – (a legatusok) – 

«rogare» (megkezdett beszédökben) – «Caesar» – «homines iniquo animo» (a 

legatusokat küldő nép.) Minden mondatot idéztem a fejezetből, csak azokat 

hagytam ki, a melyeknek inchoativumai az előbbi rovatokba tartoznak. Tessék 

utánolvasni. [20] 

Magyar példával szolgáljon Pázmán (Kal. 307.1.) Az inchoativumokat 

aláhúzva: 

«Ez előtt hallók, hogy Luther azt írja, hogy Sz. Péter és Pál csak egy szót sem 

értettek tökéletesen az Isten igéjében. Másszor meg azt beszéli, hogy Sz. Péter 

mintegy eszefordult oly dolgokat ír, melyeket meg nem érthetünk. Ismét azt írja, 

hogy ha Péter vagy Pál írásában különbet találunk az ő tanításánál, ne higyjünk 

nekik, mert ezek eltévelyedtek.» . . . . (Latin idézet) . . . . «És, azmiképen ezelőtt 

Schlüsselburgius azt mondá, hogy Sz. Jakab Apostol tévelygett, azonképen Luther 

tanítványaival egyetemben nemcsak Sz. Jakabról, de Sz. Pálról s Péterről teli 

torokkal kiáltják, hogy veszedelmes tévelygésbe estek, a Sz. Lélek vétele után is. . 

. . . (Latin idézetek) . . . . Az régi jámborok soha csak egy Apostolról sem merték 

azt mondani, hogy a Sz. Léleknek jövetele után tévelygésbe estek, mert ezzel mind 

felfordulna a kereszténységnek erős fundamentuma; mert ha tanitásokban 

tévelyegtek, miért nem [tévelyegtek] írásokban?» 

Korunk írói közzűl Vörösmarty van kezemnél. (Dramaturgiai Lapok XLV.) 

«Nov. 6. Molnár és Gyermeke stb. – A molnár és gyermeke igen gonosz had; 

amaz gyötör, nem tudni miért; de ilyen sok van a világon; emez váltig 

marczangoltatik, szinte alig tudni miért, de ez már nem mindegy, mert az ilyen 

méltatlan szenvedések a nézőt csak fárasztani s boszantani fogják. Az egészen jó és 

ártatlan leány
18

) kinjai az atyai tisztelet róvására
19

) igen magasan rovatnak. Itt 

színe sincs drámai elégtételnek. De igen erőtlen fogás az is, midőn
20

) leányát a 

városba küldéssel fenyegeti; mert lehet-é már valahol rosszabb napokat várnia, 

mint apja házánál? Azonban a szindarab szerkezete jó; felvonásai meglepő 

fordulatokon végződnek; a kidolgozás rövid és tartalmas; és jól adva, hatása van. 

A fordítás igazító kézre vár: németes kitételei botránkoztatók. A Kirchhof nem 

templom udvara magyarul, hanem temető,
21

) ha szinte a templom mellett van is. 

«Köztem, közte már vége van talán mindennek, vagy a szövetségnek stb.» 

Nem szaporítom a példákat, hisz az egész világirodalom kimerithetetlen 

példaforrás, és a felhozottakat is nem bizonyításaul idéztem, hanem csak 

ismertetéséül s világosításául az inchoativum fogalmának. 

                                                 
18

 A «jó» és az «ártatlan» újságnak látszik, de az előbbi: «méltatlan szenvedések»-ből 

következtethetni. 
19

 Én így rendeztem volna: «Az j. é. l. k. igen m. r. az atyai t. r. 
20

 «Midőn» helyett olv. hogy. 
21

 Igazabban: czinterem. 
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Még csak azt ragasztom hozzá, hogy némely szólamnak, mint igemelléknek 

egy része is lehet inchoativum, midőn a másik része accentuáltnak csap fel. A 

nadrágomat, a nyárit húzom fel. – A gyümölcsnek az érettjét válogasd. – A bőrét a 

rókának csáválták ki. – A római iskola feje, Raphael festette a transfiguratiót». stb. 

Ilyenkor a birtokviszonyt jelölő szólamokban a birtokost mindig ragozzák nak-, 

nek-kel. 

20. §. Mindezekből kitetszik, hogy a súlytalan tagoknak majdnem hathatósabb 

«béfolyásuk van a szórendre», mint a hangsúlyosoknak. Hogy csak egy vonást 

említsek meg; a hangsúlyos szó, átalán szólva, a mondatnak bármely helyén: 

elején, közepén, végén állhat, de az inchoativumnak, ha van, szerepénél fogva 

kezdenie kell. 

Sietek a kikötéssel: «ha van», megelőzendő azt a gáncsot, mintha ellenmondás 

rejlenék abban, hogy az inchoativumnak a mondat elején kell lenni s mégis 

megengedém, hogy mondatsúlyos szó is kezdhessen mondatot. Nem ellenkezés, 

hanem természetes következtetés, hogy – a mi nem ritka eset – midőn inchoativum 

nincs, a mondatsúlyos szó kerül elől. Im egy egész mondatkör, melynek minden 

tagjában hiányzik az inchoativum: 

 

Balgatag volt az ó világ! 

Ne higyétek, nem igaz! 

Kóré volt a lapu szára, 

Akkor is és most is az!» 

 

Azt kell hát kipuhatolnunk, m i k o r  áll elé ez az eset. 

Mint föntebb (16. §.) kimutatám, a hangsúlyozás erősen függ a mondónak 

elmebeli dispositiójától; melynélfogva megeshetik, hogy a n n y i r a  s i e t  az 

újságolással, hogy előkészités, alapvetés nélkül kezdi meg a mondatot. De az első 

– hogy úgy szóljak – rohamon túl esvén, a higgadtabbá lett mondó észreveszi, 

hogy egy s más, bár tudottnak vélhető körülmény megemlítése teljesebbé, 

világosabbá, értelmesebbé teszi a halló képzeletében a röviden újságolt 

cselekvényt vagy állapotot. Utánpótolja tehát, még pedig, mint lényegtelenebb 

eszmét vagy eszméket, egy vagy több hangsúlytalan igemellékkel. Olykor még 

szükséges is az utánpótlás: pl. ha a prædicatum kimondásával siettem, okvetetlenül 

meg kell, ha késve is, említni a subjectumát; ha következményt szalasztottam ki a 

számon, után kell pótolnom az előzményét; ha igekötős igének más adverbiumát 

accentuáltam és helyeztem elől az igén, az igekötőt hátul kell vetnem 

hangsúlytalanul. (Nem érkeztek meg a vendégek. – Senki se kért reá.) Végre, az is 

megesik, hogy arra, a mit elkészületül használhatna a mondó, szükség van a 

következő mondat elkészítésére. Pl. Vörösmarty (Dram. L. CLXXXI.) így írhatta 

volna: «Némely uraknak előre hallom jajveszékléseit e pazarlás felett», de a 

következő mondatban akarván jellemezni a «némely urakat», a mondatsúlyos szón 

kezdi s az inchoativumot hátra veti, hogy közelebb essék a «kik»-hez, imígy: – 
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«Előre hallom jajveszéklését e pazarlás felett némely uraknak, kik . . . . egy 

énekest» stb. 

Még más esetben is állhat a mondatsúlyon (illetőleg az igén) hátul súlytalan szó 

vagy szólam. Akkor t. i. mikor vagy nem annyira siet, vagy éppen nem siet ugyan 

a mondó az újságolással, de elégnek tartja a tudott körülményekből csak egyet-

kettőt használni fel az inchoativumban, a többit pedig utólag alkalmazza a 

cselekvény kiegészítése végett. Megint, lehet az is, hogy bizonyos igemellékeket 

nem igen alkalmaznak kivált magokra az inchoativumban. Ilyenek nevezetesen az 

igekötők, melyeket úgy megszoktunk előtte látni és mondani az igének s 

következőleg accentuálni, hogy midőn tudott körülményt jelölnek is, szintúgy 

nehezünkre esik bátor bitorlott helyöktől megfosztani. De meg kell biz őket, 

valahányszor újság követeli a helyöket, és azért hátul kerülnek többnyire accentus 

nélkül, vagy legfölebb secundarius accentussal. «Marcion b u j a s á g á ert vetteték 

ki az Ecclésiából.» (P. P. K.) E nem volna baj, csakhogy oly mondatokra is 

akadunk, melyekben az igekötő előtti szót kell kétségen kívül accentuálnunk. Pl. 

Tegnap k o r á n  elaludtam; ma j ó k o r  felkeltem. – «Nem, jó», kiáltja a 

nyelvtanár, «így kell: ,Tegnap k o r á n  aludtam el; ma j ó k o r  keltem fel.‘» 

Legyen lúd, ha fehér! De hát ezt: «Úgy szeretlek, hogy mindjárt megeszlek!» 

(akárhányszor hallani magyar dajkától), lehet-e úgy igazítani: «mindjárt eszlek 

meg!»? Nem, úgy-e? Tehát az imént gáncsolt constructio jó. Ezek is jók hát: 

«R ö g t ö n  m e g v e r l e k !» – «U g y  ellódítlak, hogy elnyúlsz a földön.» 

Melyikünknek van hát igaza: nekem-e, vagy a nyelvtanárnak? 

Nem csak én kérdem azt, hanem számos idegen, a ki nyelvünket tanulja s ezen 

bognak, az igekötők elhelyezésének feloldását találja egyik legnehezebb 

feladatnak. Sőt magyar író is elvágja olykor a Gál lábát e tekintetben. Pedig vége 

volna a bizonytalanságnak, ha tetszett volna az illető közönségnek, nyelvészeknek 

és nem nyelvészeknek figyelembe venni, a mit e tárgyban megírtam a «magyar 

bővített mondat» cz. értekezésemben. De az nem történvén meg, kénytelen vagyok 

ismételni. 

A kiinduló pont az, hogy az úgynevezett igekötők magyarban valódi 

adverbiumok és annyira önállók, a mennyire csak igemellék önálló lehet, és 

szintúgy, mint bármely más igemellék, a cselekvény körülményeit jelölik.
22

) 

                                                 
22

 Ezzel szemben egy, tudtomra legújabb, nyelvtanunk így nyilatkozik: 

« . . . ezek: meg, vissza olyan határozó szók, melyek rendesen valamely igével tartoznak 

együvé, még pedig olyan szorosan, hogy azzal egészen egy szóvá kapcsolódnak. Az igékkel így 

egygyé fűződő határozókat i g e k ö t ő k n e k  szokás nevezni.» 

Szeretném megkérdeni az érintett nyelvtan szerzőjétől, hogy tud-é oly határozót 

(adverbiumot), a mely ne tartoznék az igével együvé? Mert én nem tudok. Hiszen, «Bécsbe 

utazom», – «haza megyek», – «hozzád szólok» – épen olyan együvétartozó szópárok, mint saját 

példájabeli «megállott». A másik példájában: «Mert ez vissza nékem nem fogja fizetni», 

kapcsolva sincs az igekötő az igéhez. Vajjon lehetne-é compositumot elválasztani imígy: «A 

magyarokat föld vélte mivelőknek?» – Vagy így: a só tedd az asztalra tartót!? 
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No már adverbiumnak lehet jelzője; van is, leggyakrabban egy más adverbium. 

Hogy mi lehet, azt a dolog értelme s az ebből indult szokás határozza meg. 

«D e r e k a s a n  e l v e r te a szolgáját – s z i n t e  kiütötte a szemét – t ü s t é n t  

m e g nyergeltem a lovat – no ezt s z é p e n  m e g dolgoztad – b ő v ö n  

m e g kapta a borravalót, hogy a málhát i d e  f e l czipelte – m a g a s r a  

f e l verték az árát – nem fáradtam el, mert s o k s z o r  kipihentem magam – 

n e m c s a k  e l mentem, hanem m i n d j á r t  v i s s z a  is jöttem – ú g y  

m e g verte, hogy most is fekszik belé stb., stb.» – Hiszen mindnyájokat hallani a 

közbeszédben. 

Mindnyájokban az igekötőnek különben reá eshető hangsúlyát a nyelvünkben 

általános szokás szerint a határozója veszi magához s együtt alkotják a 

mondatsúlyos szólamot, a mint ki is jelöltem a példákban. 

De ha az első határozó egyenesen az igejelölte cselekvényre, nem pedig a 

körülményt jelölő igekötőre vonatkozik, emez az igén hátul kerül. Könnyű 

megkülönböztetni a két esetet s a közbeszéd nem is véti össze, vagy ha elvéti, 

maga is észreveszi a hibáját. Hogy pedig hiba, rögtön kitünik, ha a szólamokban 

helyet cseréltetünk az igekötővel. Így a föntebbiekben: Rögtön verlek meg. – Ugy 

lóditlak el, hogy . . . . – Derekasan verte el . . . – Szinte ütötte ki a szemét stb., stb. 

esetlen és szokatlan mondatok. Ezzel rögtön szembeötlik, hogy az accentuált 

adverbiumok nem vonatkoznak közetlenül az igére, hanem az igekötő a 

közbenjáró: a z eszközli a kapcsolatot. A mely esetben nem tünnék ki, mint a 

fölhozott példákban: «Tegnap korán elaludtam», helyet cserélve: «Tegnap korán 

aludtam el». – «ma jókor felkeltem», h. cs. «ma jókor keltem fel», – «sokszor 

pihentem ki magam»: annak a jele, hogy mind a két rendezés hibátlan, csakhogy 

az értelmeik különböző árnyalatúak, mint föntebbi elemzésemből kitetszik. 

21. §. Az elmondottakat elégségeseknek tartván, ezennel bevégzett 

tárgyalásomat összehúzom egynéhány pontba: hadd mutassam ki, micsoda 

jellemvonásokat csatolhatni a mondat általános definitiójához, hogy a magyar 

mondaté legyen. 

1. Meg kell különböztetnünk a mondót és hallót. Ezt a dualismust 

alkalmazhatni véleményem szerint, mint példáit hoztam fel, a classicus nyelvek 

elemzésében is, szórend tekintetében. De a mondern nyelvekben nem függ tőle a 

                                                                                                                           
Az igekötőknek az igékkel való componálása (igazabban: összeírása) csak conventio s még 

nem is ősi. Pázmánnál mindig külön vannak írva: «el szöktetett», «fel szabadítja», «ki csala», 

«ki szöktetné», sőt még az olyaktól derivált névszóban is külön írja: «gyalázatnak le mosására» 

(Kalaúz 312–3. l.) Káldy egy lépéssel tovább megyen s így írja: «meg-hallgatta» – «meg-

jelenék», – «környül-metéltessék», – «le-borula», – meg-oldani», – vissza-tére». (1. Mos. 17. r.) 

Visszatérve a fennebb idézett nyelvtanhoz, sajnálni lehet, hogy szerzője nem méltatta 

figyelmére a (régi) «Magyar nyelv rendszeré»-ben adott értelmezést, az övénél helyesebbet 

(119. l.). «Némely határozókat azért nevezünk igekötőknek, mert az igékkel szorosan 

egyesűlnek, velök egy szóvá lesznek és össze is íratnak, ámbár a szókötés szabályai szerint 

mindnyájan az igétől el is válhatnak». A M. Ny. R. szerzői tehát elismerték, hogy az igekötők: 

adverbiumok. 
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szórend. Akárkinek beszéljen a mondó, arra legkevesebbet se hajt, neki csak az 

«alany»-hoz és az állítmány»-hoz kell tartani magát. 

2. Szintoly kevéssé különböztetik meg az «analyticus» nyelvek a «tudott»-at és 

a «n e m  t u d o t t »-at, valamint az utóbbinak accentuálását. Ezt a magyarban oly 

fontos 2-ik dualismust is csak a classicus nyelvekben bírom észlelni, a mennyiben 

t. i. lehet, minthogy élő beszédök nem esik tapasztalásunk körébe. 

3. Harmadik dualismus az, mely szerint a magyar mondat az inchoativumára és 

a mondatsúlylyal kezdődő második részére oszlik. Ennek is van nyoma a classicus 

nyelvekben, de határozottan nem szólhatunk róla. – Gabelenz «psychologiai 

subjectum és prædicatum» nevek alatt az enyémhez sokban hasonlitó felosztást 

kisértett meg, és fölleli minden nyelvben. A mi hozzászólóm volt, elmondtam «A 

mondat dualismusa» czímű akadémiai értekezésemben. Mind a kettőnké kül- és 

belföldön visszhang nélkül maradván, csak alkalom szerint érintem futólag. 

4. A magyarban azonban lényeges és következésekben termékeny jellemvonás, 

azért részletesebben, bár rövidre vonva szólanom kell róla. 

5. A 2-ik dualismus nyelvünkben azzal van kifejezve, hogy a n e m  t u d o t t  

eszméket jelölő szavakat élőbeszédben hangsúlylyal nyomosítjuk. A hangsúlynak 

ez a mondatbeli szerepe egy más általánosabban gyökeredzik. (12. §.) 

6. Ez az, hogy akárhol és akármikor együtt mondott vagy írott két szó bizonyos 

viszonyban egymásra vonatkozik és egy eszme jelölésére egészíti ki egymást, az 

oly szópárt szólamnak nevezzük s közűlök azt, a melyik a másikat jelzi, 

specifikálja, meghatározza stb., hangsúlylyal különböztetjük meg Ez az accentus a 

szólamé, és neve hát szólam-accentus. Ilyenekben, egyáltalában, rendesen elül áll 

a hangsúlyos szó. A két szóból álló szólamhoz harmadik is járulhat, mint jelző 

elül, és átveszi az utánavalónak az accentusát. Esetleg egy negyedik a harmadikét 

s így tovább. A rózsa virág. – A rózsa szép virág. – A rózsa nagyon szép virág stb. 

7. A szólami viszonyok egyik neme, u. m. az i g e  és i g e m e l l é k  közti, adja 

meg a mondat főjellemvonását és állítja meg a mondatsúlyt, mely annálfogva az 

ige előtti szóra vagy szólamra esik és egyszersmind a fősúly. Több igemellék 

lévén, többen is kaphatnak (másodrangú) hangsúlyt, melyek rendére nézve 

általános szabály nincsen, azon kivül, hogy a fősúlyon hátul van a helyök. 

Azonban a főhangsúlyos tag csak alakját, nem elvét kölcsönzi a szólamviszonytól. 

Az elvet a 2-dik dualismus adja, melynélfogva a m o n d a t s ú l y  m a g á n  a  

c s u p a  i g é n  i s  á l l h a t , és akkor minden igemellék csak másodrangú 

súlyos lehet. 

Szint azon dualismusnál fogva: 

8. A  h a n g s u l y t a l a n  s z a v a k  é s  s z ó l a m o k  a  « t u d o t t » -

a k  mindnyája vagy egy része a cselekvény eszméje felfogására késziti előre a 

hallót. Midőn ily szolgálatban vannak, megelőzik a mondatsúlyt és összesen 

inchoativum (mondatkezdő) nevet adok nekik. Az inchoativum állhat egy vagy 

több szóból vagy szólamból, sőt merőben hiányozhatik is, a mi nem bántja a 
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mondat épségét. Az inchoativumba bé nem vett szavaknak és szólamoknak az igén 

túl, a másodrangu súlynak társaságában van helyök, határozatlan rendben. 

9. Valamint a szó-accentusos nyelvekben a szavak, úgy a miénkben is a 

szólamok nem vesztik el a mondatsúly mellett az ő szokott nyomatékukat, úgy 

hogy e miatt nem egyszer másodrangú accentusúaknak hallszanak. De azért nem 

veszszük ki a – mondatra nézve – hangsúlytalanok rovatából, és a hol netalán 

kétség támadhatna, a 2. dualismus eldönti a kérdést. 

A következő néhány pont ugyan már nem szól a hangsúlyról, de értekezésem 

átalában a szavak rendezése levén, szükségesnek látom még egy pár tényezőjét 

folytatólag megemlíteni. 

10. A ki értelmesen kiván beszélni, úgy szerkeszti a mondatot, hogy az 

egymásra vonatkozó szavakat egymáshoz lehető közelségre helyezi. Utalva a 12. 

§-ban tárgyalt viszonyokra, nem részletezem ajánlatomat, hanem egyet, a mi azok 

közé nem tartozik, kell említnem, u. m. a pronomen relativum és antecedense közti 

viszonyt, mely természetesen két mondatra terjed ki. Erről azt állítom, hogy 

gondos író azt az igemelléket, a melyre a következő mondatot kezdő relativum 

vonatkozik, az ehhez legközelebbi helyre, ha lehet az előbbi mondat végére 

helyezi s ha jó móddal nem teheti, semmiesetre nem vet közbe oly szót, a melyre 

vonatkozhatnék a névmás. 

«Hiszen – mondják – erre ügyelnek íróink!» 

Igen úgy-é? Kinyitok egy «magyar n y e l v t a n t , a legújabbak közül s 

olvasom: 

«A mondat . . . . o l y a n  í z e  a beszédnek, m e l y  valami gondolatot fejez 

ki». Elég rossz ízű definitio, mert a pron. relativum a közetlenül előtte álló 

«beszéd»-re is vonatkozhatik. – Könnyen lehet vala jobb ízűvé tenni egy kis 

rendezéssel, imígy: A mondat a beszédnek oly íze, mely . . . stb. 

Ismét: «H a r c z r a  keltek egymás ellen, m e l y ben Aladár lett a győztes». Ez 

is jobb renddel: Egymás ellen harczra keltek, melyben stb. Annál is inkább, mert 

«egymás ellen», mint az előbbiekből tudott eszme inchoativumnak való és csendes 

elbeszélésben nem vala miért sietni a mondatsúlyos szóval. 

Továbbat: «A király a n n a k  szánta a legszebb leányát, a ki stb.» – Jobb 

volna: A király a legszebb leányát annak szánta, a ki stb. 

Mégis: «magasztalva sorolá el a nagy fejedelem érdemeit, ki törvényt és vallást 

adott». – Itt az igaz, hogy az egyes «ki» nem vonatkozhatik a többes «érdemei»-re, 

de világosabb és szabályosabb lesz vala így: . . . . sorolá el érdemeit a nagy 

fejedelemnek, a ki . . . . – Egyébiránt is «sorolá» és «érdemeit» szorosabban 

összetartoznak, mint «sorolá» és «nagy fejedelem». 

Végre: «. . . . . . két . . . szóból vannak összefoglalva olyan személy, dolog, 

tulajdonság, cselekvés stb. megjelölésére, melyre» (a megjelölésre?) «a nyelv 

külön szót nem adott». – Hasonlókép igazíthatni azt is, és ide is illik az iménti 

észrevétel, hogy «összefoglalva» után azt várja hallani az ember, hogy m i  

v é g e t t ? F. a megjelölésére olyan személynek stb., melyre a ny. k. sz. n. adott. 
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11. Az æsthetikát is számba kell venni: jelesen két pontban hódolhat neki 

beszélő és író. – a) Ha ellenséges eszméket nem helyez karöltő baráti helyzetbe. – 

Mint pl. a Nyelvőrben olvassuk: «M e l y i k  i s t e n  házát rontották le?» 

(Theodosius idejében nem lett volna botránkoztató kérdés.) – «F u r c s a  I s t e n  

teremtése.» – «F a c s a r o s  I s t e n nyila.» – «R ö v i d  m a g y a r o k  

története.» – b) Ha az igemellékeket, a mikor jó móddal és más követelmények 

sérelme nélkül teheti, a mondatsúlyos szólamon vagy szón elül és hátul egyformán 

rendez el. – Ezt én, midőn más helyen megírtam, a mondatbeli egyensúlynak 

neveztem. Azóta azt gondoltam, hogy senki sem hederít reá; sajnáltam is, míg 

egyik legújabb nyelvtanunkban reáakadtam gondolatomra ily alakban: «A 

hangsúlytalan részeket a hangsúlyosok körül úgy kell elhelyezni, hogy a mondat 

arányos legyen, pl. A «győzedelmes sereg nagy diadallal jött meg a háborúból». 

Nem bírálom, de megvártam volna, hogy állítása forrását nevezze meg. A prioritás 

megvédése jog, elismerése kötelesség. 

12. Az előbbi pontokban elsorolt tényállapítások egészen átalánosak és sem 

szerkesztésökre, sem alkalmazásukra nézve nem szükséges a mondatokat 

«rendesek, kivételesek, állítók, tagadók, kérdők, parancsolók, tiltók, felszólítók, 

felkiáltók» osztályaiba rovatolni, mert mindnyájok rendezését egyazon szellem 

lengi át. Sőt amaz átalánosságokból ezeknek különös rendezésökre is nyerhetni 

utasítást. – Hadd hozzak csak egy példát fel. A nem tudottnak a kérdő szó a 

legszólóbb, jellemzőbb kifejezése, mert maga a mondó is benne van a 

tudatlanságban. Mi természetesebb tehát, hogy a kérdő szóval (mondatsúlylyal) 

kezdődjék a kérdő mondat? Többnyire így is van, de szabályt nem alkotnék belőle, 

mint az érintett nyelvtan szerzője, a ki imígy állítja fel: «Kérdésben és 

felszólításban elül áll a hangsúlyos ige». Számtalan kérdés hazudtolja meg azt az 

állítólagos szabályt. Ab uno disce omnes [21]: «Rómában jártál-e? A pápát láttad-

e? Hisz’ az -e suffixum, mely jó magyar szájában mindig az igéhez magához járul, 

éppen az ily eseteket jelöli. Aztán hogy is volna az ige minden kérdő mondatban 

hangsúlyos? Nem a biz a, sőt sokkal többször az igemellék az, pl. «Otthon ebédelt 

ön, vagy vendéglőben? Bort ivott, vagy sert? Nem maradt adós az árával?» – Úgy 

is kell lenni, mert a cselekvény egy, de körülményei számosak és így többször van 

alkalmunk ezeket kérdezni. Azonban a körülményt kérdő szókról sem állíthatni, 

hogy velök kezdődik a mondat. Csak annyi igaz, hogy a kérdő szó viseli a 

hangsúlyt. A felszólításokban pedig éppen nem szabályozhatni sem rendet, sem 

accentust. Ige, igemellék, hangsúly minden lehető variatiókban fordúlnak elő 

imígy: v(erbum), a(dverbium); á v; v, á; a, v. Menj ismét! Szépen ülj! nézz a lábad 

alá! Most már egyél. Hiányozhatik is akár az ige, akár melléke. Pl. (a népdalban): 

 

Nem vagyok én ittas, 

Feleségem! hallgass! 

Most jövök a korcsomából, 

Feleségem! ki a házból! 
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Így jár a grammaticus a szabályaival, ha nem fontolja meg elejét, végét a 

dolognak. 

«Magadnak mondd czigány!» Így szólítá fel egykor a «Hon és Külföld» 

szerkesztője az «Erdélyi Hiradó»-ét. Én attól a szemrehányástól nem félek, mert 

én jól megfontoltam és bizvást állítom, hogy vegyenek elé bármely magyar 

czikket vagy akár egész magyar könyvet s mondatait elemezve, föllelik egyfelől az 

eddigiekben eléadtam tényeket, másfelől a velök nétalán ellenkező hibákat. És az 

elbeszélt – nem kotta, hanem – tényileg rendtartás, annyira összefort a magyar 

ember gondolkodásával, hogy ösztönszerűleg sorolja szavait szerinte. Nála 

igazolja a tényállás Szilágyi Istvánnak – egyébiránt semmit sem mondó – 

«egyetemes szabályát: a mondat főrészei» (a «fő» felesleges) «állásrende függ» 

(ezt utoljára kell vala hagyni) «az eszmék elmebeli keletkezésétől». Sylvester de 

Sacy is úgy jellemzi az általános szórendet, holott az, a mit ő annak határoz, csak a 

francziára nézve igaz. 

Mind ezek után hivatkozom Horatiusra: . . . . . . . . . Si quid novisti rectius istis. 

Candidus imperti, si non, his utere mecum. [22] 

22. §. «At ego novi!» [23] – felszólal a «Szórendi Tanulmányok» írója s 

legelsőben is azt állítja, hogy: «A hangsúly nem foly be a szórendre». 

Igaz-e? 

Feleletem az, hogy: igaz is, nem is. 

Attól függ, hogy mit értünk a «befolyás» alatt. Ha o k o z á s t , úgy igaz; mert, 

mint helyesen jegyzi meg értek.: «A szó, mire kimondom, . . . már is ott áll a maga 

helyén, úgy hogy ha bár egy pillanat művének tetszik is az egész, a hangsúly 

mégis csak utána teremhetett a szó sorakozásának». S ha föntebb (7. §.) 

gáncsoltam, főkép mint az «ikerséggel való ellenmondást hibáztattam». Az 

accentus nem o k a  hát a «szórendnek». 

Ámde miután t é n y , hogy m o n d a t s ú l y  kivétel nélkül minden – bár egy 

szóból álló, ellipticus – mondatban megvan, miután továbbat annak következtében 

szabálynak vehetni, hogy ha nem az igén van a súly, az előtte álló igemellékre kell 

fektetni, melyhez – ismétlem – a legmíveletlenebb magyar s még a beszélni jól 

megtanult kis gyermek is szorosan tartja magát, állíthatni-e, hogy nincs hatása a 

szórendre a hangsúlynak? Úgy de: «BEFOLY . . . . 2. átv. ért. működő erejénél 

fogva hatást gyakorol valamely ügybe, dologba» (M. Ny. Szót.); tehát ebben az 

értelemben nem igaz a szóba vett állítás. 

Qui bene distinguit, bene docet! [24] 

E nem elég. Van az accentusnak még egyenesebb tevékeny befolyása a 

szórendre. Az 1. dualismusban distinguálók a mondót és hallót. Amannak tiszte 

nem csak abban áll, hogy emezzel közölje a gondolatot, hanem hogy m e g  is 

é r t e s s e  vele. Erre pedig oly szükséges a hangsúly, mint az ételbe a só, mit 

bizonyítgatni fölöslegesnek tartok, és azt állítom ért. stylusában, hogy befoly a 

hangsúly a szórendre! 
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Hanem, hogy béfoly-e az, a mit helyette akar állítani a «Szórendi 

tanulmányok» írója, t. i. a «szók nyelvtani értéke», abban, megvallom, Tamás 

vagyok. 

23. §. Kételkedésemnek első oka: tudatlanságom. Nem birom felfogni, mit tesz 

és miben áll a «nyelvtani értéke a szóknak». Mi több, nem is látok semmi módot, 

mikép oszlassam el tudatlanságom «sűrű homályát». Mint nyelvészeti műszót 

sehol, ért. irományain kívül nem lelem. Próbáltam lefordítani görögre: ¢x…a–
dÚnamij–tim¾ grammati»; latinra: pretium grammaticum v. vis gr.; németre: 

grammatischer v. sprachlicher Werth; francziára: valeur grammaticale. Mind 

ezeknek semmi nyoma, a mi annál inkább csodálatos, hogy értek. szerint: 

«sokfélekép értelmezik». 

Ki és hol? 

Vakoskodásomban oda tapogattam utoljára, hogy a «nyelvtani érték» 

c s i n á l t  fogalom. De ebben a hiedelemben megingatott az, hogy bizonyításúl 

használja ért. saját nézete támogatására. No már azt, hogy valaki egy ügyet maga 

magával támogasson, szintoly lehetetlennek képzeltem, mint a mit az egykori 

toborzó őrmester kurjongatott: «Összevágom magamat s kivetem az ablakon!» 

Azonban akár jól, akár rosszul használta ért. azt a fogalmat, neki kellett 

csinálni s legtanácsosabb lesz tőle kérdezni meg. Úgy is tettem s a következő 

feleletet kaptam definitio gyanánt: 

«Nyelvtani érték . . . . annyi mint: az illető kifejezésnek beszédrészbeli 

minősége, jelentése (állító vagy tagadó és általán véve a plus vagy minus 

eszméjének megfelelő) és a mondatban való állása (határozott vagy határozatlan 

mivolta) nem különben: más szókkal való viszonylása (akár azon, akár más 

mondatban).» (Szór. Tan. 31. l. 3–8. sor). 

E már értelmezés a talpán! A definitio egy proximum genust igényel, itt n é g y  

van, u. m. minőség, jelentés, állás, viszonylás, de egyik sem proximum; aztán a 

specifica differentiák . . . . . De mit vesződöm a kritikájával? Inkább készítek mást 

egy minket közel érdeklő fogalomról. No hát: 

«Az akadémiai érték annyi, mint az illető emberi lénynek testületi, tagbeli 

minősége, magatartása (henczegő vagy meghunyászkodó s általán véve az inkább 

vagy kevésbbé tudósságnak megfelelő) és az ülésben való részvéte (levelező, 

rendes vagy tiszteleti mivolta) nem különben más akadémikusokkal való 

viszonylása (akár azon akár más osztályban). 

Tudják már mi az «akadémiai érték» úgy-e? 

No ha nem, én sem, hogy mi a szó «nyelvtani értéke». Sőt még nagyobb 

homályban vagyok felőle, mint az értelmezés olvasta előtt, a mikor azt véltem, 

hogy talán az úgynevezett beszédrészekben, a viszonyragokban, a származtató 

suffixumokban, általában a nyelvtannak bévett rovataiban kell keresni az érték 

próbakövét. De a definitio ezt kivervén az eszemből, az «érték» további 

tárgyalásából kell kipuhatolni próbálnom. 
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Meg is tanít reá ért. (Sz. Tan. 9. §.) és azt állítja, hogy «a fogalmak, beszédbeli 

jelentőségöknél fogva kétfélék, (u. m.) I. Eredeti mivoltukban és így rendszerint 

nem nyomatosak, de a mondat czéljához mérten nyomosíthatók; II. már természet 

szerint, vagyis ,ab ovo‘ [25] nyomatékosak, és accentust kapnak». 

Megjegyezve, hogy a «fogalmak» helyett szavakat kell tenni,
23

) mert különben 

nincs értelme az állításnak s ért. is a további részletezésben «szókat» osztályoz, 

merőben tagadom, hogy valamely szó (v. fogalom) magában véve «nyomatos» 

vagy «nem nyomatos» legyen. Meglehet az azokban a nyelvekben, a hol 

szóaccentus van s ott is csak a németben a «fogalom jelentőségénél» fogva, a 

mennyiben, a szavakban szabályszerűleg a gyöktagokat accentuálják; de a 

latinban, olaszban csak prosodiai alapja van; a görög accentuálás rejtélyes alapját 

még nyelvész nem kutatta ki; az angolé pedig oly szeszélyes, hogy theoretice 

megtanulni senki sem bírja.
24

) A magyarban akár azok szerint, a kik a szó első 

tagját okvetetlenül accentuálni akarják; akár szerintem, a ki azt szófia beszédnek 

tartja, v a g y  minden szó «nyomatos», v a g y  egyik sem az. A mi pedig a 

«beszéd czéljához mérten való nyomosítást» illeti, maga ért. vallja, hogy azt a 

«nem nyomatosokkal is megtehetni»; az I. osztály megkülönböztetése tehát 

egészen fölösleges. Ellenben olyan szót, a melynek mindig mondatsúlyt kellene 

viselnie, mondjon a ki tud, én nem tudok és így a II. osztály simpliciter nem 

l é t e z i k . 

Még inkább kitetszik a hiúsága az osztályozásnak, ha elmondom, miket tart ért. 

I.-be és miket II.-ba valóknak. 

24. §. Nem nyomatosak szerinte: «a) a tulajdonnév és minden tárgynév . . . . 

akár jelzős, akár jelzőtlen, a mely meghatározottan vagyis névelővel, tárgymutató, 

visszatérő névmással vagy határozott számnévvel áll a mondatban . . . . a 

magánálló határozott számnév, a személyi, birtokragos, tárgymutató és visszatérő 

névmások, b) a plus és minus között mozgó határozók és kötőszók». 

Minthogy a b) rovatot bajos érteni, magyarázzák ki a példák: «itt, jobbra, 

régebben, ekkép, körülbelül» nem nyomatosak». 

Látnivaló, hogy ezekből a példákból sem vagyunk sokkal okosabbak a 

nyelvtani érték jelentésére nézve. – Csak annyit tanulunk belőlök, hogy a nevek és 

bizonyos se hideg se meleg adverbiumok magokban nem accentuáltak, de 

mondatsúlyt kaphatnak. Ezt látjuk a mondatpéldákból is, melyeknek egy részében 

hangsúlytalanok, a velök párhuzamosakban accentuálva vannak: Gábor, Budapest, 

részvény, kétemeletes, ezzel, három, terv, engemet, itt, fölfelé, most, régebben, 

lóháton, ilyenformán Igende elkötelezne ért., hogy ha csak egy szót is birna 

mondani a magyar nyelv szótárából, a melynek n e  v o l n a  meg az az «értéke», 

hogy «magában» (eltekintve az accentustól) «nem nyomatos, de a mondat 

czéljához képest nyomosítható». 

                                                 
23

 Ért. ezeket «szó», «fogalom», «alak», promiscue használja. 
24

 Miért botan’ick, botan’ical egyfelől és bot’any, bot’anist, bot’anize, másfelől? 
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Erre ért. összecsapja a kezét s vakságomon csodálkozva kiált fel: «Ezereket, 

nem egyet! Hát nem látja, hogy az én II. osztályom egészen olyan szókból, 

fogalmakból, alakokból áll?» 

Látom biz én, de csak azt, hogy á l l í t j a  rólok ért., de hogy úgy volna, 

tagadom. – Ki is mutatom, m i é r t ? 

25. §. A II. osztályt, a «természet szerint nem nyomatos» szókét, nem értelmezi 

átalánosan ért., azaz nem magyarázza ki, m i b e n  állana a természetes 

nyomatosság, hanem csak az alosztályokat jellemzi. 

«I. A) Állító természetűek. Akármily erősen hangsúlyozva sem fogadnak el 

elsőrendű nyomatékot.» 

No ebből bizony nem tanuljuk meg, hogy m i az a «nyelvtani érték»; hanem 

tanulunk ám egyebet kettőt. Egyik az, hogy nyelvünk kétféle szavakból áll, u. m. 

1. olyanokból a melyek magokban nem nyomatosak, de a mondatban f ő s ú l y t  

k a p h a t n a k ; 2. olyanokból, a melyek már magokra nyomatosak, de a 

mondatban nem k a p h a t n a k  f ő s ú l y t . Hogy minden magyar szó az elsőbb 

rendbeliek közé tartozik, az I. főosztály elemzésében kimutatám; a második 

félékről csak hasonló részletezés után mondok itéletet. 

Másik tanulság az, hogy a «szórendre a nyelvtani érték foly be» ugyan; de 

viszont a szónak «nyelvtani értéke a mondatbeli viselkedésétől» – tehát a 

szórendtől függ. De ezt a tanulságot «visszautasítjuk», mert a logikában circulus 

vitiosus [26] a neve. 

Most már folytatom a részletezést: 

A II. főosztály 1. alosztályabeliek: «a) A mennyiséget, tért, időt, módot teljes 

összes egyetemes voltában kifejezők (minden, valamennyi stb. – mindenütt minden 

irányban stb., – mindenkép, teljesen, általában stb.)» 

Azt állítja tehát rólok ért., hogy «nem fogadnak el elsőrendű nyomatékot!» 

Igen de saját példái bizonyítják az ellenkezőt. Ime, eredeti helyesírással: 

«M i n d e n  ember ide jár». – «M i n d  a kettőt eladtam». – «O r s z á g s z e r t e  

elterjedt». – «A z o n n a l  visszajött». – «M i n d e n f é l e  módon 

megpróbáltam». – «E g é s z e n  elpusztította». –Hogy pedig a «ritkított betűkkel» 

jelölt szavak nyomosítvák, maga ért. írja a 34. l. 4–5. soraiban, és szintúgy jelöli az 

ellenbe tett példákban: «K e t t ő t  adtam el». – «R e g g e l  jött vissza». 

Az ellenmondás azonban csak látszatos, mert a «ritkított betűk» itt is, ott is 

hangsúlyozást jelölnek, az igaz; de az előbbi példákban: «ab ovo» accentust és 

csak az utóbbiakban mondatsúlyt. A különbséget ért. szerint az teszi, hogy az 

előbbiekben az ige előtt van az igekötő, az utóbbiakban hátul. De ez a különbség 

semmit sem ér. Kimutattam ugyanis (20. §.), hogy az igekötő, mint adverbium, bár 

megelőzze az igét, számtalan esetben átengedi a mondatsúlyt a jelzőjének. 

Ennélfogva ért. példái így accentuálandók: «Minden ember ide jár». – «Mind a 

kettőt eladtam». – Azonnal visszajött stb. 

De hogy ne hivatkozzam nétalán kétségbehozható saját magyarázatomra, 

Pázmánból idézek példákat, melyekben igekötő nem szerepel: «az Leviták mind 
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hozzá állának». – «Az Ecclésiának minden időben vagyon gyüleközete e világon». 

– «Az Istennek minden időben vannak kedves hívei». – «(Az Ecclesiában) 

mindenkor zengeni kell az Tanítók szavának». – «Lehetetlen, hogy minden 

emberben találtassék ez a két dolog». – «Annak a gyüleközetnek minden tanítása 

egyez az Szt. Irással». – (P. P. Kal. 555., 557., 560., 565., 567. l.) Járuljon ide még 

egy pár a Káldy-Bibliából: «Mindenkor és mindenütt minden hálaadással 

vesszük». (Ap. Cs. 24. 3.) – «A mint mindenütt minden gyülekezetben tanítok» (1. 

Kor. 4. 17.) 

Nemde világos, hogy a vitatott állítás nem való? Valamint az is, hogy most sem 

tudjuk jobban, mi a nyelvtani érték. Hanem folytassuk tovább az elemzést. 

25. §. II. 1. b) Erősen igenlő és a ,plus‘ eszméjét máskép is kitüntető szók, 

ilyenek: bizonyosan, kétségkívül, hihetőleg, inkább, leginkább, többnyire, kiválóan 

stb.; – mégis, megint, minélinkább, annálinkább, mihelyt, a mint stb. – Mint a II. 1. 

a)-beliek, úgy ezek sem «fogadnak el elsőrendű fősúlyt». 

Példái jelölésében itt is azzal a következetlenséggel járt el ért. a melyek a II. 1. 

oszt. a) pontjánál t. i. az ellentett parallel példákban az egyformán ritkított betűk 

különböző accentuálásra utasítnak. Ime, ezt: «N e h e z e n  látogatta meg», így 

kell érteni: Nehezen látogatta meg; ezt pedig: M i n d e n  b i z o n y n y a l  

meglátogatta, imígy: Minden bizonnyal meglátogatta. Ámde az utóbbit így is 

lehetne hangsúlyozni: «Minden bizonynyal meglátogatta», mi ellen megint ért. 

tiltakoznék. Tanácsosnak látom hát semleges térre vonulni s oly példákat szedni, 

melyekben a kétséget okozó igekötő nem lábatlankodik. Van ilyen elég. Ime: 

Bizonynyal tudom, hogy időt halasztgatok. (Dáv. 2. 8.) Bizonyára tudom a ti 

gondolataitokat. (Jób 21. 27.) – Nagy bizonynyal tudja azért Izraelnek egész népe. 

(Ap. Cs. 2. 36.) – Továbbá ezek is: Kétségkívül vettetett. (P. P. K. 124. 1.) – Az Ur 

előtt, ki inkább választott engem, hogy sem az atyádat. (2. Sám. 6. 21.) – És 

nagyobb rész juta Benjáminnak. (1. Mos. 43. 34.) – Minekutánna bort bőven ivutt 

volna. (Ésa. 5. 6.) – Annál buzgóságosbban igyekeztünk látni titeket, Thess. 2. 17. 

– Szorosan áll rajta a ruha. (M. Ny. Sz.) – E tekintetből kiválóan érdekes . . . . . 

olvasni. (Cs. és Isk. 1887. 143. l.) 

Ezekből elvitázhatatlanul kitünik, hogy a II. 1. a) alá osztályozott szók igenis 

elfogadnak, ért. állításának merőben e l l e n t m o n d v a  «elsőrendű 

nyomatékot». Az ellenmondást azonban kimagyarázhatni, mit mielőtt 

megkisértenék, hadd végezzem be az osztályozás ismertetését. 

26. §. «II. 1. c) Is k a p c s o l t a  fogalmak». – Az az ártatlan jámbor «is» 

mennyi bajt csinált mind az E u r e k a , mind a Sz. Tanulmányok szerzőjének! Oly 

hinárba kerültek vele, melyből sehogy se birnak kivergődni. Az utóbbi midőn az 

is-es szavakat jellemezni akarja, mindjárt bajba kerül az is-sel. «Ezek közől – írja 

– a rendszerint nem nyomatosat n y o m o s í t j a  is egyúttal ez a kapcsoló szó.» 

Nemde furcsa, hogy az «is»-t tárgyaló czikknek már legelső mondatában is 

rosszul van rendezve az «is»? Véleményem szerint így kell vala: «. . . . a 

rendszerint nem nyomatosat is nyomatosítja ez a kapcsoló szó». Mert itt arról van 
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szó, hogy «minő fogalmak n y o m a t o s a k  a mondatban, s azt kellett tehát 

kifejezni, hogy az «is» kapcsolta szavak annyira nyomatosak, hogy még a 

rendszerint nem nyomatosak is azzá válnak, ha «is» van hozzájok kapcsolva. 

További megfontolással azonban azt is gyanítom, hogy a gáncsolt hely értelme ez: 

az «is» kötőszó nem csak k a p c s o l , hanem n y o m o s í t  is, még pedig minden 

fogalmat. Ez esetben helyén volna az «is», de aztán, ha így értette ért., mit keres 

ott a «rendszerint nem nyomatosat?» Hisz azt, a mi már magában «ab ovo» 

nyomatos, nem szükséges nyomosítni! sőt még nagyobb hiba tűnik fel a 

mondatban, oly hiba, a melyet még nehezít az, hogy ért. éppen szabálylyá teszi, 

imígy: az «is» a szerint, a mint egyes fogalmakat, vagy egész mondatokat kapcsol 

össze, nagy részt különböző szórendre ad alkalmat. Ennek ellenében állítom: 1. 

hogy az is tulajdonképp nem «k a p c s o l » hanem csak s z a p o r í t ; 2. se nem 

«k a p c s o l » se nem «s z a p o r í t » egész m o n d a t o t . – Nem «kapcsol», mert 

a kapocs a kapcsoltak között van, az is pedig kívülök. Egész mondatot kapcsolhat 

a megfelelő particula szanszkrtban, latinban (a görögnek nincs külön szava reá), 

németben, francziában, de magyarban sohasem! És épen az ellen vét értekező, 

hogy az is-t, a «rendszerint nem nyomatosat nyomosítja», mondatra vonatkoztatja. 

Szólamra ugyan vonatkozik az is széltiben, de mondatra sohasem. A hol így 

látszanék, későbbre igyekszem kimagyarázni. 

27. §. De legmegfontolatlanabb állítás mindenek felett, a mi az előbbieket 

követi: «Az is-től kapcsolt fogalom soha se kap elsőrendű nyomatékot!!» 

Beszéljenek a tények. Ábel is vőn az ő nyájának első fajzásából (I. Mos. 4. 4.) – 

Másod napon is monda a nagyobbik a kisebbiknek. (I. Mos. 27. 25.) – Fogadást is 

fogada. (I. Mos. 28. 20.) – Azt is vevé eszébe. (I. Mos. 31. 2.) – Más álmot is láta. 

(I. Mos. 37. 9.) – Más hét undokok és elösztövéresedettek is emelkedének fel a 

folyamból. (I. Mos. 41. 3.) – És mindenféle vetemények bősége is takartatik 

mindenik városban. (1. Mos. 41. 48.) – Judás is monda az attyának. (1. Mos. 43. 

8.) – Eredeti áldozatok is mutattassanak bé. (3. Mos. 23. 13.) – A kitött kenyerek 

asztalát is takarják bé kék borítékkal. (4. Mos. 4. 7.) – Egy bakk is áldoztassék az 

Úrnak. (4. Mos. 28. 15.) – Lévinek is monda. – Józsefnek is monda. – Asernek is 

monda. (5. Mos. 33. 8. 13. 24.) 

Mindezekben csupasz ige előtt áll és viseli a fősúlyt a mondatban az is-es szó 

vagy szólam. A következőkben igekötőkre vagy más igemellékre vonatkozik. 

Ebben is bévöttem könyörgésidet. (I. Mos. 19. 23.) – A magodat is 

megszámlálhatja (1. Mos. 13. 16.) azt is neked adom a munkáért. (1. Mos. 29. 27.) 

– Most is hozzám ragaszkodik a férjem. (1. Mos. 29.34.) – A fiam natragulyáit is 

elveszed-é? (1. Mos. 30. 13.) – Ez úttal is velem leszen férjem. (1. Mos. 30. 20.) – 

Méltó azért, hogy valamikor házamra is gondot viseljek. (1 Mos. 35. 50.) – 

Béremet is megváltoztattad tíz úttal. (1. Mos. 31. 41.) – Maga is utánnunk jő. (1. 

Mos. 32. 18. 20.) – Reggel is harmat szállott vala a tábor környül. (II. Mos. 16. 

10.) – A barmot is megöljétek. (3. Mos. 20. 15.) – Én is ezeket cselekszem néktek. 

(3. Mos. 26. 16.) – Én is ellenetek járok. (3. Mos. 26. 24.) – A földről is 
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megemlékezem. (3. Mos. 26. 42.) – Az Ur felhője is rajtok lőn. (4. Mos. 10. 34.) – 

A felhő is eltávozék. (4. Mos. 12. 10.) – A sátorok innepét is megüljed. (5. Mos. 

16. 13.) – És ez is elgyűlöli őket. (5. Mos. 33. 8.) – De Dávid is felöltözött vala 

gyolcs Éfodba. (1. Kron. 15. 17.) 

28. §. Ha mind ezekben sőt ért. minden példájában a kijelölt szavak és 

szólamok nem viselnek elsőrendű hangsúlyt (mondat főaccentusát) úgy egy szó 

sem visel a magyar mondatban és minden, a mit hangsúlyok helyéről és 

természetéről eddigelé beszéltünk, badarság volna! De én inkább azt tartom annak, 

a mit ért. ír, hamis állítása commentárjául: «Elsőrendű nyomatékot csak az a 

fogalom kaphat, a melyhez az is mondatkapcsolás végett csatlakozik és a mely az 

illető mondatban amúgy is (t. i. is nélkül) különösen ki van emelve». E szerint hát 

mégis csak «kaphat» olykor, holott főállítása szerint: «sohase kaphat». Vemhes 

vagy nem vemhes? De halljuk tovább: «Mondatkapcsoló fogantyúnak (quid hoc?) 

[27] az is csak olyan alakot» (szót) «választ, a mely már is többé kevésbbé 

nyomatos, akár a mondat czéljához képest nyomosított, akár «ab ovo» nyomatos 

kifejezés.» A tények ezt sem igazolják. Idézett példáim közűl vegyük fel ezt: «a 

magodat is megszámlálhatod». Is nélkül így accentuálnók: «a magodat 

megszámlálhatod», tehát mint inchoativum nem nyomatos a «magodat». «Ab ovo» 

sem; mert m a g «olyan tárgynév, a mely névelővel . . . . áll a mondatban»; tehát I. 

osztályú és így «nem nyomatos» szó. (Szór. Tan. 33. lap.) Aztán hogy is volna 

ideje és módja válogatni az «is»-nek? Hiszen a «szó, mikor kimondom, ott áll a 

maga helyén» ért. saját szavai szerint s ellőtt nyilat nem lehet visszahúzni. 

29. §. Elég a rostálásból; hanem megkisértem rövid elméletét az is 

conjunctionak, melyet tapasztalati tényekre alapítva alkottam, és itt egyúttal 

eléadok csak azért is, hogy kapjon alkalmat ért. visszaadni gorombaságaimat. 

Az is értelmére nézve azonos az «és»-sel; de használatában négy pontbeli 

különbség van köztök. 1. «És» t. i. két oly – mondjuk – fogalmat köt össze, mely 

mind a kettő ki van f e j e z v e  a mondatban, holott az «is»-nél az egyik csak 

kivételképpen, rendesen pedig nincs és csupán gondolni lehet. Ki van pl. fejezve 

ezekben: «Nem csak a Zsidók közzül, hanem a Pogányok közzül is». (Sz. Pál. 

Rom. 9. 24.) – «Nem csak a büntetést, hanem a lelkiismeretet is». (U. o. 13. 5.) – 

«Nem csak az ő eljövetelével pedig, hanem a vigasztalással is, melylyel stb.» (2. 

Kor. 7. 7.) – «Mert a jóra igyekszünk, nem csak az Isten előtt, hanem az emberek 

előtt is». (U. o. 8. 21.) A rendes esetre nézve szükségtelenek a példák. 

2. Az és-sel kapcsolt fogalmak coordináltak, az is-sel kapcsoltak (igazabban: 

szaporítottak, vagy toldottak) pótlók. Annálfogva az «is»-el párosult szavak eleibe 

gondolandó fogalom nem szükség, hogy coordinált legyen, sőt lehet ellentétes is. 

Vegyük fel ért. példáit (a gondolható fogalmakat eleikbe teszem zárjelbe): 

(Nem csak m á s k o r , hanem) «e k k o r  is észrevettem». 

(Nem csak m á s u t t , de) «o t t  is fel kell szólalnod». 

(E g y e b e t  is, de) «a k ö n y v e k e t  is le szeretné küldeni». 

(Nem hagyhattam magára) «haza is kisértem azonnal». 
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(M á s u t t  is,) «o t t  is voltam». 

A másunnan idéztem példák közzűl is egeszítsünk ki egy párt: 

(Nemcsak K a i n , hanem) «Á b e l  is vőn az ő nyájának első fajzásiból». 

(Jákob o l t á r t  emele,) «f o g a d á s t  is fogada». 

(Mint e g y é b b e n ) «ebben is bé-vöttem könyörgésidet». 

(Sokszor m e g c s a l t á l ) «b é r e m e t  is m e g v á l t o z t a t t a d ». 

(E g y e b e k e n  kívül) «egy bak is áldoztassék az Urnak». 

Látnivaló, hogy az oda gondolandó fogalmat sokképen, de a kifejezetthez 

párhuzamosan szerkesztjük. 

3. «És» a kapcsolt két fogalom között, az «is» a kifejezett után és 

tőszomszédjában áll, és a kifejező szót vagy szólamot 

4. mindig accentuáltatja; holott az «és»-sel kapcsolt fogalmak hangsúlya 

egészen független a kötőszótól. 

Vannak a leírt különbségektől független viszonyai az is kötőszónak: 1. 

Csatlakozik igemellékhez, szóhoz és szólamhoz, az accentust felvehető 

conjunctiót is beleértve, («a miért is», «azért is» stb.) sőt olykor szólambeli 

jelzőhöz is, nevezetesen -nak, -nek ragú birtokoshoz («a népnek is nagy része . . . . 

. evé a Fásét» 2. Kron. 30. 18.) 2. Járul csupasz igéhez, («megmondom az igazat, 

ha haragszol is» – «uralkodik is mind a királyokon» 2. Kron. 9. 26.) 

Eddigelé nincs semmi baj; de itt már kétség fog egy kicsinyt, mert az adatok 

magyarázatára nézve lehet véleménykülönbség. A kérdés az, hogy midőn 

igemellékből és igéből álló szólamhoz, nevezetesen igekötős igéhez járul az «is», 

utána kell-e helyezni, vagy közbeiktatni? 

Mind a két esetre van elég példa. Az elsőre: Azért mikor nálatok volnának is. 

2. Thess. 3. 10. – Ha szintén valaki mesterség nélkül megyen is. Bölcs. 14. 4. – Ha 

tanács nélkül cselekedett is magával. Jés. Sir. 32. 23. – Tegnapelőtt is, még mikor 

Saul országlana is. 1. Kron. 11. 2. – Ha soha azelőtt farkast nem látott is. P. P. K. 

19. l. 18. s. – A ki csak egy ölnyire kívül volt is a Noé bárkáján. P. P. K. 85. l. 18. 

s. – Ha történetből társul kell is egy ideig őket fogadni. P. P. K. 442. l. 3 s. al. – Ha 

valami tettetes irgalmasságnak cselekedetit mutogatják is. (P. P. K. 448. lap, 13. s. 

al.) 

A másodikra: A ki meg is jelentette nekünk a ti szeretetöket. Kolossé. 1. 8. – A 

miket parancsolunk cselekszitek is, és meg-is fogjátok cselekedni. 2. Thess. 3. 4. – 

Meg-is kostolták az Istennek jó igéjét. Zsid. 6. 5. – Külde a király némely . . . . 

embert, a ki a zsidókat kényszerítené . . . . . . . meg-is fertéztetné a templomot. 2. 

Makab. 6. 2. – (Mahomet) arra taníttya az ő deliáit, hogy . . . . . . . arczul 

forduljanak (a hitetlenek ellen), és módját ejthetvén, meg-is öllyék őket. P. P. K. 

442. l. legal. – Kérnők Titust, hogy a mint elkezdette, úgy el-is végezze nálatok ezt 

a jótéteményt. 2. Kor. 8. 6. – Megölted (Nábotot) annak fölötte el-is foglaltad (a 

szőlőjét). 1. Kir. 21. 19. – De ezek sem elegek: bé-is merészle menni az egész 

földnél szenteltebb templomba. 2. Makab. 5. 15. – Annak fölötte bé-is vádolt 
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engemet te szolgádat néked. 2. Sám. 19. 27. – Fel is méne Baása . . . . Judába. 1. 

Kir. 15. 17.
25

) 

Az első esetre vonatkozó példák tekintetéből jegyzém meg, hogy eltérő 

vélemények lehetnek. Lám a M. Ny. Sz., valamint ért. is azt állítja, hogy a 

«mondatot egészben véve köti össze más [igazabban: az előbbi] mondattal. Nem 

bánom, ha életemet koczkáztatom is». De e még a felhozott példára nézve sem áll, 

mert a kapcsoló szó itt a «ha» nem az «is» és legkevésbbé sem tágul a kapcsolat 

ha az «is»-t elhagyjuk. Ellenben ha ezekben (1. Mos. 18. 30. köv.) «Ne haragudjál, 

ha szólok»; – Nem cselekeszem, ha harminczat találok»; – «is»-sel toldanók az 

igéket: «ha szólok is» – «ha találok is», erősebb lenne-e a kapcsolat? Sőt a 

példabeli «is» éppen nem vonatkozik a «Nem bánomra», hanem az odagondolandó 

szólamra, imígy: «ha (nem csak más veszély fenyeget, de) életemet koczkáztatom 

is». – És elhamarkodott «szabály» az, a mit tovább olvasunk, hogy az «is»-t ekkor 

az ige után sorozzuk; mert lehet-e hibáztatni a következőket: «Elvégezteték a 

templom. Hajókat is csinála Salamon». (1. Hir. 9. 26.) – «Nála eszik vala [Joákim] 

kenyeret . . . . . és abrakot is rendele [Salamon] neki szüntelen». (2. Hir. 25. 29–

30.) – «Házakat is csinála Dávid az ő városában». (1. Kron. 15. l.) – «Haza is 

kisértem azonnal». (Szór. Tan. 37. l.) – «Ott is voltam.» (U. o.) – «Furcsán is 

adtad elő». (U. o.) Következőleg a sem hiba, a mit korhol a M. Ny. Sz. t. i. «ha 

éltemet is koczkáztatom», a melyhez a gondolt előzmény lehet: nem csak 

vagyonomat vagyok kész áldozni, hanem. – Sőt az első esetet példázó 

mondatokban is mindenikben lehet közbeigtatni az «is»-t és nem csökken vele sem 

az értelem, sem a kapcsolat; holott ha az imént idézettekben az ige utánra toljuk: 

«hajókat csinála is, – abrakot rendele is, – haza kisértem is, – ott voltam is, – 

furcsán adtad is elő» – nemde esetlenül hangzik? 

Mint érintém, kétség támadhat az ilyes mondatok elemzésénél: mégpedig az, 

vajon az igemellék utáni helyzetben (közbeiktatás esetében) nem csupán az 

igemellékre vonatkozik-é az «is»? A kétséget feltehető előzmény odagondolása 

eloszlatja. Pl. (Nem csak templomot építe, hanem) «hajókat is csinála». Ebben 

világosan szólamra vonatkozik az «is». – (Nem csak máskor, de) «ekkor is 

észrevettem». Itt igemellékre. – Hátul járó «is»-re nem kaptam példát, melyben 

kétség foroghatna fenn. 

A közbeigtatás, mely másnemű igemellékeknél gyakori eset, az igekötőknél, 

merem mondani, kivételetlenül általános. Én legalább egyetlen egy igekötős példát 

sem leltem, se a Káldi fordította Bibliában.
26

) se PP. Kalauzában, a hol nem volna 

közbeigtatva az «is». 

                                                 
25

 Az utolsó mondat egy észrevetelre ada nekem alkalmat, Luther t. i. így fordítja: «Baesa aber . 

. . zog herauf wider Juda.» Károli hasonlókép: «M e r t  feljöve Baása Juda ellen». Az «is»-nek 

tehát olykor, szintúgy mint az «és»-nek is k ö v e t k e z t e t ő  ereje van. Nem egy példával 

bizonyíthatnám, de mivel nincs befolyása az accentusra, elégnek tartom megemlíteni. Az alább 

következő: «Furcsán is stb.» (Szór. Tan.) ide tartozik. 
26

 Az idézett példákban Károli fordítása sem különbözik. 
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Még csak azt kell megmondanom, mi okozta az ért. tévedéseit? Egyszerűen 

csak az, hogy nem fontolván meg ért. a magyar «igekötő»-nek sajátságos 

független természetét, azt véli, hogy valahányszor ige előtt áll, mindig rajta van a 

mondatsúly. – Hinc illae lacrimae! [28] 

30. §. Még nem végeztük be az osztályozást, de a többivel hamar készen 

leszünk. 

II. 2. alosztály. Kettős természetű (ingadozó) szók. Ezek majd elfogadják, majd 

visszautasítják a fő nyomatékot». 

Legelsőben is felakadok azon a kifejezésen: «visszautasítják», mely a «savanyú 

szőlőt» repudiáló rókát juttatja eszembe. Hát a szótól vagy szólamtól függ-e, hogy 

el, vagy ne fogadjon mondataccentust? 

No de ezt elengedve is tünődésembe került e csoport elemzése. Első tekintetre 

ugyanis úgy látszott, hogy hiszen csekély kivétellel az egész magyar szókészlet 

beléje illik. De megfontolván azt, hogy itt csak «ab ovo» nyomatos szavak 

tárgyalvák, azt kellett következtetnem, hogy e g y e t l e n  e g y  ily szó vagy 

szólam sincs, a mely a mondatban főaccentust ért. szerint «visszautasíthasson». 

Oly igazság az, melyet a felhozott példák sem czáfolnak, nem czáfolhatnak meg. 

És annál kevésbbé, mivel azok ellen is sok a kifogás. Általános az, hogy azok 

egyen kivül mind csináltak, melyeket ért. szerkesztett úgy, hogy tanuságul 

szolgáljanak állításának, s az az ő bizonyító erejöket, ha volna is, vagy csökkenti, 

vagy el is veszi. 

Én ugyan nem «utasítok vissza» minden csinált példát, de megkivánom, hogy a 

mondat körülményei adva legyenek annyira, hogy a mondat intentióját és a mondó 

czélját érteni lehessen. Idézett példáknál e nem szükséges, mert az egész helyet 

utána lehet olvasni s ott a kivánt körülményeket meglelhetni. 

Alkalmazzuk kifogásomat az első példára: «bátran». – Lehet «főnyomaték 

nélkül», írja ért., «b á t r a n  fölléphet akárhol is» és főnyomatékkal: «B á t r a n  

lép föl a szinpadon». Szerintem mondva tehát az első «bátran» inchoativum és ért. 

így kivánja accentuáltatni: «Bátran fölléphet akárhol». – Nem hivatkozom arra, 

hogy ha ezt a mondatot bár elszigetelve, hangsúly-jel és ritkított betűk nélkül írva, 

magyar ember elé teszszük, így fogja olvasni: «Bátran fölléphet akárhol!» És 

helyesen fogja, mivel az adverbium: «bátran» a másik adverbiumnak: «föl» jelzője 

s hangsúlyát átveszi.
27

) Nem hivatkozom, mondom, hanem körülményeket veszek 

fel, melyek között kap, vagy nem kap accentust. Tegyük hogy X* zongoramester 

kitünő tanítványát művészi útra akarja vinni. Egy tekintélyes szakértőhez Y*-hoz 

megy vele s játszatván előtte, azt kérdi, vajjon merjen-e a fiatal fellépni nagy 

közönség elé? Y* ha biztatni akarja, nemde azt feleli, hogy: «Bátran felléphet 

                                                 
27

 Kinyitom a «Kalauz»-t s rögtön a következő példáit látom az accentus átvételének: «magok 

sem tagadják az atyafiak». (264. l.) «Ő is egy volt az Anyaszentegyház papjai és bajnokai 

közűl». (U. o.) «Az Asszonyi állatokat is reá szabadította az egyházi szolgálatra. (265. l.) «igen 

megvagyon az asszonyi emberektől tiltva az Papi embereknek tiszti». U. o. v. ö. «ugyanis 

Luther igen javalja stb.» U.o.) 
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akárhol?» És van-e kétség benne, hogy a bátranra ejti mondata fősúlyát? Igen is, 

mert X* nem tudja előre, mi lesz a felelet, s Y* tehát újságolja neki a «bátrant». – 

Másfelől bizonyos Conservatorium-végzett növendékeivel próbajátszást tartatnak. 

V*, a ki nem volt ott, kérdi a jelen volt Z*-től, ha bátran léptek-e fel a fiatalok, s 

azt a feleletet kapja: «bátran egyik se lépett fel; mindeniknek trémája volt». Itt 

nem kap semmi accentust a «bátran», mert a kérdésben benne levén, ismeretes 

eszmének tekinti és így inchoativum alakban ismétli a felelő fél. 

Csak ily, részletezett elemzés után lehet biztosan itélni a mondatbeli szórend és 

hangsúlyozás felől. De így bizony keveset részletezhetnénk s elemezhetnénk, azért 

jobb lenne nem csinálni, hanem csak idézni a példákat. Mert a ki csinálja, úgy 

szerkeszti – bár akaratlanul is – a mondat példáit, hogy állításának megfeleljenek, 

s ezzel a petitio principii hibájába esik. Ellenben ha biztos helyről szabatosan idéz, 

az illető helyeken utána járván a körülményeket számbavehetjük, a követelt 

szabályok helyességét megvitathatjuk. Minthogy ért. példáival ezt az eljárást nem 

követhetem, csak állításait szellőztetem s ezúttal elérkeztem a 3-ik és utolsó 

alosztályra. 

31. §. Ennek nincs átalános czíme, hanem mindjárt két csoportra van osztva, u. 

m. «a) Tagadó (negativ) természetű, és általán véve a minus eszméjét kifejező 

szók»-éra; – «b) határozatlan fogalmakat jelölő kifejezések»-ére. 

Meglep első tekintetre, hogy az a különneműnek látszó két csoport mikép 

kerülhetett egy csávába, és mi a felosztás elve. De megmagyarázza mind a kettőt 

ért. következőleg: «Ezek határozottan megkivánják az igeadta különös kiemelést, 

vagyis a nyomatos rendet; még pedig az a) alattiak szabályszerűen, mint bármely 

más főnyomatéku szó; a b) alattiak ellenben egészen sajátságos módon . . . . .» 

Elemezzük az első pontot, összevetve a példákkal. 

Legelőször is fenakadhatni azon, hogy mit tesz az, hogy «b á r m e l y  m  á  s  

f ő n y o m a t é k ú  s z ó ? Ha azt, hogy oly szó, a melyen a mondat fősúlya van, 

oda üt ki a magyarázat, hogy a főnyomatú szó, főnyomatú szó! mint az egykori 

őrmester definiálta: a Kirkenprádé, kirkenprádé. 

Ezt nem tehetem fel; tehát csak azt jelentheti, hogy «természet szerint vagy «ab 

ovo» nyomatos szók». Igen de ezeknek 1. alosztályáról azt állítja ért., hogy 

«akármily erősen nyomosítva sem fogadnak el elsőrendű nyomatékot», s ennek a 

jelen «bármely» ellene mond, valamint részben a 2. alosztálybeli ingadozók-nak 

is; mert itt nem csak az van állítva, hogy «elfogadhatják», hanem hogy 

«h a t á r o z o t t a n  m e g k i v á n j á k  a  k ü l ö n ö s  k i e m e l é s t ». 

A mi a példákat illeti, a rovat czímeiből azt olvassuk, hogy ért. a «k é r d ő » és 

«k é t k e d ő » szavakat is beléveszi a «t a g a d ó k » fogalmi körébe, a mi 

legalább is merész annexio! Nem is ratifikálom, mert a k é r d ő k r e  és 

t a g a d ó k r a  nézve igaz, hogy reájok esik a mondat fősúlya, de a kétkedőket az 

ingadozók közé kell soroznunk, akár negativ, akár positiv értelműek legyenek. Pl. 

«bajosan» ért. szerint negativ, «alkalmasint» positiv kétkedő. No már azt mondom 

valakinek: «bajosan sikerül úgy-e?» s ő azt feleli: «bajosan nem, hanem idő kell 
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hozzá» – Megint kérdem valakitől: «Vajon eljön-e? és kaphatom rá azt a feleletet: 

«alkalmasint eljön». – «Vajon hoz-e választ? F. «Nem tudom, de alkalmasint 

hoz», épen mintha így felelne: «valószínűen hoz» vagy «hiszem, hogy hoz». 

Midőn ért. így állítja szembe: «Bajosan hitetik el vele» és «alkalmasint elhitetik 

vele»: az a fatalis igekötő viszi tévútra, mivel azt gondolja, hogy azt okvetetlenül 

accentuálni kell. Pedig a dolog magyarázata, hogy a cselekvény végrehajtását 

jelölő igekötő a cselekvényt akadályozó «bajosan»-t nem tűri jelzőnek, de az 

«alkalmasint»-ot igen is megszenvedi. 

Ezzel hát tisztában lennénk; de sokkal hamarább túladhatunk a b) alatti 

csoporton, melyről ért. azt nyilvánítja, hogy a példáiban «szereplő határozatlan 

névszók csakugyan kifognak a szabályon» és hogy ez a csoport «irregularis csapat, 

olyan mint a kozák». – Miután hát maga kimondta az itéletet felőle, nincs miért 

vesződjem vele. 

És miután mind ezekből nem lehetett kitanulni, mi legyen voltakép az a 

rejtélyes «nyelvtani érték», miután hatását vagy béfolyását csak akkor észlelhetni, 

mikor a szó már bé van a mondatba rendezve és accentuálva, kimondhatom reá 

Dániel profétával: «JÉKEL: megmérettettél a mérő serpenyüben és heával 

találtattál». Szóval sem szórendezésre, sem hangsúlyozásra semmi hasznát nem 

vehetni, és átalában csak két esetet tudok arra, hogy egy szóról, nyelvtani 

rovatánál fogva, biztosan meg lehessen előre itélni, kapjon-é vagy ne kapjon 

főhangsúlyt a mondatban. 

Egyik az, hogy a kérdő szó (akár névszó, akár névmás, akár adverbium, akár 

ige) o k v e t e t l e n ü l  k a p . Természetesen, mert a mit kérd, azt nem tudja a 

mondó. – A másik az, hogy a vonatkozó (relativum) névmás és adverbium (a hol, 

a miért, a mikor stb.) szintoly természetesen súlytalan, mert mindig valami másra 

említettre vonatkozván, a tudottak rovatába tartozik és inchoativumnak kell hogy 

szolgáljon. 

32. §. Most már kimondhatom néhány pontba összefoglalva a szórend és 

accentus közti viszonyt. 

1. Az accentus kétféle: u. m. szólami és mondati, melyek nem phonetice, 

hanem csak elveikben különböznek. 

2. A szólam-accentus úgy keletkezik, hogy egymással bizonyos viszonyban 

levő két szó közűl az e l s ő n e k , mely az utána közetlen következő szó jelölte 

fogalmat specificálja (minősíti vagy határozza) első tagját a hang változtatásával 

és némi erélylyel kiemeljük. Ily viszonyban vannak és ily renddel nevezetesen: 1. 

a  j e l z ő  és j e l z e t t ; 2. az i g e m e l l é k  és i g e : «Szép virág». – «a ház 

fedele». – «Csodát láttam». – «Jól laktam». 

3. Mind a jelző, mind az igemellék eleibe járulhat egy harmadik szó, ezúttal 

csak j e l z ő, mely az utánavalóra vonatkozván, azt jelzetté teszi és hangsúlyát 

eltulajdonítja. – «Igen szép virág.» – «A magas ház fedele.» – «Nagy csodát 

láttam.» – «Eléggé jól laktam.» 
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Ily módon harmadik, negyedik s több szó is járulhat az előbbiek eleibe. A 

határt az értelmesség és az æsthetica szabja meg. 

4. Ha egy újan járuló jelző nem az előbbi jelzőre vagy igemellékre, hanem a 

jelzettre vagy az igére vonatkoznék, nem veszi át az accentust, hanem sután 

marad. – Nevezetesen, ha, birtokos az új jelző, «-nak, -nek»-kel ragozandó. – 

«Hunyadinak fényes diadalai.» 

5. Minthogy az új jelző az előbbiek hangsúlyát átveszi, az egész szólamnak 

csak egy accentusa van. De két, teljesen coordinált jelző is vonatkozhatván azon 

egy jelzettre vagy hasonló két igemellék azon egy igére, ilyenkor a coordinatio 

megkivánja, hogy mindenikök egyformán viselje – illetőleg nélkülözze – a 

hangsúlyt. 

6. Az accentus az illető szóval együtt keletkezik és születésökben az előbbről 

vagy utóbbról szó sem lehet. 

7. Velök egy időben határozódik az accentuált szó helyzete, minthogy a 

szólam-accentusnak nyelvünk szokásából folyó értelmezésénél fogva másképp 

nem is lehet. 

8. A szólam a mondatba igtatva sem veszti el az őt illető accentust és minden 

föltételeivel, tulajdonságaival megmarad. E szerint hangsúlyos szólam 

inchoativum is lehet, de accentusa nem a mondaté. 

9. A m o n d a t s ú l y  a szólam-accentus kifolyása, és úgy keletkezik, hogy 

nyelvünk az accentuált szólamoknak föntebb sorolt 2-dik nemét, az igemellék és 

ige kapcsolatát vette fel a mondat magvául, és accentusát főaccentusául. De ezzel 

a specifikálás elve mellé egy új elv járul, t. i. az újságolás elve. Ennélfogva a 

mondat szavai jelölte eszmék «t u d o t t a k » és «n e m t u d o t t a k » rovataira 

oszlanak, és a mondat hangsúlyát a «nem tudott» eszmét jelölő igemellék kapja. 

10. Az újságolás elvénél fogva, minthogy a cselekvénynek nem csak 

körülményei, hanem maga is eshetik a n e m  t u d o t t  eszmék rovatába, a 

csupasz ige szintúgy kaphat mondatsúlyt, mint az i g e m e l l é k . – Ez az aránylag 

ritka eset az írott mondat olvasásánál, o k o z h a t  olykor félreértést; azért 

kivánatos, hogy közegyetértéssel az accentust viselő igét különböztessük meg, pl. 

ritkított betűkkel. – Mondat-accentusjel hiányán nem egy nyelvész sajnálkozik. 

11. Egynél több igemellék is tartozhatván a «n e m tudott» rovatba, az ilyenek 

az igén hátul foglalnak helyet m á s o d r e n d ű  accentusokkal látva el. A tudott 

eszméket jelentő és így súlytalan igemellékeket (szavakat vagy szólamokat) 

nyelvünk szokása az i g é n  elül vagy hátul rendezi. Az elül rendezettek.a mondat 

előkészítő részét (inchoativum) alkotják. – Inchoativum minden szó vagy szólam 

lehet és halmozva több is egynél. 
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12. Más viszony az accentus és szórend közt n i n c s  és a föntebbi pontok 

fentartásával, meg a logika és æsthetika tekintetbe vételével
28

) a mondó vagy író 

teljes szabadsággal rendelkezik szavai és szólamai sora felett. 

A vitás tárgy irányában felvett és eddig elésorolt tényeket és belőlök vont 

következtetéseket a legsanyarúbb próbák alá terjesztem. És biztatom magamat, 

hogy bármely m a g y a r  könyvet vegyen elé valaki, az én módomot követve, 

minden mondatát könnyen és biztosan elemezheti
29

) és a nyelvellenes hibáknak, 

melyeket nyelvérzéke netalán homályosan sejtett, az okai iránt tisztába fog jőni. 

De nem csak az elmélet világában, hanem a cselekvés terén is tesz hasznos 

szolgálatot a szórend és accentus közti viszony ismerete, még pedig három 

tekintetben. 

Első az, hogy olvasáskor a magyar mondat értelemárnyalatát eltaláltatja; 

valamint föntebb is érintém. – Szint az a haszna van, másodszor, az idegen 

nyelvekből való fordításokban, melyekben sok ferdítéseket elkerültetne. – 

Harmadik az, hogy útat mutat a helyes szavalásra, melynek vajmi ritka példáját 

hallani akár szószékről, akár színpadról. 

Azért hát bátor vagyok ismételni: his utere mecum! 

                                                 
28

 A logikát veszi tekintetbe az az író is, a ki ügyel, hogy az értelmökre nézve szorosan 

egymáshoz tartozó szók el ne választassanak egymástól, azaz, hogy közikbe mások ne 

igtattassanak. Már Quintilianus írja (Instit. IX. 4, 27): «verba . . . ex loco transferuntur ad 

locum, ut iungantur, quo congruuntur maxime». [29] Hirlapokból idézek néhány példát, 

melyekben az összetartozó szók kijelölvék: «A Kispestről közlött jégverési hír alaptalan». – «A 

tárgyak kiállítása az európai emberre, ki . . . . azok fontosságát ismeri . . . . érdekes». – «Az 

elveszett tárgyak értékéről maga gróf Andrássy adhat csak felvilágosításokat». – «Az új királyi 

egyetem épületét . . . átadni». – «Bogdán . . a társát a torkába szúrt szalonnasütő nyárssal 

megölte». – Ilyenek ezek is: «A gyülésben Wilson egy levelét olvasták fel». – «Hetvenöt a 

szövegbe nyomott ábrával». – És, last nem least: «Rövid magyarok története». 
29

 Maga a «Szórendi tanulmányok» írója is, eltérő nézetei ellenére, elveim szerint elemez két 

mondatot, még pedig sikeresen. Tessék elolvasni az értekezés 32. lapja 7–17. sorait: «P é l d a : 

A földbirtok el van veszve; de a készpénz meg van mentve. Itt a földbirtok nem azért áll 

közvetetlenül az állítmány előtt, mert így vagy amúgy hangsúlyozom, hanem azért kell ott 

állnia, mert először is:  m á r  i s m e r t  eszme» (a ritkítás az enyim). «A föltehető kérdés itt ez: 

A földbirtokkal mi történt? – Továbbá: azért kell ott állnia, mert párvonalba teszem a másik 

mondatban álló készpénzzel.». (Hogy lehessen valamit «párvonalba állítni» oly valamivel a mi 

még nincs, hanem azután lesz?) – «Mind a két eszmét, mind a két mondatban természetszerűen 

követi az állítmány, a mely is, mint eddig még szóban nem forgott, tehátt i s m e r e t l e n  

eszme a f o n t o s b i k .» (Világosabban nem beszélhetett volna ért. mellettem!) «Ennél fogva 

erősebb hangsúlyt is kap, mint az a két névszó, a mely már i s m e r t e b b  fogalmat jelöl . . . . . . 

Kérdem már most: Nem az eleve feltett kérdés, kapcsolatban a többé-kevésbbé tudottak és nem 

tudottak különböztetésével kalauzolt bennünket l e g e l s ő b e n  is» (a ritkítás a szerzőé) «az 

illető alakok nyelvtani szerepe, és ennek nyomán a nekik jutó hely megállapításában? és nem 

ugyanaz a kalauz vezérelt e z u t á n  a reájok eső különféle hangsúly meghatározásában is?» Én 

pedig azt kérdem, miért rúgta farba hát ért. azt a biztos és kipróbált kalaúzt, és miért fut oly 

szekér után, a mely nem akarja felvenni? 
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JEGYZETEK 
 

A görög és latin szövegek fordítása 
 

 

 

A magyar mondat – I. értekezés 
 

[1] „De ne zajongjatok, athéni férfiak, hanem maradjatok meg annál, amire kértelek benneteket: 

hogy ne zajongjatok a szavaim miatt, hanem hallgassatok meg, hiszen úgy gondolom, még 

hasznotokra is válik, ha meghallgattok.” (Plat. Apol. Socr. XVIII. 30c.) – Devecseri Gábor fordítása 

[2] „Ember vagyok; úgy vélem, semmilyen emberi dolog sem idegen tőlem.” Terentius 

Heautontimorumenos (Az önkínzó) c. darabjából való az idézet, mely egy Chremes nevű szereplő 

szájából hangzik el. A színművet Kr.e. 163-ban mutattak be a Ludi Megalenses-en. 

[3] Brassai feltételezhette, hogy hallgatósága/olvasói ismerik az idézett szöveget bevezető 

gondolatmenetet. „Multa renascentur quae iam cecidere cadentque, / quae nunc sunt in honore 

vocabula, si volet usus, / quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi.” (Hor. Ars. 70–72) 

„Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe / hull sok most kedvelt, ha talán így dönt a gyakorlat, / 

mely legfőbb mérték, törvény, bíró a beszédben.” – Muraközy Gyula fordítása 

[4] Horatius leveleinek első könyvében, a XIX. levelében hangzik el: „O imitatores, servum pecus!”, 

vagyis „Ó, utánzók, szolgai csorda!”. „Imitatorum servum pecus” így „Utánzók szolgai csordája”. 

[5] „Szókratész: Mikor népgyűléseken, törvényszéki tárgyalásokon, színházakban, katonai 

táborokban és más csoportos összejöveteleken nagy tömegekben együtt ülve, a hallott vagy látott 

dolgokat óriási lármával hol lehurrogják, hol meg helyeslik, mindkettőt túlzó formában, ordítozva és 

tapsolva; s rajtuk kívül még a szikláknak, s annak a helynek, ahol vannak, a visszhangja is szinte 

megkettőzi a lehurrogás és a helyeslés lármáját. Mit gondolsz, mit érez – ahogy mondani szokták – 

ilyen környezetben az ifjú ember szíve? Vagy miféle egyéni nevelés tudná ezt ellensúlyozni úgy, 

hogy a lehurrogás és a helyeslés víz alá ne nyomja, s az ár magával ne ragadja, amerre a 

tömeghangulat hömpölyög, míg végre aztán ő is azt tartja szépnek és rútnak, amit a tömeg, s ő is azt 

fogja tenni, amit a tömeg, s maga is egészen olyanná lesz? 

Adeimantosz: Bizony, Szókratész, ez súlyos kényszer. — 

Szókratész: Mit gondolsz tehát, miféle más szofista, vagy miféle egyéni ráhatás tudna ezekkel 

szembeszállni s rajtuk győzedelmeskedni?” (Plat. Rep. VI. 492. B. C. D.) – Szabó Miklós fordítása 

[6] „történeti érv” 

[7] „Úgy tűnik, kevesek úsznak a szörnyű forgatagban.” (Verg. Aen. I. 118.) 

[8] Szíjjal körbe forgatott, kerekded fadarab, amit a mesterek esztergályos munkálatok elvégzésekor 

hajtanak. 

[9] „A per még tárgyalás alatt van” (Hor. Ars. 78.) 

[10] Vergilius Tantaene animis coelestibus irae?-jének (Aen. I. 11.) ferdítése: „Annyi tehetség van 

az égi lelkekben!” 

[11] Thomas Hobbes, XVI–XVII. századi filozófus – az emberi lét értelmezésére használt – „bellum 

omnium contra omnes”-ének (mindenki háborúja mindenki ellen) ferdítése: „egyszemélyes háború 

mindenki ellen” 

[12] „Nevetve mondani meg az igazat: mi gátol?” (Hor. Sat. I. 1. 24.) 

[13] „Az űrtől való félelem.” A fizikában egykor feltett, azonban megbukott elmélet, miszerint a 

természet nem tűri az üres tereket, s azonnal kitölti őket. (A képzőművészetben a rendelkezésre álló 

tér teljes kitöltését jelenti.) 

[14] Örüljetek azon a napon és vigadjatok – hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal. 

[15] „A nyelvészek művelt néptömege.” 

[16] „Állj ellen a kezdeményezésnek!”, vagy „Állj meg a kezdetekkor!” A sor így folytatódik: „sero 

medicina paratur.” (soká készül el az orvosság), azaz utólag már nehezebb orvosolni a hibákat. 

(Ovid. Rem. 91.) 
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[17] Részlet Iuvenalis VI. szarírájának 223. sorából. „Így akarom, így rendelem…” 

[18] „Ebben egyetlen célra összpontosul a határozott gondolat, 

Kurusarj; határozatlanok gondolatai vég nélkül, sokfelé ágaznak.” – Vekerdy József fordítása 

[19] „végső elemzésben” 

[20] (Mt.18,7.) 

[21] „Et tu mi fili, Brute!” A hagyomány szerint Iulius Caesar így kiáltott fel, mikor gyilkosai közt 

ráismert fogadott fiára. (És te is fiam, Brutus!) Persze nem valószínű, hogy e mondat valóban 

elhangzott volna. 

[22] A jogi latin nyelvből átemelt kifejezés; „Senki sem válhat bírává saját ügyében!” 

[23] „Visszanyúlás az alapkérdéshez”. Más néven körkörös érvelés. Olyan alapvető érvelési hiba, 

amelyben a következtetést a bizonyítandó állítás igaznak feltételezésével próbálják alátámasztani. 

[24] Etimológiai ellentmondás, hiba. A latin lucus szó árnyas ligetet, berket jelent, s a luceo (világít, 

fénylik) igéből történő levezetése helytelen. (ld. Quint. Inst. Orat. I. 6. 34.) 

[25] „Legyen ez a vállalkozás szerencsés és boldog!” Gyakori, jókívánságot kifejező formula. 

Rövidítései is igen sűrűn előfordulnak: Q.F.F.S, vagy Q.F.F.Q.S. 

[26] „Miképp parányi tüzek közt a Hold.” (Hor. Carm. I. 12. 47–48.) 

[27] „™mme…nate oŒj ™de»?hn” és „™mme…natš toÚtoij, ¤ ™de»?hn” (maradjatok meg annál, amire 

kértelek). Az első esetben oŒj, többes számú, semleges nemű vonatkozó névmás áll, dativusban 

(nyersen fordítva: maradjatok meg, aminél kértelek) a második esetben viszont ugyanilyen számú, 

nemű és esetű utalószó (toÚtoij), valamint egy szintén többes számú, semleges nemű, de 

accusativusban álló vonatkozó névmás (¤) áll (maradjatok meg annál, amit kértem). Utóbbi inkább a 

magyar nyelvhez van „igazítva”. 

[28] „A szavazatokat számlálják, nem mérik”, de nem így a betűket (characteres). 

[29] Ismét jogi latin formula: „elengedhetetlen feltétel” 

[30] „mondatközpontozásra, vagy – jelen esetben – pontok kitételére vonatkozó szabály” 

[31] A helyzetet Brassai egy cirkuszi előadáshoz hasonlítja, ahol a „salto mortale” (olasz: halálos 

ugrás) nyaktörő bemutatása közben a „légtornász” egyetlen kapaszkodója egy „circulus vitiosus” 

(latin: hibás kör), amely olyan kiúttalan okoskodást jelent, aminek kiinduló pontjában már benne van 

a válasz. Pl.: „Azért dohányzom, mert ideges vagyok, és azért vagyok ideges, mert dohányzom.” 

[32] „a legjobb ügyet, a legrosszabb módon próbálta megvédeni” 

[33] „Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi lesz a szárazzal?” 

[34] „… háromszor suhant ki a testtelen árny, eloszolván / mint lehelet-lágy szél, mint felszakadó 

rövid álom…” – Lakatos István fordítása 

[35] „… mintha a holdat látná, vagy vélné, hogy a ködben / hold az, amit lát hó elején felnézve az 

égre…” – Lakatos István fordítása 

[36] „Nem jó ám a sok úr kormányzata, egy legyen úr csak, / egy a király…” – Devecseri Gábor 

fordítása 

[37] Verbum regens: Olyan ige, amitől mellékmondat, vagy azt sűrítő igeneves szerkezet függ; 

vezérige. Regimen: Brassai így (ld. alább) definiálja „vox, quae regitur a verbo” (szó, ami az igétől 

függ). 

[38] „Szabadfoglalás”: Egy adott terület birtokbavételének lehetséges módja (pl. lakatlan területé, 

senkiföldjéé, vagy egy fennálló település határvidékéé a település által). 

[39] Szó szerint „az ég teljességével”, vagyis „teljes egészében”. 

[40] „Bocsássanak meg a szónak”, vagy „bocsánat a szóért”. 

[41] A legkorábban Aristotelés tudósít arról, hogy a fejlődésben lévő embrió szíve nem több, mint 

egy „lüktető pont”. Átvitten a legfontosabb, leglényegibb kiindulópontra szokás használni e 

kifejezést. 

[42] (Hp. Aph. 1.1.) Latin fordítása eléggé közismert; „Ars longa, vita brevis…” Magyarul 

leggyakrabban valahogy így szokás fordítani: „Az élet rövid, a művészet (viszont) hosszú…”, így 

azonban a „tšcnh” szó jelentéskörét igencsak leszűkítjük, ugyanis eredeti jelentése nem csupán 

’művészet’, hanem ’mesterség, foglalkozás, tudomány’. Hippokratés – lévén orvos – feltehetőleg 

pont utóbbiakra gondolt, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a szöveg folytatása: „…Ð dť kairÕj 
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ÑxÝj, ¹ dὲ  pe‹ra sfaler¾, ¹ dὲ  r…sij calep». De‹ dὲ  oÙ mÒnon ˜wutÕn paršcein t¦ dšonta 

poieànta, ¢ll¦ aˆ tÕn nosšonta, aˆ toÝj pareÒntaj, aˆ t¦ œxw?en.” (…„az alkalom 

múlékony, a tapasztalat csalóka, az ítélet nehéz. Nemcsak magunknak kell helyesen cselekednünk, 

hanem a betegnek, segédeknek és a külső tényezőknek is.”) 

[43] Tacitus nyilatkozik így Quintus Haterius-ról, aki szerinte „vénember, ki a rút hízelgésnek csak a 

becstelenségét élvezte” (Tacit. Annal. III. 57.) – Borzsák István fordítása 

[44] A „Xerxés uralkodott” (Diod. Bibl. XII. 64) szöveghely érdekessége az ™bas…leusen alakban 

van, amely ún. aoristos-ban áll, és pontos értelmezése hosszas viták tárgya. Annyi bizonyos, hogy 

valamiféle múlt időt fejez ki, de hogy ezt milyen módon teszi, már nem egyértelmű. Sokan 

„pontszerű”, hirtelen cselekvések vagy történések kifejezésének módját vélik felfedezni benne, de 

Brassai épp e példával érzékelteti azt, hogy egy uralkodás aligha lehet „pontszerű”, vagy hirtelen. 

[45] „Mikor a consulok kinek-kinek a véleményét kérték…” (Tacit. Hist. IV. 9.) – Borzsák István 

fordítása 

[46] Nero pedig nem eléggé nézte sem a bejelentőnek, sem magának a dolognak a hitelét, 

felderítőket sem küldött ki, hogy megtudja, igazat jelentettek-e neki, sőt még maga is fokozza a 

hűhót s embereket küld, hozzák el a szinte kínálkozó zsákmányt. – Borzsák István fordítása 

[47] A hiú remény következtében növekedett közben a fényűzés, és egyre inkább fogytak a régi 

kincsek, mintha újak kínálkoznának, amelyeket majd hosszú éveken át szórhat. – Borzsák István 

fordítása 

[48] Silanus nem mondott le az ellenállásról – míg csak a centuriótól szemből kapott sebek 

következtében – mint egy csatában – el nem esett. – Borzsák István fordítása 

[49] „kevéssel a múlt előtt” 

[50] „kevéssel a jövő után” 

[51] „jámbor kívánalom” Tkp. „teljesületlen óhaj” 

[52] „feje és minden vagyona (ti. vétessék)!” 

[53] Az amaturus sum (szeretni fogok) a latinban ún. coniugatio periphractica activa (körülírt 

cselekvő igeragozás), mely eleve elhatározott szándékból jelenti ki a cselekvés jövőbeli elvégzését. 

Egy activ, instans participium és egy létige összetétele (nyersen: szeretni készülök, szeretni akarok, 

szeretni szándékozok). A görög mšllei ?ane‹n (meg fogja ölni) inkább hasonlít az angol „to be 

going to do sg” típusú jövő időre, ugyanis a mšllw hasonlóképp használatos segédige. 

[54] „Ahogyan a »quovis« (akárhová) elvont szóban semmi különbség nincs cselekvő vagy szenvedő 

között, úgy az arab infinitivus-ban sincs; ez egyedül a szövegkörnyezetből látszik.” 

[55] „…Daedalos szárnyát köti fel viaszból…” – Nemes Nagy Ágnes fordítása (Hor. Carm. IV. 2. 2.) 

[56] A latin személyes névmás genitivusaként tehát a birtokos névmást adja meg, így összemossa a 

kettőt. 

[57] ?elx…frwn – szívet-lelket elbűvölő; mellÒgamoj – eljegyzett; misÒponoj – munkát gyűlölő; 

mnhs…aoj – haragtartó; filoepd»j – nyereségre vágyó; filoma?»j – tanulni vágyó; causidicus – 

ügyvivő, ügyvéd; carnivorus – húsevő; floriger – virágot termő; pedissequus – valakit nyomban 

követő (szolga, inas); Paterfamilias – családapa (-as: archaikus genitivus); Respublica – állam 

[58] Röviden: Ragozott alakok helyett a tövet kell vizsgálni. 

[59] „…ó atya, és atyjukhoz méltó ifjak…” (Hor. Ars I. 24.) 

[60] „…óvó Juppiter elragadt/ s fénylőn elűzve rossz Saturnust.” (Hor. Carm. II. 17. 22–24.) – Csuka 

Zoltán fordítása 

[61] „…csak azt ott meg ne dühítse ő/ nem-sok-hadat-járt mátka-fiunk, ne azt/ az érintésre bősz 

oroszlánt,/ aki a harc közepébe törtet. (Hor. Carm. III. 2. 9–12.) – Illyés Gyula fordítása 

[62] Ezután feleségéhez fordulva a maga emlékére, kettejük gyermekeire kérte, vetkezze le 

indulatosságát, a dühöngő végzettel ne szálljon szembe, és ha visszatér a fővárosba, hatalomvágyával 

az erősebbeket ne ingerelje. Ennyit mások előtt, a többit négyszemközt; gyaníthatólag feltárta előtte, 

miért kell félni Tiberiustól. Nem sokkal később meghat, nagy szomorúságára a provinciának és a 

szomszédos népeknek. (Tacit. Annal. II. 72. 1.) – Borzsák István fordítása 
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[63] Szatirikus levelek gyűjteménye a XVI. századi Németországból, melyek többnyire Johann 

Reuchlin, humanista filológus személyét és nézeteit támogatják. A levelek címzettje Ortuinus Gratius 

(Ortwin), teológus, tanár és irodalmár volt. 

[64] ornata syntaxis – „ékes mondattan”; praecepta styli bene latini – „a jó-latin stílus szabályai” 

[65] „A cél szentesíti az eszközt.” 

[66] Vespasianus (uralkodása: Kr. u. 69–79) nevéhez köthető az a mondás – „Pecunia non olet.” (A 

pénz nem szaglik.) – mely az illemhelyek megadóztatása kapcsán hangozhatott el. A császár ugyanis 

már-már kényszeredetten próbálta növelni a kincstár hasznát (lucrum), és onnan próbált pénzt 

szerezni, ahonnan csak (ex qualibet) tudott. 

[67] A görög „dièthj szó jelentése nem több mint „közember”, s Brassai szóhasználatában az 

„idiotismus” sem jelent többet népnyelvűségnél, köznyelvűségnél. (A továbbiakban erre nem hívjuk 

fel külön a figyelmet!) 

 

 

A magyar mondat – II. értekezés 
 

[1] „kiváltképp, különösen” 

[2] „Végül a rosszul tájékozott Philippos-tól…” Luther – az augsburgi konferencia után született – 

appelatio-jának plagizálása. (Appello a papa male informato ad papam melius informandum.) 

[3] „nem erről van szó, nem ez forog kérdésben” 

[4] Boethius: De topicis differentiis c. művében hangzik el: „Virtus est habitus mentis bene 

constitutae.”, azaz „Az erény a jól összerakott elme tulajdonsága.” (II. 1188. C-D.) 

[5] „Nyugodjék!” (cf. Requiescat in pace.) 

[6] Jogi kifejezés: „Aki állít, annak bizonyítania kell!” 

[7] A példában szereplő „ok” szó értelmezési lehetőségei a hozott latin példákon jobban 

megfigyelhetők. Ratio sufficiens: „megfelelő indok”, causa efficiens: „kiváltó ok”. 

[8] A magyar „emlegetett szamár” kifejezésnek megfelelő latin frázis. Nyersen fordítva: „farkas a 

beszédben”. 

[9] „a legközelebbi faj” Arisztotelésztől eredő, eredetileg a dolgok rendszerezésekor használt 

kifejezés; egy besorolásban az említett dolgot megelőző, hozzá viszonyban legközelebb álló elemet 

jelöli. Pl. az állatrendszertanban a homo sapiens faj proximum genus-a a homo (az emberi nem) 

[10] A görög nyelvben a „medium” egyfajta visszahatást kifejező igei tulajdonság (közelebbről: 

nem), mely nem egyenlő a latin „deponens” fogalommal. A deponens – vagy másként „álszenvedő” 

– igék olyan igék, melyek alakjaikra nézve szenvedőek, de értelmük, jelentésük cselekvő; a latin és a 

görög nyelvben egyaránt nagy számban előfordulnak. (cf. „születik”) 

[11] „szókihagyás révén” 

[12] „megkülönböztető jegy” A proximum genus-szal szorosan összekapcsolódó logikai viszony-

meghatározáskor használatos kifejezés. Egy jelenség meghatározásakor az ember valójában egyfajta 

indukciót végez, amelyben egyszerre érvényesül a hasonlítás és a különbségtétel. Míg a fentebb 

említett proximum genus segít elhelyezni a meghatározandó tárgyat egy nagyobb csoportban, a 

differentia specifica elkülöníti azt a csoport többi elemétől. 

[13] (634.) „Ezekhez jön hozzá minden műveltető az -et és -tet ragok hozzájárulásával; míg ezek 

képző nélkül válnak cselekvőkből szenvedőkké – kivétel, ha az -ik végződést veszik fel. (635.) 

Egyúttal a műveltető szenvedő is. 

[14] credit: „átad”, debet: „tartozik” 

[15] „a születés pillanata” Kémiai reakciók során az újonnan kilépő elemek sokkal erélyesebbek, 

mint nyugalmi állapotukban, ezért reakcióképességük is sokkal nagyobb. 

[16] „Az erényt dicsérik, és (mégis) fázik”, azaz jó dolog az erény, de megélni nem lehet belőle. 

[17] A latin nyelv egyes esetekben ún. „személytelen passivum”-mal fejezi ki az általános alanyt, 

amit a magyarban általában többes szám, harmadik vagy első személy, a németben a „man”, 

angolban a „one” szó, illetve az egyes szám, második személy jelöl. Pl. „Sic itur ad astra…” (Verg. 

Aen. IX. 641.) – „Így jutunk el a csillagokig…” 

[18] „népiesen, póriasan szólva” 
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[19] „kivétel erősíti a szabályt” 

[20] Ld. az első fejezethez írt 25. számú végjegyzetben! 

[21] „silány, értéktelen (alap)anyag” 

[22] ¢n?rwpofagšw – embert enni; lagotonšw – nyulat ölni; aƒmorragšw – vért folyatni 

[23] Horatius írja Saturáinak második könyvében: „Quid rides? Mutato nomine, de te / fabula 

narratur…” (I. 69-70.), azaz „Te nevetsz? A nevet kicserélve, azonnal / rólad szól a mesém…” – 

Horváth István Károly fordítása. (de nobis: rólunk) 

[24] „nehezen, vagy egyáltalán nem meghatározható; nem megfogható” 

[25] „Kinek jó az?” 

[26] „Semmin se csodálkozz!”, vagy „Semmit se csodálj meg!” (Hor. Epist. I. 6. 1.) 

[27] „Quod erat demonstrandum.” (Ezt kellett bizonyítani.) 

[28] tÚyw és b£lw egyaránt képzett aoristos-alakok, amabo, docebo, legam pedig futurum-ok. 

[29] „kinek-kinek a magáét” (Cf. „Nam iustitia, quae suum cuique distribuit, quid pertinet ad deos.” 

(Cic. De Nat. De. III. 38.), v. „In hoc enim genere nescio quo pacto magis quam in aliis suum cuique 

pulchrum est.” (Cic. Tusc. Disp. V. 63.), v. Iuris praecepta sunt haec: Honeste vivere, alterum non 

laedere, suum cuique tribuere. (Pseudo-Ulpianus/Justinianus (incertum), Digestae I. 1. 10. §1.), stb. 

[30] „érjen, amennyit ér” 

[31] „Elmondtam és megmentettem lelkemet.” Kimondtam, és ezzel megtettem kötelességem; 

megnyugtattam a lelkiismeretem. 

[32] Ezen értelmezés alapján: oŒon òodÒmha (felépítettem a házat) és oŒon òodÒmhsa 

(belefogtam a házépítésbe). 

[33] „Semmi ilyesmi(ről nincs szó)!” 

[34] Olyan személyre használatos kifejezés, aki – pl. gyávaságból vagy kicsinyességből – csupán 

névlegesen tevékenykedik, valójában mindent más végez helyette. 

[35] Ld. az első fejezethez írt 1. számú végjegyzetben! 

[36] „egy csipet sóval”, józanésszel, megfontoltan 

[37] „Amit írtam, azt megírtam.” (Jn. 19,22.) Pontius Pilatus szájából hagzott el, miután a zsidók 

főpapjai arra kérték, változtassa meg a Jézus keresztjére helyezett feliratot erről: „A Názáreti Jézus, a 

zsidók királya” erre: „Ez azt mondta: A zsidók királya vagyok”. 

[38] „Ama előállításnak ő maga, akit elő kellett volna állítani, indítványozója és támogatója volt.” 

[39] „Mindkét menet megállt és csatarendbe szedte magát az ütközethez.” 

[40] „Valaki felajánlotta Temistocles-nak, hogy megtanítja neki az emlékezés technikáját, amely 

először akkor jött divatba.” (A latin idézetet egyébként Brassai pontatlanul közli; kissé át van 

fogalmazva.) 

[41] A római diadalmeneteket kísérő rendszeres örömujjongás. 

[42] Másként dato sed non concesso: „megadva, de nem megengedve”. 

[43] „Nego maiorem, ergo nego consequentiam.” (Nem ismerem el a nagyobb (érvet), tehát nem 

ismerem el a következtetést.) Arra az egyszerű tényre építő mondás, miszerint kettős érvek esetében 

az erősebb (nagyobb) visszautasítása az egész következtetés visszautasítását magával vonja, míg a 

gyengébbé nem feltétlenül. 

[44] A latin nyelvben idézett szövegeket igen gyakran az inquit (így szólt) szó vezeti be, s ilyenkor 

ún. oratio (di)recta-ról, egyenes idézetről beszélünk, míg a függő beszéd (oratio obliqua, v. 

indirecta) már más szerkesztést, és/vagy igemódot követel. 

[45] „Néha a jó Pázmány is elszundikál…” Horatius plagizálása „quandoque bonus dormitat 

Homerus” (Ars. 359.) 

[46] „a kötőszó az egyezőket köti” (A mellérendelő tagmondat felveszi annak a mondatnak a 

tulajdonságait, amihez mellé van rendelve.) 

[47] „a legjobb alakban” (ahogy a „nagykönyvben” írva van) 

[48] A tempus historicum (történeti idő) a régmúlt kifejezésére szolgál. Többes száma „historica 

tempora”. 

[49] „házasodási jog szerint” 

[50] Quantum satis (Amennyi elegendő). Gyakori rövidítése a QS. 
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[51] „tollbicsaklás, tollbotlás”, elírás 

 

 

A magyar mondatról III. 
 

[1] „Hacsak nem hasznos az, amit csinálsz, hiábavaló.” 

[2] „Ég a szomszéd, Ucalegon.” (Verg. Aen. II. 311–312.) Akkor hangzik el, mikor a görögök 

feldúlják Tróját, Aeneas pedig menekülni kényszerül. Ucalegon a monda szerint Trója egyik 

elöljárója, Priamos király barátja volt. 

[3] Ld. az első fejezethez írt 63. számú végjegyzetben! 

[4] „Nincs harmadik lehetőség.” 

[5] Ld. a második fejezethez írt 1. számú végjegyzetben! 

[6] „(Úgy), hogy a kígyónak madár legyen a párja.” (Hor. Ars. 13–14.) 

[7] Ld. a második fejezethez írt 18. számú végjegyzetben! 

[8] „Haj, sok bú-baj után született meg a római nemzet!” (Verg. Aen. I. 33.) – Lakatos István 

fordtása 

[9] „A Hiranjaco dictum est.” Nyersen fordítva: „Hiranjacus által mondatott meg.” De „Hiranjacus 

dixit.” már aktív: „Hiranjacus megmondta.” 

[10] „A bölcs emberre jellemző, hogy semmit nem tesz, amit megbánna.” 

[11] Pontosabban: …Neque enim quod quisque potest, id ei licet. „…Sem pedig, hogy amit valaki 

meg tud tenni, azt meg is szabad tennie.” (Cic. Phil. XIII. 14.) 

[12] „Minden állat fut.” Gyakran használt példamondat a jelenség ismertetésére. 

[13] „Egy igen csekély részét (ti. az etruszk seregnek)… fegyvertelenül… vitték Rómába.” (Liv. II. 

14.) A latin eredetiben az állítmány többes számú, hím nemű, noha az alany nőnemű és egyes 

számban áll. Ezt nevezzük értelem szerinti egyeztetésnek. 

[14] „…Én és az enyéim… eszünk” (Hor. Sat. II. 6. 65–66.) Az állítmány a latin eredetiben egyes 

szám első személyben van. (cf. „Eszem az enyéimmel.”) Ismét értelem szerinti egyeztetés. 

[15] „Davus vagyok, nem Oedipus.” Terentius Andria c. darabjából való idézet, melynek értelme: 

„egyszerű ember vagyok (Davus), nem pedig a Sphinx rejtvényének megfejtője (Oedipus)”, 

egyszerűbben: „kevés vagyok én ehhez” 

[16] „Takarodj!” (cf. Apage me Sathanas!) 

[17] „A megváltoztatandók megváltoztatásával.” Azaz a szükséges változtatásokkal. 

[18] „Minő fájdalom!” 

[19] „Alak ez, de agya/esze/veleje nincs.” 

[20] „Egy alapján értsétek meg mindet!” Eredetileg Vergiliusnál olvasható: „Ab uno disce omnes.” 

(Aen. II. 65–66.) 

[21] „Ha emlékművét keresed, nézz körül!” Ez a felirat állt többek közt Dr. Darányi Ignác a II. 

Világháborúban elpusztult szobrának talapzatán, s hasonló feliratot lehet olvasni a londoni St. Paul 

Katedrálisban, annak tervezőjének, Christopher Wrennek sírján. Brassainál ennyit tesz: „nem kell 

messzire menni a példákért”. 

[22] A görög ∙Áma jelentése „mondás, kifejezés, szó”, Brassai pedig a ∙šw „folyik” igével hozza 

etimológiai rokonságba őket. 

[23] „isteni közbeavatkozás” Epikus, ill. mondai kifejezés. 

[24] Ismét irodalmi formula: „a dolgok közepébe” 

[25] „Önmagának senki sem parancsol, s nem is kér.” Szigorúan nyelvtani szempontból értendő a 

mondat. (Ahogy a németben, úgy a latinban sincs első személyre vonatkozó imperativus.) 

[26] Terentius Maurus „Habent fata sua libelli.”-jének ferdítése. „A névelőknek megvan a maguk 

sorsa, története.” 

[27] Másként „homéroszi időrendcsere”. Többféle módon is megnyilvánulhat. Pl. Két kérdés 

feltevése után a válaszadó az utóbbira ad választ először, még akkor is, ha a két kérdés egyébként 

logikailag egymásra épül és így megfordul a logikai kapcsolat is. Brassai ez utóbbi jellemzőt aknázva 

ki átülteti a kapcsolatot logikairól etimológiaira, vagy nyelvtörténetire. 

[28] Ld. a második fejezethez írt 45. számú végjegyzetben! 



 

513 

 

[29] Ld. a második fejezethez írt 42. számú végjegyzetben! 

[30] Pontosabban: Macte nova virtute puer; sic itur ad astra!, azaz „Becsületes, makulátlan erényű 

fiam; így jutunk el a csillagokig!” (Verg. Aen. IX. 541.) 

[31] „Minden hasonlóság sántikál, gyanús.” 

[32] A votum (javaslat, felterjesztés) egy törvényhozó testületben rendszerint többféle lehet; a votum 

deliberativum döntő javaslatot jelent, a votum consultativum csupán tanácsadóit, mely önmagában 

semmire nem kötelezi a végrehajtót. 

[33] „A visszaélés nem szünteti meg a (jogos, ésszerű, helyes) használatot.” 

[34] Ld. a második fejezethez írt 33. számú végjegyzetben! 

[35] „Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” 

[36] „A magánember élete kívánatosabb, mint a zsarnoké.” Másképp: „Inkább a magánember életét 

kell választani, mint a zsarnokét.” Az eredeti szövegben ez szerepel: …pÒterÒn ™stin ¥xion ˜lšs?ai 
tÕn b…on tÕn tîn „diwteuÒntwn mὲ n ™pieiîj dὲ  prattÒntwn, ½ tÕn tîn turanneuÒntwn. 
[37] Helyesebben: OÙoàn fobe‹s?ai cr¾ toÝj yÕgouj aˆ ¢sp£zes?ai toÝj ™pa…nouj toÝj toà 

˜nÕj ™e…nou ¢ll¦ m¾ toÝj tîn pollîn. „Tehát azoktól a korholásoktól kell félnie és azoknak a 

dicséreteknek örülnie, amelyeket az az egy mond és nem amelyeket a tömeg.” – Devecseri Gábor 

fordítása 

[38] „Klearkhos… Menón embereire támadt.” – Fein Judit fordítása 

[39] Helyesbben: OátÒj te Ð lÒgoj Ön dielhlÚ?amen œmoige doe‹ œti Ómoioj eŒnai aˆ prÒteron. 
„…Az az érv, amit most megtárgyaltunk, úgy tetszik nekem, ugyanaz maradt, mint ami azelőtt volt.” 

– Devecseri Gábor fordítása 

[40] „A helyes korlátot isten szolgálata adja meg, a mértéktelenség viszont az emberek szolgálatából 

ered.” – Faragó László fordítása 

[41] „…Van múzsánk, amely szebb a kartáncok és a nyilvános színházak múzsájánál…” – Kövendi 

Dénes fordítása 

[42] „…Mind a mi katonáinktól, mind az itteniektől…” 

[43] A 35. végjegyzetben szereplő Biblia-idézet latin nyelven. 

[44] Görög (¢n£?hma œstw), „Átkozott legyen!” (Gal. 1,8. és 1,9.) cf. 1 Kor. 16,22. 

[45] Horatius (Epist. I. 6. 67-68.) plagizálása: „Tudsz valami jobbat ezeknél?” A teljes rész 

eredetileg: Si quid novisti rectius istis, candidus imperti; si nil, his utere mecum. „Ha tudsz valami 

jobbat ezeknél, őszintén oszd meg velem; ha nem, ezeket használd velem együtt.” 

[46] Habeo-féle igék alatt kell érteni a német „haben+A” angol „have+A” és minden ekképp 

viselkedő birtokló igét. 

[47] „Személyre szabott vagy személyhez (esetleg személy ellen) szóló érvelés.” Alapvető érvelési 

hiba, melynek során a vitapartnert személyesen érintő, s így esetlegesen befolyásoló érvekkel 

próbáljuk meggyőzni. 

[48] „A vádolást, elítélést stb. jelentő igék genitivust vonzanak.” 

[49] „függő esetek” Minden eset összefoglaló neve a nominativust kivéve. 

[50] Az alábbi mondatokat a jelenség szemléltetése érdekében szándékosan, először nyersfordításban 

közöljük: 

Puer castigatur. „A fiú büntettetik” (Tehát a fiút fenyítik.) 

Puer jubet/curat/sinit, ut sui castigatio fiat. „A fiú megparancsolja/gondoskodik róla/megengedi, 

hogy számára büntetés legyen.” (Tehát a fiú megfenyítteti magát.) 

Puerum castigat pater. „A fiút apja megbünteti.” 

Puer castigatur a patre. „A fiú büntettetik apja által.” (Tehát a fiút apja fenyíti.) 

[51] Si tacuisses philosophus mansisses. „Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.” Néhányan 

Boethiusnak tulajdonítják e mondást, noha ebben a formában nála nem olvashatjuk. 

[52] „Mit keres Saul a próféták között?” (cf. 1 Sam 10. 12.) 

[53] Itt főnévi jelentésben: „utolérhetetlen dolog”. 

[54] A tripus a delpoi-i Pythia háromlábú széke volt, másképp „Apollo széke”. Ex tripode dictum 

tehát annyit tesz: „olyan igaznak mondani valamit, mintha maga Apollo mondta volna.” (Hatvany 

Pál nyomán) 
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[55] A más korábban szerepelt „Pistának semmi nincs baja.” latinosítása. 

[56] A teljes sor: Omnia iam fient, fieri quae posse negabam. „Most minden megtörténik, amiről azt 

mondtam, hogy nem történhet meg.” (Ovid. Trist. I. 8. 7.) 

[57] Helyesen: Ego primam tollo, nominor quoniam leo. „Én veszem el az elsőt, mert a nevem 

oroszlán (mert én vagyok az erősebb).” (Phaed. I. 5. 6.) (attributum praedicativum – nominativus 

praedicativus) 

„Az állam legfőbb testületét a rómaiak szenátusnak nevezik.” (attributum praedicativum – 

accusativus praedicativus) 

„Scipio, akinek neve ezután Africanus lett.” (Frontinus: Strategmata II. 3.) (dativus nominis) 

„A nevem Mercurius.” (3x) 

[58] „a balgaság dicsérete” Címként Erasmus 1511-ben publikált Biblia-magyarázó műve. 

[59] „Ember embernek farkasa.” Plautus Asinaria c. komédiájából maradt ránk. Brassai második 

példáját ugyanígy lehetne magyarra fordítani, ám értelme már más, ott ugyanis a hominis 

genitivusban van, az „embernek” pedig nem lehet birtokos, hiszen nem tulajdonviszonyról van szó. 

[60] A fenti példában látható dativus (homini) egyben kifejezi, hogy a részes számára a rész 

(farkas/ember) nem válik előnyére, sőt inkább kárára van (dativus incommodi). Más esetben (pl. 

ajándék adásakor) a részes már nem szenved kárt, még inkább hasznára válik az ajándék (dativus 

commodi). Habár ez a viszony nem mindig egyértelmű. 

[61] „a név megváltoztatásával” (cf. a második fejezethez írt 23. számú végjegyzettel!) 

[62] „Amivel először megtöltik, annak szagát sokáig őrzi az új edény.” (Hor. Epist. I. 2. 69-70) 

[63] „A bölcsnek elég.” Tehát nem szükséges tovább részletezni. Átvétel Plautus Persájából (729.). 

[64] Non quid iuris, sed quid consilii. „Nem csak a jog, de a józan döntés is fontos.” Van tehát 

különbség jogrendi szabály és erkölcsi/józan emberi értelmen alapuló ítélet közt. 

[65] „A betűk igen sokat eltűrnek.” A litterae szó azonban jelenthet bármely betűkből építkező 

dolgot is, pl. nyelvtant, vagy nyelvet is. 

[66] Ovidius nyilatkozik így Chaos-ról (Met. I. 7.) „Csak nyers, kusza halmaz…” – Devecseri Gábor 

fordítása 

[67] (Hor. Ars. 31.) „Műérzék híján a hibák kerülése hibát szül.” – Muraközy Gyula fordítása 

[68] (Hor. Carm. II. 10. 13-15.) „Jót remél a vészben, a jóban ismét / fordulattól tart az előrelátó / 

szív.” – Szabó Lőrinc fordítása. Ugyanebben a versben hangzik el az informis hiems „rút tél” 

szókapcsolat is, noha többes számban (informis hiemes). 

[69] „a grammatikusok megjegyzése” 

[70] Akárcsak pl. a német nyelvben, a latinban is vannak olyan praepositiók, melyek különböző 

eseteket vonzva mást-mást jelentenek. Az in+acc a magyar -ba, -be megfelelője (a „hová?” kérdésre 

ad választ), az in+abl viszont a „hol?” kérdésre válaszolva a magyar -ban, -ben suffixumnak felel 

meg. 

[71] Magyarul „mozgó ˝”. 

[72] Ld. az első fejezethez írt 3. számú végjegyzetben! 

[73] „Nem szabad vitatkozni azzal, aki az alapelvet megtagadja.” Sokáig Aristoteles-nek 

tulajdonították e mondást, de egyik művében sem lelhető fel hasonló formában. 

[74] Horatius Naturam furca expellas, tamen usque recurret. sorának (Epist. I. 10. 24.) ferdítése: „Ha 

vasvillával is űznéd ki a természetet, végül mégis vissza fog térni.” 

[75] „A legfőbb törvény az állam jóléte legyen!” A római közjog alapvető törvényeként interpretált 

passzus. 

[76] A circulus vitiosus (ld. az első fejezethez írt 31. számú végjegyzetben!) és a petitio principii (ld. 

az első fejezethez írt 23. számú végjegyzetben!) egyfajta keveredése. Olyan érvelési hiba, melynek 

során az érvelés alapjául vett, vagy a megindokolni kívánt definíció, ill. alaptétel már tartalmazza az 

érvnek szánt elemeket. 

[77] „önmagában (véve)” 

[78] „A legnagyobb tisztelettel a gyermeknek tartozunk.” (Iuv. Sat. XIV. 47.) 

[79] Ld. az első fejezethez írt 24. számú végjegyzetben! 



 

515 

 

[80] „visszatérés az abszurdra” Olyan érvelési technika, melynek alkalmazásakor látszólag 

elfogadunk egy állítást, és azzal érvelünk, ily módon abszurd következtetés(ek)re jutva, s 

bebizonyítva az állítás helytelen voltát. 

[81] „Lássuk, hogy válik be!”, másképp: „Lássuk, használ-e!” 

[82] „…és sorstársai” 

[83] Tréfás latinosítás: „Használatuk során jól vannak az igekötők.” 

[84] „összehasonlító nyelvészet” 

[85] Hic Rhodus, hic salta! A magyar „Na, most murasd meg, mit tudsz!” latin megfelelője. Az 

aesopusi mesecorpus 33. darabja (pšnta?loj ompast»j) őrizte meg a kérkedő férfi történetét, aki 

miután azzal dicsekedett, mekkorát ugrott egyszer Rhodosban, s még tanúkat is tudna hozni erre, ezt 

a feleletet kapja: „doÝ ‘RÒdoj, („doÝ) aˆ p»dhma. Vagy egy más verzió szerint: aÙtoà g¦r ‘R Òdoj 

aˆ p»dhma. 

[86] „senki és semmilyen körülmények között sem” 

[87] „és hiszen egyáltalán nem kell, hogy felülmúld társadat” 

[88] „bizony mégsem hanyatlott le” 

[89] „egyáltalán semmiféle veszély, sem háború nem tört ki” 

[90] „a beszéd része” Azaz a beszédben (ill. írásban) valamilyen szerepet betöltő szó vagy kifejezés. 

[91] A latin nyelvben az ablativus absolutus (az első két példa: „mikor a nap felkel”, „miután a nap 

felkelt”) egy kísérő körülményt kifejező igeneves szerkezet, mely a magyarban időhatározói, 

okhatározói, néha feltételes, vagy megengedő mellékmondatokkal, ill. határozói igenévvel fejezhető 

ki. A görögben genitivus absolutus látja el ugyanezt a funkciót. 

[92] Ld. a második fejezethez írt 31. számú végjegyzetben! 

 

 

A magyar bővített mondat 
 

[1] Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. „Egyébként azt gondolom, hogy Karthágót le kell 

rombolni.” Plutarkhos az idősebb Cato-nak tulajdonítja e mondást, aki – a hagyomány szerint – 

minden beszéde után emlékeztette a jelenlévőket Karthágó puszta létében rejlő fenyegetésre. 

[2] „filozófusok (bölcsek) népe” 

[3] Újlatin alapú keveréknyelv, melyet Tunéziában és a Földközi-tenger szigetein használtak, s 

egészen a XIX. századig a hajósok, kereskedők és rabszolgák közvetítő nyelve volt. 

[4] Ld. a második fejezethez írt 42. számú végjegyzetben! 

[5] Ld. a harmadik fejezethez írt 81. számú végjegyzetben! 

[6] „De gustibus non est diputandum!” (Az ízlésről nem szabad vitatkozni!) 

[7] „Noha ketten ugyanúgy cselekszenek, az nem ugyanaz.” 

[8] „Róma, ma nagy lettél; consul vagyok: újraszülettél!” (Cicero: De temporibus suis) Juvenalis 

idézi X. szatírájában (122.) – Muraközy Gyula fordítása 

[9] „Ugyanarról a dologról mindig ugyanazt gondold!” (Isocr. Ad Nic. 18.) 

„Minden ember úgyanúgy derék.” (Plat. Menon 73c) – Kerényi Grácia fordítása 

„Mondani és tenni nem ugyanaz.” 

„…melyik életformát tartják a leggyönyörűségesebbnek…” (Plat. Rep. IX. 581c.) – Szabó Mikós 

fordítása 

„Ebben áll pedig Apollón jóslata.” 

[10] (Lk. 23. 34) 

[11] „Sok baj veszi körül a vénembert…” (Hor. Ars. 169.) 

[12] Ld. a második fejezethez írt 33. számú végjegyzetben! 

[13] Ld. a harmadik fejezethez írt 91. számú végjegyzetben! (Itt többes számban!) 

[14] „Ami még megmaradt a hasznomból, hozzáteszem.” 

[15] „virtualiter” = látszólag, „de facto” = ténylegesen 

[16] „…a sok elbeszélt dologból egy keveset (ti. feltárok) neked…” (Verg. Aen. III. 377., 379.) 

[17] Ld. a harmadik fejezethez írt 16. számú végjegyzetben! 



 

516 

 

[18] „Miként az ábra mutatja.” 

[19] „Az ember halandó.” 

[20] „…amely (ti. legio) a saját consulát ellenségnek minősítette…”(Cic. Ad Fam. XI. 7.) 

[21] Ld. a harmadik fejezethez írt 59. számú végjegyzetben! 

[22] „Ember embernek istene.” (Caecil. Symm. Ep. IX. 114.) 

[23] „Ahogy senki sem gondolja, hogy ész és tervszerűség kormányoz egy házat és egy államot, ha a 

jól végrehajtott dolgoknak nem jut jutalom, sem pedig a vétkeknek büntetés…” (Cic. De Nat. Deor. 

III. 85.) – Havas László fordítása 

[24] „A strigákról (boszorkányokról) pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálat ne 

folyjék!” – Könyves Kálmán rendeleteiből 

[25] Erubuit: salua res est. „Elpirult: a helyzet meg van mentve.” (Ter. Adel. IV. 5. 9.) 

[26] „Ugyanis nekem otthon van apám…” (Verg. Ecl. III. 33.) 

[27] Dicite <io Paean!> et <io> bis dicite <Paean!> (Ovid. Ars. Amat. II. 1.) „Mondjátok »Io 

Paean« és mondjátok még kétszer »Io Paean«!” Eredetileg valószínűleg Apollo himnuszainak elején 

hangzó kiáltás, melyet Homéros diadalkiáltásként használ. 

 

 

A mondat dualismusa 
 

[1] Genitivus absolutus. Bővebben ld. a harmadik fejezethez írt 90. végjegyzetben! 

[2] (1 Sam. 10. 12.) „Hát Saul is a próféták között van?” Cf. a harmadik fejezethez írt 52. 

végjegyzettel! 

[3] „A bölcs ember sajátja, hogy véleményét megváltoztassa.” A mondás gyakran kiegészül: …in 

melius (…hogy véleményét jobbra változtassa.) 

[4] (Hor.Ars. 40-41.) „Kiszemelt tárgyát aki győzi erővel, / azt a világos rend s ékes szó el sose 

hagyja.” – Muraközy Gyula fordítása 

[5] „röviden és zavarosan” 

[6] (Cic. In Verr. II. 3. 78.) „Kérlelni, könyörögni és fenyegetőzni kezdtek.” 

[7] „hazamegyek” 

[8] Ld. a negyedik fejezethez írt 18. végjegyzetben! 

[9] „korlátozással” 

[10] „A kutya megharapja a fiút.” (3x) ill. „A fiú megharaptatik a kutya által.” 

[11] „Amilyen az apa, olyan a fia.” (Az alma nem esik messze a fájától.) 

[12] „feltételes ítélet” Másként iudicium conditionale. Olyan kihirdetett ítélet, amelynek alapjául 

szolgáló gondolatmenete még bizonyításra vár. 

[13] „amilyen a király, olyan a nyáj” (cf. a 11. végjegyzettel!) 

[14] „költői szabadság” 

[15] Ld. a harmadik fejezethez írt 81. végjegyzetben! 

[16] „Az ítélet mindenkire kiterjedően, a bizonyítás a maga egyszerűségében képtelen változni.” 

[17] Kérdőleg: „Micsoda?” Állítóan: „Valami.” 

[18] A latin nyelvben nem létezik a magyaréhoz hasonló tárgyi és alanyi alárendelés. Az ilyen 

mellékmondatokat a latin igeneves szerkezetben (accusativus cum infinitivo és nominativus cum 

infinitivo) sűríti, mely mindig verbum regens-től függ. Ha ez a vezérige aktív értelmű, acc.c.inf. jön 

utána, ha passzív értelmű, nom.c.inf.. 

[19] Ld. az első fejezethez írt 13. végjegyzetben! 

[20] „Kéz kezet mos.” 

[21] Ld. az első fejezethez írt 40. végjegyzetben! 

[22] „A szokás zsarnok.” (Uralma alól szinte lehetetlen menekülni.) 

[23] Miután Aulus Agerius Numerius Negidiusnak rabszolgát vett… és miután A. A. a rabszolgát N. 

N.-nál elhelyezte, ha bizonyított, N. N. A. A.-nak tízezer sestertiust köteles fizetni; – Amennyit oda 

kell neki ítélni, bíró, miután odaítélted Titiusnak… ítélkezz úgy, bíró, hogy Numerius Negidius 

Aulus Agerius-nak tízezer sestertiust fizessen, ha nem bizonyított, mentsd fel! 
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[24] „Ha a férfi, akiről a per folyik, a polgári jog szerint az én tulajdonom, köteles vagy 25 ezüst 

sestertius értékkel kezességet vállalni?” A polgári perek kezesére vonatkozó jogszabályok egyike. 

[25] „Megtiltom, hogy erőszakba bocsátkozzatok, hogy olyan birtokviszonyotok legyen, mint 

amilyen most van.” Új határvonalak kijelölésére vonatkozó elv a nemzetközi jogban. 

[26] Ld. a második fejezethez írt 42. végjegyzetben! 

[27] „Van nekünk is senatusi határozatunk ellened, Catilina, súlyos és komoly.” – Borzsák István 

fordítása 

[28] (Mart. IV. 89. 1.) Ohe, iam satis est, ohe, libelle. „Ojhé, ennyi elég, könyvecske, ojhé!” – 

Csengery János fordítása 

[29] „érvénytelenség terhe alatt” 

[30] Vergilius Aeneis-ének első sorai helyesen: „Arma virumque cano, qui Troiae primus ab oris / 

Italiam fato profugus Laviniaque venit.” 

[31] Quid facit canis puero? „Mit csinál a kutya a fiúval?”; Quid facit canis? „Mit csinál a kutya?”; 

Quid agitur? „Mi történik?” 

[32] Ld. a harmadik fejezethez írt 20. végjegyzetben! 

[33] Ld. a harmadik fejezethez írt 27. végjegyzetben! 

[34] „a példák gyűlöletesek” 

[35] „A symmetria az elemek hasonlósága, noha a középső elem elüthet.” 

[36] „rögeszme” 

[37] „szabad oltalom” Királyi kegy, melynek következtében az oltalomban részesült személyre kezet 

emelni nem lehet. 

[38] Akkor először töltötték a telet sátrakban: a téli táborozásuk kitelt a zsoldból: a katonák saját 

akaratukból megesküdtek, hogy addig nem mennek haza, amíg Veiit el nem foglalták. 

 

 

Szórend és accentus 
 

[1] Arra biztatom (őket), hogy mihelyt a dolgok lényegét értelmükkel elsajátították, saját maguk, a 

saját harcmódjukkal tegyék hozzá a többit, és az emlékezetük segítségével, mintegy kézen fogva 

vezessék a felfedezést; és a másoktól mondottakat, mint első alapelvet és mint magot befogadva 

neveljék nagyra. Ugyanis nem arra van szüksége az elmének, hogy úgy töltsék tele, mint valami 

edényt; hanem csak gyújtóanyagot és táplálékot - mint meggyújtandó anyagokat – igényel, hogy az a 

felfedezésre ösztönözze és az igazság kutatására irányítsa. Hiszen, miként az együgyű ember, aki 

mikor a szomszédjától tüzet kér és ott ragyogó tűzhelyet talál, örökösen a mellé ülne és melegedne, 

úgy ha valaki a tanulás kedvéért máshoz közelít és nem gondol rá, hogy neki kell a saját elméjében 

magának a saját világosságát meggyújtania, hanem örül annak, hogy hallgathatja, és ebben 

gyönyörködve örökösen a mestere mellett ülne, az ugyan arcpírt és a vélekedés fényét (ti. hogy ő 

filozófus) olykor a meghallgatással megszerzi magának, de a lélek belső rozsdáját lánggal nem 

olvasztotta még ki, sem a homályt a filozófia fényével nem oszlatta szét. Ha tehát más tanításra van 

szükség a meghallgatás helyes módszeréhez, bizonyára kell, hogy mi, emlékezve arra, amit az imént 

előadtam, a tanulással egy időben a felfedezés képességét is gyakoroljuk/űzzük; hogy, amikor 

megállapítottuk, hogy a helyes élet alapelve a helyes meghallgatás, ne a szofista kérkedésnek vagy a 

csupasz ismeretnek a megszokását, hanem a lélekbe benyomódott és filozófusi szokást szerezzünk 

magunknak. 

[2] „tiszta lappal” Az ókori világban gyakran használtak írófelület gyanánt viasszal bevont falapokat 

(tabula), melyeket könnyen le lehetett csiszolni, ha a rájuk írtakra nem volt tovább szükség (csiszolt 

= rasa). 

[3] „A szótag, amely felemelkedik, accentussal bír.” 

[4] „Az accentus a beszéd lendülete.” 

[5] (Quint. Inst. XII. 10. 51.) „Szerintem egy és ugyanaz jól beszélni és jól írni, mert a leírt változat 

csak megörökítése az előadott beszédnek.” – Adamik Tamás fordítása 

[6] Rendszertani kategóriák (species = faj, genus = nem, familia = család) 

[7] Ld. a második fejezethez írt 9. végjegyzetben! 
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[8] Ld. a második fejezethez írt 12. végjegyzetben! 

[9] (Hor. Carm. III. 30. 1-2.) „Áll ércnél maradóbb művem, emelkedett / emlékem, s magasabb, mint 

a királyi sír.” – Devecseri Gábor fordítása 

[10] (Jn. 1,35.) „Másnap ismét ott ált János két tanítványával együtt.” 

[11] „Rengeteg dolog van, amit előbb meg kell tanulnod; ugyanis azokról, amik téged közelebbről is 

érintenek, úgy tűnik, nem tudsz, és a betűkön kívül mást soha nem is tanultál, nehogy még meg tudj 

érteni valamit.” 

[12] (Hor. Ars. 169. és Hor. Sat. II. 5. 90.) „Sok baj környezi azt, aki vén; zsémbes, zárkózott embert 

a beszéd dühösít csak.” – Muraközy Gyula és Bede Anna fordításai 

[13] Boethius állította fel először ezeket, mint a bíróság előtti oknyomozás alapkérdéseit. „Ki, mit, 

hol, kiknek és miknek a segítségével, miért, hogyan, mikor?” 

[14] „Hisz leginkább ellenétől fog tanúlni az okos.” – Arany János fordítása 

[15] (Hor. Carm. III. 16. 17.) „A növekvő vagyont követi a gond.” 

[16] „mivel senki sem mond ellent” 

[17] „Miképp előrébb vagy időben, úgy jogi szempontból is előnyösebb a helyzeted.” (Cod. Iust. 

VIII. 17.) 

[18] Ld. a harmadik fejezethez írt 84. végjegyzetben! 

[19] „Aki célt akar elérni, annak az eszközöket is akarnia kell!” 

[20] Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provincia nostram iter facere conari, maturat ab urbe 

proficisci et quam maximis potest itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. 

Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat (erat omnino in Gallia ulteriore 

legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. „Mihelyt Caesarnak hírül adták, hogy a 

helvétek a mi provinciánkon akarnak keresztülvonulni, sietve elhagyta a Várost, és erőltetett 

menetben indult meg Gallia Ulterior felé. Így érkezett meg Genavába. Minthogy Gallia Ulteriorban 

mindössze egy legio tartózkodott, megparancsolta, hogy az egész provincia területén állítsanak ki 

annyi katonát, amennyit csak lehet, s ugyanakkor leromboltatta a genavai hidat.” – Szepessy Tibor 

fordítása 

[21] Ld. a harmadik fejezethez írt 20. végjegyzetben! 

[22] Ld. a harmadik fejezethez írt 45. végjegyzetben! 

[23] „De hisz tudom én!” 

[24] „Aki jól tesz különbséget, jól tanít.” 

[25] „eleve, kezdettől” 

[26] Ld. az első fejezethez írt 31. végjegyzetben! 

[27] „Mi az?” 

[28] „Innen e könnyek.” (Hor. Epist. I. 19. 41.) 

[29] „A szavak… egyik helyről a másikra helyezik őket, hogy ott kapcsolódjanak a többihez, ahová 

leginkább illenek. – Adamik Tamás fordítása 


