
Hangsűly a magyar nyelvben. 

I . B e v e z e t é s . 

Az a határozatlanság, mely egyes nyelvtani műszavakhoz 
íűződik, gyakran nehezítette ós akadályozta a kutatás sikerét. Ha 
a szó helytelenül fejezi ki a fogalmat, melyet jelölnie kellene, 
vagy ha a kutatók nem egy értelemben használják, mindig csak 
zavart szül, mely a kutatás eredménytelenségével jár. A hangsúly 
szó is azok közé tartozik, melynek helytelen használata lehetet
lenné tette, hogy a kutatók helyes eredményre jussanak. Milyen 
a magyar hangsúly ? mik a szabályai ? mindez oly kérdés, melyre 
igaz feleletet adni nem lehet, a mig hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagokról beszélünk, s a míg azt vitatják, vajjon a magyar nyelv 
hangsúlya szó- vagy mondat-hangsúly-e. 

. A hangsúly nem egyes szótagok kiváltsága, mely őket a többiek
től megkülömbözteti, hanem minden egyes szótagnak, sőt minden 
egyes hangnak természetes sajátsága, mely nélkül ki sem ejthető. 
Hangsúlynak helyesen csakis azt az erőt nevezhetjük, a melyet az 
egyes hangok és szótagok kiejtésére fordítunk; s ez esetben ki kell 
törülnünk műszavaink sorából a ((hangsúlytalan szótagokat», hisz 
az ilyesmi nemcsak, hogy a magyar ember beszédében nem hall
ható, hanem ejtése egyáltalán lehetetlenség. 

Beszéd közben hangunk kétféle változáson mehet keresztül. 
Ha a tüdőből jövő levegőt hangok képzésére akarjuk fordítani, 
bizonyos erővel kell azt onnan kilöknünk. Minél nagyobb ez az 
erő, annál erősebben ütközik akijövő levegő a hangszalagokba, 
a létre jövő rezgési hullámok annál nagyobbak, s a hang is annál 
erősebb, vagyis annál hallhatóbb. Másrészt a hangszalagok külöm-
böző feszültséggel állhatnak a kijövő levegő elé; minél feszültebbek 
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a hangszalagok, annál több a létrejövő rezgési hullámok száma, s 
annál magasabb a keletkezett hang. Tehát minden egyes szótagnál5 

melyet kiejtünk, megfigyelhetjük a hang erősségét és zenei magas
ságát; és természetes, hogy olyan szótagot nem is képzelhetünk, 
melynek kiejtésére semmi erőt se fordítanánk, s melynek ejtésekor 
hangunknak semmiféle zenei magassága se volna. 

Beszéd közben hangunk erőssége és magassága nem marad 
egyforma, hanem szótagonként (néha még a szótagon belül is) vál
tozik. A hangnak ez a folytonos változása teszi beszédünket 
kellemessé és értbetővé; e nélkül a beszéd nemc=ak a fülnek volna 
kellemetlen, hanem az érthetőséget is nagyon megnehezítené. 
Bizonyítja ezt az olyan siketnémák beszéde, a kik megtanulták 
már egyes hangok képzését, össze is tudják őket fűzni szavakba, 
de a hang erőssége és magassága alig változik. 

Hangunk erősségének és magasságának ezt a folytonos válto
zását nevezzük hangsúlynak; és természetes, hogy ilyen értelem
ben hangsúlytalan szótagokról szó sem lehet. Azt is látjuk, hogy 
hangunknak kétféle változását jelöljük e szóval, pedig e kettő 
nem jár mindig együtt. A hang erősségének változásából nem kö
vetkezik, hogy magassága is változik, és viszont. Fontosságuk a 
beszédben szintén nem egyforma s nem is függenek egymástól; 
ugy hogy ha a magyar nyelv hangsúlyát részletesen akarjuk vizs
gálni, hangunknak e kétféle módosulását el kell egymástól külö
nítenünk, hogy mindeniket külön vizsgáljuk. S nehogy a szó két
értelmű használata ujabb zavart okozzon, hangsúlynak csakis 
általában hangunknak változását beszéd közben fogom nevezni; 
ha pedig külön szólok a hang erősségéről vagy magasságáról, 
mindegyiket külön szóval kell jelölnöm. A hang erősségét leg
helyesebben nyomatéknak nevezhetjük, és evvel szemben külön 
fogom tárgyalni a hang magasságát. 

De nemcsak a hang erősségének és magasságának változása 
teszi beszédünket kellemessé és érthetővé, hanem kiejtésünknek 
még egy másik sajátsága is, melyre eddig éppen nem fordítottak 
figyelmet azok, a kik a magyar hangsúlylyal foglalkoztak. Mi 
ugyanis nem mondjuk el mondandónkat egy huzamban minden 
megállás nélkül, hanem bizonyos időközökben hosszabb vagy rövi
debb szüneteket tartunk. Ezek a szünetek azért is szükségesek, hogy 
beszélő szervezetünk, főleg a tüdő pihenjen s új erőt szerezzen 
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a továbbműkődésre; másrészt meg beszédünk főleg e szünetek ál
tal válik széppé és érthetővé. Ezt az időnkénti pihenést első sor
ban ugyan szervezetünk követeli meg, a beszélő ember azomban 
felhasználta a mondat értelmi árnyalatainak kifejezésére, és — a 
mint látni fogjuk — összefüggésbe hozta a hang erősségének vál
tozásával is. 

Ha tehát a magyar nyelv hangsúlyával, vagyis hanghordo
zása módjával behatóan akarunk foglalkozni, nem szabad meg
elégednünk avval, hogy úgy a hogy megállapítjuk a hangsúlyos ós 
hangsúlytalan (?) szótagok helyét, hanem három kérdést kell 
teljesen tisztáznunk. Első sorban meg kell állapítanunk, hogyan 
oszlik beszédünk egyes részekre, és hogy mi összefüggésben van 
beszédünknek ez a részekre oszlása a kifejezendő értelemmel. 
Vizsgálnunk kell másod sorban, hogy hangunk erőssége (nyomaték) 
mint változik beszédünknek minden egyes legkisebb részén, s 
hogyan szolgál a nyomatéknak ez a változása a beszélő czéljának 
kifejezésére. Végre harmadszor, vizsgálnunk kell hangunk magas
ságának változását beszéd közben, a mennyiben ez is a beszélő 
czéljának kifejezésére szolgál. 

A nyelvbeli egyén a mondat, mint Brassai helyesen kifejtette 
a magyar mondatról szóló értekezésében (Akad. Értesítő, 1863). 
A mondat az az egység, melyben egy gondolatunkat teljesen ki
fejezhetjük; tehát a legnagyobb szünet, a mit beszéd közben tart
hatunk, a mondat végére jut. Itt megállhatunk, beszélő szerveze
tünk pihen, a tüdő megtelik levegővel a tovább beszélés számára, 
a nélkül, hogy e szünet az értelem rovására volna. Csak a rossz 
szavalón esik meg, hogy mondatközben kell megállania, mert el
fogyott tüdejében a levegő, s míg újra lélekzetet nem vesz, nem 
tud tovább beszólni. A kis gyermeken is megesik ez, a ki még nem 
tud a tüdőben levő levegővel kellőleg gazdálkodni. 

A mondaton belül szintén tartunk kisebb szüneteket, melyek
nek elhelyezése nemcsak beszélő szerveink pihentetésére, hanem 
főleg az értelem kitüntetésére szolgál. Pl. ezt a mondatot ejtve: a 
szabad életnek is vannak | lánczai \ kivált ha \ elöregszik az ember, 
csak három szünetet tartunk, s nem állunk meg minden szó után. 
Az olyan szót vagy szócsoportot a mondaton belül, melynek ej
tése közben nem tartunk szünetet, hanem mint egységes részt 
mondjuk el, szólamnak nevezzük (v. ö. Brassai, Szórend és accentus, 
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18. 1.) Még a szólamon belül is meg kell külömböztetnünk egyes 
kisebb részeket, melyek között ugyan szünetet nem tartunk, 
hanem melyeknek mindegyikét új lehelletkibocsátással képezzük; 
ezek a szótagok. Tehát mondat, szólam és szótag a beszédnek 
egyes részei, melyeknek alakulását a későbbiekben részletesen 
fogom vizsgálni. 

A nyomaték, a melylyel az egyes szótagokat kimondjuk, 
nem egyforma beszéd közben, és külömböző nyomatékú szótagokat 

• kell megkülömböztetnünk; azomban, — s ezt újra ki kell emelnem 
— olyan szótag nem fordul elő beszéd közben, a melyet semmi 
nyomatékkal se ejtenénk. A nyomaték fokairól a magyarban már 
szólottam a «Phonetika elemeiben*) (100. 1.); itt csak az ott elmon
dottakat ismétlem röviden. A magyar kiejtést vizsgálva a nyoma
téknak öt fokát kell megkülömböztetnünk, melyeknek erőssége 
azomban nem külömbözik egymástól annyira, mint pl. a német 
vagy angol nyelv külömbözőkép kiemelt szótagjainak nyomatéka. 
Az öt külömböző erősségű nyomaték elnevezésére a következő 
szavakat fogom használni: a legerősebben ejtett szótag erős nyoma
tékú; a következő négy fokot számokkal jelölöm, melyek közül 
legerősebb az elsőrendű nyomaték, ezután sorban következve 
mind gyengébb a másod-, harmad- és negyedrendű nyomaték. 
Hogyan helyezkedik el beszéd közben a nyomatéknak ez az öt 
foka, arról később lesz szó. 

A hang magasságának változása gyakran szintén az értelem 
kifejezésére szolgál. Sokszor változik ugyan a beszélő hangjának 
magassága a nélkül is, hogy az a jelentésnek valami külön módo
sulását vagy árnyalatát fejezné ki; ilyenkor ez főleg egyéni saját
ság. Gyakran tapasztaljuk ugyanis, hogy egyik ember beszéde 
kedvesen csengő, behizelgő, mig a másiké unalmasan egyhangú, 
vagy pedig kiállhatatlanul éneklő; mindez a hang magasságának 
kellemes vagy kellemetlen változtatásától függ. Tehát minden 
ember változtatja beszéd közben hangjának magasságát; a m í g 
azonban ez a változás nem szolgál az értelem kifejezésére, nem is 
tartozik vizsgálódásunk körébe. Itt csak annyiban fogom a hang 
magasságának változását is vizsgálni, a mennyiben az értelem 
árnyalatainak kifejezésére szolgál. S a magyar nyelvben a hang 
magassága nem szolgál annyira külömböző értelmi árnyalatok 
kifejezésére, hogy a magasságnak többféle fokát kellene megkülöm-
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böztetünk. Ami czéljainkra elég lesz, ha csak a hang magasság-
béli változásának irányáról szólunk s megkülömböztetünk magas 
és mély hangot, s beszélünk a hang emelkedéséről és eresz
kedéséről. 

Nagyon bonyodalmas volna, ha vizsgálódásunkat a nyelvbeli 
egyénen, a mondaton kezdenők; sokkal könnyebb és czélravezetőbb, 
ha megforditott sorrendet követünk, s előbb az egyes köveket 
vizsgáljuk, melyekből beszédünk felépül; azután nézzük, hogyan 
alakulnak az egyes kövekből az épület egyes részei, s e részekből 
az egész épület. Tehát kutatni fogom a szótagok, szólamok és a 
mondat alakulását a magyar beszédben; de nem választhatjuk el 
ezen részek alakulásától a hang erősségének és magasságának 
vizsgálatát sem, annyira összefüggenek egymással. És igy minden 
egyes résznek alakulása módjával együtt azt is figyelemmel fogjuk 
kisérni, hogy hogyan változik az illető részen belül hangunk erős
sége és magassága. 

I I . A s z ó t a g o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

A szótagok alakulásáról a magyarban részletesen szólottam 
Phonetikámban (90. s köv. 11.) és Phonetik der ung. Spraehe ez. 
czikkemben (Internat. Zeitschrift IV. 150. 1.). Itt csak az ott el
mondottakat akarom teljesség kedveért röviden összefoglalni. 

Szótagnak nevezzük az egy lehelletkibocsátással képzett 
hangcsoportot. Minden szótagnak van egy legfontosabb része, a 
mely köré a többi hang csoportosul. A szótagnak ezt a részét 
nevezzük sonans elemnek, s köréje csoportosul a többi consonans. 
A magyarban a sonans elem mindig a magánhangzó, a mely nél
kül magyar szótag nem képzelhető; a köréje sorakozó mással
hangzókkal együtt alakul a szótag. 

A mássalhangzók a magánhangzók körül a következő rendben 
helyezkednek el. A két magánhangzó között álló mássalhangzó 
mindig a második szótaghoz tartozik, még akkor is, ha ez a 
mássalhangzó a szó végén áll s utána magánhangzón kezdődő szó 
következik (sza-ba-dé-let ; a-zá-por). Tehát a magyarban minden 
szótag mássalhangzón kezdődik, kivéve ha maga a mondat első 
hangja magánhangzó, vagy ha két magánhangzó kerül egymás 
mellé (össze illenek; ha elmegyek; fi-a-im). Ámbár ez utóbbi eset-
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ben is a mindennapi beszédben j-t ejtünk a második magánhangzó 
előtt (fi-ja-jim, le-jány). 

Ha két magánhangzó között két mássalhangzó van, az egyiket 
az első, a másikat a másodikhoz ejtjük, még akkor is, ha a két 
mássalhangzó a szó végén áll s az utánuk következő szó magán
hangzóval kezdődik (kap-tam, at-tam ; ir-t ott; vol-t az ; vezess el). 
Két mássalhangzót nem szeret a magyar nyelv sem szótag elején, 
sem a végén. Az elején magyar szóban elő sem fordul s az idegen 
szavakban is lehetőleg kerüli (király, iskola; goróf). Ha két ma
gánhangzó közé bárom mássalhangzó kerül, kettőt ejtünk az első 
szótag végén, s csak egyet a következőnek elején (kedv-bői, holt-raj. 
Az ilyen szótag azonban ritka, mert ezen ugy segítünk, hogy ejtés 
közben, ha lehet, a három mássalhangzó egyikét, rendesen a közép
sőt elhagyjuk : asz-mon-ta (azt mondta), miny-nyá-jan (mindnyá
jan), ker-be (kertbe) stb. 

A magyar nyelv tehát ilyen alakot szeret adni a szótagnak : 
elül rendesen egy mássalhangzó áll, ezt mindig magánhangzó 
követi, a mely be is zárhatja a szótagot, de következhetik utána 
egy, sőt néha két mássalhangzó is. 

A hangsúlyról egyes szótagokon belül csak keveset szólha
tunk. A nyomaték, a melylyel ejtjük, nem magától az illető szó
tagtól függ, hanem a helytől, melyet a szólamban vagy a mondat
ban elfoglal: erről tehát később lesz szó. Azomban magán az egyes 
szótagon sem maradt a nyomaték mindvégig egészen egyforma. 
A hang erejének legnagyobb része a magánhangzóra és az őt meg
előző mássalhangzóra ju t ; ezentúl fogy a nyomaték, s a szótag
végző mássalhangzóra már kevesebb jut; még kevesebb jut rá, ha 
két mássalhangzó van a szótag végén. Tehát a rövid magánhangzóra 
végződő szótagon egyenletes a nyomaték; a hosszú magánhang-
zós szótag második felében már ereszkedik egy kissé; a zárt szótag 
nyomatéka a magánhangzón egyenletes, az utána következő mással
hangzón gyengül (decrescendo). A nyomatóknak ilyen eloszlása 
magyarázza meg, hogy ha a magyarban két mássalhangzó kerül 
egymás mellé, melyek assimilálódnak, mindig az első, a szótag
végző alkalmazkodik a másodikhoz, a szótagkezdőhöz; másrészt 
meg, hogy az egymás mellé kerülő 3 mássalhangzó közül rendesen 
a középső, a szótagvégző vész el. 

A hang magassága ritkán változik a szótagon belül, s ha 
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változik is, ez nem az illető szótag minőségétől, hanem mondat
beli helyétől s az egé3z mondat értelmétől függ. Erről tehát később 
lesz szó. A hang változásának iránya magában a szótagban vagy 
emelkedő vagy ereszkedő. 

I I I . S z ó l a m o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

Az olyan szót vagy szócsoportot, melynek ejtése közben 
szünetet nem tartunk, hanem melyet mint egységes egészet mon
dunk el, neveztem szólamnak. S a szólamok alakulásának vizsgá
lata rendkivül fontos, mert ettől függ egyrészt a nyomaték el
oszlása az egyes szótagokon, másrészt a szólamok alakulásával 
fejezhetjük csak ki érthetően gondolatunkat. Ugyanazok a szavak 
még ugyanabban a sorrendben is különféle gondolatot fejezhet
nek ki; s a kihez szólunk, csak akkor fogja helyesen érteni gondo
latunkat, ha a szavak kellő módon alakulnak szólamokká. 

A szavaknak szólamokká alakulása függ első sorban a beszélő 
czéljától. A mint mást és mást akarunk kifejezni, máskép alakít
juk a mondat egyes részeit szólamokká. Természetes azomban, 
hogy a szólamok alakulása nem függhet a beszélő kényétől vagy 
szeszélyétől, hanem ha szavait érthetővé akarja tenni, a magyar 
nyelv törvényei szerint kell a szólamokat alakítania. 

Szólamokká csakis a közvetlenül egymás mellett álló szavak 
alakulhatnak, tehát a szólamok alakulása összefügg a szórend 
vizsgálatával is. S noha ezúttal főczélom csakis a magyar nyelv 
hangsúlyozása módjának vizsgálata, ki kell terjeszkednem a szó
rendre is azon szoros összefüggésnél fogva, mely nyelvünk e két 
sajátsága között van. Az egyes szavak sorrendje a mondatban függ 
egyrészt a beszélő czéljától, másrészt az illető szavak mondatbeli 
szerepétől. S most, midőn a szólamok alakulásának részletes 
vizsgálatát megkezdem, a szavaknak mondatbeli szerepét fogom a 
vizsgálódás fonalául használni, kutatva, hogy hogy alakulnak szó
lamokká az egymásra vonatkozó mondatrészek. *) 

*) Példáimat nem magam csináltam, hanem majdnem kivétel nélkül 
Kisfaludy K. ((Csalódások)) ez. vígjátékából vettem. (A lapszámok a Jeles 
írók isk. tárában megjelent kiadásra vonatkoznak.) A szólamokat | választja 
el egymástól, a nagyobb nyomatókkal ejtett szótagokat pedig dőlt betűvel 
jelölöm. 
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1. A l a n y é s á l l í t m á n y . 

Minden mondat két főrészre oszlik, az alanyi és az állítmány! 
részre; az alanyi részhez tartozik az alanyon kivül a jelző, az állít
mányi részhez az allítmányon kivül a határozók (oda értve a 
tárgyat is) esetleges jelzőikkel. Magát az alanyt gyakran egy két 
határozó választja el az állitmánytól; ilyenkor természetes, hogy 
mindegyik külön szólam : 

Az asszonyság | semmit sem üzent? 8. 
Ez a | piczmy jószág | mennyi galibát okoz. 8. 
A | sorelem | sokszor csak | buborék. 9. 
Ez a I &?'sasszony | mmden virágimat | leténi. 11. 

Külön szólam marad gyakran az alany és állítmány akkor 
is, ha egymás mellett állanak: 

I. A | szabad életnek is vannak | /cmczai. 3. 
Minthogy téged | Lidi | szeret. 4. 
A | barátság | ráadás. 5. 
A | fű | nem kérő. 5. 
Elsüljed a | szekér. 5. 
Legalább | bátyám | el lesz foglalva. 8. 
Mig édes csalódások | n'ngatják. 40. 
Csendes | mmden. 47. 

II. Én | szeretem, ha a | szivek úgy | összefonódnak. 3. 
A leány | jő \ fürge \ eszes. 4. 
Én | szomorú vagyok. 6. 
Én pedig | el nem hagylak. 6. 
Mi | haragosan jöttünk. 7. 
0 | sejthetné \ miért. 38. 
Majd én | ^'mentelek. 38. 

Az itt elsorolt példák egy részében (I) egyforma nyomaték
kal ejtjük az alanyt is, az állítmányt is; ugyanis a beszélő mind 
a kettőt egyformán fontosnak tartja s mindkettőre egyformán 
akarja a hallót figyelmeztetni. Ezekben a példákban nemcsak a 
mondat egyik része újság, hanem az egész mondat, tehát a beszé
lőnek ki kell emelnie azt is, a miről szól, azt is, a mit róla mond. 
A többi mondatokban már nem egyforma fontosságú az alany és 
az állítmány; az alany ezekben nagyobb részt személynévmás, 
tehát a kiről szó van, már ismeretes a hallgató előtt is, a kieme-
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lendő csak az, hogy mit tesz. Ezekben tehát az állitmány fon-
tosabb az alanynál, nagyobb nyomatékkal ejtjük s külön szólamot 
kezdünk vele. Az alany elül áll s szintén külön szólam, csakhogy 
nem kap oly nyomatékot, mint az állítmány. Az ilyen kevésbbé 
fontos alany állhat az állítmány után is, s akkor már nem külön 
szólam, hanem egészen egybe ejtjük vele: 

Kivált ha | elöregszik az ember. 3. 
Még | lesz szerencsém. 42. 

Megesik azomban az is, hogy az elül álló alanyt s az utána 
következő állítmányt egy szólamba ejtjük : 

III. Azóta | én vagyok itt az | úr. 3. 
Nem azért mondom, hogy | én neveltem. 4. 
Mondd, a mit | én akarok. 4. 
Bátyám értette | úgy. 5. 
Ha | te haragszol | nem bánom. 7. 
Vendégem érkezett. 9. 
A | részvét tört ki | belőlem. 31. 
En vagyok | édes atyám. 48. 
Hisz | maga hitt ide. 48. 

Mindezekben a mondatokban az alany az újságolás tárgya, 
tehát rajta van a nagyobb nyomaték s az állítmányt, a mely rög
tön utána áll, vele egy szólamba ejtjük. Hogy melyik rész a mon
datban az újságolás tárgya, arra nézve a tapogató kérdések (Bras-
sai, Szór. és acc. 22. 1.) a legjobb útmutatók. Az első mondatokra 
igy kérdezhetünk: ki itt az úr ? ki nevelte ? ki akarja ? stb. 

A kérdő mondatban az a mondatrész a legfontosabb, s azt 
ejtjük legnagyobb nyomatékkal, a melyet kérdezünk : 

I. Hát az enyém | jó-e ? 43. 
Az asszonyság j egészséges? 9. 
&állásom | rmdén van ? 9. 

II. Összezendültek az uraságok ? 8. 
Mwlattatja e történet? 31. 
Szeret, | báró úr ? 65. 

III. Ki tudja | mit gondolnak ? 4. 
Tehát | /gánya is van ? 9. 
Mi hozta a | grófot ? 7. 

A szólamok alakulására nézve itt is a kérdezett mondatrész 
dönt. Ha az alanyt kérdezzük (III), ez kezdi a szólamot s hozzá 
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tartozik rögtön utána ejtve az állítmány is; viszont, ha az állít
mány a kérdés tárgya (II), ezt emeljük ki azzal, hogy szólamot 
kezd, s a legtöbb esetben utána ugyanabban a szólamban ejtjük 
az alanyt is. Ha azonban az alanyt is ki akarjuk emelni (I), külön 
szólamban ejtjük az állítmány előtt, mindkettőt egyforma nyoma
tékkal. 

Az alany és az állítmány elhelyezkedésére nézve tehát a 
következőket figyelhettük meg. Három esetet kell megkülönböz
tetnünk : 1. Ha a beszélő époly fontosnak tartja az alanyt, mint 
az állítmányt, mindegyiket külön szólamnak ejti, s mindegyik 
egyforma nyomatékot kap; az alany szólama állhat akár az állít-
mányé előtt, akár utána. 2. Ha az állítmány az újságolás tárgya, 
mindenesetre szólamot kezd; az alany állhat akár előtte, akár 
utána; ha előtte áll, gyengébb nyomatékkal külön szólam marad, 
ha pedig utána teszszük, egy szólamba tartozik vele. 3. Ha pedig 
az alany az újságolás tárgya, tehát a beszélő erre akarja a figyel
met felhívni, ez esetben az alany mindig az állítmány előtt áll, 
nagyobb nyomatékkal ejtjük s szólamot kezd, melybe az állítmány 
is tartozik. 

2. A jelző és jelzett szó. 

A jelző a magyarban rendesen megelőzi a főnevet, melynek 
jelzésére szolgál; csakis akkor vetjük a főnév után, ha nagyobb 
figyelmet akarunk rá fordíttatni j 

Mátyás az j igazságos. Zrínyi a [ költő. 
Toldit, az | öreget nézte. Toldi Est. I. é. 
Volt még azután is | n'adal [ akárhány. Toldi Szer. II. é. 
Gombok voltak | akkorák rajt | mint egy-egy | pogány

fej. Petőfi. 
Ekkor mind a főnevet, mind a jelzőt külön szólamnak ejtjük, 

mindkettőt egyforma nyomatékkal. A mindennapi beszédben a 
jelzőnek ilyen elhelyezése nem szokásos, költőknél azonban gyak
rabban is előfordul (v. ö. Lehr, Toldi, 205. 1.). 

A főnév előtt álló jelző többféle. 

a) M e l l é k n é v i j e l z ő . 
I. A szabad életnek is vannak | /árcczai. 3. 

Tavai télen | úgy elunatkoztam. 3. 
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ifázi becsület is kell. 3. 
Kis lelkem | nem csuklott ? 4. 
Ez a | vad ember lenne | ínyem! 5. 
Csak | ne veit leányom. 9. 
Itt egész | kis király. 13. 
Jó szive legyen. 43. 
A ki csak a | sült galambra bámul. 43. 
Azt az | ó szüzet | új ruhában? 44. 

II. Az örökös | ámom-dánom is | utóbb csak | bánommá 
lesz. 3. 

Mit szóljak, édes | odtyám? 5. 
Ha ez | nem volna puszta | föltétel bátyámtól. 5. 
Szeretem, mint kedves j testvéremet. 6. 
Mit akarsz j te eleven | s^rencsefazék. 15. 
ügy élnénk | minta kis | a/igyalok. 51. 
0 ezt a kis | gödröt arczornon | mindjárt észrevette. 51. 

III. I alóságos | angyal. 4. 
Külömben | távol | rokonom. 9. 
Taszta | arany. 37. 

Az itt elsorolt példák I. csoportjábau a jelző a főnév köze
lebbi meghatározására szolgál; nem is a főnév az ujságolás tárgya, 
hanem a minősége. Az első mondat azt akarja tudatni, hogy nem
csak a házas életnek, hanem a szabad életnek is vannak lánczai. 
A tapogató kérdések is útba igazíthatnak: Mikor télen unatkozott 
úgy el? Milyen becsület kell? stb. Ilyenkor a jelző kezdi a szóla
mot, rajta van a nagyobb nyomaték, s a főnevet vele egy szólamba 
ejtjük. 

A II. csoportbeli példáknál a főnév az ujságolás tárgya, a 
mire szintén rávezethetnek a tapogató kérdések: Mi lesz utóbb 
bánommá? Mi ez bátyámtól? stb. A mondatok egy részében a 
jelzőt el is hagyhatjuk az értelem lényeges változása nélkül, s ha 
ott is van, nagyobb nyomaték nélkül ejtjük, s utána a főnév kezdi 
a szólamot. Néha egyformán fontosnak tartjuk a jelzőt is, a fő
nevet is (III); ekkor egyforma nyomatékkal ejtjük mindkettőt, s 
mindegyik szólamot kezd. 

Tehát a jelző kétfelekép állhat főneve mellett. Ha arra szol
gál, hogy a főnév jelentésének körét szűkítse, tehát hogy értelmét 
megváltoztassa, egy szólamba ejtjük a két szót, élén a jelzővel, s 
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ilyenkor egészen ugy ejtjük, mint bármely összetett főnevet (v. ö. 
kisasszony, gőzhajó és öreg úr, száz ember, házi becsület). Csak ha 
a főnevet is külön ki akarjuk emelni, kezdünk vele is uj szólamot. 
Ha azonban a jelző nem változtatja meg a főnév értelmét, hanem 
csakis körülírásul, diszitésűl szolgál, külön szólamba ejtjük a két 
szót, ugy azonban, hogy a jelző az előző szólamhoz fűződik s a 
főnév nagyobb nyomatékkal új szólamot kezd. 

Ez a kiilömbségtétel a kétféle jelzők között nagyon fontos, 
mert a kifejezés értelme sokszor csakis attól függ, hogy melyik 
szón van a nagyobb nyomaték, a jelzőn-e, vagy a jelzett szón. 
A «kész orvos» és «kész | orvos», nkésznyereség* és «kész | nyexe-
ség» féle kifejezések közötti kölömbséget fejtegették már Lehr 
(Toldi, 48.1.) és Barbarics (Phil. Közi. XII, 282); ez utóbbi u. o. az 
«ígészember» és «egész | mber» közötti jelentésbeli külömbségről 
is szólt. A tapogató kérdések az ilyen kifejezésekre nézve is útba 
igazítanak, hogy mikor hogyan kell a jelzőt nyomósítanunk. Erre 
a kérdésre: «milyen orvos ö?» a felelet: «kész orvos», erre meg: 
«mi ő?» ckész | orvos». Vagy pedig: «milyen ember ő?» a felelet: 
«egész ember», erre meg: mi ő?» «egész | ember» 

b) S z á m n é v i j e l z ő . 
A reá maradt | fél uradalmat | commasszálta a | gróf

fal. 3. 
iíó'röndy tanácsos már | két esztendeje, hogy | mohait . 4. 
Én pedig | száz ember közt is | egyedül | veled va

gyok. 5. 
Legalább | harmincz esztendőt. 7. 

A számnév mindig lényeges jelzője a főnévnek, a mennyiben 
szám szerint pontosan meghatározza; a tapogató kérdés is mindig 
a jelzőre irányul (hány?). Az ilyen jelzőt tehát nagyobb nyomaték
kal ejtjük, s a főnév vele egy szólamba tartozik. Ha azonban a 
számnév nem a főnév számának meghatározására szolgál, nem 
kap nyomatékot, s nem kezdi a szólamot: 

Süsd rám azt a két | á/omkergetőt. 26. 
Ilyen nyomaték nélküli számnév a határozatlan névelő is, 

mely nem jelöli a főnév számát s nem is ejtjük nagyobb nyomaték
kal, hanem mindig a főnevet megelőző szólamhoz fűződik. 

En meg egy | /műszállal sem vagyok jobb | náladnál. 6. 
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c) M u t a t ó n é v m á s , m i n t j e l z ő . 

I. Kellemes húgát | ily embernek \ föl ne áldozza. 13. 
E pontban j összeillünk. 16. 
Nem hittem, hogy e | falakat | ily érzéssel lássam | va

laha. 24. 
II. En | nem szenvedhetem azt a | sswkiáltást. 6. 

^Jlek nevét e | fába, vésem. 18. 
Rég felmentettelek volna ily | nagylelkűségtől. 22. 
Jó leány az a | Vilma* ? 25. 
Minő [ erőszakoskodás! 26. 

A mutató névmás is kétfélekép állhat főneve előtt, vagy 
pontos megjelölésére szolgál, s ez esetben szólamot kezd s nagyobb 
nyomatókkal ejtjük; vagy pedig a főnév a fontosabb s ez kezdi a 
szólamot, a jelző pedig a megelőző szólamhoz fűződik. Ilyen nyo
maték nélküli névmás a határozott névelő is, melyet soha sem 
ejtünk nagyobb nyomatékkal s nem is tartozik főnevével egy 
szólamba. 

d) B i r t o k o s j e l z ő . 

I. Ha Lidi az | én szememmel nézne. 15. 
Külömben | nagysád parancsolatját teljesítem. 27. 
Nem a | kend gondja. 28. 
Már a | pórnak nyelve is | megakad bennük. 28. 

II. Az özvegy még férje | éltekor | ismerte a grófot. 3. 
i^á/tékenység a szerelem | árnyéka. 23. 
Nagysád | tórsalkodója. 25. 
iSragadom a csábító | karjából. 28. 

A birtokos jelző is épúgy viselkedik a jelzett szó mellett, mint 
az eddigiek. Ha a birtokos az ujságolás tárgya, ezt ejtjük nagyobb 
nyomatékkal s a szólam élén áll; ha pedig a birtok a fontosabb, 
ez kapja a nagyobb nyomatékot, szólamot kezd, s az előtte álló 
birtokost az előző szólamhoz ejtjük. Ha azonban a birtokos a bir
tok után áll, mindegyik külön szólamot kezd: 

ÍJAenségi a hideg | itrfvariasságnak. 30. 
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e) T ö b b j e l z ő egy f ő n é v m e l l e t t . 

A jelzőnek, mint az eddigiekben láttuk, kétféle szerepe le
het a főnév előtt; vagy igazán a jelzett szó közelebbi megha
tározására szolgál s jelentését többé vagy kevésbbé megváltoztatja; 
ilyenkor a jelzőt a szólam élén nagyobb nyomatékkal ejtjük, s vele 
egy szólamba tartozik a jelzett szó. Vagy pedig nem változtatja 
meg a jelzett szónak a halló előtt már ismert jelentését, a beszélő 
nem is fektet a jelzőre nagy súlyt, inkább diszitésűl, vagy beszédé
nek szabatossága czéljából mondja; ilyenkor nem is ejtjük a jel
zett szóval egy szólamba, hanem kisebb nyomatékkal az előző 
szólamhoz csatlakozik. 

A jelzőnek ilyen megkülömböztetése nagyon fontos arra 
nézve, hogy a több jelzővel ellátott szavak helyes ejtésére és 
helyes megértésére nézve eligazodhassunk. 

I. Ily | szép és | jó leányért. 5. 
A gazdag redő | jobb a | szegény \ sima képnél. 7. 
Kend | durva, | mogorva ember. 11. 
Előttem egy | jó j tiszta, lélek áll. 11. 

II. Mily | szegény teremtmény az | oly asszony. 18. 
Ezt a | szép kisasszonyt | ezt a | jó kisasszonyt. 21. 
Az ember | /^drágább kincsével. 23. 
Minő | ?"onda beszéd ez már | megint. 27. 
Ez a | bal foglalatosság lehet az | oka. 28. 
Csak a | részvét tört ki belőlem | nagysád | jó ked

vén. 31. 
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33. 
A vendégek | nagy része | bucsut vett. 60. 

III. Kökény szemű angyalom. 26. 
Mily | egyesen ballag | uj imádója karján. 29. 
Ez | oly türelmes szó. 30. 
Az | egész vidék titka ] nálam van lerakva. 42. 

Ha egy főnév előtt két vagy több jelző áll, háromfélekép 
ejthetjük őket. Ha mindegyik jelző melléknév, és mindegyik lénye
ges, úgy hogy akármelyik állana magában, a főnévvel egybe kel
lene ejtenünk (szép leányért, jó leányért), mindegyik jelző szólamot 
kezd, mindkettőt egyforma nyomatékkal ejtjük, s a másodikhoz 
tartozik a főnév. Ha azonban a két egy főnévre vonatkozó jelző 
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közül csak az egyik melléknév, a másik névmás vagy birtokos 
jelző, habár mindkettő fontos, nagyobb nyomatékot csak a máso
dik, a melléknévi jelző kap; az kezdi a szólamot, s hozzá csatla
kozik a főnév, az első jelzőt pedig nagyobb nyomaték nélkül, a 
megelőző szólamhoz csatoljuk. 

Lehetséges végre az is, hogy a főnév előtt álló két jelző 
közül csak az egyik vonatkozik magára a főnévre, a másik pedig 
erre a jelzőre ; természetes, hogy ekkor mindegyik jelző azon szó 
előtt áll, a melyikre vonatkozik, nagyobb nyomatékkal azomban 
csak az elsőt ejtjük, ez kezdi a szólamot, a melybe a másik jelző 
a főnévvel együtt tartozik. 

Nem szólva e három most tárgyalt eset közül az elsőről, 
midőn mindkét jelző egyformán fontos, látjuk, hogy a jelzők szere
pét gondosan meg kell figyelnünk, s a főfigyelmet arra kell fordíta
nunk, hogy mindegyik jelző melyik szónak szolgál közelebbi meg
határozására, mert mindig evvel ejtjük egy szólamba, mintha egy 
összetett szó volnának. Két külömböző jelző közül rendesen a 
melléknévi a fontosabb, tehát ez áll a jelzett szó előtt nagyobb 
nyomatékkal (pl. szegény teremtmény) ; a másik jelző pedig ehhez 
az egész kifejezéshez tartozik, tehát olyan, mint e°y összetett szó 
jelzője, a nagyobb nyomatékot azomban nem veszi át a jelzőtől, 
hanem az előző szólamhoz fűződik. 

Ha azomban a főnevet megelőző két jelző közül csak az 
egyik vonatkozik ő rá, a másik pedig ennek a jelzőnek közelebbi 
meghatározására szolgál, egész máskép ejtjük őket. Az első jelző 
ilyenkor szorosan a másodikhoz tartozik, ennek az értelmét vál
toztatja, tehát szólamot kezd, s a két jelzőt ejtjük ugy, mint egy 
összetett szavat (pl. kökény szemű). A főnévnek pedig most már 
csak egy jelzője van, ez az összetett szó, tehát a legnagyobb nyoma
ték az összetett szó első tagján, vagyis az első jelzőn van. 

Mindazáltal nincs igaza Brassainak, midőn hibáztatja az 
ily kifejezéseket: furcsa isten teremtése, facsaros istennyila, rövid 
magyarok története. Az igaz, hogy szabatosabb a kifejezés, ha a 
melléknévi jelző a maga főneve előtt áll; itt azonban ez a mellék
név nem csak a főnévre, hanem az egész birtokos jelzővel ellátott 
kifejezésre vonatkozik; isten teremtése, istennyila, magyarok törté
nete ezekben a kifejezésekben úgy szerepelnek, mint egy-egy össze
tett szó, s ennek a jelzője a melléknév. Legjobb is volna az ilyen 
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kifejezéseket egybeírni. É nélkül okozhat ugyan az Írásban félre
értést, ha maga az értelem biztosan útba nem igazít ; de a most 
említettekben sem fogja az olvasó az első jelzőt a másodikra vonat
koztatni, belátva, hogy az képtelenség. A kiejtés azomban pontosan 
útba igazít, mert a szólamot az összetett szó első tagja kezdi, a 
másik jelző pedig kisebb nyomatékkal előzi meg őt: 

Furcsa | isten teremtése. 
Facsaros | istennyila. 
Eövid | magyarok története. 

Mig, ha az első jelző a másodikra vonatkoznék, az kezdené a szó
lamot s az egészet egybe ejtenők; pl: 

A | jó isten teremtése. 
A | /mtalmas isten nyilai. 
A [ gyászm&gysLicok története. 

A kiejtésben az ily jelzőhalmozás soha sem adhat okot a 
félreértésre; de ha leirva maga az értelem nem igazíthat biztosan 
útba, s az egymásra vonatkozó szavakat sem írhatjuk egybe, 
mindenesetre jobb, ha szabatosabb kifejezést keresünk. 

3. Az állítmány és határozói. 

Láttuk már fentebb, hogy az álllítmány és az alany csak 
akkor kerülhetnek egy szólamba, ha közöttük határozó nincs. 
A legtöbb esetben azomban az állítmányt a határozók veszik körül; 
hisz ezek nem egyebek, mint az állítmány jelzői. A magyarban 
ezek a határozók nem sorakoznak szoros rendben az állítmány 
köré, a mint azt később látni fogjuk. Előbb azomban csak arról 
kell szólanunk, hogy az állítmány mellett álló határozók hogyan 
alakulnak szólamokká. Meg kell előre jegyeznem, hogy a határozók 
közé számítom a tárgyat és az igekötőt is, mert a magyarban mind
egyiknek a használata egészen olyan, mint bármely más határozóé. 

I. Az állítmány áll a határozó előtt, s az állítmány a 
fontosabb. 

1. Nézz fel | kis húgom. 5. 
ajánlom magamat. 25. 
Nagysád j neheztel reám. 31. 
Én | szeretem a | víg embert. 33. 
Forr már a | palota. 35. 
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• Gyűlölöm őt. 38. 
Jer az asszonyokhoz. 41. 
T*7tsa meg | nagyságos asszonyom. 54. 

"2. írj neki | olyan summát. 4. 
Hagyj békét a | szívnek. 6. 
Váljon meg az oly | ábrándozó gondolatoktól. 33. 
C7/jön oda a | Zwgasba. 45. 

II. Kiemelt határozó áll az állítmány előtt. 
1. Jól teszed | oorátom. 3. 

Együtt költöztek a | városba. 3. 
Soká halasztják a | menyegzőt. 4. 
Eljő-e hozzám ? 4. 
Mit mondasz ? 5. 
Ugy értetted ? 5. 
Te | Lidit szereted. 6. 
A szép ruha | íóbbet nyom az | embernél. 16. 
Én | annyi hálával tartozom szives | forgalmáért. 29. 
Nehogy | itt leljen | először. 29. 
Én éppen az [ ellenkezőt hiszem. 33. 
Minő | w?/zígodtan nézek az | életbe. 35. 
Én | megiszom a bort. 43. 

% Több határozó áll az állítmány előtt. 
Meggyógyulsz, ha jószágát | megismered. 7. 
Tegnapelőtt | nagy mérgesen | /iazajött. 8. 
Keményen | összezendültek. 8. 
Én őt | forrón szerettem. 23. 
A | rám bizott dolgott | elvégeztem. 29. 
Mintha magyarul | jól szólna. 39. 
Én azt az embert ma | úgy keresem. 42. 
Mindjárt | elküldöm. 45. 
En is derekasan | visszanyomtam. 4G. 
Azt | meo/tesszük. 55. 
Hogy [ öccsét könnyebben [ Htudjabelőle.Toldi VIILé. 
Egy | jó darab májat | ki löktek elébe. Toldi. IX. ó. 

Az itt csoportosított példákból könnyen megállapíthatjuk, 
hogyan helyezkednek el a határozók az állítmány körül. 

Két esetet kell megkülömböztetnünk: 1. vagy az állítmány a 
fontosabb rész, 2. vagy valamelyik határozó. Már az eddigiekből 
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láttuk, hogy a magyarban a legfontosabb rész mindig szólamot 
kezd s egybe ejtjük vele azt a mondatrészt, a melyik követi; a mi 
pedig előtte áll, szintén külön szólam. Ugyanezt látjuk itt is. Ha 
az állítmány az újságolás tárgya, ez kezdi a szólamot, a határozó 
utána áll s vele egy szólamba ejtendő • kivéve, ha a beszélő enne e 
is némi fontosságot tulajdonít. Ez utóbbi esetben a határozó is 
külön szólam, s gyakran ugyanolyan nyomatékkal kezdjük, mint 
az állítmányt Az ilyen határozó állhat mint külön szólam az állít
mány előtt is : 

A választól | mentsem föl. 25. 
Most | eítem | ?7tam. 47. 

Ha a mondatban az alany az újságolás főtárgya, mint már 
fentebb láttuk, ez áll az állítmány előtt s kezdi a szólamot; a hatá
rozók ez esetben is egészen úgy helyezkednek el, mint mikor 
magán az állítmányon van a főnyomaték : 

Azóta | én vagyok itt az | úr. 3. 
i^átyám értette úgy. 5. 
En mondom neked. 6. 
A részvét tört ki | belőlem. 31. 

Vonatkozhatik az így kiemelt állítmányra több határozó is; 
ekkor azt, a melyik közvetlenül utána áll, vele egy szólamba ejtjük, 
a másik pedig (esetleg a többi) kisebb nyomatékkal új szólamot kezd. 

Ha azonban az újságolás főtárgya nem az állítmány, lianem 
egyik határozó, ez kezdi a szólamot; rögtön utána következik az 
állítmány, mely vele mindenesetre egy szólamba tartozik, s ezt a 
kiemelt szólamot megelőzi vagy követi az alany mint külön szólam. 
Ha ezen az egyen kívül más határozó is vonatkozik az állítmányra, 
ezeketkétfélekóp helyezhetjük el: vagy követik a kiemelt szólamot, 
vagy megelőzik. Azt a határozót, a melyiknek legkevesebb fontos
ságot tulajdonít a beszélő, rögtön az állítmány után s vele egy 
szólamban ejtjük; a többi határozót úgy helyezzük el, hogy a 
fontosabbakat az állítmány után külön szólamnak ejtjük, a kevósbbé 
fontosokat pedig az előtte álló szólamhoz csatoljuk. Nyomatékuk 
szintén fontosságuktól 4'ügg; s a nyomatókkal még az állítmány 
szólama előtt álló határozót is kiemelhetjük, ha szükséges. 

Az állítmány előtt nagyobb nyomatékkal, úgy hogy az ő 
szólamát kezdi, csakis egy határozó állhat, és pedig az, a melyik
nek a beszélő legnagyobb fontosságot tulajdonít az egész mondat-
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ban. Az így kiemelt határozót nagyobb nyomatékkal csakis saját 
jelzője előzheti meg, s ez át is veszi szólamkezdő szerepét. 

Az eddig tapasztaltakból megmagyarázhatjuk azt is, hogy 
hogyan állhat bizonyos esetekben az igekötős állítmány előtt még 
más határozó is, a nélkül, hogy az igekötőnek az állítmány mögé 
kellene kerülnie. Láttuk, hogy az igekötő ép oly határozó, mint 
bármely másik, tehát elhelyezkedésére nézve is ugyanazok a szabá
lyok állanak. Ha tehát a legjobban kiemelendő fogalmat az ige
kötő fejezi ki, megmarad az állítmány előtt, ha van is előtte még 
más határozó (mindjárt elküldöm). De ha más határozót akarunk 
jobban kiemelni, ez kerül az állítmány elé, az igekőtőnek el kell 
hagynia helyét s az állítmány mögé jut (most küldöm el). Ugyanez 
történik akkor is, ha bármi más határozó áll az állítmány előtt 
(mindjárt | haza, küldöm; most küldtem haza; v. ö. Lehr, Toldi, 
Í273. 1.). Az igekötő helye csak annyiban külömbözik más hatá
rozókétól, hogy a többi határozó, ha nem a legfontosabb, úgy hogy 
az állítmány elé kell kerülnie, állhat fontossága szerint, akár előtte 
akár utána; az igekőiő azomban vagy az állítmány előtt áll, ha 
kiemeljük, vagy, ha nem emeljük ki, csakis köz vetetlenül utána 
állhat. 

Az igekötő helyére vonatkozó vitákra főleg az adott okot, 
hogy van néhány határozó, a mely mellett az igekötő legtöbbször 
nem válik el igéjétől, míg mások mellett mindig elválik. Azomban 
azt előre is meg kell jegyeznünk, hogy bármely határozó mellett 
elválhat az igekötő igéjétől, mihelyt a határozót emeljük ki; csak
hogy némely határozót nem igen lehet kiemelni. E kétféle hatá
rozó közti külömbséget helyes érzékkel fogta fel Arany «Szórend» 
ez. czikkében (MNyőr, II. és bővebben: Hátrahagyott Iratai, 
II, 356): «Azt vettem észre, hogy az állító mondatok rendszerét 
(az igekötő nem válik el) követi minden olyan mondat, mely posi-
tiv, a tagadókét (az igekötő elválik), mely negatív jelleműnek mond
ható, úgy hogy e részben ellentétesek: sokszor — ritkán; leg
inkább— legkevésbbé; is —sem; jobban— nem annyira; könnyen 
— nehezen; nagyon — kissé; bőven — szűken stb. a végtelenig.» 
E határozóknak ilyen magukviseletét könnyen meg is magyaráz
hatjuk. A positiv jellemű határozók nem változtatják meg lényege
sen az állítmány jelentésót, csak magyarázzák; föfontosságú tehát 
vagy maga az állítmány vagy igekötője, s így csakis ezeken lehet 

27* 
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a főnyomaték. Ellenben a negatív jellemű határozók mindig meg
változtatják az állítmány jelentését, tehát kiváló fontosságúak s 
rajtuk kell a főnyomatéknak lenni. Pl. ebben a mondatban: sok
szor | megszólította, az ujságolás tárgya az, hogy megszólította. 
Ha azt kórdenők: hányszor szólította meg ? a felelet: sokszor, vagy 
egész mondattal: sokszor szólította meg.*) Ebben a mondatban : 
ritkán szólította meg, az ujságolás tárgya már nem a megszólítás, 
hanem az, hogy ritkán ; természetes, hogy ennek kell az állítmány 
előtt állania. Láthatjuk tehát, hogy az igekötő helye semmi nehéz
séget sem okoz, ha helyes szempontból vizsgáljuk. 

Még az is lehetséges, hogy az igekőtő előtt álló határozó kezdi 
a szólamot nagyobb nyomatékkal, s az igekötő mégis helyén 
marad; de csak az esetben, ha ez a határozó nem az állítmány, 
hanem az igekötő közelebbi meghatározására szolgál. Pl : 

A tömérdek ember az | iíres sátrakat | majd elnyelte j 
szemmel. Toldi. IX. é. 

A határozóval egészen egy sorsban részesül a tagadó ós a 
tiltó szócska is (nem, ne), ha az állítmányra vonatkozik. E két 
szócskával ugyanis vagy az egész mondatot tagadjuk vagy tiltjuk, 
vagy csak egyik mondatrészt. 

I. Én | nem szoktam oly | mályen gondolkodni. 5. 
Te I nem ismered az | embert. 5. 
0 akarja | ne szeressük egymást. 6. 
Ha | te haragszol | nem bánom. 7. 
Mikor nagysád | itt volt | még | nem tűnt szembe. 9. 
Kend többé | ne merészelje így | megtámadni a | kis-

asszonyt. 11. 
Azzal te | ne gondolj! 14. 

II. Nem azért mondom, hogy [ én neveltem. 4. 
Azokkal | nem sokat vesződöm. 13. 
Nem a kend gondja. 28. 
Nem a kertész | dolgozik ott ? 30. 
Nem úgy verik a | czigányt. 32. 

*) A kik kérdés útján akarják megállapítani a kiemelt határozó 
helyét a mondatban, gyakran felejtik, hogy a magyarban ritkán szoktunk 
egész mondattal felelni, hanem csakis a kérdést, tehát kiemelt határozót 
ismételjük magában: il%teszed? Meg. — EYvitted? El. — Beérsz? Eá. — 
Haza ment? Haza. — Nem láttad? Nem. 
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Ezekből a példákból láthatjuk, hogy, ha a nem, ne az egész 

mondatra, illetőleg az állítmányra vonatkozik, egészen úgy visel
kedik, mint bármely más kiemelt határozó. Szólamot kezd, mely
ben az állítmány követi; a többi határozó is úgy helyezkedik el, 
mint fentebb láttuk. Ha azonban a nem, ne csak valamelyik mon
datrészre vonatkozik, úgy viselkedik, mint a kiemelt jelző. Szóla
mot kezd, melyben rögtön utána következik a jelzett szó, s azután 
az állítmány. Mindkét esetben a nem kiemeli a jelzett mondatrészt, 
s ez az ujságolás tárgya. 

Néha a nem szócska nem jelent tagadást, hanem csak vala
mely névszó ellenkezőjét,pl: tetszés — nem tetszés; törődés — nem 
törődés stb. Az így használt nem nem is emeli ki az illető mondat
részt, a mely előtt áll: 

Barátját korholta a | szavak miatt, melyek | nem tet
szését | /^/k eltették. 

Nem reménylett szerencse | nagyságodat | itt lát
nom. 29. 

Ha a nem ellentétet fejez ki, s szemben áll a hanem kötőszó
val, őt magát is úgy ejtjük mint a kötőszót (1. alább): 

Nem | Hváncsiság | hanem tiszta | részvét szól belő
lem. 33. 

Meg kell végre emlékeznem a magyar szórend azon különös
ségéről, hogy ha az állítmányt különösen ki akarjuk emelni, a szó
lamot máskép alakítjuk, mint rendesen. Ugyanis nem magával az 
igével, hanem az igekötővel, vagy egy határozóval kezdjük a szó
lamot ; ha pedig az állítmány jelentését nagyobb nyomatékkal 
tagadni vagy tiltani akarjuk, a nem, ne szócska kerül a határozó és 
az állítmány közé (v. ö. Lehr, Toldi, 417. 1.): 

Kellemes húgát | ily embernek | föl ne áldozza. 13. 
.Hánumon | el nem dőlhet. 14. 
A sérelmet | ki nem ejtem. 18. 
Ha te | meg nem csalsz. 26. 
Ha az | édes anyja | előtte nem volna. Ar. Toldi, IV. é. 
De | ne legyen nekem az | Isten | Istenem. 
Ha | öoszút nem állok | érettek a csehen. Ar. Toldi, 

VII. é. 
Álljanak itt Arany példái is (1. Hátr. ír . II, 362) : 

Első fokú parancsolás: Állj meg! Vidd el! Tudd meg! 
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Tiltva : Ne állj meg! Ne vidd el! Ne tudd meg! 
Másodfokú, erősebb nyomatékkal: Megállj | hé! 

Efaidd azt az | ostort innen ! 
M^tudd, hogy | megbánod! 

Tiltva: Meg ne állj 
El ne vidd! 
Meg ne tudj semmit! 

Ismét más jelentésárnyalatot fejezünk ki, ha a szólamot a 
nem szócskával kezdjük, utána áll az igekötő s azután az állítmány, 
mind egy szólamba ejtve: 

Nem elfért volna az | másutt is'? 
Nem megparancsolták, hogy | eljöj] ? 
Nem be van az én | szűröm ujja | kötve? 
Nem le tudom én ezt | írni ? 

Ezt a különösséget igy magyarázza Arany: «a fenforgó példa 
nem egyszerű kérdés, sőt nem is tagadás, hanem állítás, kérdő
tagadás álarczában, s így, mint kedélymozzanatot kifejező, nyoma
tékossá vált.» (L. Hátr. ír. II, 361 ; v. ö. Lehr, Toldi, 467. 1.) 

4. Egyes beszédrészek helye a szólamban. 

Mielőtt a szólamok alakulásának vizsgálatát befejeznők, 
szólnunk kell egynémely fontosabb beszédrész szerepéről a 
szólamban. 

a) A s e g é d i g e h e l y e . 
Segédigének vehetünk minden igét, ha valamely igenévvel 

kapcsolatban alkotja az állítmányt: 
Én | nem szoktam oly | mélyen gondolkodni. 5. 
Nem kell | féltened. 7. 
Legalább | bátyád \ el lesz foglalva. 8. 
Tán a | javításokat méltóztatik | mq/szemlélni. 9. 
A /iatalabb szomszédok előtt | dugva, volt nagysád. 24. 
Mokány ur | igen sokat akar | tudni. 25. 
Melytől | sokat | el kell tűrni. 33. 
Ha | tetszik szives tanácsomat | követni. 33. 
Az | úgy szokott lenni. 39. 
$zólni kell az | embernek. 45. 
Látom | más helyre kell mennem. 47. 
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Az itt felsorolt példákból azt látjuk, hogy ha az állítmányban 
két ige van, melyek közül az egyik határozott időben áll, a másik 
pedig igenév, a tulajdonképpeni állítmány mindig a határozott 
idejű ige. Ez elé kerül, szólamot kezdve, a kiemelt határozó; az 
igekötő is — ha kiemeljük — elhagyja igéjét s evvel a segédigével 
olvad egybe. Az igenév pedig ugyanolyan helyzetbe jut, mint bár
melyik határozó. Ha kiemeljük, szólamot kezd, s a határozott idejű 
ige elé áll; ha más mondatrészt emelünk ki, az ige mögé kerül, és 
pedig rendesen a mondat végére, a hol uj szólamot kezd, de nem 
oly nyomatékkal, mint a kiemelt rész. Ha az igekötőt nem emel
jük ki, a maga igeneve elé kerül, s egy szólamnak ejtjük őket. 

h) A n é v m á s h e l y e . 

A névmások szerepét a szólamokban eddig már elég példá
ban láttuk. Itt csak röviden össze kell foglalnunk az eddig tapasz
taltakat. 

A főnévi névmások bármelyike állhat a mondatban mint 
alany vagy mint határozó; mindkét esetben helye a szólamban 
attól függ, hogy kiemeljük-e vagy nem, a mint azt fentebb láttuk. 
A kérdő névmáson ásómban mindig nyomaték van, tehát az állít
mány előtt áll s szólamot kezd. 

A melléknévi névmás mint jelző mindig főneve előtt áll; 
helye pedig a szólamban szintén fontosságától függ. 

c) A k ö t ő s z ó h e l y e . 

A kötőszó sohasem válhatik a mondatban oly fontossá, hogy 
nagyobb nyomatékot kapjon és szólamot kezdjen. *) Ha a mondat 

*) A kötőszók nagyrészt jelentős szavakból váltak szó és mondat
viszonyító elemekké, s némelyik még ma is használatos eredeti jelentésé
ben is. Ezeket csakis a nyomaték külömbözteti meg a kötőszótól. Néha 
szintén a nyomaték különböztet meg egyes kötőszót hasonló hangzású 
szavaktól. — Pl . : 

hogy: Hogy kinyílt a | szíve | hogy megoldott | nyelve. (Ar. Toldi, IV. é.) 
de : Azt mondta, hogy | kinyílt a szíve. 

hogyne: Hát Miklós ugyan | hogyne szánná meg. (Ar. Toldi, VII, é.) 
de : Hogy | ne örült volna | abból | semmi sincsen. (Ar. Toldi X. é.) 

V. ö. még a szinte és szinten kétféle jelentése közti külömbséget. 
{Lehr, Toldi, 68. 1.) 
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ólén áll, gyenge nyomatékkal szólamelőzőnek ejtjük; két mondat 
között gyakran egészen az előbbi mondat utolsó szólamához fűző
dik, vagy ha tartunk is előtte rövid szünetet, gyenge nyomatókkal 
kezdjük, tehát szintén csak szólamelőző. 

Fogjunk kezet és | menjünk szét. 5. 
Azt | Mkérném, ha | feleségem lenne. 5. 
De | csintalan szomszéd | kit értett levelében ? 20. 
Mióta | megismertem | hódoltam neki. 21. 
A | féltékeny J dúl-íúl | de | marad. 23. 
De | ne véld ám, hogy ez | boszú legyen. 23. 
jBeszélj vele, ha | tudsz, 25. 

Azok a kötőszók, melyek nem a mondat elén állanak, mindig 
az előttük álló szólamhoz csatlakoznak: 

JVekem pedig | van ám egy. 12. 
^n pedig | azt hiszem. 23. 

Az is kötőszó helye a mondatban már sok vitára adott okot. 
Leghelyesebben Simonyi Zs. tárgyalta (Magy. Kötőszók I. 34 s 
köv. 11.); s ő nemcsak arról szól, hogy ma hol van az is helye a 
mondatban, hanem tárgyalja használatát a régi nyelvben is. 
Bennünket ezúttal csakis mai használata érdekel, erre nézve 
csoportosítok alább néhány példát; ezek s a már eddig elmondottak, 
könnyen útba fognak igazítani. 

«Ha az is-nek szórendi szerepét világosan át akarjuk érteni, 
mindenekelőtt szigorúan meg kell külömböztetnünk . . . két esetet: 
azt t. i., a melyben az is a mondatnak csak egyik fogalmát köti 
össze valamely más fogalommal, és azt, a melyben az egész gon
dolatot összeköti egy másik mondatnak egész tartalmával.)) Ehhez 
kell függesztenünk, mint harmadik esetet a megengedő is hasz
nálatát (1. Simonyi, i. h.). 

I. üraságaim is | nemsokára | ősiekéinek. 3. 
Hogy | magam is | elhűljek bele. 4. 
Hát te | /wígodra is | alkudni akarsz ? 4. 
Én is a | szél hátán jártam | házasodni. 7. 
^4zért is | lármázok. 10. 
Szomszédimat is | yo7keresem. 12. 
Maga is szinte j félve beszél. 20. 
Már csak | találnék valakit | ennek is. 20. 
Panaszom is van. 27. 
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Van | más emberem is. 36. 
Azt a | vak is | észrevette. 42. 

II. Össze is illenek | ám. 3. 
Jobb is lesz. 4. 
Azonfelül | írtam is már | Luczának. 7. 
Mit is mondjak? 11. 
Nem is kell nekem olyan | nyámmogó dajna. 15. 
Ideje is már. 61. 

III. Nem bánom, ha | kőből van is. 14. 
Ha | nem verem is j éüie a j pénzt. 24. 
Ha az | igazat | megvallom is. 32. 
Ha | tette is | csak | gúnyból tette. 37. 
Ha | s^meim | nem oly igézők is. 41. 

Ezekből a példákból láthatjuk, hogy az is sohasem áll a. 
mondat élén; mindig az előtte álló szóhoz tartozik s evvel ejtjük 
egy szólamba. 

A fogalmakat kapcsoló is (I) mindig azon szó mögött áll, a 
melynek kapcsolására szolgál. Az is a kapcsolt fogalom szórendi 
helyzetét nem változtatja meg, csak annyiban, hogy az a szó, 
melyet az is követ, mindig új szólamot kezd. Állhat ez a szólam 
az állítmány előtt, vagy akár utána, sőt ejthetünk több szólamot 
is közte és az állítmány között. Nyomatéka pedig attól függ, hogy 
milyen fontosságú a kapcsolt fogalom a mondatban. Eendesen 
kisebb nyomatékú, mint az állítmány szólama, néha azomban, ha 
a kapcsolt fogalom az újságolás tárgya, ez áll az állítmány szólamá
nak élére : 

Majd | alattomban | én is dolgozom. 20. 
A gondolatokat kapcsoló is-nek (II) az állítmányi részben 

van a helye. Láttuk az eddigiekben, hogy ha az állítmány a leg
fontosabb a mondatban, ezt, mint szólamkezdőt, legnagyobb 
nyomatékkal ejtjük; ha azomban más mondatrészt emelünk ki,. 
ez áll a legnagyobb nyomatókkal ejtett szólam élén s rögtön utána 
következik az állítmány. A gondolatokat kapcsoló is ebben a leg-
nyomatékosabb részben helyezkedik el, és pedig az első szó után. 
A jelzőt azomban nem választja el a jelzett szótól. Ha tehát az 
állítmány kezdi a szólamot, ezt követi az is; ha az alany vagy 
valamely határozó áll a szólam élén, az is közte és az állítmány 
között áll. 

t 
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A megengedő M-t (III) Kisfaludy az elsorolt példákban 
mindig a legjobban kiemelt szólam végére teszi; ebben a szólam
ban van az állítmány is. A mai nyelvszokás azomban megtűri a 
megengedő is-t ott is, a hol a gondolatokat kapcsoló is áll, vagyis 
az állítmány szólamának első szava után (1. Simonyi i. m. 43. s 
köv. 11.). Tehát a fentebbi példákat így is mondhatjuk: 

Nem bánom én, ha | kőből is van. 
Ha | nem is verem | é/ire a | pénzt. 
Ha az | igazat | meg is vallom. 

A sem, se csakis fogalmakat kapcsol, s ezeken a fogalmakon 
mindig különös nyomaték van, mert hisz ép ezt a fogalmat tagad
juk; úgy hogy az állítmány elé kerül s szólamot kezd, mint 
bármely kiemelt határszó : 

y4pám se olvasott | mégis | íekintetes úr volt. 13. 
Ily j csekélység | szót se érdemel. 13. 
A | hitleriéit egy | tópést se többé. 23. 
/Semmit se szólok. 27. 
Egy | szót se többet a j sorelemről. 34. 

Mit sem változtat a sem-mel kapcsolt fogalom helyzetén, ha 
a sem-ei még az is követi: 

Be sem is mutattad | meg sem ismertetted. (Ar. Toldi, 
VIII. é.) 

l£/suhan | dlebben | le sem is néz | rájuk. (Ar. Toldi 
Szer. I. é.) 

hamarjában | e/sem is fárad. (Petőfi, Az én pegazusom.) 

d) N é v u t ó h e l y e . 
A névutó szorosan az előtte álló főnévhez tartozik; ter

mészetes, hogy mindig mellette kell állania s vele egy szólamba 
tartozik. A névszó helyzetén a mondatban a hozzá tartozó névutó 
mitsem változtat; állhat a névszó akár a szólam élén, akár belse
jében, a névutót mindig úgy ejtjük, mintha vele egy szó volna: 

P/ánumom szerint | jövő héten | tófogást tartunk. 4. 
Én meg | száz ember közt is | egyedül j veled vagyok. 6. 

A szólamok hangsúlya. 
Az eddigi részletes vizsgálódásból már most láthatjuk, hogyan 

alakulnak beszéd közben a szavak szólamokká. Láttuk, hogy a 
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szólamok alakulása teszi beszédünket világossá és érthetővé; 
természetes tehát, hogy ez alakulásra a beszélő czélja van leg
nagyobb befolyással. A mely szóra a beszélő legnagyobb figyelmet 
akar fordíttatni, azt az által emeli ki, hogy előtte rövid szünetet 
tart s magát a szót nagyobb nyomatékkal ejti, vagyis szólamot 
kezd vele. Egy szólamba az egymás mellett álló s egymásra 
vonatkozó mondatrészek tartoznak, melyeket az első szótagnak 
nagyobb nyomatéka kapcsol össze. 

Szólam élén állhat az állítmány, alany, s bármely határozó, 
ha a beszélő figyelmet akar rájuk fordíttatni; továbbá a jelző, ha 
a jelzett szó értelmének változtatására szolgál. A szólam belsejében 
állhat az állítmány, ha valamely más mondatrészt akarunk 
különösen kiemelni; ez esetben mindjárt ezen mondatrész után 
foglal helyet. Állhat továbbá a szólam belsejében és pedig rendesen 
az állítmány mögött az alany vagy bármely határozó, ha az állít
mány t vagy valamely másik határozót akarunk kiemelni. A jelző 
is a főnevét megelőző szólam belsejében áll, ha csak díszítésűi 
szolgál. Csakis a szólam belsejében állhat a nóvutó, egybeejtve 
főnevével, továbbá a kötőszók, a melyek mindig az előző szólam
hoz csatlakoznak. 

A szólamok alakulása nagyon változatos nyelvünkben, a 
nyomaték eloszlása azomban az egyes szólamokon belül mindig 
egyforma. Legnagyobb nyomaték jut a szólam első tagjára, s ez 
lehet erős vagy elsőrendű nyomaték. 

A szólam első tagja rendesen elsőrendű nyomatékot kap; 
erős nyomaték csak akkor jut rá, ha a beszélő a szólamot különösen 
ki akarja emelni, s ilyen csakis az állítmány szólama lehet. Néha 
a külömben egybetartozó szólam oly hosszú, hogy szünet nélkül 
nem tudjuk kiejteni; ez esetben alkalmas helyen megszakítjuk, 
rövid pihenőt tartunk s az utána következő részt másodrendű 
nyomatékkal kezdjük. Néha egy-egy szólamot a mondat elején is 
másodrendű nyomatékkal kezdünk, ha nem akarunk különös súlyt 
fektetni rá. Az első szótag után a többit mind kisebb nyomaték
kal ejtjük, és pedig váltakozva majd harmad, majd negyed
rendűvel. 

A másodikra és minden utána következő páros számú he
lyen álló szótagra negyedrendű, a harmadikra s minden utána 
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következő páratlan számú helyen álló szótagra harmadrendű nyo
maték jut.*) 

Miután a magyarban erős, első- és másodrendű nyomaték 
csakis a szó első tagjára juthat, minden szólam új szóval kezdődik; 
vannak azomban, mint láttuk olyan szavak is (névelő, kötőszó), 
melyekre a mondatban sohasem jut ilyen nyomaték. Ha tehát 
ezek állanak a mondat élén, a szólam csak az utánuk következő 
szóval kezdődik, őket pedig külön mint szólamelőzőt ejtjük; 
nyomatékuk a páratlan számú szótagokon harmad-, a páros 
számúakon negyedrendű: 

Pl.: Aztán | elgyere. A | grófot láttam. 
Ilyen szólamelőző rész két mondat között is előfordulhat: 

Sok | azt véli | ha | más nyelvet | rosszul beszél | oko
sabb J mintha | magyarul | jól szólna. 39. 

A hang magasságának változása semmi befolyással sincs a 
szólamok alakulására, tehát erről itt mit sem kell szólanunk. 

I V . M o n d a t o k a l a k u l á s a és h a n g s ú l y a . 

Az egymás mellé sorozott szólamokból alakul a mondat, és 
pedig úgy, hogy az egész mondatban minden egyes kiemelendő 
mondatrész első szótagja határvonal, melylyel uj szólam kezdődik. 
Két ily határvonal közé eső rész egy szólam. 

Miután az eddigiek alapján láttuk a szólamok alakulásának 
módját, láttuk a nyomaték eloszlását az egyes szólamokon belül, 
a mi arra az eredményre vezetett, hogy az egyes szótagok nyoma
téka a szólamon belül mindig egyforma, csakis az első tagon lehet 
külömböző nyomaték; — most ezek alapján azt kell vizsgálnunk : 
1. hogy a mondatban mindegyik szólam miféle nyomatékkal kez
dődik ; 2. hogy milyen sorrendben következnek egymás után ezek 
a szólamok; végül 3. vizsgálnunk kell a hang magasságának befo
lyását a mondatok alakulására. 

*) A jelölésre nézve meg kell jegyeznem, hogy a külömböző hang
súlyt különböző betűk jelöl ik: erős, elsőrendű, másodrendű hangsúly; a 
harmad és negyedrendűt nem szükséges jelölni. A szólamokat | választja el 
egymástól, mint eddig; azomban a szólam belsejében másodrendű nyoma
tókkal kezdődő részt nem fogom elkülöníteni, csakis az első tag nyomaté
kát jelölöm. 
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1. Az egyes szólamok nyomatéka a mondatban. 

A szólam a mondatban háromféle nyomatékkal kezdődhetik; 
az első szótagot ejthetjük erős, elsőrendű vagy másodrendű nyo
matókkal. Hogy minden egyes szólamra e három közül milyen 
nyomaték jut, függ az illető részek fontosságától s a beszelő czél-
jától. «Azt a szót (szólamot) hangsúlyozza a mondó — írja Brassai 
(Szórend és accentus, 21.1.) — a melyikre kiváltkép akar figyelmet 
fordíttatni a hallóval Természetes, hogy arra az eszmére 
hívja fel a halló figyelmét különösen a mondó, a melyet nem 
tudottnak teszen fel a hallónál, következőleg az azt jelölő szót 
accentuálja.)) 

A már eddig nagy számban idézett példák feleslegessé teszik, 
hogy további vizsgálódásunk számára újakat idézzünk. Az eddig 
idézettekből láthattuk, hogy egy mondat több szólamból is állhat, 
és hogy e szólamok közül nemcsak egyet emelünk ki, hisz a mon
dat több része is ismeretlen lehet a halló előtt. Nyomatékuk pedig 
mindig attól függ, hogy mily figyelmet akar a beszélő az illető 
szólam első szavára fordíttatni. 

Meg kell jegyeznünk, a mit az eddigiekben is már bő alkal
munk volt tapasztalni, hogy a szólamok alakulására nézve legfon
tosabb mondatrész az állítmány, ós pedig a határozott idejű ige. 
Főnév vagy melléknév csak akkor állhat az állítmány helyére, ha 
határozott idejű ige nincs a mondatban (Fiam | nagyon jó; bá
tyám | katona,). A többi mondatrésznek egészen egyforma szerepe 
jut a szólamok alakulásában. S ha ezentúl az álhtmányról beszé
lek, ez mindig csakis a határozott idejű igét jelenti; evvel ellen
tétben a mondat mellékrészeinek kell neveznem az alanyt, a hatá
rozókat, az állítmányhoz tartozó fő- és melléknevet, igenevet. 

Minden olyan mondatrészt, melyre a beszélő a halló figyel
mét fel akarja hívni, akár mivel nem tudottnak tartja, vagy ha 
tudja is, különös figyelmébe akarja ajánlani, szólam elején első
rendű nyomatékkal ejti. Ilyen elsőrendű nyomaték illeti meg első 
sorban az állítmányt, mert igen gyakran az ujságolás tárgya. Ha 
azomban nem magára a cselekvésre akarjuk a hallót figyelmez
tetni, hanem annak módjára vagy valamely körülményére, egy 
más mondatrészt kell kiemelnünk; az így kiemelt mondatrósz után, 
ugyanabban a szólamban áll az állítmány is. Ez a szólam szintén 
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elsőrendű nyomatékot kap. Ha ezen kívül egyéb mondatrészre is 
fel akarja a beszélő a halló figyelmét hívni, mivel ezt is ismeret
lennek tartja, elsőrendű nyomatékkal kezdi azt a szólamot is, a 
melynek élén ez a mondatrész áll. 

Az erős hangsúly csak arra való, hogy a mondat egy részére 
különös figyelmet fordíttassunk. Több elsőrendű nyomatókkal biró 
szólam közül azt, a melyben az állítmány van, különösen is kiemel
heti a beszélő azzal, ha erős nyomatókkal kezdi. Ilyen erős nyo
matékot hallunk főleg a parancsoló mondatokban, és az olya
nokban, a melyek ellentétet fejeznek ki: Lidi | szólj ! 5. 

Te | sokat látsz ] én meg | semmit. 5. 
Másodrendű nyomatékkal kezdünk minden oly szólamot,, 

vagy oly részt a szólamon belül, melyről a beszélő azt hiszi, hogy 
a halló előtt már ismeretes, s maga is inkább csak a gondolat tel
jessége kedvéért mondja el, vagy azért, hogy félreértés ne kelet
kezzék. 

2. A szólamok sorrendje a mondatban. 

Az egyes mondatrészek sorrendjéről a szólamon belül, már 
szólottunk. Minden szólamban elül áll az a szó, a melyet a beszélő 
legfontosabbnak tart, utána s vele szorosan egybe olvadva követ
keznek a szorosan reá vonatkozó, de ki nem emelt mondat
részek. 

A midőn azomban már a mondat alakulását vizsgáljuk, nem 
beszélhetünk szórendről, mivel nem az egyes szók, hanem a szóla
mok rendjét kell megállapítanunk. A magyarban, — s ezt előre 
meg kell jegyeznünk — csakis egyféle szórendről beszélhetünk, 
mivel a jelentő mondat szórendje ugyanolyan, mint a kérdő mon
daté. Még külön kiemelő szórendről sem szólhatunk, mert a ma
gyarban minden mondatban kiemelünk valamit, ha mást nem, az 
állítmányt. 

A mondatban a legfontosabb szólam az, a melyben az állít
mány is van, mivel ezt az a mondatrész kezdi, a melyet a szóló 
legfontosabbnak tart; e köré sorakozik a többi szólam. Ez a leg
fontosabb szólam állhat a mondat élén, s a többi szólam utána 
következik; állhat azomban előtte is, utána is egy vagy két szólam. 
A magyarban a szavak sorrendje csakis a szólamokban függ szoros 
szabálytól; maguknak a szólamoknak rendje sokkal szabadabb, 
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mivel az egyes szólamok fontosságát a beszélő már nem a he
lyükkel tünteti ki, hanem az első szótag nyomatékával. Némi 
rendet mégis láthatunk. Az állítmány szólama elé szoktuk he
lyezni azt a szólamot, a melyet nem tartunk nagyon fontosnak; 
utána inkább azokat, a melyeket szintén ki akarunk emelni. Azom-
ban ez sem általános érvényű szabály, mivel elsőrendű nyoma
tékkal kezdve az állítmány előtt is kiemelhetjük a szólamot. A 
szólamok helyes elrendezése a beszélő vagy iró helyes érzékétől 
függ, s vizsgálata inkább a stilisztika, mint a nyelvtan körébe vág. 
A mondat értelmén az mit sem változtat, ha az egyes szólamokat 
külömböző rendbe helyezzük, pl : 

Ugyan | okosan tette a gróf, hogy | eljött, | legalább | bá
tyám | el lesz foglalva s j nem vesződik telünk. 8. 

vagy: 
A j gróf ugyan | okosan tette, hogy | eljött, | legalább | el 

lesz foglalva a | bátyám, s velxmk [ nem vesződik. 
A jó iró mindenesetre arra fog törekedni, hogy az állítmány 

szólama köré arányosan helyezkedjenek el a többi szólamok, 
nehogy mindnyájuknak egy oldalra dobása pongyolaságot, nehéz
kességet okozzon. 

Az állítmány szólama tehát gyakran három részre osztja a 
mondatot, ő maga, mint legfontosabb középütt foglal helyet. 
A mondatnak ezen három részre oszlása megfelel Brassai megkülöm-
böztetésének : inchoativum, mondatzöm, egészítmény. Csak az nem 
helyes, hogy a mondatzömöt tartja hangsúlyos résznek, a másik 
kettőt pedig hangsúlytalannak. Láttuk, hogy mind az inchoati-
vumban, mind az egészítményben lehetnek fontos kiemelt részek; 
igaz azomban, hogy a legfontosabb az állítmány szólama, a mon
datzöm. De nyomatéka is csak akkor nagyobb a többi szólaménál, 
ha különös fontosságúnak tartja a szóló, s erős nyomatékkal ejti ; 
külömben egészen olyan, mint a többi kiemelt szólamé. 

3 . A hang magasságának változása a mondatban. 

A hang magasságának változását nem kötik szoros szabá
lyok; az egyes érzelmeket, a kifejezendő gondolat árnyalatait, a 
mit az irás soha vissza nem tükröztethet, a hang külömböző ma
gasságával fejezzük ki. Altalános tapasztalat, s ez minden nyelvben 
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úgy van, hogy a magas hang vidámságot, örömet, kellemes megle
petést fejez ki; a mély hang ellenben szomorúságot, fájdalmat. 
A részletekre itt nem terjeszkedhetem ki, hisz az, hogy hogyan 
fejezzük ki hangunk magasságának változtatásával a külömbözö 
érzelmeket, a jó szavaló, a jó szinész titka. 

Ezúttal csakis azon esetekről szólhatunk, midőn a hang ma
gasságának módosulása a mondat értelmének jelölésére szolgál. 
Ez történik a kérdő mondatoknál; ezeket ugyanis a jelentő mon
dattól nem a szórend, hanem csakis a hang magasságának változása 
külömbözteti meg. Mi a rendes kérdő mondatokat úgy ejtjük, hogy 
a hang a mondat első tagjától kezdve folyton emelkedik egész a 
mondat utolsó előtti tagjáig, az utolsón hirtelen esik*): 

/ Megint együtt vagytok? 6. 
/ Szeretik egymást? 9. 
Ha azomban az utolsó szó egytagú, ezen éri el tetőpontját a 

hangnak emelkedése, s evvel végződik a mondat: 
Tehát / leánya is van ? 9. 
A mely kérdő mondatban kérdő névmás is van, két részre 

oszlik az emelkedés. Előbb egyenletesen emelkedik a kérdő szón s 
a hozzá tartozó szólamon végig, a következő szólammal újra ugyan
azon hangból kezd emelkedni: 

/ Mi baja volt az / öreggel? 11. 
/ Miért vonakodik / annyira? 18. 
Ha a mondatnak csak egy részét kérdezzük, csupán ezen 

rész szólamán emelkedik a hang: 
Az asszonyság / egészséges ? 9. 
Szállásom / rendén van? 9. 
Te Antal, az asszonyság / semmit se üzent? 8. 
Végül meg kell emlékeznem a hazánk némely vidékén divó, 

úgynevezett «éneklő hangsúlyról)), mely a nélkül hogy az értelem 
kifejezésére szolgálna, egyszerűen nyomosításúl, magasabb hangon 
ejti a mondat utolsó szótagját. (Bővebben szólottam erről Nyőr, 
XIX. k.) 

*) A hang magasságbeli változásának irányát az illető rósz elé tett 
/ vagy \ jelenti. Az így jelölt részen egyenletesen emelkedik vagy esik a 
hang; ha csak egyes szótagon történik ez az emelkedés vagy esés, az illető 
szótag fölé tett zl vagy ^ jelenti. 
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V . B e f e j e z é s . 

A hangsúly és szórend vizsgálata a magyarban már nagyon 
sok vitára adott okot; s hogy a vitatkozók eddig megállapodásra 
nem juthattak, főleg annak tulajdoníthatjuk, hogy nem látták 
helyesen mi a hangsúly; néha még a szórend ós a hangsúly viszo
nyával sem voltak tisztában. Nem akartam biráigatni azokat, a kik 
eddig e tárgygyal foglalkoztak, mert az ily birálgatás sok felesleges 
szószaporítással jár; czélra vezetőbbnek tartottam, ha egész rend
szeresen és részletesen tárgyalom a hangsúly szerepet a magyar 
nyelvben. A hangsúlylyal összefügg a szórend vizsgálata is; ezt 
azomban nem tárgyaltam égés?; részletesen, csakis a fő elveket 
akartam tisztázni; a részletekre nézve sok becses anyagot hal
moztak már össze az eddigi kutatók (Brassai, Arany, Simonyi, 
Joannovics). 

Annyit azonban, azt hiszem, ez a dolgozat is világosan 
bebizonyított, hogy hangsúly és szórend nem állanak okozati 
összefüggésben, hanem hogy mindkettő egy közös czélra szolgál: 
érthetővé és világossá tenni a halló előtt a beszélő gondolatát, 
írásban a szórend (segítségül véve az Írásjeleket), beszédben főleg 
a hangsúly szolgál e czél elérésére. 

Összeállítom itt végül azokat a fontosabb tapasztalatokat, 
melyeket a hangsúlyra és szórendre vonatkozólag ebben a dolgo
zatban kifejteni igyekeztem: 

1. A mondat beszéd közben nem szavakra, hanem szóla
mokra oszlik. 

2. Egy nyelvben sincsenek hangsúlyos és hangsúlytalan szó
tagok, mert minden szótagot bizonyos súlylyal ejtünk. 

3. Meg kell külömböztetnünk a hang erősségének ós a hang 
magasságának változását beszéd közben. A hang erősségének vál
tozása (nyomaték) összefügg a szólamok alakulásával. 

4. Helytelen ez a megkülömböztetés : szóhangsúly és mondat
hangsúly. A hangsúly változása csakis a mondat jelentésének 
változtatására szolgál. 

5. Minden oly mondatrész, melyre a beszélő figyelmet akar 
fordíttatni, szólam élére áll, és elsőrendű nyomatókkal kezdjük. 

6. Az ilyen mondatrész után következő ki nem emelt részek 
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vele egy szólamba tartoznak, az előtte állók pedig az előbbi szó
lamhoz csatlakoznak. 

7. Egy mondatban nemcsak egy kiemelt mondatrósz lehet, 
hanem annyi, a hány részt a beszélő a halló előtt ismeret
lennek, tehát fontosnak tart ; s mindezeket elsőrendű nyomatékkal 
kezdjük. 

8. Legfontosabb szólam a mondatban az, a melyben az állít
mány is van. Ez a szólam vagy magával az állítmánynyal kez
dődik, vagy bármely más mellékrészszel, a melyre a beszélő 
különös figyelmet akar fordíttatni. 

9. Az állítmány előtt vele egy szólamba ejtve csakis egy 
mellókrész állhat; a többi mellékrészek fontosságuk szerint előtte 
és utána helyezkednek el. Fontosságuktól függ a nyomaték is, a 
melylyel az illető szólamokat kezdjük. 

10. Azokat a mondatrészeket, melyekről a beszélő azt hiszi, 
hogy a halló előtt már ismeretesek, alkalmas helyen valamely 
szólamhoz csatoljuk, melylyel szoros egységet alkotnak; vagy 
pedig a mondat elején szólamelőzőnek ejtjük őket. 

11. A szók rendje az előbbi három pontban említett körül
ményektől függ, s az egyes szólamokban nem is változtathatjuk 
meg a szavak rendjét az értelem változtatása nélkül. Meg kell még 
említenem, hogy a szorosan egymásra vonatkozó mondatrészek 
(jelző, jelzett szó), még ha külön szólamba tartoznak is, mindig 
egymás mellett maradnak. 

12. A szólamok rendjét azomban nem kötik szoros szabályok, 
s az értelem változtatása nélkül is könnyen változtathatjuk a 
szólamok sorrendjét a mondatban. 
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