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hosszabb idő után is idegen folt maradna rajta. Minthogy pedig az ere-
deties írás nyelvünk természetével meg nem egyezik, érdekeinek ártot t 
és árt, kötelességünk ez idegen sallangtól mentül előbb megszabadítani 
magunkat s az egyedül helyes nemzeti íráshoz ragaszkodnunk. I t t az 
ideje, hogy azok a kevesek is, kik még a régi elvekhez ragaszkodnak, 
mielőbb csatlakozzanak a jobbhoz, helyesebb és könnyebbhez. I t t az 
ideje, hogy az Akadémia, a törvényhozás és az állam is, kik eddig hely
zetük méltóságánál fogva tartózkodtak egy új s talán kétes értékű 
áramlattal elragadtatni magukat elvégre belátva, hogy ez az áramlat 
igaz magyaros érzékből fakadt, de nem túlzás, nem sovinizmus ; hogy 
nyelvünk természetének megfelel; hogy logikailag helyes, gyakorlatilag 
könnyű, hagyjanak fel eddigi tartózkodásukkal és a «Nemzet* példájára 
csatlakozván ezen egészséges és a szabad fejlődés útján teljesen meg
izmosodott irányhoz, szentesítsék azt hozzájárulásukkal, s tegyék álta
lánossá, állandóvá elveit. Tegyék meg ezt mindannyian, mert van eset, 
mikor a konzervativizmus nem konzervativizmus többé, hanem — ma
radiság. 

KALMÁE ELEK. 

Gabelentz mondat tan i álláspontja. Érdekes, mennyire hozzá
járul az iskolai szükség a rendszer kifejtéséhez. G. minden irányban 
beviszi a mondattani felfogást a nyelvtudományba, de pl. a hf tározók 
tanában még éppen azon az állásponton van, melyen a;mi Szvorényink 
állott, hogy t. i. a határozó mondatrészt kifejezzük 1. adverbiumokkal, 
2. ragos, vagy névutós, illetőleg előljárós névszókkal, azaz «adverbiumot 
pótló» kifejezésekkel. 105. 1. Míg nálunk már régén úgy szól a tanítás, 
hogy az adverbium ezen ragos névszók vagy kifejezések megcsontoso
dása. — Továbbá G. a mondattant nyelvtani synonymikának nevezi 
(96. 1.) azért, mert arra tanít, hogy pl. egy «tárgy» kifejezésére választ
hatok-e az accusativus és szenvedő alany közt. (Sprwsschft 97. 1.) Mi 
pedig az iskolában jól érezzük, hogy a mondatrészek és mondatfajok 
fogalmai ép úgy nem élnek az emberi lélekben, mint az esettaniak, s 
mind a ketten csak eltanult nyelvtani fogalmak. Miután pedig syno-
nymika alatt a lelkünkben élő képek közt való válogatást értjük, vagy 
nem nevezhetjük a mondattant syn.-nak, vagy pedig egy hosszú ige
ragozás is megérdemli e nevet, mint egy szónak változatos használata. 

Azt is az iskolai rendszer siettetésének tulajdoníthatjuk, hogy -— 
a m i t a mondattani alap önként megszül — nálunk a nyelvtani példák 
már másfél évtized óta előtte járnak a szabálynak, G. pedig még csak 
úgy szólhat, hogy «vielleicht ist der Versuch schon gewagt worden, in 
einem Lehrbuche die Beispiele den Eegeln vorauszuschicken ; es wáre 
dies ein Schritt in der von mir gemeinten Bichtung.» (120. 1.) 
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