
Az absolutus esetek. 
(Kísérlet az összehasonlító mondattan köréből.) 

Praecedant exempla, sequantur praecepta. 
Comenius Amos. 

Az összehasonlító mondattani tanulmányok azoknak adnak 
igazat, kik a mondattant a mondat alkatelemei és nem a beszéd
részek alapján tárgyalják. Ugyanis az egyes nyelvekben a nyelv
egység korából öröklött anyag rendezésében, a sajátos vonások 
kifejlődésének korában is megmaradt elemek visszamutatnak egy-
egy teljesebb, de már letűnt alakra. Az indogermán nyelvészet 
körében lehet ezt praegnans módon észlelni. Ugyanis az esetek 
synkretizmusa következtében a kihalt esetek maradványai kimutat
hatók az adverbiumokban és a ragozhatatlan beszédrészekben. Pl. 
a görögben a locativus és ahlativus, a latinban a locativus é& 
instrumentális. AB összehasonlító mondattan legérdekesebb feje
zete a synkretizmus; mert ebben az eddigi kutatások által még 
föl nem derített terület is megvilágítást nyer. Értem azt a viszonyt, 
mely van az alaktan és mondattan közt; mert nem azért vesztek 
ki az egyes esetek, mert a beszédbeli kényelem apasztá a formá
lis elemeket, hanem azért, mert az analóg használat uralkodó, 
túlnyomó fölénye kiszorítá az egyes alakokat. Mert minek pl. 
instrumentális formát megkülömböztetni, ha a dativus (a görög
ben), az ahlativus (a latinban), ugyanazt kifejezi? Es az a vélet
lenség, hogy némely esetek ragjai összeestek, az egyesben a 
genitivus és ablativus esetei (a szanszkritben), a dat. és abl. a töb
besben (uo.), a semleges acc. és nom. széltiben az indogermán 
nyelvekben: ellenállhatatlanul vezetett arra, hogy az analógia 
az egyes esetek functióit is átruházza, felhalmozza. Az abl., mely a. 
separatiót, az eltávolítíst fejezi ki (a Pánini-íele meghatározások 
szerint, melyek a logikai felosztás alapján állanak), a görögben az 
alaki összeolvadás folytán, mely a gen. és abl. formáit egyesi té,. 
áthárítá e functiót a gen.-m, holott ennek voltaképi logikai jelen
tősége merőben más. Lesz alkalmam kimutatni, hogy a szanszkrit 
gen. abs. minő sajátos eszmekörben mozog és mondattani értéke? 
mégis össze-összeesik az abs. loc.-éval, holott ez a voltaképi ős-
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alakja az absolut esetnek, azaz : a főmondat határozójává — hogy 
így fejezzem ki magamat — kristályozódott eset-functiótól ment 
esetnek, mi nem jelent egyebet, minthogy a mellékmondat mint 
ilyen vált határozóvá. Delbrückl) nagyszabású összehasonlító 
mondattanának Synkretizmus ez. fejezetében (189. és köv. 1.), vala
mint még 187 9-ben (SyntaktischeForschungen ez. müvében) nagyon 
helyesen mutat rá, hogy a functiók átruházásának valószínű oka 
az esetvégek egybeesésén kívül főként a számos rokon vonzat ha
tása. Pl. így a gen. és abl. őrig.; gen. és abl. matériáé; gen. és abl. 
copiae. Hivatkozik Gaedikere, ki (Accusativ im Vedá) az acc. 
esetének a dativusra, való átruházását ép a sűrű egyforma vonzat 
útján magyarázza, és ellene nyilatkozik Lanmannak, ki «linguistic 
economy»-t lát abban, hogy egyes esetek a mind ritkább használat 
útján kivesznek és átadják functióikat más esetnek. Az ős perzsá
ban a dat. vész el és gen.-ha megy át, mint Delbrück kimutatja. 
Ezzel rokon tüneményt látunk az újgörögben. Pl. Tstotav sbytl 
aoö Xéco = Toiaor/jv eo/yjv aot. Xé̂ oo. Egy népmesében olvastam: 
%aXö aoo xaxsoóSto = XOCXTJV ooi köyo^ai ó§óv, Ugyanitt vqc, 
í)-aXáaa7]<; ib síxs = r(j ftaXáGTfl rö ZIKS. U. i.: TOU ávűpaxov 
vá t o ö <pép*fl t ' á-6-ávaTO vspó = Tva ©ép'fl tö őőtop a-9-ávaiov toótt;) 
x($ av^p(í)7t(p. Az újgörögben a többes dat. felöl ti az acc. végzetét: 
nókímic, = TioXízaQ. 

A gen. és abl. ~as vége befolyt a két eset összeolvadásra a 
a görögben. 

Érdekes példa a vonzatok átruházására a szanszkrit bhi = 
(pofiéouat ige. Eredetileg abl.-sa.] jár; ezzel fejezték ki a valakitől 
való irtózást, félelmet. Úgyde a rövid a ejtegetésen kívül a többi 
declinatióban, összeesvén a gen.-sal, a gen.-ra, ruházódott át a bhi 
vonzata. Görögben ya^eodat vrjóq,, xeísú&ou igy érthető: Ram. 
Adik. VIII, 21 : riserbhlta : cpopoó|isvo<; TÖV aocpov. — A xlloq jelen
tése föltétlenül genitivus vonzatot kíván, úgyde az ellentétet 
képező xei/ós-ra is átruházták a vonzatot és így az is gen.-sal jár. 
így lehet érteni a latinban az indigeo és careo kettős vonzatát; 
pedig a valódi genitivus sehol jobban nem tűnik ki mint a xXéoi-
nál és sehol sincs távolabb mint az indigeo és careo nál.?) 

Egy másik jelenségre hívom még föl a figyelmet. A nyelvek
nek analytikus irányban való fejlődése kétségtelen tény. A főnevek 
rendre elvesztik a ragozás útján kifejezhető eseteiket és átruházzák 

*) Grundriss der vergl. Grammatik der indog. Spracben. Syntax von 
B. Delbrück. Strassburg. 1893. 

2) Vö. « . . . S o geht die Constrüetion der veri >a privandi et implendi, 
copise et inopise mit dem abl. separ. von den verbis privandi et inopiae 
aus . .» Lat tmann-Müller : Lat. Scbulgr. 45. §. végén. V. ö. a magyarban: 
bőves vele — szűkös vele, közel hozzá — messze hozzá stb., 1. MHatáro-
zók I. 24. s köv. 1. (no. más nyelvekből való példák is). S. Zs. 
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a nyelv formális alkatelemre: a névelőre s a praepositiókra. Úgyde 
az indogermán ősnyelvből való kibontakozásnál volt egy korábbi 
igen hosszú és igen fontos stádium és ez az Összetételek felbomlása 
esetekre. Ez ága a kutatásnak még nagy mező. 

A szanszkrit devanágari írásmód által szemlélhető alakot ölt 
e jelenség. Az egy mondattani hangsúly alá eső szócsoport egybe 
iratik. Ha behatolunk a részletekbe, az alanyi és tárgyi gen., sőt 
gen. őrig. mat. vonzatait is az összetételbe beolvadni látjuk. Előre 
jelzem, hogy a példákat többnyire a Eámáyana Gorresio-féle 
kiadásának első kötetéből merítem : 

Ayadya város nőiről ily dicséretet mond a költő : Adikanda 
VI, 17. rüpá | caturya \ madhurya | gílácáragun \ ánvíta=le donne 
lodate di belta, d'accortezza, di soavita, d' onesti costumi (Gorr. 
ford.), ha latinra vagy görögre fordítjuk, a latinban apraeditus-szal 
és abl.-ssd, a görögben napeaxBüaafxévoq nw-vel fordítjuk. 

Pindaros és Aiskhylos merész szóösszetételei főként ily ter
mészetűek, Aristophanes pompás paródiája, főként az Eccl. híres 
48-tagos összetétele egyfelől tanúskodik a görög lyra merész össze
tételeinek hatásáról, a fenséges szópompáról, melynek az össze
tétel hatalmas eszköze volt, másfelől az egészséges nyelvérzékről, 
mely a szertelen összetételt nevetséges színben látta vagy legalább 
láttatta. 

Adikanda IX, 3 1 : pady | árghá | sanadánena = offerendo 
loro acqua per la lozione de piedi, ía patera ospital deli arghya, i 
seggi = offerens aquam, ad pedes lavandos, verbénám, sédem. 
Míg a fentebbi példában a jelzői összetételt találtuk, melyet az 
újabb nyelv melléknévvel és megfelelő esetvonzattal cserél fel, itt 
a mondat tárgyait foglalja a danéna, tehát egy iastrumentalis 
esetbe helyezett deverbalis főnév alá. 

Még egy példa más vonzat kifejezésére: 
Adik. IX, 36: grötramüle copajepur—vadanair—madhugan-

dhibhi(h) = e colle loro bocche soavemente odorate gli mormo-
ravano all' oreccio (leni sussurri) = fülébe illatos ajkaikkal susog
tak (hogy elkábítsák az anachorétát). E példa azért érdekes, mert 
itt a lülébe (crötramule) locativusban van és a többi instrumen
tálisban. Már most ha e mondatot görögre fordítjuk: xai xpo? tó 
oos autoO s<jjti>üpiaav Xó^oic, [j.éXt oSwSóat. vagyXóyoos peki óStóSóta?. 

Mit mondjunk az ily mondatra: anásvádita pürvani phala-
nyasvádya tani, hol az adverbiumnak megfelelő pürvani mellék
névkép egyez a tani phalani=hos fructus-szal és az, anásvádita = 
haud gustatos válik az összetétel értelmezőjévé, tehát hos haud 
prius gustatos fructus gustans = dopo aver mangiato que' irutti 
non mai perlő innanzi da lui gustati! Itt látjuk a participium con 
junctum kitűnő példáját is. Es ez átvezet voltaképeni tárgyunkra: 
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a participialis constructiónak arra a nemére, melyet a görög-latin 
absolutus esettel fejez ki. 

Praecedant exempla: 
Abs. locativus: K. Adik. VII, 6 : 
putre ς pi capräptadose dharmato dandapätina(h) =punitores 

secundum leges et filios, si culpam commiserint == punitori 
secondo le leggi di qualsivoglia reo, foss égli anche un lor figlio. 
íme az dbs. /oc.-nak a latinban felbontott partic. coniunctum 
felel meg; de a locativus fejezi ki az absolutus határozói viszonyát 
a főmondathoz = και ótoö άδικοϋντος κατά vójiov κολαστής εφυ. 
Ε mondat felette érdekes példa arra, hogy miként válik a jelzői 
vonzat adverbialis jelentésű absolut constructióvá és miként vál
toztatható vissza a görögben és latinban az eredeti alakra, melyből 
mintegy absoluttá dermedett; mert az eredeti constructio a sze
mélyes élettel felruházott volt, tehát a part. coniunctum előzte 
meg az absolutust. A szanszkritban tényleg az abs. gen. nagyon 
ritka volt és rendre szélesbedett köre, csak az abs. loc. uralkodott 
és pedig eredetileg az idő, hely és az ezen eszmekörbe vágó kö
rülmény meghatározására. Mintegy a hely és idő fogalma tapadt 
az egyszerű főmondat állítmányához és ha a körülmény bonyolul
tabbá vált helyettesíté az egyszerű határozót az absolutus szerkezet. 
Mert nem jellemző-e egy sorral alább : 

adrogdharasca dharmena gatrorapyakrtagasa : (h) = alieni 
dall' offendere un innocente_, Josse costui anche un nemico: Nem 
bántotta az ellenséget sem, ha az ártatlan volt. Itt a c a t r o r : 
inimici, gen. obj., melylyel vonzati összeköttetésben az adrogh-
dharas: alienus ab offensione, úgyde az abs. constructio útján a 
feltétel jobb kifejezést nyer: íme, ugyanegy mondatban az a bs. 
loc. ós abs. gen.; de azon árnyalati különbség érezhető, melyet 
Saussure kitűnő müvébenλ) kitüntet és kutatásainak eredményeit 
magáévá teszi a legjobb szanszkrit mondattan, mely jelenleg léte
zik.'3) Míg ugyanis az abs. loc. a tényleg létrejött vétket, az abs. gen. 
a kevésbbé valószínű ártatlanság esetét fejezi ki. Míg az abs. loc.-Ъап 
a súly a főmondaton marad, addig a b s . g e n . mintegy a mellék
mondat által kifejezett különös esetre bívja föl a figyelmet. 

De nézzünk új példát: E. Adik. IX, 4 1 . 
täsu pratigatäsu samutsuka (h.): cupiditate affectus es illis 

(feminis) abeuntibus, a görög még jobban kifejezi a multságot: 
αϊτών άτζελαουσωτ/ έτζίδυμία ώρεγετο. Eendkívül jellemző az olasz 
nyelvű fordítás: a l l o n t a n a t e s i esse, affannato. Mi ez allonta-
natesi esse ? Nyilván abs. nominativus, mint a francziában celleci 

*) De l'emploi du genitif absoln en sanscrit. Genéve 1887. 
2) Sanscrit Syntax by Dr. J. S. Speijer. Leyden, 1886. 
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eloignées. Ugyanis a part. abs. voltakép elliptikus mondatba 
megy át. 

B. Adik. XI, 24 : tesu atha dvijamuchyesu gatesu narädhipas 
. . . vivega: απελθόντων των μεγίστων σοφών βασιλεύς (κοιρανός) ες 
έβη = partis que' supremi Brahmani, il re . . . entró. Itt is ugyan 
ez abs. nom. Francziában is : partis les savants, le roi entra. 

U. o. 1. kaié vyatikrante cigire- vasantasamaye präpte räja(h) 
yastum manodadhe = χειμώνος απελθόντος και έαρος ελθόντος βα
σιλεύς θ-οσίαν ποιεΐσθ-αι διενοήθη — come prima fu passato la 
stagione invernale e sopra venuta la prima vera, il re volse 
l'animo a dover sacrificare. 

Itt is teljes világosságra jut az időhatározói jellem. 
A szanszkrit divasesu gacchatsn=itepw\o\Levw έναατών, tehát 

tisztán határozó értéke van az abs. loc.-n&k. Hasonlókép a Speijer 
által az abs. loc.-га, felhozott példák közt a következő: etasmin 
mrte räjasute kos-rtho mamäsubhi (h.) (Kattyä saritsägara, ed. 
Brockhaus) = hoc principe mortuo quid eurem yitam mearn? Itt 
a multság praegnans módon nyer kifejezést. Érdekes az instr. : 
a s u b h i s függése az artha- szótól, mely — usus vitä = όφελος 
той ßcounak felel meg. 

Panc(atantra) 62 : etatsara gigram gosam y a s y a t i a s m i n 
cuske . . . ete napám yasyanii. Ε mondatot Speijer így fordítja: 
this laké will soon became dry, when it well be dry, they will perish, 
tehát a feltétel lép előtérbe. Lássuk görögül: αυτή λίμνη διαςηραν-
θ-ήσεται τάχυ, διαξηρανθ-είσης εκείνης, οδτοι άπολοδνται. Α görög 
még abban is találkozik a szanszkrittal, hogy ha az állítmány mel
léknév vagy főnév, a létige participiumát kiteszi ép úgy mint a 
szanszkrit a sant vartamana és sthita lét-jelentő igék parfcici-
pumait. 

Pl. U. o. I, 310: rätrau dipagichäkäntirna b h ä n a v u d i t e 
s a t i = it is at night time that the light of the lamp is pleasant, 
not when the sun has risen (bhanau udite = sole Oriente). Ε példát 
a s a t i = sant locativusáért hoztam föl. 

Úgyde ugyan-e lapon (285.1.) Speijer a következő példát is 
felhozza : Qäk(untala) 1. karnam dadäy abhimucham m a y i b h ä -
s a m ä n e = she hearkens, w h e n I s p e a k i n h e r p r e s e n c e 
(Speijer ford.) = intenta ora tenebat m i h i l o q u e n t i = εμού 
ε'ιπόντος ωτακουστής έγένετο. Itt már föltétel, itt már nem egyszer 
megtörtént körülmény forog fenn: itt Ά praesens jelleg lép előtérbe, 
itt a mellékmondatra vetődik a hangsúly: átléptük az abs. loc. 
határát és az abs. gen. területére léptünk. 

A görö»ben a synkretizmus folytán ez utóbbi lett egyetlen 
kifejezője mindkét viszonynak; de ha főként Saussure fejtegetéseit 
kellően méltatjuk, látni fogjuk, hogy a szanszkritban rendre szé-
lesbült az abs. gen. köre. Hogy a görög a hiányzó locativus nélkül 
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is kiszorithatá az abs. loc.-t, annak is megkísértem hozzávetőleges 
magyarázatát adni. 

De lássuk előbb az abs. gen. példáit a szanszkritban: 
Panc. 154: evam c i n t a y a t o mahákastena sa divaso vya-

tikranta — he sinking so the day passed slowly. E mondat kitűnő 
példa a Speijer által semi-absolut-nak nevezett constructióra, de 
egyszersmind mintegy rámutat az absolutba való átmenetre vagy 
megfordítva abból való kibontakozásra. B téren a görög, latin és 
szanszkrit nyelvekben nagy szabadság uralkodik. Lássuk a fenti 
mondatot görögül ós latinul toöro SiavoTj&ivtos aótoö JJLÓXI? áTcéX-
#tta 7] r\\Lépa, de lehet partic. coniunctummal forditani: roövo 
őiavorfóévTt xXL, latinul: dum haec meditaretur lente abiit dies sa 
haec meditanti. Ha e két fordítást összevetjük, megállapíthatjuk, 
hogy a görögben az abs. const. megmaradhat, a latinban nem. 
Miért? Mert a tőmondatban is mint távolabbi alany lappang a 
mellékmondat alanya. Itt szerepel a psychologicum momentum; 
mert nem a «nap eltelése» a fő, hanem az, hogy neki lassan telt 
el a nap. 

Egészen új világot vet a Speijer által semi-absolut-nak jelzett 
constructio a görög abs. gen. ama sajátos vonására, hogy nem fel
tétlenül szükséges, hogy az absolut constructio alanya más alany 
legyen a főmondatétúl, vagy midőn part. conj.-ot várnánk. Ez 
utóbbira példa: 

Xenoph. Cyr. I, 4, 2 : aGftevqoavToo, auvou, obdéizove a7uéXi7rs 
xöv rcáTTTrov. Hogy értsük az ily szerkezetet, melyet a latin vagy 
kötőszóval bont fel vagy part. coniunctummal fordít: avumque 
numquam reliquit voletudine affectum ? 

A görög absolutus gen. használatánál nagyon kiemeli a mel
lékmondat fontos, jelentős befolyását a főmondatra. Például e 
szanszkrit abs. gen.-t: tasya cintayato buddhir utpanneyam (-ut-
panna iyam) mahipate(h) a görögben megőrzi absolut szerkezetét: 
raűva otavorjd-évToq xou xotpávoo, s§o£s auup, míg a latin: dum haec 
secum volvisset rex, haec cogitatio se obtulit ei. 

Mi az oka? 
Erre véleményünk szerint helyes feleletet találunk, ha szan

szkrit abs. gen. tantótelót a Saussure kitűnő értekezése alapján helyes 
világításba helyezzük. 

A szanszkrit abs. gen.-b&n az állítmánynak tartós, legtöbb-
nyire jelenidöi jelentése van és a főcselekménynyel egy idejű moz
zanatot emel ki, de kiemel; még ha a múlt idejű part. is használ
tatik mint fleteszem g a t a (gegangen), akkor is az összefüggés a 
jelenre való kihatásra mutat. A másik még fontosabb mozzanat, 
hogy míg abs. locativus abstract és élettelen alanyt is tartalmazhat 
az abs. gen. alanya mindig személy. E szabályból mi messzebb menő 
következtetésekre jutunk. A személyes szerkezethez való ragaszko-
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dásnak lehet tulajdonítani, hogy az abs. gen. sűrűbb használata már 
a bölcsészeti írók hatása alatt keletkezett és így a latinnal viszonyítva 
ritkább a görög abs. gen., mint a latinban az abl. abs. Igaz, hogy az 
igeidőkben való gazdagság tekintetében utolérhetetlen nyelv, mi 
képessé teszi, hogy a participiális constructiokat teljes mértékben 
kizsákmányolja a legfinomabb árnyalatok kifejezésére. 

Mert ha e mondatot: %bpo<; auXXé^aq arpátsofia sjroXtópxsi 
MtXrjtov, a latin kénytelen: collecto exercitu obsidebat Miletum-mal 
fordítani, mégis elvész valami a cselekvés mozzanatából. Itt a partié, 
coniunctumot használja a görög és a következő mondatban záur 
£Í7ró\>zoG auroo s§o£e TI Xéfsiv T<J) 'AoTüáfsi, abs.gen.-i használ, holott 
mondhatná: raör ÍCTTOJU %TX. 

Kühner így magyarázza : «Az író az ily mondattagot nagyobb 
nyomatékkal igyekezett kiemelni és a mondat többi tagjaival szembe
állítani, sokszor pedig azért használja ezt a szerkezetet, mert a 
mondat állítmányára vonatkozó határozói viszonyt világosabban 
föltünteti, mint a part. coniunctum.* Kühner e magyarázatát a kellő 
világításba helyezi a szanszkrit gen. abs. 

Mert az okot megtaláljuk, ha a szanszkrit abs. gen. alanyának 
személyes jellemét megjegyezzük magunknak. Ugyanis, az első 
mondatban a tábor gyűjtés megelőzte az ostromot, itt a gyermek 
Kyros nyilatkozatával mondhatni egy időben támadt Astyagesben a 
vélemény, hogy mond valamit. íme az abs. gen.-t használja, habár 
használhatna partic. coniunctum-ot, mert kiemeli a mellékmondat 
fontos befolyását a föcselekményre, holott az első mondatban a 
mondattani nyomaték a főmondatra esik. 

Ezért használ a görög ily abs. gen.-t is: ourojg iyóvrmv, mert 
az egyidejűség kifejezésére az abs. gen. kínálkozott: a szanszkritban 
is ez van. 

Mert nem lép-e előtérbe az egyidejűség mozzanata a követ
kező abs. gen.-ban: kir\v aoi, őzsp vöv áxoúayg ríj? TÍÓ'KBIOQ sKiyelpsic, 
TÓTS ixoóarjq Troirjoat? 

Ez egyidejűség érthető ellenséges, érthető a számbanemvevés 
viszonyában és fordítható : habár, ámbár, mindamellett, hogy, sőt 
akkor is midőn. A szanszkrit grammatikus Panini egy közös fogalom 
alá foglalja az abs. gen. által kifejezett különböző viszonyokat, 
melyekben az abs. gen. állítmánya a főmondatéval áll szemben. 
E közös fogalom neve anádara. Mit tesz e kifejezés? Számba nem 
Tevés, kicsinylés. Tehát locativusba helyezve, anádare = nem véve 
számba, daczára annak, holott jelentésben fordul elő. Az abs. gen. 
e jellemvonását részletesen tárgyalja Saussure és példákkal világítja 
meg. Hoz fel példát az Anádara prononcé: a kifejezett ellenzés 
mellett, az Anádara mitigé: az enyhített ellenszegülés mellett, mely 
mintegy csak az egyidejű cselekmény mellett is létre jövő főcse-
lekmény kiemelésére szolgál és a legszélsőbb foka mellett az And-
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dara-nak, mely példákból egy párt idézek, hogy az abs. gen. szan
szkrit használatának fogalmát világosabbá tegyem. 

MaháBh. X. 197: Bhűrigi'avá práyagato rane k r ő 9 a t á m -
b h ű m i p á l á n á m yuy'udhéna patitah = Bh. courant au combat. 
« m a l g r é les cris que poussaient les princes,» est tömbé par Y. 
íme az anadara prononcé esete. 

Mit tenne a görög e mondattal ? B h. faapeföuimi sic r/jv \idyr^ 
srcsas OTT' Y. ftoioopiviov TWV xocpóya)^: a latinban az abs- abl. ez 
árnyalatot nem fejezné ki, ép azért helyesebb volna így fordítani: 
Bh. properans in proelium quamvis reclamarent principes, cecidit. 

M. Bh. XIII. 7429 : pratodénátudad balam Rukminim m a m a 
p a c y a t a h ; az ösztökével verte nőmet Rukminit s z e m e m 
l á t t á r a : íme az Anádare mitigé re kitűnő példa. Itt nem a 
«daczára* fejezné ki a viszonyt a fő és mellékmondat közt, hanem 
a mondattani nyomatéknak a mellékmondat összevont alakjára: az. 
abs. gen.-m való áthelyezése. 

Mit tenne a görög? Homeros II. I. 88. megfelel e kérdésre: 
OUTI? SfJisö Cwvio? xaX STTÍ yftovi Ssp'xofxévoto . . . yeípa znoíasi.. 
Ha e mondatot tagadóból állítóvá változtatjuk, az Anadara e faját
élénk példában látnók magunk előtt. Fordítsuk hát le a fentebbi 
mondatot görögre: ti^ xévtptp X̂rj77]v svétstvs vfi fovatxl. e \io ö Sspr 
X O J A S V O U . 

Hát a latin ? stimulo offendit mulierem me spectante. Ugy de 
az abl. nehézkessége a mondattani nyomatékot nem emeli ki eléggé; 
ezért talán helyesebb volna így fordítani: stimulo offendit mulierem 
quum et ipse viderim. 

Rám. III. 16, 26: tatás kalpitam bhaksyam Vátápim .... 
bhaksayam ásabhagovan I l v a l a s y a s a p a c y a t a ( h ) . E mondat 
jelenti: akkor a megevésre engedt Vátápit megette I l v a l a s z e 
m e l á t t á r a , íme az Anadara legszélső foka, midőn mintegy csak 
egyidejűleg kiséri a nyomatékkal kiemelt mellékcselekvény a fő-
cselekvényt és ez által a mondattani hangsúly áthelyeződik: A com-
mentator szórói-szóra megjegyzi az abs.gen.-r& : Ilvalam pacyantam 
a n á d r t y a = n e c Ilvalam videntem respiciens. A latinban az 
abs. abl. teljesen más árnyalatot adna a gondolatnak, míg a görög, 
mely hívebben megőrzi a gen. abs. voltaképi jelentőségének emlékét, 
az abs. gen.-s&l teljesen fedező szerkezetet tud alkotni. Mert hogy 
így hangzanék ez görögül ? TÓTS de Sopáv dedopévr/j Ouáranív xaré-
(payi IXooalou ÍSÖVTOQ. A latin ante oculos-B&l jobban kifejezné a 
gondolatot. 

Hogy mily erős nyomaték esik a mellékcselekményre, ha az 
abs. gen.-sal van kifejezve, felhozom a következő példát: 

Rám. H. 181. 3 : nahitvam jivatas tasya vanam ágantum 
arhasi = oo ae yjpr\ aurou Cávrog el? r/jv SXYJV ep^eaftai. Fordítsuk 
latinra: nec tu vivő illó in silvam ire debes. Itt a latin const. azért 
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fedezi a szanszkritot, mert az időhatározói jellem uralkodik e mon
daton. A szanszkrit ép azért ritkán használja a feltételes szerkezetű 
mondatoknál az abs. gen.-t; de bizony a görögben sem sürü, holott 
a latinban nem ritka. Ugyanis a feltételes szerkezetnél a fő és mel
lékmondat közt mintegy egyenlőség van, megfelel a mennyiségtani 
egyenletek viszonyának. Tehát a mondattani nyomaték nem nehéz
kedik rá a mellékmondatra ós így az abs. gen. használata nem igen 
alkalmas e viszony kifejezésére. Lássunk egy ily mondatra is példát. 

MBH. VII. 6572. Katham n i y a c c h a m á n a s y a D r ö n a -
s y a P h a 1 g u n a (h) (se. Arjuna(h) pratijnáijá gata(h) hatva 
Saindhavam? «Hogyan törfcénthetett volna, h a Drőna erélyesen 
ellenállott volna, hogy Arjünah igéretét betöltse Saindhavam meg
ölése által?» Itt a mellékmondat feltételt fejez ki, de a mennyire az 
ily szerkezetnél lehetséges: kiemelt feltételt, csodálkozást magában 
rejtő feltételt. A görög az ily szerkezethez a Kaírtep t teszi és így 
fordítaná : TZ&C, <$>á\*(Owa. xaÍTiep oyrspsc Őop.évou úpwvou s7tóiY]as av 
a ÓTCéaxeTQ xrsívas xóv SatvSáooav. A latinban a feltételes quum-moX 
volna helyesebben visszaadható az itt kifejezett árnyalat. 

Ha a szanszkrit magyarázó ily szerkezetet: muninam. pagyatam, 
így magyaráz : munisu pagyatsu, tehát az abs. gen.-t, abs. loc.-sal 
bizonyítja, hogy az átvitel, bogy az analóg képzés és használat, az 
átruházás, a finomabb árnyalatok kifejezése a későbbi nyelvben for
dul elő, mi természetes is, és a közönségesebb az abs. loc. Mig ennek 
bizonyos bevégzett, határozott jelleme van, addig az abs. gen. a 
folytonosan tartó alanyi mozzanatot emeli ki. Például E. Ad. VIII. 
10: t a p o r a t a s y a t a s y a kala(h) samabhivartsyati agnim 
gugrusamanasya pitaram. Gorresio fordítása az időtartamot a gerun
diummal fejezi ki: stando egli cosi tutto inteso alV austeritá, ad 
alimentare il sacro fuoco, ad obbedire al patre, andrá viavia trascor 
rendo il tempó. Ha a latin e tartós cselekményt ki akarná fejezni, 
kénytelen volna így fordítani: dum ille se consecraret austeritati 
poenitentiae et fövendő igni obediret patritempus transcurret. Tehát 
a latin helyesebben adja vissza kötőszóval ós conjunctivus modus-
sal. A görög azonban az absolutus gen.-t megőrzi: oTtoodá&jToq, őé 
auToí jrspi paaavi3[A0ö xai awCovro;; tö rcöp Trs'.&ofJiévot) xi$ Tcatpi, ypó-
VOS O. ^£?>EU(T£Tai. 

Szaporíthatnám a példákat, de ugyanarra az eredményre 
vezetnének, melyet a következő elvben foglalhatok össze: Az absol. 
genitivus a főcselekvényt egyidejűleg kisérő fontos és nyomatékkal 
kiemelt mozzanatot és pedig többnyire alanyi mozzanatot fejezi k i ; 
az abs. gen. e jellemét a szanszkrit nyelv búvárai szabályszerűnek 
tüntetik föl. Az esetek synkretizmusa folytán az abs. gen.-ra, áthá-
ramlott az abs. loc. által kifejezett valódi idő- ok- állapothatározónak 
kifejezése, de a görög nyelvtudatból nem veszett ki az abs. gen. 
eredeti jellege, ezért cserélte föl más szerkezettel, ahol a bevégzett-
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-ség előtérbe lépett, a latin pedig az abs. abl. hasznátalában teljes 
mértékben beolvasztá a két absolutus esetet. 

Mintegy megvilágításképen hozzátehetem, hogy ha a latin abl. 
•abs. és a görög abs. gen. közt párhuzamot vonunk, de ez már részle
tes egybeállítást igényelne, melyet később megkísértek adni, arra 
az észlelésre jutunk, hogy a személyes, az alanyi mozzanat, az idő
beli egyidejűség és a nyomatékos használat tekintetében a görög 
•abs. gen. megfelel a szanszkrit Anadara viszonynak, míg a latin 
abl. abs. inkább az abs. locativus által kifejezett viszonyak egyen
értéke, vagy más alakban kifejezve ugyané nyelvtani tüneményt: 
a mondattani hangsúly a latinban inkább a főmondatra esik, ha a 
mellékmondatban absolut szerkezet áll és a görögben inkább a mel
lékmondat abs. genitivusára. 

Van Saussure értékes dolgozatának még egy része, mely rend
kívül éles megfigyelő tehetségről tanúskodik. Van egy észrevétele, 
melyet esetleg ki lehetne terjeszteni a görög nyelvre is. Ez észrevétel 
a következő: 

Összeállítá müvének második felében mindazokat az igéket, 
melyek a szanszkrit absolutus gen.-ben állítmányképen szerepelnek. 
Hs mit tapasztal ? Azt, hogy bizonyos megszokott körben mozognak 
ez állítmány ok. Gondolni, mondani, mesélni, beszélni, tartózkodni, 
élni, tenni, művelni, járni, megjelenni, menni, vezekleni, látni, 
szemlélni, hallani, és ezekkel rokon jelentésű szavakra szorítkozik 
a szanszkrit abs. gen. két főcsoportjában az állítmányok használata, 
i . i. mind az egyidejűség egyszerű, mind ugyanennek nyomatékkal: 
a különböző árnyalatú Anadara kifejezésére. 

Ez észrevétel, melyet gazdag példatárral világít meg, gondolatot 
kelthet a görög és latin nyelv búvárában: vajon nem lehetne-e rokon 
tüneményt fölfedezni ezekben is ? A fentebbi fejtegetésekből kitűnik, 
hogy a görögben aligha maradna meddő az ily kísérlet, a latinban 
pedig aligha vezetne valamelyes értékű eredményre. Ugyanis, a 
lélektani mozzanatok kifejezésére a verba sentiendi, dicendi, decla-
randi alkalmasok és ha ezeknek az acc. cum inf. szerkezet előidé
zésénél döntő szerepük volt, az abs. gen.-nál is szerepelhetnek. 
.Hogy pedig a lélektani mozzanat alaposabb vizsgálata az új gram
matikai irány legegészségesebb és legtermékenyebb gondolata, az 
kétséget nem szenved. 
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