
Az aceusativus a görögben. 

' Az összehasonlító nyelvészet a mondattannak is újabb szem
határt nyitott. Alig van tanulságosabb tanulmány, mintha bármely 
mondattani kérdést történelmi fejlődésében tekintünk át. Meggyő
ződünk arról, hogy az összehasonlító nyelvészet által fölkutatott 
adatok nem remélt világot vetnek a grammatikának sokszor már 
eldöntöttnek vélt kérdéseire is. Én ez alkalommal csak az aceusa
tivus használatáról szólok és igyekszem meggyőző érvekkel kimu
tatni, hogy a középkori görög grammatikai hagyomány mellett oly 
éles elme, milyen Hermann Gottfried, sem birt világos fogalmat 
alkotni magáról a megoldandó kérdésről és így természetesen 
megoldást sem nyújtani. Miért? Mert Delbrück összehasonlító 
mondattanának kitűnő bevezetésében adott hű jellemzés szerint: 
bölcseimi, logikus szempontból látott mindent. Ismerjük elfogult. 
erős nyilatkozatát a szanszkrit tanulmányokról. Mélyebben járó 
elme volt a Sanctiusénál, kinek grammatikája a nyelvet a logikai 
chablonok igájába hajtá, de azért midőn a régi felfogással szem
ben egészen új utat nyitott: ő sem menekült Kant kategóriáitól és 
bámulattal telt el a görög nyelvben nyilatkozó logikai rend, böl
cseimi szellem iránt. Beszéljünk világosan, beszéljünk példákban. 
Vegyük elé Hermann G. egyik legszebb értekezését, mely mély 
nyomot hagyott a görög grammatika fejlődésében. A Wolf és Butt-
mann Muzeum-áb&n 1808-ban jelent meg: «Dissertatio de ellipsi 
et pleonasmo in Grseca lingua ez. értekezés,*) melynek már czímé-
ben benne rejlik a messzire tekintő elme czélzata, melylyel egy 
egész grammatikai rendszert dönt halomra. Nem kevesebbről van 
szó, mint a görög mondattan százados tévedésének kimutatásáról. 
A szókihagyás és szófölösleg kényelmes eszközéhez fordultak a 
nyelvészek, valahányszor a görög nyelvnek valamely, a maguk élő
nyelvétől eltérő sajátságát megértetni akartak. Mert abból a tétel
ből indultak ki, hogy a mondat egy logikailag jól megalkotott 
szerkezet: a logikába ütköző hézagot vagy felesleget az ellipsis és 
a pleonasmus schémáival magyarázták meg. Hermann G. a görög 

*) God. Hermarmi Opuseula T, 148. és köv. lapjain (Lipcse, 1827). 
5* 
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nyelv mély ismerője, a költői stilus átértője a hataimas szöveg
kritikus : ha már a szövegkritikai kételyeken felülállónak tekintett 
egy mondatot, más alapon magyarázott. És mély elméjének becsü
letére válik, hogy a psychologiai mozzanatra helyezi a súlyt, ha. 
az új grammatikának e nevezetes módszertani eszközét nem m 
nevezi meg a nevén és ha az ellipsisektől sem bir teljesen meg
szabadulni. Ha pl. Homeros A 273: TJ/TJ-STO Yáp xvjp és a 
hasonló kifejezések magyarázatára kész volt az ellipsis-elmélet 
és kiegészítek a x a t á prsepositióval: Hermann G. az ily meg
oldással szemben egy más példával áll elő. Ugyancsak Homeros 
A, 461 : TÓV Sé oxózoc, őaas xáXo<J>e hasonló acc. respectivus mellett 
nem egészíthető ki az o a a s a x a x á-val. «Etenim xax' OOGB SÍ dixis-
set, aut in oculis, aut itt parte oculorum, aut per oculos caliginem 
dixisset offusam esse.o És érdekes példát hoz föl a scholiasta téve
désére, ki Sophokles Trach. 102 : tlfe' (a napról mondja) w xpaua-
TSÓWV x a t' ö |i [x a-ra megjegyzi: xatá TÖ ÓTTXIXÓV (hatalmas látvány), 
holott itt a költő ennyit mond: o qui hic in conspectu nostro 
splendes. Tehát a praepositiónak localis jelentést tulajdonít. így 
tévedtek a scholiasták Oed. li. 1086 : versének : sórsp kyói fiávtic h\s.i 
xai x a i á Y v tó [A Y] v XSpiQ magyarázatában, midőn így értelmezték: 
IjjiTcsipo? xatá r/jv fvwpajv ouvetó? (tapasztalt eszű, értelmes), holott 
Hermann G. helyes észrevetele szerint akkor a költő Y v ^ JJ. YJ v 
íS p t ? -1 írt volna. «Nunc hoc dicit: si ego vates sum, et ex animi 

.sententia (hitem szerint) intelligens.)) Hermann G. a példák egész 
sorát hozza föl, melyek a belső tárgy accusativusára, az acc. 
resp.-ra és az acc.-nak határozói használatára szolgáló példák, 
melyeket a prcepositiók ellipsise nélkül magyaráz meg, vagy az 
igében rejlő, de elhallgatott kiható ige oda gondolásával, mely 
magyarázatot ő permixtio duarum locutionum-nsik nevez vagy pedig 
egyes állandósult kifejezések brachylogikus átvitelének néz, mint 
a milyen a semleges acc.-nak határozói jellege (TTOXXÓV apurcoc). 
Mintegy rámutat a helyes irányra, de azért az ellipsis-töl nem 
bir menekülni. így pl. 7CT]8áv Tisdía., sp^sa^-at XXIOÍYJV, OCXXYJV yd-óva 
ájróiasiv, xaipóv scpYjxsi? xXX. kifejezésekre megjegyzi: In his omni-
bus acc. e verbo pendet occupare, vei obtinere significante, pro 
quo verbum ponitur modum indicans, quo qui locus occupetur; 
E l ö o c xáXXi a t o <; -1 pedig így magyarázza: s 15 oc, s^wv 
x á X X i a t o v . A 7rX^tT0[i.at rcóSa és a hasonló kifejezésekben 
pedig két kifejezés kapcsolatát (melynek megfelel a szóalakulás
ban a szóvegyülés) látja. így irX^tTíoas ÓSTCX^TTÍÖ TC ó 5 a oo\>. 
És Sophokles Antigone-ja következő helyéhez: áp^v 5s thjpav ob 
Tipegi t a^yava (95 v.) megjegyzi, hogy ez annyi, mint oo 7rpé7usi 
ou5é ap'/Tjv TTOtstv d*qpwm tét ajJLYĵ ava. De hát ez nem ellipsis-
elméleten alapszik? Maga mondja: «A beszédben e rövidség 
lassanként úgy el hatalmasodott, hogy senki sem gondolt többé e 
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kifejezések használatánál azok eredetére.» A névmások semleges 
acc.-nak 8, a, xó, xabxa. okhatározói értelembe átment használatá
nál is nem a S i á praep. ellipsisében keresi a magyarázatot, hanem 
e névmásoknak az igével való szoros kapcsolatában. Pl. Homeros 
T, 176: löxal xXaíooaa TSTTjxa = quam ego rem deflens conta-
besco, mely később átment a propterea quare értelembe. így ugyan
csak Homeros A, 155: •ő-áva-rov vó xoi 8px i ' srapov két kifejezés 
összeolvadásátlátja. Az egyik: o p x i a I ta jxvov (miből szárma
zik is egy ige: ópxtoro[istV;= foedus icere) ós -frávatóv oot xaisa-
asóaaa. Legérdekesebb Hermann Gr. felfogása Aristophanes Pax 
232. értelmezésénél: 

aXX' eí[u* xaí Y<*P iStéyat, YVW[JLYJV s[X7jv, 
fjisXXst. 

így már csakugyan kínálkozik a x a x á prsep.-val való kiegé
szítés; de Hermann G. határozottan tagadja és inkább az úgy 
nevezett aposiopesis figuráját látja. Szórói-szóra így nyilatkozik: 
«Quo magis adducor, ut YVG>(JLY]V sfiYjv per aposiopesin dici putem 
pro YVwjiTjv s^v XSYSIV, ut dicam, quod sentio.v Mintha bizony nem 
nehezebb az ily inf. absolutus használatának magyarázata! Milyen 
más alakot ölt a kérdés, ha a szanszkrit nyelv mondattani jelen
ségeit is a vizsgálódás körébe vonjuk, ha ugyan e mondattani for
mákat a különböző indogermán nyelvekben feltaláljuk. 

A különböző nyelvekben ugyanazon permutatio locutionum 
ugyanazon compositio verborum, ugyanazon brevitas loquendi, 
ugyanazon aposiopesis elképzelhető-e? 

Mennyivel helyesebb nyomon jár az összehasonlítás adatai
val felfegyverzett mondattan, mely a kérdést, mindjárt magának 
az esettan-nak alapján veti föl! A kérdés helyes felvetése fél meg
oldás. 

Hübschmann1) ós Delbrück2)&z accusativus jelentéséből indul
nak ki. Az acc. egyszerűen az ige fogalmának kiegészítésére szolgál. 
Hiszen a szanszkrit szórend legvilágosabban mutat rá az acc. e jelle
mére. Ugyanis a szanszkrit szórendben a főmondat igéje enklitikus 
módon csatlakozott a kiegészítőt kifejező acc.-hoz. Pl. dévá ásu-
ran ajayan (az istenek a gonosz szellemeket legyőzték): az utolsó 
két szó egy hangsúly alá került. Eredetileg sem a tárgyat, sem a 
czélt nem fejezte ki az acc. Eendre nyertek e viszonyok általa 
kifejezést. A két acc. is egy volt, mert az egyik csak az igével 
összeolvadt egységes fogalmát fejezte ki a cselekvésnek. Keresve 
sem lehetne erre világosabb példát találni, mint a Eámayana 
következő passusát. Adi (kanda) XLIX, 8 : Atithí püjayam asa 

*) Zur Casuslehre ez. művében. München, 1875. 
2) Grundriss der vergleichenden Grammatik der Indógermanischen 

rsprachen III. B. I. Theil: Syntax von Dr. Delbrück Strassburg, 1893. 
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putrau dacarathasya tau (Vendégekül tisztelte Dacaratha két fiát.) 
Apüjayam asa már egy acc. = reverentiam tribuit és u kinek e tisz
teletet adta, szintén acc.-ba, megy. Szórói-szóra megfelel a vulgáris 
és új görögben a Síőcofu %kéo<; tov: valakit magasztal értelemben 
használt kifejezés. Paraschos új görög költő egyik költeményében : 
as Stősi até^jjta =±= téged koszorúz meg. II. 218. Ide lehet vonni (xs^a 
sDspYETsív, (xéYa (3Xdcjrceív -civa. Ep így olvad egy kifejezésbe az egyik 
ige a maga kiegészítőjével Rám. Ad. XXXV, 10: Kánya catanam 
uttamam j a n a y a m ása = száz jeles leányt nemzett. Janayam 
ása = originem dedit. Ep így van a brü, vac, áh (mondani, szólni, 
beszélni igék = (for, voco, ajo), melyek kettős acc.-sal járnak. 
Pl. Nála I, 20: tato1 nttariksago vacam vyajáhara nálam tadá r 
akkor a madár szólt Nalahoz; itt vacam vyajáhara = alloqui 
aliquem, tehát egységes fogalmat fejez ki. 

A szanszkritban az igéknek egész csapatját alkotják a cau-
sativ igék, melyek ha benható igéből származtak, átható értel
met nyernek. Pl. céte Devadatta: fekszik D; cáyayati devadattan 
D.-t fekteti; ebben lappang: fekvővé teszi; ha pedig átható igék
ből eredtek, szembetűnővé válik a két acc. Pl. m l kimcit karayati: 
velem valamit megtétet, engem valaminek megtételére bir, mint a 
latinban -.jussit me facére aliquid. íme az acc. mint a causativ igé
ben rejlő kiható cselekvény végrehajtó alanyát jelölő kiegészítő. 

Legvilágosabban áttekinthető az acc. mondattani tárgyalása, 
ha az alapjelentésből indulunk ki, mert akkor csak az ige termé
szetébe kell behatolnunk, hogy azonnal megértsük azt a számta
lan árnyalatot, melyet az igének e kiegészítője kifejezhet. Pl. Jelent
het az ige mozgást, törekvést: kész a czélt kifejező acc; jelenthet 
a név fogalomban rejlő cselekvést vagyis inkább a cselekvés fogal
mát kifejező névtől ered az ige és kész az ú. n. acc. etymologicas ,• 
kifejezhet terjedtséget és pedig időben vagy térben és kész az acc. 
temporis és acc. mensurae; kifejezhet egy főnévvel összeolvadva 
újabb irányú cselekvést vagy a cselekvés tárgyát jobban meghatá
rozó cselekvést, illetve a tárgyi cselekvénynek alanyra vonatkozá
sát fejezheti ki és kész a kettős acc. számos faja; kifejezheti az 
eredetileg tárgyi acc, ha elvont adj., a cselekvés módját, mértékét 
és kész az acc. respectivus vagy az acc. adverbialis. Különleges helyet 
foglal el a verbális nevek által vonzott acc. Delbrück e sorrendben 
tárgyalja az acc.-t nagy mondattanának 178—186. szakaszaiban. 
Eégebbi művében (Syntaktische Forschungen IV. 1879) egysze
rűbb felosztást követett. Háromféle acc.-t különböztetett meg: 
I. a valódi accusativus (az acc. az ige mellőzhetetlen kiegészítője). 
II. kettős accusativus. III. Határozó jellegű accusativus. Az I. főosz
tály két főcsoportra oszlik: a) szükségképpeni acc.: acc, átható, 
vagy átható értelemmel felruházott középigék, milyenek pl. fikáTziLo, 
suspysTd), áto^óvo^ai, cpoXárco^at stb. mellett; b) önkéntes acc, 
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milyen a belső tárgy accusativusa, az időt és tért, meg a ezélt 
kifejező acc.-ok. 

En ez egyszerűbb felosztást követem; de a teljesség feltét
lenül megkívánja, hogy IV. Az analógia — stilistikai sajátossá
gok — rhetorikai alakzatok — előidézte accusativusokat is tekintetbe 
vegyem, mint Kühner*) a 412. §-ban teszi. 

I. Valódi accusativus. 

a) Szükségképi acc. Ujabb -iskolai grammatikáink (pl. Sza
mosié, Dóczié) igen helyesen a magyar nyelv természetéből indul
nak ki a görög sajátosságoknak jelzett acc. vonzatok megállapítá
sánál. Kimeríthetetlen az átható ige kiegészítésére szolgáló külső 
tárgy acc.-a. Hübschmann is lemond a jelentés szerinti osztályozás 
lehetőségéről. Érdekes az a kísérlet, melyet már Apollonios Dys-
kolos megtett a maga grammatikájában. Az ő felfogása szerint az 
acc. a szenvedés esete. Természetesen az oly esetekben, midőn 
szenvedésről nincs szó, az ellipsis-hez kell fordulnia, pl. ©softó oe == 
cpsóftó §ía os. 

Hübschmann az acc.-sal járó igék bárminő osztályozásáról 
lemondván, a betűrend mellett van. Mindig az a kérdés: mely 
igét tekintett a görög athatónak, sőt még az eredetileg benható igét 
is mikor használta átható értelemben. Ez igék minden iskolai 
mondattanban föl vannak sorolva. Itt mellőzhetem. De ha ez igék 
alapjelentéséből indulunk ki : köztük a causativ és kiható alap -
jelentéssel birt ige közép vagy benható jelentésűvé változását 
észrevehetjük. Némelykor maga a forma világosan mutat e válto
zásra. Pl. alaióvodai, x a T a ^ X ^ t t o ^ a í , cpoXáTtojAou, 
s6Xa(3so{i,at,, ócpíotao'9-at. A x a p T s p & - d-ap p s w-ban lappang 
a causativ jelentés, mint a Brugmanntól fölállított 15 igeragozási 
osztályból a 10-ik osztály igéinél, melyek a tő -j- sto : sts-vel képez
tetnek. Legjellemzőbb példa: cp ö (3 é w, mely eredetileg annyit tesz 
mint: megfutamít (cp o [3 o ?-ból eredt causativ ige). A szanszkritban 
bhájayami: menesztem, szalasztóm, üldözöm ugyanazon képzőt 
mutatja föl. No már most cpspojxat nvá = valaki elől mene
külni. Ilyen az a> <p s X s w, mely az 8 cp s X o ij causativ igéje : az 
acc.-t mint kiegészítőt az ily ige természetszerűen vonja maga 
után. 

De yálhatik áthatóvá a benható ige külön alaki változás nél
kül is. Érdekes példák Homeros a, 330: %Xí[Aaxa Ő'6<|)YJXYJV 
xatspYjasTO. Hdt. VII, 218: oTS x a t s (3a tv ov TÓ oopo? . 

*) Ausführliche Grammatik der Griecli. Sprache.'2 Hannover 1870 
és 1872. • '• 
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Aisch. Sept. c. Theb. 428: xXtfjuxxo? 7cposa | i , (3áasis O T S Í / S C 
Theokr. XXIII, 66: áXwjisvo? o ó p e a x a í Spo[Aoó<;. 

Teljesen megfelel a szanszkritban a aaw (megyek) és vig 
(megjelenek, lépek) igék vonzatának. Pl. Eam. Ad. XLIX, 2 5 : 
visadam agamat páram = nagy zavarba, nagy bajba került; 
TJ. o. 29: kagmalam so1 vigat: gyengeségbe esett. Gorresio így for
dítja : l'occupö una languida fiaccezza. De a legérdekesebb és kettős 
acc.-sá bővül ki Eam. Ad. LXII, 3 : má carariam gata — hozzám 
oltalomért folyamodott. Tökéletesen megfelel a latinban a con-
venit me kifejezésnek. De a szanszkrit nyelvtudatban a gam 
(gehen) igének a czélt kifejező acc.-sal való kapcsolata mélyebben 
volt bevésve, semhogy a garanam mellé prsepositiot kivánt volna, 
mint kivan a latin. De lássunk egy nehezebb példát. 

Homeros Y, 7 1 : TTÓ-Ö-SV 7CX£Í# ' o^pá xsXso&a. Kühner 
tárgyi acc.-nak veszi a 409. §. 7. felsorolva e példát is azon moz
gást jelentő kifejezések sorában, melyeknél a tért és utat kifejező 
név az áthatóvá lett benható ige mellett acc.-ba megy. Escher *) 
mesterkéltnek tartja a benható igének áthatóvá változását, haj
landóbb a belső tárgy acc.-nak fogni föl az ilyes kifejezéseket. 
Delbrück kérdésbe teszi, hogy TCXSCV # á X a a a a v - t a görög 
nyelvérzék a rc tvs iv DŐCO p-ral vagy a ftésiv § p ó {j. o v-nal hozta 
kapcsolatba? Delbrück Kühner felfogása ellen nyilatkozik, miben 
neki teljesen igaza van. A belső tárgy acc.-nak (acc. etymologicus) 
analógiás kiterjesztését látom az ilyszerü fordulatokban. Mert a 
nyelv nem s p y o v, hanem I v é p Y S I a, mint Humboldt Vilmos 
oly igazán mondja. A nyelvalkotó szellem folytonosan működésben 
van. Az analógiás továbbképzésre minden nyelvben pregnáns pél
dákra találunk. Jellemző bizonyságot szolgáltat a deverbalis nevek 
igei vonzatának megtartása arra nézve, hogy mily elevenen élt a 
nyelvtudatban a szók eredeti jelentése. Pl. a szanszkritban : datá 
rádhánsi = dator divitias. Mah. I, 8. sisrksur vividhá: prajá: = 
creandi cupidus varia genera animalium. 

Sisrksur = desiderativ forma srj-tő\. 
Dag. 25 : tesá bhasana parusyam asahisnur aham — mint

hogy nem bírtam eltűrni (asahisnur) szavaik durvaságát (paru
syam). Mhbh. 1, 63, 4 : indratvam arho rájayam tapasa: = e 
király vezeklése folytán indra rangjára (indratvam) lett érdemes 
(arho). 

A görögben: ST:IOT^{JIOVS<; ^oav tá 7cpoa^xovca ( = 1fl&-
atavto); s£apvó<; si(u rá s p w r w ^ s v a ( = s£apvöofi/xi) savi TIÍ 
SwxpátT/? -rá [isTécopa cppovTiaf/j í . 

A latinban: quid hibi hanc curatio est rem ? Quid tibi me 
curatio est (Plánt.) Keditur Eomam, Propulabundus agros (Livius). 

*) Der Accusativus bei Sophokles. Lipcse. 1876. 
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Az átható ige természetét erezhetni még a szenvedő szerke
zetű mondatokban is, melyekben az acc. megmaradt. Pl. e p w-
tő){jiai tf/v Y v w u 7] v: kérdeztetem véleményem felől. így a 
psephisma Demosthenesnél XVIII, 9 1 : t w ? (== TOD?) otstpávwí 
obc, ( = ou?) éaTstpávtúTai 7cávca {isYáXwg s 7i a í v s a i. Ez utóbbi 
példában mintegy szemlélhetni, miként keletkezik az acc. rés-
pectivus. Sőt előfordul Lys. I, 4 5 : T ö [A é f i a T o v TWV áStxrĵ áTwv 
OTT' aotoö ^StxTj^évo? , mely példában a belső tárgy acc.-t 
látjuk kibontakozni. A szanszkritban hasonlókép alakul a szen
vedő szerkezetű mondat. PL Hitopadeca 96 : tatás tena (se. cac^na) 
sa yuthapati pranamam karita = Akkor általa (t. i. a nyúl által) 
a nyáj feje meghajlásra biratott, mintha latinul így beszélnénk: 
tum a lepore dominus gregis prostrationem factus. A kettős acc. 
szerkezetnél, ha az ige szenvedő alkatot öltött, a tárgyi acc. érin
tetlen maradt, mert az átható igéhez tapadó tárgyi acc. oly erősen 
bevésődött a nyelvtudatban, hogy a mesterkéltebb szerkezet mel
lett is megmaradt. 

A valódi, a szükségképi acc.-ból fokról-fokra fejlődött ki 
b) önkéntes acc. Ide tartoznak 1. belső tárgy acc.-a 2. idő 

és tér, 3. czél acc. 
1., A belső tárgy accusativusa. Érdekes Delbrück kiindulása 

a belső tárgy accusativusának tárgyalásánál. Fölvesz két monda
tot : egy szanszkritot és egy görögöt: Vittim vindate: talál talál
mányt =s XDpsí xopjxa és cOSóv l ' p / e r a t = utat tesz. Ez ala
kokban a belső tárgy, acc.-t, azaz: az ige tövéből alkotott dever-
balis név accusativusát az ugyanazon vagy rokonértelmű tőből 
eredt ige' mellett találjuk, de ha a vitti konkrét jelentést nyer és 
birtokot, földet, jószágot jelent és ha 6§ó? az utat mint területet 
jelenti: akkor megszűnik a belső tárgy accusativusa. Fogadjuk el 
Delbrück három csoportját. 

a) Az ige és főnév egy tőből eredtek. A szanszkritban: tapas 
tapyate: vezeklést vezekelni; ajim ajante : cqcova afümC^ai. 

A görögben: {Jiá/Tjv [ l á ^ e a ^ a t , (3oúXa<; (SooXsósiv, 
iuóXs{i.ov-woXs{itCev, ITCO? s t7tstv, vóov vostv xXX. 

A latinban: vitám vivere, servitutem servire, somnium som-
niare, noxam noeuerunt (egyik fetialis dalban). 

A germán és a szláv nyelvekből hasonló fordulatokat sorol 
föl Delbrück. A magyarban isismerjük: látományt látni, álmot 
álmodni, járást járni stb. kifejezéseket. Sőt az ilyszerű kifejezés
ben i s : nagyot kiáltott, nagyot ütött — elliptikus módon lappang 
az etymologikus főnév: nagy kiáltást kiáltott, nagy ütést ütött. 

Miben rejlik a psychologiai mozzanat az ilyen kifejezések
ben? A nyomósításban. A mai görög nyelvben, főként a nép
nyelvben ugyanazon szó ismétlésében fokozás rejlik pl. YXcyopa-
fXtfopa == sebbel-lobbal, erősen sietve. Mikor az ind. ((vezeklést 
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vezekeh-t mond: a tapas alatt a vezeklésnek különböző nemeire 
gondol, mikre megragadó példák fordulnak elő a Bámáyaná-
ban. így a görög B o ó X a s BooXsósiv-ben a különböző nézetek 
meghányása-vetése van kifejezve. Innét egy lépés azon esetre, 
midőn 

3) az ige és főnév különböző, de rokonértelmű tőből ered, 
A szanszkritban: dütyam yati = követségben jár, megfelel a 
görögben S?£OÍYJV s X •& ó v T I (fí, 235)-nek. Az áítóXwXs x a x ö v 
•lópov-ban a fentebb jelzett nyomósítás vagy mondhatjuk plas-
tikus részletezés még jobban szembetűnik. 

A szanszkritban: samgramam jayati = víxirjv vtxq. A gö
rögben a sűrű használat alkalmat adott az összevont elliptikus 
kifejezésekre, mint az ismert cOXí[iiria v ixáv . Mert nem 
értette-e minden olvasója az attikai feliratoknak a következő szó
lamokat : o t í i EVÍXÍOV á v S p a c , o'íSs evíxwv ;r a Y x p á 11 o v, 
hogy az első felirat férfiak versenyében nyert győzelemről, a 
második pedig: pan/craíitw-versenyben kivívott diadalról emléke
zik meg. Homeros S 271: opiosaov ááatov STOYÓ? őSwp-ban a 
o p x o v £ 10"f ó c S 8 a t o ? alatta értetődik. így mondja Home
ros 0, 39: vwÍTepov Xé'/oc, áDrwv xooptSiov, t ö (j,év ot>x av SY<*> (*•&<[> 
ó[iúaai[u és T̂ 585 : Y 9 t t ^ ° X o v stvoaÉYátöv ^voík. A magyarban 
«törvényt ülni», «széket ülni» hasonló összevont kifejezés. 

Y) AZ acc. a cselekvés sajátos formáját, módját emeli ki Itatá
sosán. Pl. a magyar «tejjel-mézzel foly»-nak megfelel a szanszkrit
ban madhu pavate (Somáról mondják) ghrtam argati = vajjal foly. 
A görögben: zbp ócpőaXpioíai ő s S o p x w ? (t, 446) és 7, 203: 
ev&a |xévo<; T IVSÍOVIS? £<pé<rcaaav. 

E példák egyszersmind mintegy szemléltetik az adverbialis 
acc. keletkezését. Meg kell jegyeznünk, hogy a költő a nyelv szel
lemében ennek nyelvalkotó munkáját folytatja. Az a valódi költő, 
ki úgy hasonltja magát a népszellemmel, hogy képekben, fordula
tokban a nép szellemében bírja a nyelvet gazdagítani. 

Lássunk egynéhány példát. Ha Homeros h. ad Ap. 380 elő
fordul: 7rpopéstv xaXXíppoov 8 Stop, Aisch.-nál mar Pr. 
370: Totóvős Tixeeöc i^avocCéast. ^óXov, sőt Persse 608: -fraX-
XOÓOYJC Bíov. Pindaros 0. VII, 50 : TTOXÓV 5 a s ' / p o a ó v Theo-
kritos XX, 14: xai xi a s o a p ó ? xai aoBapóv \L £YsXa|sv, mely 
helyet León Renier*) híven akarván visszaadni, így fordít: elle 
me rit au visage, et son rire dedaigneux releva les coiüs de sa 
bouche. A o s o a p ó í - ó r t kénytelen egy egész mondatot hasz
nálni. Durván fordítva: fogat mutatni kaczagva. En így adnám 
vissza: «Grúnynyal nevet szemembe, hogy foga is kicsillant)). íme, 

*) Oeuvres de Theocrite, trad. en framjaís par M. León Benier 
Paris 1847. • ., , V 
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a görög költő a nyelv szellemében alkot egy fordulatot és más 
nyelv körében máskép kell ugyanazt kifejezni. Mert pl. Euripides 
Alc. 773: t í a e-|i v ö v xa i r c scppov ixóc (3 X é 7c s t. ? igy volna ma
gyarul helyesen visszaadva : «Komoly gond miért ül homlokodon». 

Mind eme és a hasonló fordulatok lényege abban áll, hogy 
az átható ige mélyebb szellemi jelentést nyer, de az eredeti von
zat a nyelvtudatban érintetlenül megmaradt. 

2. Az idő és tér accusativusa. A tárgyi acc.-ból bontakozott 
ki, mire a benső tárgy accusativusának is lehetett befolyása. 
Kitűnő példákat hoz föl Delbrück. Ha kiindulunk a következő 
két mondatból: Homeros C 295 : evfra xa-ö-sCó ŝvo? | i s i v a i ypóvov 
és Livius: V, 52: fiamini Diali noctem unam manére extra urbem 
nefas est: a (ASVW és maneo igéknél átható értelmű használatában 
még tárgyi accusativust találunk, de már az időmeghatározás lap
pang. Az accusativus az emancipatio utján van. Mert mi a hatá
rozói acc. egyéb, mint az átható ige vonzata alól emancipált acc. ? 
Pl. Homeros F. 157: -uoq] §' ápicpí YOVOIIXÍ TTOXÓV ypóvov aXfsa 
T i á a ^ s t v : ajjiévü) helyett a íz á a % oo a maga külön tárgyi von
zata miatt szabadon bocsátá a lekötött accusativust és ez határozói 
értelmet nyert. így a latinban: Trója decem annos oppugnata est. 
Ha a szanszkritban: gátam jlva caradah = éljen száz őszt vagy 
jobban: érjen száz őszt, voltakép a belső tárgy acc. lappang; mert 
oly ige mellett használtatik, melynek belső tartalmával a főnév 
rokonságban áll: a következő mondatban: tisró rátrir dlksitah 
syát = legyen három éjen át fölavatott, az as ige mellett az acc-
nak semmi összefüggése nincs a diksita-y&l. De ha mélyebbre 
hatolunk, lappang az éjjeli beavatás fogalma. 

Igen de Panc. 165 : etavanti dináui tvadiyam ásít •= oly sok 
napon át volt a tiéd, már teljesen előttünk áll az acc. temporis. 
A latin decem annos natus-ban a szanszkrit vrddha (nőtt, nagyob
bodott)-nak megfelelő szót keres Delbrück és így értjük a kife
jezést. 

Homerosnál már lépten-nyomon megtaláljuk ez emancipált 
accusativust. PL T 157: STCSÍ OOX oXíyov y p ó v o v' látat, cpóXoíu? 
w 139; svö-á xai 'q^azíf] fj.év ócpaíveaxsv (léfav IOTÓV, v ó x t a c 
3' áXXósaxe. Ki érezné e mondatokban a tárgyi accusativust f 

A tért kifejező acc.-nál hasonló jelenséget találunk. Lássuk 
Delbrück kitűnő példáját: TB. (Taittirya Brahmana) I, 3, 6, 3 : 
saptadaca pravyadhán ajim dhavanti == versenyt futottak 
(dhavantí = •ö-éw-'&sóoô aL) tizenhét lőtávolra. Itt a sapta daca 
(17) pravyadhán (lövés) == a mennyi utat tizenhét lövés tesz, 
annyi utat futottak versenyt. A magyarban: versenyt futottak 
100 lépést tökéletesen megfelel a fentebbi kifejezésnek. A fen
tebbi példa mellé állítsuk csak () B. (gatapatha Brahmana) v. 
1, 5, 13: saptadaca pravyadhán pravidhyati: ő tizenhét lőtávol-
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ságra lő és a benső tárgy acc.-át megtaláljuk, mert vyadh: lőni, 
találni stb. egy tő a pravyadha-yal. 

A görögben a fentebb már idézett hely Homeros y, 71 : 
7cóSev Tikéed-' óypá x é X s u $ a-ban Delbrück még benső tárgy 
acc.-át látja, de ']» 529: XSÍTUST' ayaxXséo^ MsvsXáoo Soopó? 
i p ö) 7] v-ban a SoopócEp to r jv : egy hajtásnyira (hajtódárda-
hajtásnyira) már teljesen emancipált acc. van. Hdt. I, 3 1 : a-ca-
8 í o o Q jrévT£ xat tsaaspáxovTa S t a x o f x i o a v T s ? áuíxovTo é? tö 
tpóv, még a S t axo jAtaavTe? proepositiójának hatását érezzük, 
mint Herodotosnál gyakran megőrzik az összetett szók alkatele
meik vonzatát vagy legalább jelentését. De már ugyancsak Hdt. 
VI, 119: íitéy^ew Ssxa xaí ÖITJXOOÍOOÍ; a T a S t o o ? : az emancipált 
acc. spatii-t megtaláljuk. így a latin abesse, distare mellett: Cíesar 
milia passuum tria ab Helvetiorum castris castra ponit. A kiterje
dést jelentő igékből származott adj. vagy az ily igékkel rokon 
jelentésű adj. szintén acc. spatii-véi jár. Pl. quindecim pedes latus. 
Mindenütt észrevehetjük az átvitel útján történő emancipatióját 
az acc.-nak. Pl. Eám. 1, 91, 29 : babhüvahi sama bhümi: samantát 
pancayojanam: lőn pedig a föld lapálylyá mindenfelé Sí yojana-
nyira (jugerum). Ha e mondatnak cselekvő szerkezetet adunk: 
a sama = egyenlő = aequalis-höl igét alkotva, így fordítanék: 
aequavit terrae quinque jugera, Látni az átvitelt a babhuva sama: 
aequalis facta-ra,' 

Lássunk még egy jellemző példát. Mhbh. 1, 153, 40 : 
nigrhya t á . . . cakarsaha tasmád decadhanűsyástau => megragad
ván azon helyről, nyolcz ölnyire meghurczolta: itt dhanumsi astau 
(prostratam ab hoc loco traxit octo- cubita) teljesen emancipált 
acc. spatii. E mondat görögül így hangzanék: éXwv ős aoröv... 
síXxs ÓXTCÓ ó p Y ^ t á s . Az időt és tért jelentő határozók is ekként 
magyarázhatók, mint svvrjjjiap, 7ravTf]|jiap, vóxTcop, de ezek
ről alább. 

3. Czélt kifejező accusativus. Ennek gyökere legmélyebben 
nyúlik az indog. ősnyelvbe. A megyek, indulok, érkezem: szóval a 
mozgást jelentő igék megkívánják a kiegészítést, mondhatni a 
szükségképi, a valódi accusativust. A szanszkritban a gam, i, ya és 
ni (megy, vezet), az A vestában (a zendben) jas, a görögben: 
í xv£0 [ i a i , txávco, Txw, a latinban: advenire, pervenire, ire, 
obire, devenire, advolare az irányt, a czélt jelölő acc.-sal járnak. 
A városnevek ismert szabálya a hová ? kérdésre itt leli magyaráza
tát. A költői használat a helyet jelölő köznevekre is kiterjesztő ez 
acc.-t. (Verg. devenere locos.) Az átvitel számos. Egyáltalán ép az 
a jelentősége van a psychologiai mozzanatnak a nyelvben, hogy 
az átvitel, az analóg használat az eszmetársítás útján mindig 
kijebb terjeszti ki az egyes állandósult kifejezésekben nyilvánuló 
formákat. Pl. A szanszkritban nem csak yati, gamati, nayati divam 
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(égbe), samudram (tengerbe) dégam (egy vidékre), de gravas (hír
névre) amrtatvam (halhatatlanságra) megy, jut, vezet is előfordul. 
A localis jelentés átvitt szellemi jelentést vesz föl. 

Jellemző példa: tav ubhav adhamam támö nayati = ambo 
ad intimas tenebras ducit, már a czélpontot egészen szellemiesebb 
felfogással állapítja meg. De a zendben előfordul: yap nairlka 
upaspuprim jasap = ha egy nő teherbe esik. Ilyen a latin
ban : pessum dare, abire, ilyen az infitias ire. Állandósult: 
domum, rus. 

A görögben az ariai használat teljes mérvben feltalálható. 
Homeros használatáról La Kochel) szól. 

A íxávio előfordul személyt jelentő név acc.-sal: A p vj z TJ v, 
Tir]Xé(ia^ov, Ald-íoTzcíQ, [A7]xép a, {JLVTjaT̂ pa?; elő helyneve
kével : 'Apfoc , TpotTjv, VOXDJJLT:OV, o apavov , f 7] v, rc T o X i-
sftpov, vijGov, S i ó d a t a; de elé ily szavakkal is : yo óv OLTÓ., 
e p ?' a v \> p w rc w v, T á v s í a i o , 7i s í p a $' 'tx/jac; elé ^ P 7] v, 
Y^pag-sal is. Az állandósult kifejezésekkel rokon kifejezésekre 
lett átruházva e vonzat, így SóojJtou, s p ^ ö j i a i , (3 a í v w, 
v s o p i . Homeros H 363: xtr^a-ca S' 8ao' áYÓ{X7jv s£ 'Apfsog 
^{iitepov Sco-ban a Sw (pux) már tiszta határozói jelleget ölt, holott 
az áfó[i7]v czélját jelöli meg. íme, ép úgy átcsap a czéit jelentő 
acc. is a határozóba, mint az időt és tért jelentők. 

1) Der Akkusativ bei Homer 92. és köv. lapjain. 
(Vége következik.) 
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