
Az ,osszevont mondat' modern szempontból. 
i. 

A mélyrehatóbb és reálisabb újabb körültekintések következ
tében, mint minden tudományág terén, a nyelvtudományban is 
több régi kérdés került elő mint olyan, a melynek újabb, helye
sebb megoldását kell keresni. 

Ezek közé tartozik az ú. n. «összevont mondat* is, a melyet 
újabb időben helyesebben kezdtek fölfogni és taglalni. Nemcsak 
Németországban fejtegették e kérdést új szempontból, még pedig 
valójában a nyolczvanas évek óta, először KBEN, a «jeles mondat
vizsgáló » (v. ö. Nyr. 17:344), utána egy jó gondolkozó fő, GUSTAV 
BURGHAUSER; hanem nálunk is már jóval előttük, reálisabb ala
pon ügyesen érintette a kérdést párszor éles itélő tehetséggel és 
eredeti gondolkozással biró tudósunk, BRASSAI. 

Ezek az újabb, reálisabb taglalások elfogadhatóbb elméletét 
adták a nevezett mondatnak, illetve legalább két csoportjának. 
A kérdést azonban csak részben oldották meg, nem merítették ki 
teljesen, s az újabb elmélet reális volta daczára sem terjedt még 
el eléggé Németországban sem, nálunk meg visszhangra sem igen 
talált. Eddigelé tudtommal csak a kolozsvári egyetem magyar 
nyelvészet-tanára vett tudomást róla úgy, hogy reflectált is rá; 
csak ő igyekezett újabban magyar mondattani előadásaiban az 
,összevont mondat' kérdését az újabb, a valóságnak megfelelőbb 
elmélet szerint tárgyalni s közelebbről megjelent magyar-nyelv
tani kézikönyvében (II. köt.) az iskolába is bevinni. 

Pedig a szóban forgó mondat, illetőleg mondatcsoport több 
tekintetből megérdemli, sőt kivánja az újabb és körültekintőbb 
vizsgálódást és taglalást. Nevezetesen nemcsak t u d o m á n y o s 
é r d e k s ezzel kapcsolatban fölmerülhető psychologiai, logikai, 
grammatikai szempont, de g y a k o r l a t i é r t é k és pedig ennek 
körében didaktikai ok, meg stilisztikai és rhetorikai szempont is 
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értékessé teszi e mondatcsoport újabb taglalását, sőt egyenesen 
sürgeti. 

Ugyanis t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l az újabb tagla
lások, KERN és BURGHAUSER fejtegetése s részben már BRASSAI 
érintő megjegyzései után is az ((összevont mondat» névben kife
jezett elmélet, főként psychologiai alapon, helytelen; BRASSAI sza
vaival élve «az az összevonás csak chimaera». G y a k o r l a t i 
s z e m p o n t b ó l meg főként didaktikai okból fontos e mondat
csoport vizsgálása. Ugyanis a külömböző nyelvtanokban (és érte
kezésekben) idevonatkozólag külömböző czímekkel és definitiókkal 
találkozunk, a mely utóbbiak ha ,összevont' (illetve ,összehúzott') 
mondatra vonatkoznak, a mint általában arra szoktak, hol tágabb, 
hol szűkebb körűnek állítják oda ama nevezetet. Ennek megfelelő-
leg, hol csak az efféle mondatokat látjuk összevontaknak nevezve: 
,Most harag és nagy bú forog elméjében' (SZINNYEI) hol az ilyene
ket is : ,Sírt a király, de még jobban a királyné' (KALMÁR) ; hol csak 
az ezen utóbbiféléket; hol pedig, bár ritkábban, emilyeneket is : 
,(Ah) ha nézlek és ha hallak, szívem elvész bánatában (HALÁSZ ért. 
az ,és' kötőszóról, Nyr. VI.). De meg az elsők közt is akárhányszor 
csak a «több» alanynyal és «egy»állítmánynyal bírókat meg ezek for
dítottjait tekintik összevontaknak, s nem egyszersmind azokat is, a 
melyekben más mondatrész, vagy más mondatrész is «többszörös*). 
Aztán, míg némelyek az összetett mondatok közt tárgyalták és tár
gyalják e mondatokat, és pedig általában a mellérendelt viszonynál, 
addig mások részint az egyszerű bővített, részint a mellérendelt 
összetett mondatok közt szólnak róluk. Végre ezen eltéréseken és 
ingadozásokon kívül, a melyek a tanításnál nehézséget okoznak, 
s a melyeket épen ezért helyesebb alapon épült egységes tannal 
meg kellene szüntetni, tekintetbe veendő a többó-kevésbbé hely
telen alapon álló s a hiányos és fogyatékos tárgyalás alapján nem 
€gy esetben csütörtököt mondó mondatelemzés is, a mely néze
tem szerint az összevont mondat elméletének lehetőleg teljes tisz
tázásával nagyon meg lenne könnyítve. 

így állván a dolog, nem lesz fölösleges a szóban levő mon
datot, illetve mondatcsoportot modern szempontból és behatóbban 
taglalnom. Erre az elébb jelzett körülményeken és tekinteteken 
kívül még a következő okok is ösztönöztek. 

Egyszer az, hogy — mint ismeretes, — a nyelvtan többi 
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részében is, de különösen a mondattanban több ,flosculus' vanr 

a mely a modern nyelvtudomány előtt nem állja meg a maga 
helyét; újabb, helyesebb megoldásra vár vagy teljesen elvetendő. 

Aztán mert modern szempontból épen e kérdés eldöntése 
nézetem szerint nem csekély jelentőségű. Ebben ugyanis a STEIN-
THALtól inaugurált új-grammatikus iskolának az egyik elve a psy-
chologiai nyomozódás nevezetesen érvényesül, s így ama modern 
elv, mely szerint a mondat-elemzésben az eddigi logikai álláspont
tal szemben a psychologiainak lehet igaza, a nyelvtannak és a 
logikának távozniok kell egymástól, első sorban nyer támogató-
bizonyítékot. 

Továbbá e kérdés tisztázásával mellékesen nem egy mondat
tani fogalom is tisztázódik (a mondat s a hiányos és rövidített 
mondat fogalma is), s a mondatok határkérdése és a vele kapcso
latos központozás (interpunctio) tekintetéből is tekintetbe jöhet e 
mondatok újabb taglalása. 

E taglalás már csak annál a körülménynél, illetve azoknál az; 
okoknál fogva is tekintetbe jöhet, a melyek BALOGH PÉTERnek ,Az 
ige szereplése a mondatban' czímü értekezésében (Nyr. XVII.) 
kifejezést nyernek. E képzett fő alapos ítélete szerint — a melyet 
találóbb idézhetés végett részben kissé összébb vonok, részben kissé 
általánosítva alkalmazok — ha a mondatra vonatkozó irodalmun
kat tekintjük, első pillanatra két dolog ötlik szemünkbe. Egyik ez 
irodalomnak mennyiségileg is szegényes volta; másik pedig a 
mondat általános sajátságai vizsgálásának hiánya. Eégibb nyelv
tanaink az alaktanon kívül alig ismertek egyebet. Az újabbak 
kiemelik a mondat fontosságát, sőt ma már az elemi anyanyelvi 
oktatás az alaktant is mondattani alapon adja elő, a mi bizonyára 
helyes és nem kicsinyelhető eredmény. Csakhogy ez eredmény csak 
részben saját munkánk gyümölcse; aztán még mindig nem ad tel
jes és világos képet a mondatról. Önálló vizsgálódásaink maguk is 
csak egyes konkrét esetekkel foglalkoznak, de ezeknek a konkrét 
jelenségeknek összefüggését nem vizsgálják. A mondat általános 
sajátságait csak egyedül BEASSAI vizsgálta. Pedig mindenekelőtt 
a mondatnak némely általános tulajdonságát kellene tisztába 
hozni, mely nemcsak a magyar mondat sajátsága, hanem minden 
mondaté. Csakhogy az a baj, hogy efféle kérdések tisztázását mi 
rendesen külföldi tudósokra bízzuk s csak a kész eredményt sze
retjük átvenni (Nyr. 17 :294—295.). 
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Ilyen körülmények mellett valóban kivánatos volna, hogy má
sok is hozzá szólnának a mondattani kérdésekhez, különösen a még 
nem tisztázottakhoz, meg a melyekről helytelen elméleteink vannak; 
hogy igy a kérdések ,tárgyilagos megbeszélésével' mondattanun
kat újabb, a valóságnak megfelelőbb alapra fektetnök. Hiszen mint 
BALOGH PÉTBE helyesen hangsúlyozza, ,nem csak tudományos, 
hanem gyakorlati érdekek is követelik a mondat elméletének 
[mondjuk általánosabban, a mondattani kérdések elméletének — 
E. L.] alaposabb és tüzetesebb megállapítását. Mert ha az anya
nyelv tanulásának a helyesíráson és olvasáson, meg jó stíluson 
kívül egyéb haszna is van, az bizonyára a beszélés mesterségének 
megértésében, öntudatosságában lehet. Ezt pedig nem a gramma
tikai alakok registrálásával, hanem alapos mondattani alapon 
nyugvó tanítással érhetjük el. Mondattani alapon tanítunk most 
is, csakhogy ez az alap, úgy a mint most van, még sok javításra 
szorul. De idegen nyelvet sem lehet elméleti úton, a hogyan mai 
nap iskoláinkban tanítni kell, sikerrel tanítani, ha a tanítvány 
nincs tisztában a beszélés mesterségével; ha már akkor, mikor 
idegen nyelvet kezd tanulni, nincs tisztában a mondatalkotás 
lényegével'. (Nyr. 17:443.). 

Aztán e tekintetben, a mondattani kérdések tisztázására, az 
is ösztönzésül szolgálhat nekünk, hogy a külföldtől is elismert nyel
vészetünk az ottani nyelvtudományt e téren is nem egy tekintet
ben előzte meg (míg több kérdésben tartott vele lépést úgy is, 
hogy tőle függetlenül jutott ugyanarra az eredményre). így épen 
tárgyalandó mondatunk taglalásában is. Ugyanis, hogy a bevezető 
sorokban mintegy odavetett nyilatkozatomat világosabbá tegyem 
és indokoljam, mielőtt legalább német földön, a nyelvtudomány 
klasszikus földjén, hangsúlyozta volna valaki tudtommal az ,össze
vont mondat' névvel jelölt elmélet helytelenségét vagy legalább 
fölöslegességét, nálunk BRASSAI, a magyar mondattannak még 
mindig nem eléggé méltányolt művelője, már elitélte és tönkre 
tette e tant. 0 t. i. már 1847-ben, KERN előtt 36 évvel kimondja, 
hogy az afféle mondatoknak, mint ,ich sitze und schreibe' meg
értésére az a magyarázat, melynél fogva ezekben két vagy több 
mondat van összehúzva, épen nem szükséges. (Okszerű vezér II. 
Kolozsvár 1847, 162.). 14 évvel pedig ugyancsak KERN előtt az 
összevont mondatnak legalább most látott fajáról pár oda vetett 
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«lmés érvvel már meglepően kimutatja, hogy a rá vonatkozó elmé
let nem állja meg a maga helyét. («A módszer»-re vonatkozó 
III. akad. értekezésében 1869.) 

Visszatérve okainkra, kitűzött thémánk taglalása végül tán 
azért sem lesz fölösleges, mivel BRASSAI érintő megjegyzéseit 
mintha nem igen ismernék, KERN és BURGHAUSER fejtegetései pedig 
még kevésbé lehetnek sokak előtt ismeretesek. Aztán ezek az 
újabb taglalok, mint említettem, a kérdést nem merítették ki tel
jesen s csak részben oldották meg. Természetesen, mert nekik 
teljes kimerítés és teljes megoldás nem is volt czéljuk. Ok t. i. az 
összevont mondatnak csak közönségesen ismert fajára reflektáltak. 
BRASSAI ott is csak arra szorítkozott, hogy az eddigi elméletet félre
vesse, illetve hogy ezen elmélet helytelenségére rá mutasson, s 
arra is csak mellékesen és érintve, jegyzetben. KERNnek is túl
nyomó részben inkább csak ez elmélet tarthatatlanságának kimu
tatása volt a czélja. BURGHAUSER meg szintén csak szűkebb körben, 
inkább egy szempontból, a psychologiaiból, vizsgálta e mondato
kat, így egyik sem csoportosította minden fajukat és nem vizsgálta 
az ,összevonáson' kívül más tekintetekben is, csupán még gram
matikaiból egy kevéssé, s ebből is csak azt a fajt, a mely közön
ségesen ismeretes. 

Én az összevont mondatok kérdését teljesen ki szeretném 
meríteni s teljesen megoldani. E czólból az idevonatkozó irodalom
nak minél behatóbb figyelembe vétele s kissé alaposabb vázolása 
után tekintetbe venném mindazokat a szempontokat, a melyek 
idevonatkozólag fölvethetők. Mint ilyenek, nézetem szerint bár
mily grammatikai kérdés, különösen mondattani kérdés tárgyalásá
nál legalább mindazok tekintetbe veendők, a melyeket a szóban 
forgó mondatokra nézve hangsúlyoztam. E tételt alkalmazva én 
az összevont mondat megkülönböztethető fajait a következő szem
pontokból, illetve a következő tekintetekben vizsgálnám. A) Tudo
mányos szempontból. Es pedig itt a) az ,összevonás' tekintetéből 
(mondhatók-e e mondatok összevont mondatoknak? stb.); b) gram
matikai tekintetben. B) Gyakorlati szempontból, még pedig a 
didaxis, stilisztika és rhetorika szempontjából. — Aztán e kereten 
belül az A)-nál, s ott is különösen az a) alatt tekintetbe venném 
mind a logikai, mind a psychologiai álláspontot, s a mennyiben 
lehetséges, a nyelvtörténétet is. 
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Ezúttal azonban, mint a czímben is kifejezni igyekeztem 
(nem: ,az összev. mondat tárgyalása', hanem csak: ,az összevont 
m. modern szempontból'), csak a főbb pontokat tárgyalom, a 
melyek a grammatikában tekintetbe jönnek, s a melyek alatt az 
eddigi idevonatkozó elmélet helytelenségét és tarthatatlanságát 
tán teljesen kimutathatom, az újabb és helyesebb elméletet tán 
kiegészíthetem, illetve teljesebbé és könnyebben hozzáférhetővé 
tehetem, hogy a mi nyelvtudományunkban is a régi elmélet 
helyét ez váltsa fel, s tankönyveinkbe és így az iskolába is ez 
menjen be. E czélból itt az i r o d a l o m v á z o l á s a u t á n csak 
a z , ö s s z e v o n á s ' t e k i n t e t é b ő l , g r a m m a t i k a i t e k i n 
t e t b e n , m e g a d i d a x i s s z e m p o n t j á b ó l tárgyalom e 
mondatokat. A grammatikai tárgyalásnál is a jelentéstani tagla
lást, a mely e mondatoknál az iskolában úgy sem jön tekintetbe, 
ezúttal mellőzöm. Ebben a tekintetben, valamint stilisztikai és 
rhetorikai szempontból alkalom adtán másutt szándékozom tár
gyalni e mondatokat. A mi az a l a p o t illeti, a melyre helyezke
dem, ez a modern nyelvtudománytól hangsúlyozott psychologiai 
és nyelvtörténeti alap, a melyek közül, hogy amaz több kérdés 
taglalásánál túlhajtott, tudom, s így e tekintetben is óvatos lehet
tem. Tehát ama pontok alatt, erre a kettős alapra helyezkedve, 
törekszem a kérdést az ú. n. újgrammatikus iskola szemüvegén át, 
a psych. szempontnak e kérdésben az eddiginél kissé még alapo
sabb értékesítésével modern tudományos alapon fejtegetni s így 
ezen iránynak mondattani téren még aránylag nem sok munkáját 
csekély erőmhöz képest valamicskével gyarapítani. Természetesen 
új úton járni, még ha részben vert is az az út, nehéz, különösen, 
ha nem régóta ismerjük a viszonyokat. így jóakaratú törekvéssel 
is tévedhetni egyben-másban. 

Az eddig elmondottakhoz itt a bevezetésben még a követ
kezőket. 

Miután általános nyelvészeti kérdéssel van dolgunk, termé
szetesen nem szorítkozhatom csak a magyar összevont mondatra, 
hanem más nyelvek így nevezett mondatára is tekintettel kell 
lennem. E végett a magyaron kívül különösen a németből kell 
idéznem, s innen aránytalanul sokat, mivel, mint látni fogjuk, 
német földön állíttatott föl mai alakjában az eddigi elmélet s ott 
nyert első és legrészletesebb kifejtést. E két nyelv mellett a görög-
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bői és latinból, meg az angolból fogok még példákat fölhozni. 
Másokból, a melyeknek grammatikai irodalma csak másodlagosan 
szerepel e tannál, vagy nem is szerepel, fölöslegesnek tartom 
idézni. 

A nyelvtörténeti alapra nézve még azt kell jeleznem, hogy 
ennél, a mennyiben lehet és kell, inkább csak a magyar nyelv
történetre szorítkozom; a többi nyelvek történetét csak esetleg 
érintem s akkor is csak a németét és a latinét. 

Még csak annyit, hogy az összevont mondatnak, mint az 
eddigiekből is következtethetni, s mint legalább részben bizonyára 
ismeretes, nem csak egy faja van, az, a melyet közönségesen isme
rünk, hanem több. Csakhogy ezt nem szokták kiemelni. Ha élnek 
is némi megkülönböztetéssel, persze inkább csak a régibb, alapo
sabb német tárgyalók, azt a szerint teszik, hogy a ,közös rész' (der 
gemeinschaftliche Theil), ,az összevonás alapja' (Grund der Zusam-
menziehung) csak egyszerű mondatrész (alléin ein einfacher Satz-
theil), vagy egy egész mondat (ein ganzer Satz), és hogy az össze
vonás nemcsak mellérendelt mondatoknál fordul elő, hanem 
néhány esetben alárendelt mondat is vonódik össze főmondatával 
(v. ö. pl. a HBYSE-féle grammatikákat). Én e megkülönböztetéseket 
sem hagytam tekinteten kívül, s lehetőleg ezek sorrendjét meg 
kívántam tartani, hogy annál könnyebben összevethető legyen 
dolgozatom ama több csoportról szóló tárgyalásokkal. Azonban 
czélszerűbben igyekeztem csoportosítani. Első sorban a t y p i k u s 
k ü l s ő f o r m á k a l a p j á n s nem a hypothetikus ,közös rész' 
minősége, meg a mellé- vagy alárendeltségi viszony szerint. Ezek 
közül az elsőt csak kevésbé értékesítettem, az utóbbit meg csak 
másodsorban. így az együvéhozhatókat együvé hozva, az összevont 
mondatnak minél gazdagabb irodalmában 3 typikus főcsoportot és 
így 3 fajt különböztethettem meg. Nevezetesen, a j afféle mondato
kat, a minő a fennebb (281. 1.) idézettek közt ,Most harag és nagy 
bú forog elméjében', meg a minők ezek : A nap melegít és világít 
(SZVOE.), Könnyeket és jajkiáltást küldöttünk az égbe (EIEDL) stb. 
b) Afféléket, a minő az ott idézett ,Sirt a király, de még jobban a 
királyné'; aztán ezek: Du warst mit ihm in Paris und ich mit ihm 
in London (KERN) ; Sie waren, wie wir allé, sehr erfreut darüber 
(HERLINÖ) ; Er spricht wenn gleich sehr gelehrt, doch sehr unver-
stándlich (BECKER). C) Afféléket mint a minő a HALÁSZ értekezésé-
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bői idézett, (Ah) ha nézlek és ha hallak, szívem elvész bánatában; meg 
Da wir ihn kannten, so wollten wir ihn weder lobén, noch konnten 
wir ihn öffentlich tadeln (KEEN). — E csoportokat nézve, az a) alatti 
csoport az ö s s z e v o n t m o n d a t k ö z ö n s é g e s e n i s m e r t 
f a j a ; a b) alatt mint látjuk, olyan ö s s z e t e t t mondatok jön
nek elő, a melyeknek egyik vagy több egyszerű mondata eddigi 
általános felfogás szerint e l l i p t i k u s ( h i á n y o s v. k i h a g y á 
sos) ; a c) alatt végűi azok a j e l l e m z ő t ö b b s z ö r ö s e n ösz-
s z e t e t t m o n d a t o k szerepelnek, a melyekben általában egy 
főmondathoz két v. több mellékmondat, vagy forditva egy mellék
mondat két vagy több főmondathoz tartozik. E csoportok közül 
a b) alatt jelzett mondatok a mi nyelvészeti irodalmunkban általá
ban, túlnyomólag ,biányos' és ,kihagyásos mondatok' név alatt 
fordulnak elő, nem különböztetve meg és nem különítve el a 
többi «hiányos* és «kihagyásos* mondatoktól. (Ld. pl. SiMONYinak 
«A magy. kötőszók» ez. művét a «kihagyások)) alatt és «A hiányos 

mondat»-ról szóló értekezését a NyK. 25. köt.) A c) alatt jelzettek 
meg még ritkábban találhatók nálunk ((összevont mondat» név 
alatt. Jóformán csak HALÁSZ fennebb idézett értekezésében meg 
DANIELOVICS ELÁLMÁNnak ,A mondat' ez. dolgozatában (zombori fő-
gymn. 1886/7. évi értesítvénye); ezek közül is amabban csak az 
első esetre, emebben tulaj donkép csak a másodikra. Efféle pél
dákkal általában csak a ((többszörösen összetett mondatok)) közt 
találkozhatni nyelvtanainkban, az itt szóban levő tekintetben, 
hogy t. i. ezek összevont mondatok volnának, nem különböztetve 
meg a többi többszörösen összetett mondatoktól. Különben a 
németeknél is az újabb időben csak az a) alá sorozott mondatok 
jönnek elő általánosan mint ,összevont' mondatok; a b) alá 
vehetők csak ritkábban; a c) alá sorozottak ma ott sem. A régibb 
nyelvtanokban azonban, különösen a nagyobbakban, ott a két 
utóbbi csoportba sorozottak is összevont mondatokként tárgyal
tatnak. E csoportokat egyszerű hivatkozás végett, meg esetleg 
kevésbbé találó kifejezések helyett egyszerűen csak L, II., III. cso
portnak nevezem (a felvett sorrendnek megfelelően) s dolgozatom
ban rájuk egyszerűen így hivatkozom. Közülök didaktikai okból 
természetesen főkép az I. érdekelhet s ezért az én dolgozatom is 
első sorban az ezek összevont voltát tanító elmélet ellen irányul. 

Most, mielőtt a tulajdonképeni tárgyalásba bocsátkoznánk, 
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hogy az összevont mondat kérdésének képe annál világosabb és 
tisztább legyen, s hogy az eddigi elméletet, j illetve ennek változa
tait körülményesebben ismerhessük meg, hadd lássuk külön s a» 
szokottnál kissé részletesebben e mondat elméletének történetét. 
Ezt a teljesség s a történeti fejlődés szempontján kívül már csak 
azért sem lesz fölösleges tennünk, mivel már ennek alapján is 
jogosabbnak láthatjuk az új elméletet. Aztán mivel ebből is lát
hatni, hogy a legtöbb grammatikai tan, mint sok egyéb, mikép 
származik az ókorból; láthatni, hogy csodálatos módon akkori 
egyszerűbb alakjában esetleg inkább elfogadható, s hogy nemze
dékről nemzedékre öröklődvén, nem igen tudunk szabadulni alóla-
még napjainkban sem, a mikor pedig helyesebbel cserélhetnők föl. 

* * * 
1. Az összevont mondatnak á l t a l á n o s a n ^ d i v a t o s , el

m é l e t e , mely szerint itt mondatok összehúzásával, mondatössze
vonással van dolgunk, a mennyire utána járhattam, ilyen alak
jában először a németeknél kellett, hogy fellépjen, még pedig a 
múlt század második felében. Azonban csak ilyen alakjában, mert 
mint részben STEINTHAL után*) rájöttem, ezen elmélet a l a p 
j á b a n g ö r ö g f ö l d ö n s z ü l e t e t t , már a rhetoroktól, a kik, 
valamint részben a grammatikusok meg a latin rhetorok és gram
matikusok is, foglalkoztak e mondatokkal, mint bizonyos alakzatok 
példáival. Ezek az írók t. i. az elliptikus figurák közt az I v S s i a 
ill. detractio alatt, vagy e közös czím nélkül is, a C s ö Y (A a és 
ennek fajai (o.uvsCsöfjxévov, érce- ill. érciCeÖY^a, 6rco-
CSOY^SVOV ill. Ó7roCsÖY|A<x, ávteCeÖY^a, [xeaoCeÖYtxa;. 
latin nexum, adiunctio, coniunctio stb.), valamint túlnyomólag a 
oó.XXij<ju<; (syllepsis) alatt is olyan példákat hoznak fel, a, 
milyenek az összevont mondat neve alatt felhozatni szoktak. 
E figurák dennitióját pedig, s így e mondatok elméletét, már ők 
olyan formán adják,**) mint az összevont mondat hívei emezét. 

*) Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Eömerm 
n . a 353. 

**) Ld. Rhetores Graeci, pl. a SpENGEL-féle rec. Vol. I—III . Lips. 
1854—55. QUINTIIÍIANUS pl. a BONNELF. rec.-ban Rhetores Latini minores 
HALM editiójában (1863). Grammatici Latini a K E H - Í . kiadásban. A jelzett 
figurákat többé-kevésbé tárgyalják az idevonatkozó rhetorikai és stilisztikai 
kézikönyvek is, hol több, hol kevesebb példát idézve. Ld. GUSTAV GEEBER: 
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Hogy a dolog szemlélésére először is ama példákból idézzek, 
közöttük általában effélékkel találkozunk, a melyek az összevont 
mondatoknak hol egyik, hol másik csoportjába sorozhatok. 

A) A zeugmára idézve : Πολλάκις έ&αύμασα των τάς πανη
γύρεις συναγαγόντων και τους γυμνικούς αγώνας καταστησάντων 
(ALEXANDKOS rh. SPENG. Vol. III. 35). Vicit pudorem libidó, timo-
rem audacia, rationem amentia (QUINT., BONNELP. reo. II. 120). 
Έγώ λέγω καί συ (ANONYM. SPENG. i. ν. 172.). Sociis tunc arma 
capessant, Edico, et dira bellum cum gente gerendum. Aeneas 
urbe et sociis et classe relicta (Rhet. Lat. min. HALM 48.) 

.Bj Az ά π ο κο ινόϋ-ra : 

και έλίσσετο πάντας Αχαιούς, 
Άτρείδα δε μάλιστα δύο κοσμήτορε λαών 

(HEROD. SPENG. I I I . 94.) 
(Τ^Ασύλληψ ις-re : 

Έγώ καί συ καί ό Νικόλαος βουλόμεθ-α. 
Και συ και δ Φραγκίσκος υπνεϊτε 

(ZONAIOS rh. SPENG. I I I . 171—72). 

Α figurákra nézve pedig a következő definitiókat találjuk. 
A zeugma-va,, a mely tulajdonkép «összekötő alakzat»-ot jelent 
s a mely alatt felhozott példák, mint látjuk, az összevont mondat 
mindhárom csoportját képviselik, ALEXANDKOS rhetor (SPENG., i. h. 
azt mondja: «ezen alakzatnál minden tagot illetőleg (más szóval: 
az összes tagok után •— E. L.) egyszer mondjuk oda a mindenik
hez tartozót, mint ebben az isokratesi példában: πολλάκις... 
(fennebb idézve. A defin. eredetiben: Ιπί τούτοο του σχήματος ποτέ 
μεν καθ·5 εκαστον κώλον έπιλέγομεν το οικεϊον έκάστω' ως Ιχει το 
Ίσοκρατικόν πολλάκις . . . ) Αζ έ π ε ζ ε υ γ μ έ ν ο ν meg (a mely kifeje
zés, valamint a többi zeugma fajok neve is csak arra vonatkozik, 
hogy az ,egyszer kitett rész' hol van) egy ANONYMUS szerint (SPENG., 

Vol. I.) az, mikor «δύο ή τρίσιν όνόμασιν (két ν. három, ül. több 
névszóhoz, azaz alanyhoz, v. ö. e kifej.-re SIMONYI M. Ny. 1:37) 
ή και πράγμασι (vagy mondathoz) μίαν επάγης λέξιν συμπληροτι-
χήν (egy kiegészítő kifejezést teszel). Ugyanezt a figurát QUINTI-
LIANUS olyannak mondja: «in qua unum ad verbum plures 

Die Sprache als Kunst. Bromberg, 1871 (503—509) ÓS'VOLKMÍNN : Die Rhe
torik der Griechen und Römer. Leipzig, 1885 (476—478). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI, 19 
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sententise referuntur, quarum unaquaeque desideraret illud, 
si sola poneretur.w (BONNELF. kiad. i. h.) — Az ájrö xo i -
v o ö pedig, a melyre idézett példák, mint előre is láthatjuk, az 
összev. mondat II. csop.-ba sorozhatok, Phoibammon szerint közi 
Xéii<; aitaE, [iiv Xsyopiv/], 7ioXXáxi? vou^évrj xal oovTaooo[xév7] (egy
szer mondatik, de többször gondolandó . . . ) . — Végül a a ó X X TJ-
<|> t Cj a rnely, mint látjuk, inkább az I. csoportbeli összev. monda
tokkal esik egybe, részleges definitiói, a reá felhozott példák és 
etymologiája szerint szintén összefoglalást, belső egybekapcsolást 
jelöl. 

Mint a felhozott példákból és meghatározásokból láthatni, a 
szóban levő mondatösszevonás elmélete tulajdonkép már a görög 
rhetoroknál megvan más czímek alatt, s ez és a németeknél fel
lépő elmélet közt jóformán csak a következő különbségek vannak. 
Amott inkább csak a látható külső forma hangsúlyoztatik. (V. ö. a 
definitiókat és hogy a czímek inkább: zeugma, hypoz.); az elha
gyás s így az összevonás csak ritkábban nyer kifejezést, akkor is a 
czímben (svősia, detractio), vagy csak enyhén (csak: «egyszer 
mondjuk oda a mindenikhez tartozótw ; «unaquaeque desideraret, 
s i . . . , egyszer mondott, többször gondolandó...)), de csak gon
dolandó utólag, s nem hogy olyan teljesebb kapcsolatokból is jött 
létre !) A németeknél meg az ,összevonás' emeltetik ki (v. ö. ,zusam-
mengezogener Satz') s hogy itt két v. több mondatnak egybe való 
változtatása, illetve mondatok összevonása, összehúzása történt. 
(Eredetileg teljes mondatok, nem utólag kellene, hogy azok legye
nek !) így amazok egyszerűbb, helyesebb állásponton vannak. 
Aztán míg amott a definitiók alapján is, meg főként ha a példá
kat nézzük, a mindenikhez tartozónak, egyszer kitettnek hang
súlyozott rész, ige, illetve csak állítmány vagy igenév, addig az 
összevont mondatnál már nemcsak az állítmány, hanem akármely 
mondatrész lehet közös és így csak ,egyszer kitett'. Csak igenévvel 
mint,közös rész'-szel csupán akkor állhat ez, miután itt mondatról, 
nem pedig csak egyszerűen alakzatról van szó, a mikor az az ige
név csak elliptikus állítmány, mint pl. az Aeneis e sorában : Múl
túm ille et terris jactatus et alto (jactatus t. i. itt = jactatus est!) 
Szóval az összevont mondat a ,közös rész' tekintetében tágabb 
körű, mint ama figurák. Mindkettőnek alapja azonban ugyanaz : 
a logikai szempont, a mely ama rhetorok philosophns elődeitől föl 
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•egészen a legújabb nyelvészeti irányig, a psych. momentumot 
hangsúlyozó újgrammatikus iskoláig uralkodott s a mondatra 
nézve a legtöbb tekintetben még ma is uralkodik. 

Az újkori grammatika régibb képviselői, SANCTIÜS (Minervá
jában) és mások csak a középkori latin grammatikát követik; egé
szen a múlt század nyolczvanas évéig ama régi modorban, az emlí
tett figurák alatt érintik mondatainkat. 

így őket csak érintve, a n é m e t e k r e térhetünk, a kiknél 
&z összevont mondat eddig divatos elmélete, mint fennebb jelez
tem, a múlt század második felében kellett, hogy fellépjen. Itt 
még hozzáadhatjuk: a század két utolsó évtizedében, pár philo-
sophus nyelvésznél. 

Ugyanis, ha a német nyelvtani irodalmat nézzük, és pedig a 
tisztán általános nyelvtudományin kívül magára a német nyelvre 
vonatkozót, mivel ezek a müvek érintik közelebbről az egyes 
nyelvtani kérdéseket, a következő eredményre kell jutnunk.*) 

GOTTSCHED kiváló Deutsche Sprachkunstjának mondattani 
része mint még régi divatú syntaxis (csak szófűzéstan), az 
1776-iki kiadásban sem szól különböző mondatokról; így a 
mieinkröl sem. A philosophus nyelvészek közül JOH. WEBNER MEI-
NEEnek 1781-ben megjelent Philosophische und allgemeine Sprach-
lehrejében I. csoportunkat mellékesen még c s a k e g y s z e r ű e n 
m i n t t ö b b a l a n y és e g y á l l í t m á n y , i l l e t v e t ö b b 
á l l í t m á n y és e g y a l a n y n y a l b i r ó m o n d a t o k a t lát
hatjuk érintve (302. 1.) ADELUNG is Deutsche Sprachlehrejében, 
{mint az 1781-ből való első, úgy az azutáni változatlan kiadások
ban is) jóllehet már a mai értelemben vehető syntaxist ad, pár 
•efféle mondatot csak mint több alanynyal, illetve több állítmány
nyal biró egyszerű mondatot érint. (539). Aztán mondatok össze
vonásáról (Zusammenziehung der Sátze) ő már szól ugyan (551.1.); 
de ez alatt a participialis constructiót érti. Az egyszerűbb, iskolai 

*) Segédmunkáim a következők voltak: BENFEY : Geschichte der 
'Sprachw. und orient. Phil. in Deutschland. München, 1869. BAUMER: 
Geschichte der germanischen Philol. München, 1870. AÜG. BOECKH: Ency-
clop. und Methodologie der philol. wissensch., herausgeg. von EENST BRA-

•TUSCHEK. Leipzig, 1877. E. HÜBNER : Grundzüge^ zur Vorlesungen über die 
griechkche Syntax. Berl., 1883. BAHDER repertoriumja és a MEYER-félö 
-Conversations Lexicon. 

19* 
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czélra készült német nyelvtanoknak a szerzői közül pedig pL 
HEINSIUS kézikönyveiben (Neue deutsche Sprachlehre 1801, Kleine 
theoretisch-praktische Deutsche Sprachlehre 1804, s ezek későbbi 
kiadásaiban is) csak annyiban érint szintén efféle mondatokat, a 
mennyiben több alanyuk vagy több állítmányuk van. Ugyan ő a 
,Zusammenziehung der Sátze' mellett ,Zusammengezogener Satz' 
név alatt is szól az előbb jelzett szerkezetről; de csakis arról. 

Ezzel szemben az általános nyelvtanok szerzői közül*) ADE-
LUNG részletesebb művében, az Umstándliches Lehrgebáude der 
deutschen Sprache-ban (1782) m á r az ö s s z e v o n á s e l m é l e 
t é t t a n í t j a az I. csoportba sorozott mondatainkra nézve.-
Ugyanis egy helyt (572. 1.) ezt mondja: ,Allein mit der Zeit lernte 
man die Eintönigkeit und Weitschweifigkeit einer solchen Art des-
Vortrages empfinden, und sich Mittel verschaffen, die Eede abzu-
ándern und abzukürzen, ohne der Verstándlichkeit zu nahe zu tre-
ten. Man lernte zwei Sátze, welche einerley Subject oder einerley 
Prádicat hatten, in einen zu verwandeln, der Feind kain und tödtete 
für der Feind kam, der Feind tödtete'. VATER a Lehrbuch der all-
gemeinen Grammatik besonders für höhere Schul-Classen (Halle, 
1805) ez. kézikönyvében, ha jegyzetben is (153—4.1.), már tanítja, 
— az igaz, még csak egyszerűbb és szelídebb alakban — a diva
tossá váló tant, példáival nemcsak az L, hanem a II. csoportba 
vehető mondatainkat is érintve, s amott nemcsak azt az esetet, 
a mikor az alany vagy az állítmány ,kettő', hanem azt is, a mikor 
más mondatrész az. Az ADELUNG után következők közül meg BERN-
HARDI, kisebb művében, az 1805-ben megjelent Anfangsgründe der 
Sprachwissenschaft-ban, a conjunctiókról szólva ,contrahirte Sátze' 
néven említi futólag, s így mintegy ismerteket az efféle monda
tokat (példája: Vater undfMutter sind gestorben (214. 1. 9), GE. 
MICH. EOTH pedig Anfangsgründe der Deutschen Sprachlehre und 
Orthographie ez. iskolai könyvének legalább a második, 1814-iki 

*) Ezek közt 1781-től, ADELUNG Sprachlehrejének a megjelenésétől, 
1801-ig, BERNHARDI Sprachlehrejéig, az említett MEiNERen kívül JAC. J . 
THOMAS, HASSE, G E . MICHAEL EOTH (REINHOLDIANER), J. G. MEYER, IGNATZ 

MERTIAN és VATER szerepelnek. (V. ö. V VATER : Versuch einer allgemei-
nen Sprachlehre. Halle, 1801. 274 —, és BOECKH i. m. 778. L). Közülök 
THOMAS, HASSE és MEYER műveit eddig még nem kaphat tam meg ; EoTHnak 
sem e korban megjelent munkájá t ; MERTIAN nem érinti mondatainkat. 
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kiadásában (az elsőt 1801-ből nem kaphattam meg) már elég beha
tóan tárgyalja összevont mondatainkat, szintén még csak egysze
rűbb és élvezhetőbb alakban adván ama tant. Nála már nemcsak 
az I. csoportot találjuk taglalva, hanem példákat találunk a II. 
csoportba sorozhatok mellett már a III.-ba vehetőkre is. 

Ettől kezdve a valamennyire philosopháló nyelvtanírók már 
,Zusammengezogene Sátze'-nek mondják mondatainkat, illetőleg 
csak is ezeket illetik azzal a névvel. A participialis constructióra, 
ha használják is olykor, zavarva, a Zusammenziehung kifejezést, 
(pl. BECKER is Schulgr. 1831. 186 *) általában vagy a «Participial-
Constructionw latinos nevet (pl. BOTH i. m. 284. és 404. 1.), vagy 
a ,Verkürzung der Sátze' (pl. már HERLING : Grundregein 28. 1.) 
illetve ,Verkürzter Satz' (pl. BECKER Schulgr. 186) kifejezéseket 
alkalmazzák. 

így tehát a szóban levő ,összevonás' elmélete alapjában 
görög földön keletkezett ugyan, de maga az ,összevont mondat', 
a melynek theoriája ama figurákénál határozottabb logikai alapú 
és tágabb körű, a németeknél, még pedig philosophus nyelvészeik
nél merül föl.**) Bekerülni meg a mai értelemben vehető, a mon
dat különböző nemeivel is foglalkozó syntaxis beköszöntése után 
valamicskével később kerülne be a nyelvtanokba. 

S mi adhatott rá itt is alapot, még határozottabb alapot ? 
Minélfogva merülhetett fel ? És miért nevezhették a szóban levő 
mondatot is ,zusammengezogener Satz'-nak? 

Szerény nézetem szerint, mint fennebb részben már érin
tettem, itt is a logikai szempont érvényesült. Ez egyfelől már ama 
görög és latin rhetorok meg grammatikusok műveiben is adva volt. 
E művek Németországon, a classica philologia hazájában ismere
tesek lehettek és voltak már bizonyára századok óta. Közülök 
különösen a latin grammatika ápolhatta e szempontot, be egészen 
az újkorba. Innen kezdve meg a rajta alapuló, az ő modorában írt 
újabbkori grammatikák. Ezek mellett másfelől maga a logika 
illetve a logikai tanok lehettek befolyással. S e philosophus nyel
vészeknél első sorban ezek. 

*) V. ö. nálunk IMRE S. Magy. mondatt.: ,Mondatok összevonása, 
( = összevont m.), ,A mellékmondatok összevonása' (= rövidítése). 

**) Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy esetleg már megelőzőleg 
logikusainknál is föltalálható az összevonás elmelete I. csoportbeli monda
tainkra nézve, az Ítéletek elemzésénél. 
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Náluk az ,Urtheil' és a ,Satz' teljesen egy, a mint az pL 
BERNHARDI mindkét művében kifejezésre jut. ,Diese Darstellung 
des Urtheils in der Sprache heisst: Satz', mondja. így náluk 
,die Lehre von dem Satze, die Sprache als Darstellung der 
Urtheilskraft betrachtet'. (Sprachlehre 1:316). Ez a szempont 
pedig épen ennélfogva teljes, az Ítélet totális alakjának megfelelő, 
minden mondatrészt kitéve tartalmazó mondatot kivan, illetve 
tesz föl eredetileg, s úgy elhagyásról, kihagyásról és hiányzásról 
beszél ott, a hol psycbologiai alapon nincs hiány. S mivel e szem
pont különben is nagyon szereti az analysist (az analysis hang
súlyozásával is többször találkozni műveikben, ld. pl. BERNHARDI 
Anfangsgr.) könnyen analyzál, a logika szemüvegén át könnyen 
bont föl egy több Ítéletet tartalmazó, de csak egy mondatot tevő, 
egy mondatértékű nyelvbeli kifejezést több mondatra, mire már 
STEINTHAL rámutatott a ,Grammatik, Logik und Psychologie' ez. 
művében (1855. pl. 170 1.). Ehhez járul aztán az is, a mi szintén 
a logikai szempontból ered s az előbbi analysis következménye, 
hogy e nyelvészek legalább VATER- és BERNHARM-tól kezdve a-
kötőszót mondatok (v. ö. VATER: Übersicht des Neuesten, was 
für Philosophie der Sprache stb, 170. 1.), illetve két itélet 
(V. ö. BERNHARDI : Anfangsgr. 121. 1.22. és 123.1. 6.), vagy két 
mondat (V.ö. BERNH. i.m. 211. 1. 9. és 214. 1. 10.), és pedig teljes, 
már t. i. legalább eredetileg teljes (V. ö. BERNH. Sprl. I. 326. és 
BOTH Sprl. 100. 1.) mondatok egymáshoz való viszonya kifejezésé
nek tekintik; azaz olyan partikuláknak, a melyek mondatokat és-
nem szavakat (v. ö. BERNHARDI Anfangsgr. 214. 10.) nem mondat
tagokat (v. ö. BECKER Deutsche Sprl. II. 265. és Schulgr. 136. 1.), 
illetve nem fogalmakat kötnek össze. (V. ö. HERLING : Die Syntax 
der deutsch. Spr. 1839.1. 69.1.) Ennek következtében különösen az 
ú. n. ,syndetisch' (BOTH Sprl. 292.) vagyis kötőszós kapcsolattal 
biró mondatokat összevontaknak vehetik. — Végül, hogy épen a 
,zusammengezogener Satz' névvel illették e mondatcsoportot a 
participalis constructio rovására, tán az a bizonyos rokonság szol-: 
gáltathatott rá alapot, a melynólfogva ez utóbbi mondatnemben 
is ott szerepel a ,közösség' a ,dasselbe' a ,gemeinschaftliches 
Glied' (v. ö. pl. ADELUNG Sprl. 551. és 553.). És pedig nemcsak az 
alany, de egyszersmind az állítmány is lehet az, (v. ö. ADELUNG 
Sprl. i. h.), minélfogva ez a szerkezet a tárgyalás alatt levő mon-



AZ ÖSSZEVONT MONDAT. 295 

datcsoportnak különösen két fajával, azokkal, a melyekben, a régi 
elmélet szerint szólva az alany, illetve az alany és állítmány is 
,közös', közellevő viszonyba jut. így a nevet könnyen alkalmazhat
ják a mi mondataink jelölésére is, miután ama logikai szempont 
szerint ezekben a mondatokban is ,Zusammenziehung' történik, 
mint amaz igeneves szerkezetben, a melyet bizonyára megkülön
böztetésből neveznek aztán ezentúl ama fentebb jelzett nevekkeh 

Hadd lássuk most ez elmélet tovább fejlődését Németorszá
gon ; azután a vele szemben ugyanott föllépett modern oppositiót. 

Az így felmerült, régi alapú elmélet az e század tizes és 
húszas éveiben írt philosophiai irányú német nyelvtanokban már 
csaknem teljesen kifejlődve található. így, azokat érintve, a. 
melyek a jelesebb szerzőktől származnak, a EOTH-Ó után követ
kezők közül pl. a HEBLiNG-éiben, a ki részletesen szól alapos 
műveiben idevonatkozólag, mint különben egyéb mondattani kér
désről is. ,Grundregeln'-jében (Die Syntax der deutschen Spraehe. 
Zweiter Theil. Zweite Auflg. Frkfrt. a. Mein 1827. 41—46. és 
159—193. 1.) már érintve találjuk azon esetet, melyben egyes 
összevont mondatok nem bonthatók két vagy több mondatra; a 
,közös rész'-re már hangsúlyoztatik, hogy egész mondat is lehet s 
így a III. csoport elmélete is már megvan; sőt az összevonás elmé
lete annyira előtérbe nyomult már nála, hogy a ,Beiordnung' első
sorban ,Zusammenziehung', e czím alatt első sorban az ilyen szer
kezeteket taglalja. Másik művében, melynek czíme ,Erster Cursus 
eines wissenschaftlichen Unterrichts in der Deutschen Spraehe' 
(Frkfrt. a. M. 1828. 22—26. és 239—246.) ama fura felbontások, 
fura elemzések már egész könnyedén történnek, minden nagyobb 
megokolás mellőzésével. Új syntaxisában (Die S. der d. Spraehe. 
Frkf. a. M. 1830), pedig még behatóbb taglalást nyer ez elmélet is, 
még makacsabb logikai alapon. Nyilván, mert BECKEE a logikai 
szempontot már a nyelv belső viszonyaira is kiterjesztette s ezzel 
kétségkívül rá is hatással volt. Különben más e közben megjelent
művek közül pl. SCHMITTHENNER ,Uhrsprachlehre'-jében is már leg
alább külsőleg egészen logikai alapon érintetik röviden az össze
vonás. (Csak az I. csoportbeli mondatok összevonása, ,többszörös' 
alany és állítmány hangsúlyozásával). Közelebb jőve, AUG. HEYSE 
művének (Theoretisch-prakt. deutsche Grammatik) legalább 4. ki 
adása (Hannover, 1827. 681—692) az eddigi eredmények alapján 
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áll, systematikusan foglalja össze azokat s néhány pontot részlete
sebben érint, mint az eddigiek. így azt, hogy mikor nem szükséges 
összevonás, hol lehetséges. BECKERnek pedig az ,Ausführliche 
deutsche Grammatik'-jában (II. 1837.), miután előbbi müveiben 
{a) Deutsche Sprachlehre II. köt. Frkf. a. M. 1829. 265—266. és 
417. 1., b) Schulgramm. der deutschen Spr. Frkf. a. M. 1831., 
136. 1.) inkább csak az addigi alapon érintetett, már belső logikai 
alapon taglaltatik az összevonás, mind a többi mondattani kérdé
sek is, s lehetséges vagy lehetetlen volta a gondolatok belső logi
kai viszonyától és logikai értékétől tétetik függővé. Ezzel persze 
mai szempontból, ha az új elmélet álláspontjára helyezkedünk, 
részben épen ellentéte tárgyaltatik egy tényállásnak, hogy t. i. 
ekkor meg ekkor nem összevonás nem történhetik, hanem épen 
ellenkezőleg a szokásos, mondjuk egyelőre ,Összevont' szerkezet 
helyébe nyomatékosság okából teljesebb lép. (Ld. majd alább!) 

Az ezután következő nyelvtanírók közül e kérdésben is az 
ifjabbik HEYSE (K. W. L.) emelkedik ki, a ki atyja Theor.-prakt. 
Deutsche Grammatik-jának új átdolgozásában (II. köt. 1849.) már 
a grammatikai és logikai szempontot helyesebben össze tudja egyez
tetni, s ha jegyzetben is, helyes érzékkel s tudtommal az eddigi
eknél alaposabban érinti (II. 620.) — mert őt a logikai szempont 
nem korlátolja úgy — azt az esetet, midőn az I. csoport mondatai 
közül több nem bontható fel két vagy több mondatra. 

A HEYSE után következő időből pl. VERNALEKENnek Deutsche 
Syntax-a (Wien, 1861) nem igen érinti e kérdést, s ha igen, akkor 
is csak az I. csoportbeli mondatokat. Ezekre azonban pár nyilat
kozatában megszívlelhetőbb elméletet ad az addiginál. E mondato
kat t. i. általában csak többszörös',],több egymás mellé rendelt' 
taggal biró ,egyszerű mondat'-oknak jelzi (1., 3., 5. 1.) s csak azt 
mondja, hogy némely ilyen mondat több egymás mellé rendelt 
mondatból l á t s z i k összehuzottnak, az is azonban mindaddig 
egyszerű mondatnak vehető, a míg két állítmány nincs (II. 331. 1. 
V. ö. e nyilatkozatot majd alább a KERNével). 

E különben is szerényen odaállított tan, valamint mások 
ilyen enyhébb tana is, ha ugyan volt, Németországon nem igen 
hatott (nálunk azonban igen; v. ö. EIEDL SZ. és TORKOS L. nyelv
tanát). Az iskolai kézikönyvekben és a nagyobb nyelvtanokban e 
tekintetben is BECKER és HEYSE hatottak, különösen nagyon hasz-
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nált iskolai grammatikájukkal (amazé pl. 1852-ben 7., emezé 1847-
ben 15. kiadást ért). 

Ezen összes ekkori könyvek, melyek ránk nézve azért neve
zetesebbek, mivel ezek lehettek hatással, hogy az összevonás elmé
lete hozzánk is bejutott, a fentebbi elméletet terjesztették több
kevesebb helytelenséggel, mi közben WILMANNS jeles grammatikájá
ban a tanon egy keveset módosított, miután a helytelen tanok 
ellen már előbb a ,Zeitschrift für das Gymnasialwesen' ez. folyó
iratban is fölemelte szavát. (V. ö. idézett f. i. XXXVII. k. 1883. 
683 1.) 

0 az összevont név alatt ismertetett mondatokat két csoportra 
különíti, egyfelől ,összevont', másfelől ,többszörös egynemű mon
dattaggal biró egyszerű' mondatokat különböztet meg. Amazokra 
nézve a ,közös részt', emezekben az ,egységességet' hangsúlyozza. 
Az elsőkre efféle példákat idéz: Ich habé gestern meine Eltern 
besucht, und heute einen Freund; Alles rennet, rettet, flüchtet; 
aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Eegen (II. csoport
beliek!) ; az utóbbiakra pedig: Er legteHut undMantel ab(I. csop.— 
Y. ö. műve hiányában KERN : Zur Eeform des Unterrichts in der 
deutschen Satzlehre, Berl. 1884. 40—42). 

Ez az észszerűbb kísérlet azonban nem nagy viszhangra 
talált, s az összevont mondat theoriája lassanként még badarabbá 
vált; definitiója egyes kézikönyvekben jóformán csupán a kül
alakra alapíttatott. így pl. B. SCHÜLTZ nagyon használt ,Deutsche 
Grammatik'-jának 6. kiadásában is. Ez t. i. az összevont mondatot 
így definiálja: ,Jeder Satz, in welchem gleichartige Bestandtheile 
durch Konjunktionen mit einander verbunden sind, ist eigentlich 
ein zusammengezogener'. Ehhez hasonlóan pl. EASSMANN általá
nosán elterjedt ily czímű művének: ,Leitfaden beim Unterricht 
in der deutschen Grammatik' 13. kiadásában is KERN találó ki
fejezésével élve ,ohne allé Gewissenskrupel und olme allé nach-
tráglichen Bestriktionen' ezt tanítja: ,Ein Satz, in welchem gleich
artige Satzglieder durch Bindewörter mit einander verbunden sind, 
ist ein zusammengezogener Satz'. A mire KERN helyesen jegyzi 
meg: «Nach diesem fragwürdigen Becept wáre auch folgender, 
freilich nicht schöner Satz, ein zusammengezogener: ,Gestern 
und vorgestern habén mein Brúder und ich zu unserem grossen 
und schmerzlichen Bedauern nach vergeblichem und trostlosem 
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Harren den lange und sehnsüchtig erwarteten Freund, Beschützer 
und Berater unserer Kinder weder gesprochen noch gesehen'. 
EASSMANN (und gewiss mancher andere mit ihm) denkt sich diesen 
Satz aus mindestens fünfzehn Sátzen zusammengezogen. Eine 
recht schwierige Gedankenoperation!» (V. ö. Die deutsche Satz-
lehre, 125—127). 

így nem csodálkozhatunk, ha KERN mint ügyes, képzett paeda-
gogus, ki a grammatikában is jártas, nyelvérzékkel is jóval rendel
kezik, meg önállóan is tud gondolkozni, nem pedig csak ma-holnap 
érthetetlenné váló tanokat átvenni, előáll s műveiben, melyekkel 
a német nyelvoktatás tisztázására (v. ö. Zustand und Gegenstand, 
VI. 1. jegyz.) czéloz, annyi ,önkényes grammatikai kifejezés' (v. ö» 
Grundriss der deutsch. Satzlehre, Vorwort) s ezektől jelölt mondat
tani helytelenség, ferde elmélet közt a .Zusammengezogener Satz'-ét 
is megtámadja s e mondatot is újabb, helyesebb szempontból igyek
szik taglalni. Ezt, jegyezzük meg, az a KERN teszi, a ki tulajdon
képen csak a német mondat lényegét kivánja tisztázni s ezt is, mint 
maga megvallja, csak a mai nyelvérzék alapján (v. ö. Zust. und 
Geg., VI. 1.), így is azonban BALOGH PÉTER-rel méltán mondható a 
német mondattan reformátorának (Nyr. 17 : 395.). 

0 e kérdést, mint a többieket is, először és behatóbban 
,Deutsche Satzlehre'-jében (I. kiad. Berlin, 1883., II. u. o. 1888) tár
gyalja (II. kiad. 125—132 és 170 1.), a melyben meggyőző érvekkel 
bizonyítja azon nyilatkozatát, hogy az összevont mondat,szokásos 
felvétele' fölöttébb rossz, s hogy e terminusnak ,praktische Zweck-
mássigkeit auch bei besonnener Anwendung sehr zweifelhaft, 
wissenschaftlicher Wert ein sehr geringer ist'. Fejtegetésében a 
következő eredményre jut. E mondatok — megjegyzendő azonban,, 
a tőlünk felvettek közül csak az I. csoport mondatai, mert tulaj
donkép csak ezeket taglalja — kettőzött (vagy sokszorosított) alany
szóval, tárgygyal, állítmánynominativussal stb. biró mondatok. 
Csak az állítmány nem lehet kettőzött a mondatban; az ilyen 
mondat, a mely két verbum finitum-mal áll, már grammatikailag 
véve mindig két mondat. ,Kunstausdruck Zusammengezogener 
Satz als unklar in seiner begrifflichen Bedeutung und als über-
flüssig in der Schulpraxis, ja in begabteren Schülern manche un-
nötigen Bedenken hervorrufend* (131—132). Összevont mondatok 
csak ott vehetők föl, a hol a verbum finitum hiányzik, pl. ,Du 
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warst mit ihm in Paris, und ich mit ihm in London' (170). — 
Ezen eredménynek megfelelőleg a reformjai gyakorlati alkalma
zására készített ,Grundriss der deutschen Satzlehre' (I. kiad. BerL 
1884, III. GOTTFR. KocH-tól 1896) ez. kézikönyvében már a ,zusg. 
Satz' helyett más kifejezést használ, ,Gleichartige Satzbestimmun-
gen' ez. alatt foglalja össze azon mondatokat, a melyek a mi I. 
csoportunkba tartoznak. Többi művei közül a ,Zur Eeform des 
Unterrichts in der deutschen Satzlehre' (Berlin 1884) czíműben. 
és a ,Zustand und Gegenstand'-ban (Berlin 1886) érinti még tud
tommal a szóban levő mondatokat. Amott ViLMANNS-nak az ő elmé
letére tett észrevételeit czafolgatja, egyúttal előbb annak fennebb^ 
látott újító kísérletét igyekszik tönkre tenni (39—42.1.); azonban,, 
mint alább (2. II. csop.) látni fogjuk, nem egészen jogosan. Emitt 
meg azt mutatja meg egy helyütt (70. .), hogy az összevonás 
elmélete minő csodálatos consequentiákra vezethet. 

KERN nyelvtani Reformjavaslatait' (v.ö. zurBeform 68), köz
tük az összevont mondatra vonatkozót is az elfogultságtól ment,, 
higgadtabb gondolkozású férfiak csakhnrnar magukévá teszik. így, 
legalább a kikről tudom, a következők. A mondattannal történeti 
alapon foglalkozó jeles 0 . ERDTANN, a ki a Satzlehre-re írt bírá
latában ezt mondja: ,Ganz einverstanden bin ich mit der Be-
kámpfung der unwahren, theils geschmacklosen Bezeichnungen: 
verkürzte, nackte, bekleidete, zusammengezogeneSátze' (Zeitschrift 
für deutsches Alterthum, XV. 1883. 306). Aztán ZIEMER az újgram
matikus iskolának a mondattan terén csaknem első kiemelkedő 
tagja (v. ö. E. Phil. Közi. VI. 636. és VII. 919.), ki a pommerániai 
,Provincialverein' 11-ik nagy gyűlésén tartott ily ez. előadásában: 
,Beform der Syntax unserer Schulgrammatiken* KERN újításait 
elfogadásra ajánlja (v. ö. Zur Beform, 68. L). Továbbá C. TH. 
MICHAÉLIS, a kit KERN ,einsichtsvoller' kritikusának mond. Ez a 
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachw. XVI. kötetében 
(1885) a Satzlehre-re közölt bírálatában ennek minden consequen-
tiáját elfogadhatónak mondja. így persze az összevont mondatra 
vonatkozót is. Aztán L. HOFF, a ki a W. KAisER-rel kiadott ,Leitfaden 
für den Unterricht in der deutschen Grammatik für höhere Lehr-
anstalten' 4. kiadásában (1885-ből) KERN-hez csatlakozva, az előszó
ban a ,kopula, segédige stb. fogalmak mellett a zusammengezoge-
ner Satz-ot is ,wissenschaftlich wertlos und praktisch unnütz'-nek 
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mondja s könyvéből azért kizárja (v. ö. KERN Zust. und Geg. 57— 
58. 1.). HERMANN PAÜL is, úgy látszik, ismeretes mesterművének 
(Princ. d. Sprg.) második, 1886-iki kiadásában e reformok után 
[ugyanis az első, 1880-iki kiadásban még nem szól idevonatkozó-
lag] érinti több elemnek egy mondattagba való kopulativ kapcso
latát, e kapcsolat történeti fejlődését, az alany és állítmány kettő
zését, szóval az ú. n. összevont mondatot és az ezen szerkezet
ben előjövő egyezésnek a nyelvtörténetben a nyelvérzékkel együtt 
való változását (Cap. VI. 111.). 

Végül a jó psych. elemző erővel író GUSTAV BURGHAUSER is 
KERN-hez csatlakozik a ,Zeitschrift für den deutschen Unterricht' 
ez. folyóiratban (5. Jahrgang, Leipzig, 189—349.1.) megjelent ily 
czímti értekezésében ,ZurLehre vom «Zusammengezogenen» Satze'. 
Azonban csak annyiban, hogy KERN joggal kel ki az összevont 
mondat ellen s hogy többé erről nem lehet szó. Mert ő érte
kezésében, a melylyel tulajdonkép nemcsak a német mondattan
nak, hanem általában a tudományos syntaxisnak egy fejezetét 
kívánja tisztázni, és pedig a nyelvijelenségek vizsgálásánál egyedül 
jogosnak jelentett psychologiai alapon, egyebekben nem osztozik 
KERN nézetében. Dolgozata szerint, mely KERN idevonatkozó tanait 
kiegészíti, KERN-nek alapos oka volt amaz elmélet ellen kikelni, ha 
arra reflektálunk, hogy e mondatok közül soknál egyáltalában nem 
gondolhatunk amolyan előállásra s psychologiailag vizsgálódva 
nem is kell, meg nem is lehet olyan fura mondatképzésre gondolni. 
KERN-nel szemben azonban e mondatok nem ,kettőzött (v. több-
szörösített) alanyszóval, tárgygyal, állítmánynominativusszar etc. 
birok, hanem két vagy többtagú, de egységes mondatrészszel állók ; 
s e tekintetben az állítmány sem képez kivételt, az is lehet két 
vagy többtagú, de egységes, ha verbum finitum is. 

Újabban megjelent idevonatkozó német értekezést most nem 
ismerek. Annyi azonban bizonyos, hogy az összevont mondat régi 
elmélete még Németországban is mindennapi, még sokan nem hagy
nak fel vele, nem tudván haladni a korral s lemondani alaposan 
megezáfolt helytelen régi tanokról. E tekintetben más hiányában pl. 
csak aÜECKE 1893-ban megjelent Lateinische Schulgrammatik-jára 
hivatkozom, a mely nem egyéb mint német terminológia latin 
nyelvtan számára, s noha terminológia, még csak nem is reflektál 
az idevonatkozólag újonnan ajánlott helyesebb elnevezésre, hanem 
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továbbra is egyszerűen ,zusammengezogener Satz'-ról beszél 
(297.1.). 

Más nemzetek nyelvtani irodalmára térve, rövidebben a kö
vetkezőket mondhatjuk. 

Az összevont mondatnak így tulajdonkép görög földben gyö
kerező, ismeretes alakjában azonban Németországon létrejött csá
bító elmélete más nemzetek nyelvtani irodalmába is átment, ha 
nem is mindenüvé. Ezúttal a miénken kívül csak a franczia és 
angolra reflektálva s ezekre is csak futólag, amott, a francziáknál 
nemcsak régebben (v. ö. a Grammaire des Grammaires, Bruxelles, 
1843), de ma sem ismeretes; bár ők még mindig a régi, teljesen 
logikai állásponton vannak, nem juthatott be hozzájuk, mint olya
nokhoz, kik ma is kis térre szorítják a mondattant, az egyes beszéd
részek kapcsán tárgyalják (v. ö. pl. GASTON DA COSTA általában el
terjedt Grammaire Francaise-ét) s külön syntaxis elméletével nem 
sokat törődnek. Az angoloknál azonban meghonosodott és úgy 
látszik, általánosan ismert e theoria. Pl. C. P. MASON-nak nemrég 
megjelent nyelvtanára (English Grammar, London 1893) hivat
kozhatom, a melyet ez idő szerint legjobbnak mondanak. Ez 
aránylag behatóan érinti az összevont mondatot (170—171.1.); 
felhozott példái mind három csoportunkat képviselik; a benne 
található észrevételek meg helyeseknek s részben még a német 
elméleteket is pótlóknak mondhatók. [Pl. a hol arról szól, hogy a 
mondatnak nem szükség összevontnak lennie csupán azért, mert 
mellérendelő kötőszókat találunk benne. Továbbá a hol a két vagy 
több mondatra nem forgácsolható (,látszólagos') összev. mondatokat 
érintve, olyanokra hoz fel példát, a melyekben a tárgy, illetve az 
adverbium kettő vagy több, de azért nem épen szükséges, hogy a 
mondat két vagy több mondatra forgácsolható volna (170—171.1.). 
Végül hol az alanyt és állítmányt érinti, mint ilyent, mint ,össze
foglaltat' (compound), 154—155. és 156. 1.]. 

Hozzánk az összevont mondat és tana BRASSAI mondása 
szerint ,philosophus szomszédainktól' került, a kiktől,újabb nyelv
tanaink írói nem restelték ezt is, mint valami nagy bölcseséget 
átkölcsönözni'. (A módszerről. II. kiad. 166.). Nekem csak közelebb
ről kell jeleznem, hogy azok az újabb nyelvtanírók az ötvenes és 
hatvanas évekbeli nyelvtanszerzők; hogy ama mondat és a rá
vonatkozó tan utánjárásom szerint az ötvenes években került be 
nyelvtanainkba, s közvetlen. 



302 ERDÉLYI LAJOS. 

A mennyire t. i. utánajárhattam, az ötvenes évek előtti nyelv
tanainkban nem találkoztam vele egészen BRASSAI Okszerű vezéré
nek II., 1847-ben megjelent kötetéig. Különben is addigi nyelv
tanaink, mint tudjuk, nem igen adnak számbavehető mondattant. 
Még az akad. kiadásában a Nyelvtudományi Pályamunkák III. 
köteteként 1846-ban megjelent ,Magyar szókötés' két darabja 
(SZILÁGYI ISTVÁN és FÁBIÁN ISTVÁN müvei), meg IHÁSZ GÁBOR-
nak*) Székesfehérvárott ugyanezen évben napvilágot látott nyelv
tana is inkább csak régi módszerben tárgyalják a mondattani jelen
ségeket. T. i. szóegyezés, szóvonzás czím alatt, a mondatnemekről 
nem szólva, legfölebb az egyszerű és,magyarázatos',[bővített] mon
datot érintve, s ezt is csak az előbbi. így bennük azokat a mondato
kat, a melyek a nemsokára bejött,összevont' név alá foglalhatók, 
a szóegyezés alatt találjuk érintve, ott, hol ,több alany és egy mon-
domány', illetve ,egy alany és több mondomány' egyezéséről szól
nak s a hol ezzel kapcsolatban szintén találunk afféle logikai alapú 
elemzést, a mely az összevont mondat elméletében szerepel,**) 
de még csak említését sem a nevezett mondatnak. 

Mondattanunknak újabb és olyan alakú tárgyalásával, mely az 
egyes mondatnemeket s ezek keretén belül az egyes mondatrészeket 
is tárgyalja, mind eddig nem láttam hangsúlyozva és méltányolva, 
először BRASSAI fent jelzett művében találkozunk, s szerény véle
ményem szerint ez tekinthető voltaképen újabb mondattanunk 
első kísérletének, a mely tulajdonkép egy más czélnak kivánt szol
gálni, de a magyar mondattan kérdéseit is méltánylandó módon 
taglalta. 

Veterán tudósunk e művében a szóban levő mondatot már 
•érinti. A ,halmozás'-ról szólva (e kifejezéssel él a helytelen ,össze
vonás', illetve ,összevont mondat' helyett él) ezt mondja: A nyel
vészek úgy akarják az ily esetet magyarázni, hogy két vagy több 
mondat van összehúzva; pl. ich sitze und schreibe: ezek helyett 
volna mondva: ich sitze, ich schreibe. Azért összehúzott monda
toknak is nevezik az ily ,és'-es mondatokat. De értésökre ezen 
magyarázat épen nem szükséges és mi csak a nyelvészek véle-

*) GÁBOR helyett GYÖRGY szerzetesi neve alatt. 
**) Ld. SZILÁGYI ISTVÁN-nak igy kezdődő megjegyzését (a több alany ós 

•egy állítmány egyezésének szabályához csatolva): «Kivétel gyanánt áll» . . . stb. 
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menyét adók elé. (I. m. i. k. 162. 1.) Mint látjuk, BRASSAi-nál már 
•előjön ugyan a szóban levő mondat a később szokásossá váltnál 
kissé szokatlanabb néven s tana is érintetik, azonban csak nega
tíve s még nem mondható behozottnak. Egyszersmind azt is lát
hatjuk, hogy BRASSAI már itt kikel ellene. Figyelmeztetnünk sem 
kell, hogy mondatai csak I. csoportbeliek. 

A közvetlen ezután következő időből In"Ász-nak ,A magyar 
mondattan főbb szabályai' ez., Egerben, 1852-ben megjelent mü
vét nem kaphatván meg, reá nem reflektálhatok. A népiskolai 
tanítók számára írt ,Sárospataki vezérkönyv'-ről azonban (1855) 
már jelezhetem, hogy ez a tárgyalás alatt levő mondatot, illetve még 
•ez is csak I. csoportunkat, ,összevont mondat' név alatt is jelzi, 
tárgyalni azonban didaktikai okból nem e czím alatt tárgyalja, 
hanem ,egynemű mondattagok felirattal, és e ,példánymondato-
kat', bár a ,nyelvészek az összetett (összevont) mondatok közé 
sorozzák', helyes érzékkel az .egyszerükhöz' csatolja. (Ld. 186— 
187.1.). Szinte 30 évvel azelőtt elfogadhatóbb tan, olyanforma, mint 

:a VERNALEKENÓ S részben a WILMANNSÓ, azonban ezekét megelőzve. 
Nem úgy azonban WARGA JÁNOS gymnasiumok és reáliskolák számára 
írt mondattanának legalább második, 1856-iki kiadásában, valamint 
GYURITS ANTAL sem nőnövendékek számára készített Mondattanában 
(Pest, 1857). Ok t. i. mindketten a német nyelvtanok után mennek 
(a mit amannál a zárjelekben levő német kifejezések, ennél a mü 
előszava bizonyít) s amaz ,összehúzott', ez ,összevont mondat' ez. 
alatt, már tárgyalják is, nemcsak említik mondatainkat. WARGA 
csak I. csoportbeli példákra alapítja tanát, mely szerint,sokszor 
több alanyszóra, melyek kötőszó által vannak összekötve, vitetik 
egy mondományszó és megfordítva egy alanyról több mondomány 
nyilváníttatik. Néha mind az alany, mind a mondomány több'. 
Tanítja a két vagy több mondatra való fölfejthetést; az alany és 
állítmányon kívül a többi mondatrészek ,többszörözésére' is idéz 
példákat s egy jegyzetben arról szólva, hogy minő kötőszavak hasz
nálatosak az efféle mondatokban, II. csoportunkba sorozható pél
dákat is hoz fel. (V. ö. 17—18. 1.) GYURITS szintén olyanforma 
definitiot ad, kissé még skrupulosusabbat, a mely az ekkori német 
nyelvtanokban általános. ,Ha két vagy több összetett különféle 
állítmány egy közös alanyra vonatkozik vagy egy közös állítmány 
két vagy több különböző alanyhoz tartozik, — hasonlóul, ha több-
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rendbeli jelző egy közös főnévre, vagy többrendbeli tárgy avagy 
határozó közös igére vagy melléknévre vonatkozik, a közös mondat
rész csak egyszer fejeztetik ki s a különféle hasonnemű mondat
részek kötőszavakkal kapcsoltatnak össze. Alakjukra nézve ugyan 
egyszerűek az ily mondatok, de tartalmukat illetőleg többszörösek. 
Az összevonás szintúgy fő-, mint mellékmondatokban végbemehet. 
Példái közt L és II. csoportunkba vehetők vannak. (V. ö. 62—63.1.) 

Ettől kezdve tudtommal egészen HALÁSZ IGNÁOZ idei egyetemi 
előadásáig és nyelvtanának az idén megjelent II. kötetéig úgy 
nyelvtanainkban, a legújabban megjelentekben is, valamint az ide-
vonatkozólag szóló, kérdésünket érintő értekezéseinkben ÍS,BRASSAI-
nak ,A módszerről szóló dolgozatát kivéve, a nevezett mondat
csoportról általában mint ,összevont', ül. párszor összehúzott' 
mondatokról van szó, és azzal a helytelen tannal tárgyaltatnak, a 
melyet ismerünk. 

A kép teljessége végett mint közelebb állóra, röviden erre az 
irodalomra is reflektálni kivánok. Ezt, hogy a kérdésre vonatkozó, 
bár csekély, speciális literaturácskánk is kitűnjék, helyesebben úgy 
teszszük, ha nyelvtanainkról külön szólunk. 

Ha ezek irodalmának a fent jelzett kézikönyvek után követ
kezett nagyobb phasisait nézzük*) s csak a jelesebb, ismertebb vagy 
legalább e tekintetben feltűnőbb nyelvtanokra szorítkozunk: a 
voltakép SIMONYI nyelvtanaitól kezdődő mondattani irányig a 
következő magyar nyelvtanainkat említhetjük meg, illetve emel
hetjük ki. IHÁSZ nyelvtanának új kiadásait, a melyek közül az 5-ik 
(1857-ből) már mai értelemben vehetőbb mondattannal van bő
vítve. SzvoRÉNYi-nek Magyar nyelvtanát (Pest, 1861 és azután), 
Kisebb Magy. Nyelvtanát (1864 és azután), Elméleti és gyak. nyelv
könyvét (Pest, 1871). IMRE SÁNDOR-nak Magyar mondattanát (Debr. 
1861 ós azután). EIEDL SZ. Magyar nyelvtanát (Pest, 1864). TOR
KOS LÁszLÓ-nak hasonló czímű kézikönyvét (Bpest, először 1868); 

*) Úgy az itt, mint a fennebb elmondottakra nézve is v. ö. nyelvtani 
irod. rövid, de találó részleteit HALÁSZ IGNÁCZ-ÍÓI a Phil. Közi. IV. 344., 450., 
KOMÁROMY L.-tól Tan. egyl. k. XVII. 581., BADICS F.-töl Nyt. Közi. XXIIL, 
72—73. és KALMÁR E.- tőlNyt. Közi. XXII I . 117. Továbbá általában nyelvt. 
irod.-ra nézve ld. még SIMONYI összeállítását Nyr. VII . és BALOGH P. em
lített értekezésének (Az ige szerepi, a mondatban, Nyr. XVII.) bevezetését, 
és befejezését. 
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valamint BODNÁR ZsiGMOND-nak is. (U. o. 1871 óta többször.) — 
A népiskolai czél szolgálatában a hatvanas évekből pl. ARVAY JÓZSEF-
nek ismertebb Magyar nyelvtanát (,a mondattan alapján; Pápán, 
1864) említhetjük és KEMPELEN Gvőző-nek kevésbbé ismert kézi
könyvét ,A magyar nyelv gyakorlati tanfolyamát' (két köt. KELLER 
porosz tanügyi tanácsos módszerét követi. Szeged, 1861.) 

E nyelvtanaink, ha egy futólagos pillantást vetünk rájuk, 
mindannyian szólnak a tárgyalás alatt levő mondatoknak legalább 
I. csoportjáról s némelyek a II. csoportot is érintik (pl. TORKOS), 
vagy legalább ebbe a csoportba sorozható mondatokat is hoznak fel. 
E könyvek még hol ,összevont' (IHÁSZ, SZVORÉNYI, ÁRVAY, BODNÁR), 
hol ,összehúzott' (BIEDL), hol ,több egynemű mondattag által bőví
tett', illetve ,összevont' (TORKOS) mondat, hol ,mondatkurtítás' 
(KEMPELEN), hol ,egymás mellé sorozott mondatok összevonása' 
(IMRE) czím alatt szólnak mondatainkról. Tanaikat röviden össze
gezve, a definitióban józanabb magyar érzékkel nem igen emle
getik az összevonást; az eredettel, a létrejövéssel csak kevesen 
bajlódnak (pl. ARVAY, SZVOR. a Nyelvkönyvében és BODNÁR) ; álta
lában inkább csak a meglevőt constatálják (oly mondat, melyben 
több alanyra egy állítmány vonatkozik' stb.!). Es itt vagy csak 
olyanoknak mondják e mondatokat, a melyekben több alanyra 
egy állítmány, illetőleg fordítva több állítmányra egy alany vonat
kozik (IHÁSZ) ; vagy tanításuk értelmében a többi mondatrészek is 
fordulhatnak elő bennük többször (SZVOR.) stb., stb. Hogy hol 
tárgyalják e mondatokat, az egyszerű, vagy összetett mondatok 
közt-e stb. itt nem ismétlem (ld. a bevezetést); a rájuk vonatkozó 
részletezéseket meg fölöslegesnek tartom érinteni. Azt azonban 
megjegyzendőnek látom, hogy e nyelvtanaink közül legalább pár 
(a SZVOR. és BODNÁRÓ) megemlékszik s így nálunk is szól ama fen
nebb már érintett fel nem bontható mondatokról, mint olyanokról, 
a melyek csak ,látszatos', illetve ,látszólagos összevont' mondatok. 
Még csak annyit, hogy e nyelvtanaink közül aránylag leghelyeseb
ben a legkevésbbé ismert, a KEMPELENÓ fogja fel e mondatokat. Ez 
t. i. ha kissé zavarosan tárgyalja is őket az ú. n. ,rövidített' monda
tokkal egybefogva s az ,összevont mondat' néven kívül,egyszerűen 
összetett' (III. köt. 77.), illetve ,kurtított' mondatok (IV. 91.) 
néven is nevezve, akár önmagától, akár a német szerző behatása 
alatt, a kinek módszerét követi, tűrhetőbb definitiót ad, mikor e 
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mondatokat olyanoknak mondja, ,melyek egy közös ós két vagy 
több egynemű mondattaggal bírnak s két vagy több önálló Ítéletre 
bonthatók' (IV. 91.). (Ez persze nemcsak az I , de II. csoportbeli 
példák alapján is van adva, meg ,rövidített' mondatok alapján is!) 
Tehát nem hangsúlyozza, hogy mikép jönnek létre e mondatok; 
csak az alakot írja le, s csak felbonthatásról szól, és itt ha esetleg 
véletlenül is, helyesen í t é l e t e k r e bonthatást mond. Ep így 
elnézhetőbb tan az is, a mit alább tanít, habár, mint látni fogjuk, 
az sem fogadható el: ,Minden mondatot, melyben valamely mon
datrész többször fordul elő, kurtítottnak tekinthetünk, ezáltal 
azonban nem azt akarjuk állítani, hogy mindannyiszor az előtt 
elválasztott mondatok összevonása, kurtítása történt'. (III. 92.). 

A SIMONTI nyelvtanaival beköszöntött újabb irányú gramma
tikáinkban már általában ,összevont' mondatok név alatt találjuk 
érintve mondatainkat, miután az iskolai műszók közt e név java
soltatott (Ld. Nyr. 8 :267. és Tan. egy. közi. 1879). E nyelvtanok 
többé-kevésbbé ismertek, azért róluk idevonatkozólag még rövideb
ben. Közülök, mint tudjuk, a közép-, illetve polgári iskolák szá
mára készültek közt a következők a jobbak, az ismertebbek, illetve 
legalább használtabbak. SIMONYI Kis és Rendszeres nyelvtana 
(amaz 1877-től, ez 1879-től többször!); IHÁSZ kézikönyve a saját, 
majd a MÁJER A. (1882-től), meg a BARBARICS R. (1885-től) 
átdolgozásaiban; SZINKYEI kézikönyvei: Iskolai magyar nyelvtan 
(1884 óta), Rendszeres magyar nyelvtan és A magyar nyelv 
rendszere; KIRÁLY PÁL Magyar nyelvtana (Budapest, 1889.); 
végül két kevésbbó fontos, de újabban elterjedt könyv: DEME 
KÁROLY nyelvtana (1891 óta. V. o. bir. Tan. E. közi. 1891.) és 
és KOZÁRY JÓZSEF Rendszeres nyelvtana (,kérdező módszer szerint'. 
N.-Kanizsa, 1894, 3. kiadás. V. ö. bir. a Phil. és Tan. egyl. Köz
lönyben, meg a Nyr.-ben.) A népiskolák számára készültek közül 
meg az ALBERT JÁNOS bírálatában (Nyr. XXIII.) jobbaknak dekla
ráltak említhetők, vagyis: VARGYAS ENDRE Magy. nyelvtana (Bp. 
1892, 4. kiad.), BELICZA JÓZSEF Magy. nyelvt. kézi könyve (Bp. 
1892, 6. kiad.) és a NAGY LÁszLÓ-KoMÁROMY-féle Nyelvt. gyak. 
könyv. (Bp. 1895.). Mindezek az előzőkből már ismert módok 
valamelyikén tárgyalják, illetve érintik mondatainkat. Az ismer
tebbekre bővebben nem is reflectálva, csak annyit jelzek, hogy 
SZINNYEI a legegyszerűbb és a józanabb magyar felfogás előtt leg-
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inkább elhibetőnek látszó definitiót fogadja el, a mit nálunk elő
ször iHÁsznál láttunk, s így csak I. csoportunkat érinti; SIMONYI 
meg KIRÁLY a II-ikat is; KALMÁR, kinek bírálója, BALASSA elisme
rése szerint egész művén meglátszik az önálló gondolkodás ered
ménye (Tan. Egyl. K. 27 :117), az eddigiektől eltér, s (WILMANNS-
hoz meg KERNhez járva közel) olyan összetett mondatokat mond 
összevontaknak, melyeknek egy vagy több közös részük van és az 
csak egyszer van kitéve; ,Összevontak pedig azért, mert közös 
részeik mind egybe vannak összevonva'. Mint látni fogjuk, ő már 
inkább eltalálta a dolgot; KEMPELEN után voltakép ő találja el 
inkább, amannál természetesen még helyesebben. A többiek közül 
DEME és VARGYAS tana az iHÁszéval és SziNNYEiével, az IHÁSZÓ 
átdolgozásaiban és KOMÁROMYÓ a GYURnséval, a KOZÁRYÓ meg a 
SzvoRÉNYiével egyezik. 

Á s p e c i á l i s i r o d a l o m r a térve, ilyen is van, habár 
•csekély. Önállóan, külön művekként megjelent és megszerezhetett 
nyelvtudományi termékeinket, továbbá azon folyóiratainkat, a 
melyekhez hozzá férhettem, névszerint a Nyelvt. Közl.-t, a Phil. 
Közl.-t, a Nyr.-t és a Tan. egyl. Közl.-t, aztán programmértekezé-
seink repertóriumait (1850—1885-ig PANYÁxtól, azután a Phil. 
Közl.-ben HELLEBRANTtól) átbúvárolva, e csekély irodalomról így 
számolhatok be. Először itt is BRASSAI szerepel, a ki a ,rnódszer'-re 
vonatkozó egyik értekezésében érintette másodszor kérdésünket. 
(,Módszer és némi alkalmazásai'. III. értek., a phil. osztály köréből 
kiadott értekezések közt. Pest, 1869. 19—20. 1: Ugyanúgy az ezen 
értekezéseit együtt új és javított kiadásban adó művében, a mely 
,A módszerről' czím alatt jelent meg (Kolozsvár 1893, 165—6. 1.) 
Érintésének velejét már láttuk (ld. abevez.); idézni meg alább idéz
hetjük e reflexiókat, a melyek úgy látszik eddig nem hatottak, mivé 
különben is csak mintegy odavetettek valának. Ezután HALÁSZ 
IGNÁCZ érintette külön rértekezésben e mondatokat (a Nyr. VI. kö
tetében az ,és' kötősz. értekezve). Itt az akkor divatos felfogással ír 
ugyan róluk; de úgy, hogy újabb észrevételeket, megjegyzéseket is 
tesz, a minőket a németeknél sem látni (pl. a látszólagos összevont 
mondatokra, 254. I.); meg a III. csoportnak is érinti legalább 
egyik faját (254—55). Ezen kívül több értékesíthető megjegyzést 
(a grammatikai tárgyalásnál értékesíthetőt) és példát találhatni 
értekezésében, a melyről még csak azt jegyzem meg, hogy az első 
csoportnál nem csak összevont alanyú és állítmányú, de ilyen tár
gyú, jelzőjű és határozójú mondatokról is szól, tehát mint WARGA, 
GYURITS stb. és nem csak mint IHÁSZ, SZINNYEI stb. Ezután SIMONYI 
érintgette mondatainkat ,A magy. kötőszók' ez. művében (1881— 
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1883); az I. csoportot és a II. egy részét a már ismert név alatt a 
mű I. köt.-ben, a II. csoport más részét és a III. csoportot a 
II. és III. köt.-ben, főként a ,kihagyások' alatt. E mű különö
sen nyelvtörténeti szempontból értékesíthető több tekintetben. 
SIMONYI után tudtommal DANIELOVICS KÁLMÁN reflektált e mon
datokra is ,A mondat' czimű értekezésében, a mely a zombori 
főgymn. 1886/7-ik isk. évi értesítőjében jelent meg (15—54. 1.). 
Nyelvtanításunk e gondolkozó barátja ebben a philosophicus színe
zetű, logikai alapon álló, mindamellett figyelemre méltó dolgozatá
ban jóformán mindazon magyar nyelvtanítók és nyelvészek taná
nál, a kik idevonatkozólag szóltak, merevebb logikai alapon épült 
tant ád. Az efféle mondatot: Péter és Pál olvasnak (I. csop.).nem
csak a ,formális nyelvtan' tanítását helyben hagyva (33.1.), de úgy 
látszik ,speculative', ,gondolat szerint', ,értelmileg' vizsgálva is. 
összetett mondatnak (37., 38. 1.) veszi, a mely két vagy több nem 
csak alakilag, hanem tartalmilag is teljes, magában véve is meg
álló mondatból van összetéve. így A) ,Péter és Pál írnak' szerinte is 
összetett mondat, s ezekből áll elő : (V. ö. 37. 1.) Péter ír. Pál ír. 
,A jó Péter és a szorgalmas Pál írnak', ezekből: A jó Péter ír. 
A szorgalmas Pál ír. Stb. B) A fiú azt mondta, hogy atyja beteg. 
A fiú azt mondta, hogy anyja beteg. — A fiú azt mondta, hogy 
atyja és anyja betegek. Stb. Különben a meghatározást, egy kis 
hozzáadástól eltekintve, úgy adja, mint pl. Ihász nyelvtana régibb 
alakjában, meg a Szinnyei nyelvtani kézikönyvei. Összevont mon
dat alatt ,olyan összetett mondatot' (!) ért, ,a melyben két vagy 
több alany mellett egy állítmány, vagy: egy alany mellett két 
vagy több állítmány van'. (I. csop.!) De részéről az összevont össze
tett mondatok közé. az olyanokat is számítja, melyek különböző 
alanynyal és különböző állítmánynyal, de egyenlő hely-, idő-, ok-
és czélhatározóval biró egyszerű mondatokból vannak összetéve.. 
Pl. Károly ír az iskolában. Lajos rajzol az iskolában. — Károly ír, 
Lajos rajzol az iskolában. Stb. így, mint látjuk, II. csoportunkat 
is érinti. De igen a III.-at is, mikor ez összevonást alárendelés! 
viszonyú összetett mondatokra is alkalmazza: Midőn rossz a ter
més, drágaság uralkodik. Midőn rossz a termés, a szegény nép-
sokat szenved. — Midőn rossz a termés, drágaság uralkodik és a 
szegény nép sokat szenved. (37—38. 1.). A legmakacsabb ,logikai 
alapon nyugvó' (V. ö. 54. 1.) s idevonatkozólag épen nem ,reális 
tartalommal biró nyelvtanítás' (V. ö. u. o.), a melyet kárba veszett 
fáradság még szemléltetve is gyakorolni (V. ö. 51., 52. 1.). A mi 
meg újnak tetszik benne, alapjában már előfordult nézet. Újabban 
KALMÁR művét bírálva BALASSA is érintette a Tanáregyl. Közi. XVII. 
1893—4. 116.117.1.az,összevontmondat'-ot.Ő KALMÁRnakemon
datra vonatkozó meghatározását, mint a csonka mondatra vonatko
zót is, helytelennek tartja. E meghatározásnak szerinte az a főhibája,. 
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hogy egyaránt fontosnak tart minden mondatrészt; pedig a leg
fontosabb mondatrész az állítmány. Összevont mondatnak nem 
tekinthetjük az olyan két vagy három mondatot, a melyeknek 
bármely része közös. Itt ismét azt a felfogást kell érvényre emelni, 
hogy egy mondatnak nem lehet több állítmánya, mert a hány 
állítmány, annyi a mondat. Összevont mondatnak csakis az olyant 
tekinthetjük, melyben ugyanazon állítmányhoz két vagy több 
alany tartozik. Szerinte KALMÁR a 108. pontban [E példákban: 
>(a közös részt aláhúzom) ,0tt fetrengett szegény kutya az út porá
ban, kauszolt s olyan keservesen sírt'. ,Még egy^ esztendővel ennek 
előtte sírt volna a királyfi, fölvette s haza vitte volna'. E. L.] 
nem tud határozott különbséget tenni az összetett és összevont 
mondat közt s a 107. pont elején olyan példákat sorol fel, a melye
ket épen nem tekinthetünk összevont mondatoknak. (Ama példák: 
Haza megy, belép a palotába, apja, anyja elejébe szaladnak, nya
kába borúinak, kérdezősködnek! E. L.) Eészben megfontolandó 
,a II. csop.-ra nézve', részben helytelen (az I-re nézve) észre
vételek ezek is, mint látni fogjuk. Legújabban végül HALÁSZ 
IGNÁCZ taglalta egyetemi előadásaiban az összevont mondatot, job
ban mondva annak kérdését, még pedig BURGHAÜSER álláspontján 
s így az I. csoporton kívül a II.-at is érintve. 

íme az ,összevont mondat' eddigi elméletének fejlődése nagy 
vonásokban s ime egyszersmind a rá vonatkozó külföldi és hazai 
irodalom, a melyet egy-két meg nem szerezhetett munka kivételé
vel általában tekintetbe vettem, hogy így figyelmemet minden ide-
vonatkozólag felmerülhető dologra kiterjeszthessem, s dolgozatom 
annál tüzetesebb lehessen. Vázolni is főként azért vázoltam ez iro
dalmat kissé részletesebben, hogy, mint a bevezetésben hangsúlyoz
tam, a kép világosabb, tisztább és teljesebb s ez által az eredmény 
is annál szilárdabb alapon nyugvó, annál elfogadhatóbb legyen. 

Ezen közvetlen tekintetbe veendő irodalmon kívül haszon
nal értékesítettem PECZ ViLMosnak az új grammatikus iskola egyes 
műveire vonatkozó bírálatait (Phil. Közi. V. 418. és VI. 634); 
SPITKÓ LAJosnak ez iskolára vonatkozó ismertetését (Phil. Közi. 
VII. 761); maguk az új grammatikusok közül az új irányt inaugu
ráló STEiNTHALnak Grammatik, Logik und Psychologie ez. művét 
(1855.) meg ZiEMERnek jeles inunkácskáját, Junggrammatische 
Streifzüge im Gebiete der Syntax. Colberg, 1883. Továbbá BALOGH 
PÉTERnek már említett dolgozatát. A szóegyezésre a Nyr.-ben 
JOANNOVICS (III. k.) és ANTIBARBARUS (IV. k.) czikkót stb., stb. 
A használt segédműveket különben, így azon többieket is, a 
melyeket itt nem említek, mindannyiszor idézni fogom, illetve 
•egy részüket már idéztem is. 

ERDÉLYI LAJOS. 


