
Még valami az alanyról és az állítiiiáiiyról. 
(Második közlemény.) 

V. 

Azok közül, a kik az utóbbi ötven év alatt a grammatikai és 
logikai alany és állítmány csomójának megoldásával foglalkoztak, 
a legtöbb elismerésben részesült s a magyar tudományra is legerő
sebb hatással volt KERN. Hogy az olvasó azt ne vélje, hogy KERN 
talán jobban oldotta meg a csomót, mint egykor ARISTOTELES, hall
gassuk meg az ő véleményét is. (Munkája, melyre itt hivatkozni 
fogunk, ezt a czímet viseli: FRANZ KERN, Die deutsche Satzlehre,. 
eine Untersuchung ihrer Grundlagen, Berlin. 1883.) 

KERN szerint a mondatból sohasem hiányzó, vagy legalább 
könnyen beleképzelhető személyes ige (verbum finitum) már magá
ban véve is igen egyszerű, de teljes mondat. Minden személyes ige 
u. i. kivétel nélkül hármat foglal magában: bizonyos állapot kifeje
zését, bizonyos valóság kifejezését s e kettőt egybekötő erőt. (Dieses 
Dreifache alsó, Ausdruck einee Zustandes, einer Subsistenz und 
eine beidé verbindende Kraft ist in jedem finiten Verbum ohne 
Ausnahme enthalten. 45.) Ez a három dolog föloldhatatlanul egybe, 
egy szóba van forrva a személyes igében (in einem einzigen Worte 
bis zur Unlöslichkeit verbunden. 39., zu unlösbarer Einheit ver-
bunden. 34. és 64.) Ama bizonyos állapot, más szóval az igetarta
lom (Verbalinhalt) az állítmánya, ama bizonyos valóság, más szóval 
az igeszemély (Verbalperson) az alanya ennek az egyszerű mondat
nak ; az az erő, mely ama kettőt egybeforrasztja a kapocs, copula. 
Csupán ezt az erőt, mely a valóságot a hozzátapadó állapottal (das 
Subsistirende und Inhárirende) elválaszthatatlanul (innig untrenn-
bar) egyesíti, szabad copulának nevezni. A mit közönségesen annak 
neveznek, csak olyan személyes ige, mint a többi. (65 ) 

Mindaz, a mi a személyes igén kívül előfordul a mondatban, 
csak határozó (Bestimmung), még pedig vagy az alany — az igében 
foglalt valóság, az igeszemély — határozója, vagy az állítmány — 
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az igével kifejezett állapot, az igetartalom — határozója. A mondat 
ennélfogva oly fához hasonló, mely két galyas ágat hajtott. A sze
mélyes ige a fa törzsöke, az alany és állítmány, határozóikkal egye
temben, a fa két ága. (26.) 

A mit közönségesen, de zavaros terminológiával alanynak 
hínak, csak határozója a valódi — a személyes igében foglalt — 
alanynak. A terminológián igazítani kell tehát, még pedig úgy, 
hogy csupán az igével kifejezett valóságot (die durch die Verbal-
form selber ausgedrückte Subsistenz) nevezzük alanynak (Subjekt) 
a határozót pedig, mely külön szóval fejezi ki ama valóságot (die 
durch ein besonderes Wort ausgedrückte Subsistenz) alszónak 
(Subjektswort).*) 

Alanya mindenkor van, alszava sokszor nincs a mondatnak. 
Nincs tehát igaza MiKLOSicH-nak, mikor azt állítja, hogy pluit csu
pán állítmány ból álló (Prádikatssatz), azaz alanytalan mondat, s 
hogy még csak nem is képzelhető hozzá valami alany. Ahban is 
megvan az alany a harmadik igeszemély képében, sőt a németben 
{es regnet) — ámbár ez csak nyelvbeli fényűzés (sprachlicher Luxus, 
49.) — megvan még az alszó is. (30.) 

Nyelvbeli fényűzés! Ki hitte volna, hogy az egyébként oly 
takarékos német oly fényűző volna a maga nyelvében! De, úgy 
látszik, KERN-nek csak a szeme káprázott, mikor ezt a nagy fényt 
látta. Ha csupán ezt a szót hallanók: kommen, mely KERN szerint 
már teljes mondat, bizony nem tudnók, wir-e az a valódi alany 
benne, vagy sie. Az igéből kivált személyes névmás talán mégsem 
luxus a németben, hanem múlhatatlan szükség, ha meg akarjuk 
egymást érteni. S még nagyobb szüksége van a személyes névmásra 
az angolnak, a kinek igeragozása a mienkhez képest így hangzik: 
én visz, te viszel, ő viszen, mi visz, ti visz, ők visz. Nem inkább az-e 
ebben a luxus, hogy az egyes második és harmadik személy jegye 
még ma is fölismerhető az ige testén ? 

De ha a valóságot jelentő elem, az igeszemély kiválhatik az 
ige testéből, hol van akkor az a fölbonthatatlan egység (unlösbare 
Einheit), a melyről KERN álmodozik ? Nincs ennek híre sem, még 
a magyarban, latinban, görögben sem, annál kevésbbé a németben. 
Az ige egy nyelvben sem fölbonthatatlan egység. Még akkor sem 
volna az, ha az a bizonyos valóság és bizonyos állapot mindenkor 
egy szóba volna forradva benne. Mihelyt azt mondja valaki, hogy 
az igében bizonyos valóság és bizonyos állapot forradt egybe, akkor, 
legalább képzeletben, már fölbontotta az igét. De nem szükséges 

*) ,Alany és állítmány czímű értekezésemben emlegettem, hogy ha 
nekem kellene magyar kifejezéseket ajánlanom a subiectum és praedicatum 
szókra, én amazt alszónak, ezt fölszónali nevezném. Legyen szabad legalább 
KERN Subjectwort-}knak. kifejezésére az alszóval élnem. 

20* 
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ehhez semmi képzelödés. A ki tudja, hogy jöttem, veni, a németben 
annyi mint ich bin gekommen, az világosan látja, hogy a németben 
különvált, vagy, mint WUNDT mondja (Logik, I. 37. és 57.), «széjjel
folyt » ez a két elem. 

Két elem ? De hisz" épen a német "nyelv demonstrálja ad ocu-
los, hogy a jöttem, veni személyes igében legalább is három elem 
forradt egy szóba. Mind a három füllel hallható, szemmel látható; 
egyikről se lehet azt mondani, hogy csak képzelt oka valami jelen
ségnek, azaz erő. Ha az egyik elem állapotot, a másik valóságot 
jelent, mit jelent a harmadik elem? Talán mégis csak azt a kapcsot, 
mely a másik két elemet összetartja ? Avagy talán ez a harmadik 
elem jelenti a valóságot? Miért ne? A vagyok épen úgy jelenti a 
valóságot,*) mint a tanítók a tanítóságot, az érdemlek az érdemlő
séget. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ich nem volna való
ság. Az biz az, sőt a gekommen is az. Ebben a mondatban: ich bin 
gekommen mind a három elem valóságot jelent. A bin általános, a 
gekommen speciális, az ich individuális valóságot. Mikor KERN 
valóságra, állapotra és kapocsra bontja a személyes igét, a fölosztás
nak azt a kezdetleges szabályát sem tartja meg, hogy az osztó tagok 
kirekeszszók egymást. 

De KERN talán azzal akarja kihúzni a lábát e hurokból, hogy 
azt mondja, ebben: ich bin gekommen, a bin személyes ige már 
magában véve is igen egyszerű, de teljes mondat. Yan alanya, a 
beleértett valóság, az igeszemély; van állítmánya, a beleértett álla
pot, az igetartalom; van copulája, az az erő, mely ama kettőt egy 
szóvá egyesíti. Az ich csak alszó, határozója a valódi alanynak s 
ebben az esetben csak nyelvbeli fényűzés, mert bin gekommen is 
elég volna; a gekommen csak — majd azt mondtam, hogy fölszó, 
a logika legalább ezt kívánná. 

Ezzel ugyan nem húzta ki a lábát a hurokból, csak a hurkot 
húzta meg jobban a lába körül. A bin most ezt teszi: ich bin seiend. 
Ha nem akarja in infinitum dúdolni azt a nótát, hogy ebben: ich 
bin seiend a bin személyes ige már magában véve is igen egyszerű, 
de teljes mondat stb., akkor meg kell vallania, hogy ich bin seiend 
nem egyéb mint elemeire bomlott bin. Azaz meg kell vallania, 
hogy az ige nem fölbonthatatlan egység, hogy az ich nem hatá
rozója az igebeli személynek, hanem maga az igebeli személy, hogy 
a seiend nem határozója az igebeli állapotnak, hanem maga az ige
beli állapot, a bin pedig nem a teljes mondat, hanem — copula. 
Ugy, a hogy KERN tagolja a mondatot, sohasem rázza le a nyakáról 
a copulát. 

*) A subsistentia, substantia szókkal a görög ovoía szót akarták latino-
sítani. Minek fordítanám ezt a német kedvéért állománynak vagy épen ál
lagnak, mikor nyelvünkben megvan szakasztott mása, a valóság ? 
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Ich bin seiend és ich bin gekommen közt csak az a különbség, 
hogy annak megvan egy szóba forradt formája is a németben, a 
bin, ennek nincs meg. De megvan a magyarban és latinban (jöt
tem, veni) csalhatatlan bizonyságául annak, hogy az ich bin gekom
men már elemeire bomlott személyes ige, azaz, hogy az ich nem 
határozója az alanynak, hanem maga az alany, a gekommen nem 
határozója az állítmánynak, hanem maga az állítmány, a bin 
pedig — copula. 

De ugyanezt mondhatjuk az ich bin grün mondatról is. Ez is 
csak széjjelfolyt, elemeire bomlott személyes ige, melynek egy szóba 
forradt formáját nem is szükség más határban keresnünk, meg
találjuk a németben is : (ich) grüne. Az ich bin grün mondatnak 
is tehát ich a valódi alanya s grün a valódi állítmánya. 

A mi az ich bin grün mondatról áll, annak állani kell az ich 
bin weiss, ich bin untröstlich, ich bin zu Hause, ich bin ein Arzt 
mondatokról is. Ezek csak annyiban különböznek az ich bin grün 
mondattól, hogy a német nyelv nem érezte egy szóba forrasztásuk 
szükségét. 

Ha végre elfogadjuk azt is, hogy az ú. n. copula csak olyan 
ige, mint a többi, akkor az ich habé Geld, ich hőre Stimmen, ich 
schivimme stromaufwarts mondatokat is úgy kell magyaráznunk, 
mint az előbbieket. Ezekben is valódi alany az ich, nem határozója 
az alanynak; ezekben is valódi állítmányok a Geld, Stimmen, 
stromaufwarts, nem határozói az állítmánynak: ezekben is copulák 
a habé, hőre, schivimme személyes igék, nem pedig mondatok. Mert 
ha áll az, hogy az ú. n. copula, a bin csak olyan ige, mint a többi, 
akkor állhat az is, hogy a többi ige is csak olyan copula, mint 
a bin. 

Azt, hogy az ú. n. alany már határozóul vonatkozik a szemé
lyes igében foglalt valóságra, nem tagadom. Magam is elismertem 
ezt ,Alany és állítmány' czímű értekezésemben. Csak azt nem 
ismerem el, hogy az efféle mondatban: ich bin arm,je suis pauvre, 
az ich vagy je volna az az ú. n. alany. Ez az ich vagy JŐ nem az az 
alany, mely már határozóul vonatkozik az igeszemólyre, hanem 
maga az igeszemély. Világosan megtetszik ez a megtelelő magyar 
vagy latin kifejezésből: szegény vagyok, pauper sum. Az ich vagy 
je az az én vagy ego, melyet a vagyok vagy sum igébe csak bele 
szoktunk érteni. A magyar és latin igében csakugyan egy szóba 
van forradva az, a mit KERN valóságnak és állapotnak nevez. 
A német és franczia igéből ellenben, ha megvolt is valaha benne, 
legalább mai napság kivált a «valóság». De azért megmaradt annak, 
a mi volt, igeszemélynek. 

Azt az alanyt, mely határozóul vonatkozik erre az igesze
mélyre, .efféle mondatokban kell keresnünk: én szegény vagyok, 
<?go sum pauper, moi je suis pauvre, ich ich bin arm. A német 
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többnyire mellőzi*) ugyan a franczia je-nek megfelelő ich-et, az 
igebői kivált személyjegyet, de azért ich bin arm és ich bin arm 
közt mégis roppant nagy a különbség. Amaz tökéletesen a logikai 
kaptafára húzott, két szólásból álló mondat, emez csak egy szólás
ból álló mondat. Amaz erre a két tagra oszlik: ich || bin arm (ego | 
sum pauper), emez erre a kettőre: ich bin | arm (sum j pauper). 
Abban ich (ego) a határozandó tag, ebben ich bin (sum). Amott 
névszó (a személyes névmás) kezdi a mondatot, emitt ige (a német
ben a szótfoszlott, «szójjelfolyt» ige).**) 

De ha megengedem is, hogy az ú. n. alany már határozóul vo
natkozik az igében foglalt személyes valóságra, az mégsem fér a 
fejembe, miért legyen minden mondatnak az igeszemély a valódi 
alanya, miért legyen az egész emberi beszédben csak hat valódi 
alany. KERN szerint u. i. csak ez a hat alany lehetséges: ich, du, er 
(sie, es, mari), wir, ihr, sie, sőt még ezek sem ebben a formában, mert 
így már alszók, hanem csak mint az igébe foglalt, az igebeli álla
pottal egy szóba forrott valóságok. Látni fogjuk, hogy az igeszemély 
még akkor sem mindig alany, ha csupán egyetlenegy személyes 
igéből áll a mondat. Pedig csak az efféle mondatokról: állok, iszik> 
tanultok stb. lehet elmondani azt, hogy a személyes ige már magá
ban is igen egyszerű, de teljes mondat stb. S még az efféle monda
toknak sem mindig az igeszemély az alanyuk, mert az esik, villám
lik, virrad s egyéb efféle mondatoknak nem az igeszemély az ala
nyuk. Más mondatokról Bem azt nem lehet mondani, hogy a sze
mélyes ige a mondat bennök, sem azt, hogy mindig az igeszemély 
a valódi alanyuk. 

A mondat maga a mondat, nem valamely része. A magán álló 
személyes ige is mondat lehet, de nem mondat, ha nem áll magán. 
A protoplasmából és egy-két magból álló sejt már magában is állat 
lehet, a mint hogy vannak is oly állatok, melyek csak egyetlenegy 
sejtből állanak, de a megszámlálhatatlan sok sejtből álló ember is 
állat. KERN azt akarná velünk elhitetni, hogy az emberben csupán 
egy sejt, mondjuk, az ember mathematikus középpontjában ülő sejt 
az állat. Én hamarább hinném el azt, hogy az ember is csak egy 
nagy sejt, mely protoplasmából és néhány magból, a belső műsze
rekből áll; kezei, lábai csak protoplasmanyulványok, arra valók, 
hogy a sejt helyét változtathassa, eledelét megkaparinthassa, ellen
ségeit félretaszíthassa. 

Mondat az iszik is, de mondat ez is: a ló vizet iszik. Ez is 

*) De nem mindig. Erre KERN is több példát idéz Goethebői. PL 
Die Trene s i e ist doch kein leerer Wahn e helyet t : Die Treue ist doch kein 
leerer Wahn. 

**) Erre nem gondolt GABELENTZ, midőn csodálkozással emlegette, hogy 
a német jelentő moűdatot sohasem kezdi az ige. 
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protoplasmából és magból, akarom mondani, alanyból és állítmány -
ból áll, mint amaz. Csak hogy ennek alanya és állítmánya ismét 
inondatazerű részekből, alanyi és állítmányi értelmű tagokból állott 
egybe. Ám legyen az egyik (iszik) mondatnak a beleértett harmadik 
személy az alanya s a beleértett állapot az állítmánya, a másik 
mondatnak (a ló vizet iszik) nem lehet ugyanaz az alanya s ugyanaz 
nz állítmánya. Mert ha ugyanaz volna, akkor mind a két mondat
tal ugyanarról ugyanazt mondanók. Ez pedig nem áll. 

Az alany es állítmány keresésének nem az a módja, hogy föl
keressük a mondatban a személyes igét. így sohasem találunk mást, 
mint személyes igét. Az alany és állítmány keresésének az a módja, 
a hogy az iszik mondatban találta meg KERN az alanyt és állít-
mányt. Ugyanazon módon kell e tagokat keresni a ló vizet iszik 
mondatban is. 

Hogy találta meg KERN az iszik mondat alanyát és állít-
mányát? Ugy, hogy két tagra bontotta a mondatot: ö |j *vó, er 
ist ín'nkend. A mondatot tehát két tagra kell bontani, ha meg 
akarjuk tudni, mi az alanya s mi az állítmánya. De csak is 
kettőre. Mert ha többre bontjuk, pl. háromra: er \ ist j trinkend, 
akkor vége tudományunknak, akkor nem tudjuk többé, a trin-
kend-e az állítmány vagy az ist, mondat-e az ist a mondatban, 
vagy copula. 

KERN egyfelől abban vét, hogy csupán a legegyszerűbb mon
dat alanyának és állítmányának keresésére indul el a helyes úton, 
másfelől abban, hogy még a helyes úton sem tud egyenesen járni. 
De mielőtt azt néznők, mint tántorog KERN az egyenes úton is, lás
suk előbb, mi az alanya és állítmánya ennek a mondatnak: a ló 
vizet űzik. 

Azt mondtuk, hogy a mondatot két tagra kell bontani, ha 
meg akarjuk tudni, mi az alanya és állítmánya. Nyilvánvaló, hogy 
ez a mondat erre a két tagra oszlik: alóli vizet iszik. Megvan tehát 
a két tag, csak az a kérdés, melyik az alany, melyik az állítmány 
közülök. Minthogy e megfelelő szólásban: a vízivó ló a vizet iszik 
tagnak megfelelő tagot hangoztatjuk erősebben s ez vonatkozik 
határozóul a gyengébben hangoztatott ló tagra, tehát ama mondat
ban az első tag az alany s a második tag az állítmány. 

A mondat két főtagja, a ló és vizet iszik külön-külön maguk
ban véve szinte mondatok lehetnek s a vizet iszik tagot mindenki 
annak is tartja, de az egész mondathoz képest csak mondatszerü 
részek, szólások. Ha szólások, akkor határozandó és határozó, azaz 
alanyi és állítmányi értelmű két-két tagból kell állaniok. Az első 
szólásnak a a határozandó, ló a határozó tagja; a másik szólásnak 
iszik a határozandó s vizet a határozó tagja. (Ismét ama törvény 
értelmében, hogy a határozót hangsúlylyal különböztetjük meg a 
határozandótól. E szólások u. i. így hangzanak : a ló, vizet iszik.) 
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A logikai kaptafára vonva a szólásokat, ezek az ítéletek felelnek 
meg nekik: az || ló, az ital (a mit iszik) [j víz. 

A, ló, vizet, iszik már csak másodrendű tagjai a mondatnak, 
de magukban véve ismét szólások; sőt mondatok is lehetnek. Az 
iszik tagot KEEN is mondatnak tartja. Ha szólások, akkor ismét 
határozó és határozandó két-két tagból kell állaniok. Az első két 
másodrendű tag, a és ló azonban már oly egyszerűek, hogy máso
dik altagjukat rajtuk kívül kell keresnünk, midőn így mondjuk 
őket: (az az?) a, vagy (ló az?) ló. Ezeknél tehát megállapodhatunk 
a tagolásban, megjegyezve azt, hogy in ultima analysi minden szó 
határozó, azaz állítmányi értelmű. De a másik két másodrendű 
szólást még intra domínium tovább tagolhatjuk. 

A vizet szólás erre a két tagra oszlik: vize [ (ő)t. Határozó 
vagy állítmányi értelmű benne a szótörzsöknek nevezett első, hatá
rozandó vagy alanyi értelmű a képzőnek vagy ragnak nevezett má
sodik tag.*) 

A mi végre az iszik szólást illeti, hát ebben csakugyan meg
van mind az a három elem (dieses Dreifache stb.), melyet KERN 

emleget: ivl, ) —vagy—on. De épen az a baj, hogy KEEN hár
mat lát, holott csak kettőt keres. Hogy választja ki hát a három 
közül a kettőt, az alanyi és állítmányi értelmű tagot, vagy mint ő 
mondja, az igazi alanyt és állítmányt ? 

Erre a kérdésre egy hasonlattal felelek. Ez a szólás: cserfa -
gyöngy három elemből áll: cser—fa—gyöngy. KEEN azt mondja, 
hogy ebben a gyöngy az alany, a cser az állítmány, a, fa pedig az 
a kapocs, mely ama kettőt föloldhatatlanul egy szóvá egyesíti. KEEN 
csak az elemeket látja, de nem a szerkesztményt, mely szerint az a 
szólás előbb csak két tagból áll,vagy ebből a kettőből: cserfa—gyöngy, 
vagy ebből a kettőből: cser—fagyöngy. 

Az iszik szólás is előbb csak két tagból áll, még pedig ebből a 
/A \ Triűken 

kettőből ivl , ) — vagyon, es ist j x_«n^ J Ebben az igetörzsök, 
tehát csakugyan az, a mit KERN igetartalomnak nevez, a határozó 
vagy állítmányi értelmű tag, de nem az igeszemély, hanem ez a 
«copulával» együtt a határozandó vagy alanyi értelmű tag. Az es 
trinkt = es ist | trinkend épen olyan mondat tehát, mint er ist !. 

*) Nem akarom kisebbíteni PAUL-nak azt az érdemét, hogy, mint 
KKALNÁK emlegeti (NyK. 2 8 : 139.) nálam előbb vette észre a szótörzsök
nek s képzőnek ezt a viszonyát. Csak az igazság kedvéért jegyzem meg, 
hogy a mi BRASSAink már 1863-ban észrevette ezt a viszonyt. ,A magyar 
mondatról írt értekezésének I I . részében a 96. lapon ezt olvassuk: «Egész 
nyelvünkben általában a képzőkben és ragokban lappangó fogalmakat mind 
oly ismeretes és tudvalevő általánosságoknak nézzük, melyeket a szók tör
zsei h a t á r o z n a k m e g.» 
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arm. Nem két szólásból áll, csak egyből, mintha csak fele, még 
pedig állítmányi fele volna egy efféle ítéletnek: das Pferd [| es ist 
trinkend (gquus jj est bibens). De azért, mint már a II. fejezetben 
említettem, az efféle szólásokat is rá lehet vonni a logikai kapta
fára. Hogy hogyan, a vizet iszik szólásnak ítéletté változtatásából 
már talán úgy is észrevette a figyelmes olvasó, de e logikai műve
letnek teljes megvilágosítását még most is függőben kell hagynunk, 
mivel előbb arra a kérdésre akarunk felelni, mi hát KERN szerint 
az alanya és állítmánya ennek a mondatnak: a ló vizet iszik ? 

Mielőtt e kérdésre felelnék, legyen szabad még egy hason
latot előrebocsátanom. Ez a szólás: szélfúvás ebből a három elem
ből áll: szél—fúv—ás. Ebben ás az alany, szél az állítmány, fúv a 
copula. Ez a hasonlat azért alkalmasabb, mivel KERN maga is csak 
valami r a g a s z t ó k n a k tartja az alanyt. «Ob innerhalb des 
finiten Verbums der Subjektsbegriff oder der Verbalbegriff (Prádi-
katsbegriff) der bedeutsamere sei, darüber kann wohl kein Zweifel 
sein; jedenfalls námlich ist es der betonte Verbalbegriff, nicht der 
als unbetontes S u f f i x erscheinende Subjektsbegriff.» (51.) 

Mi már most KERN szerint az alanya ennek a mondatnak: 
a ló vizet iszik? Az iszik személyes igébe értett vagyon személyes 
igének on (ön, ö) ragja, az, a mi nem is szó a mondatban, a mi 
KERN saját szavai szerint semmit sem jelent. Mert «die Verbalperson 
(Subjekt) an sich, weil sie vom Verbaliuhalt gar nicht getrennt 
werden kann, bedeutet gar nichts». (49.) 

S mi az állítmánya ? A mi a személyjelentő rész s a copula 
félreképzelése után még fönnmarad az iszik igéből, tehát megint 
olyasmi, a mi, ha igenévvé nem változtatjuk, egy nyelvben sem 
szó, megint olyasmi, a mi «semrnit sem jelent». 

így akarja KERN iskolás gyerekekkel megértetni azt, a mit ő 
maga így fejez ki : «Als schlechthin nothwendige Bestandtheile des 
Satzes pflegen Subjekt und Prádikat bezeichnet zu werden und 
g e w i s s m i t R e c h t » . (30.) 

A legfurcsább azonban a dologban az, hogy KERN ezt az ő 
alanyát és állítmányát grammatikainak tartja. Emlékezzünk csak 
vissza arra, a mit STEiNTHAL-tól hallottunk (,Alany és állítmány' 
czímű értekezésemben). A tiszta logika, mondja STEINTHAL, ket 
fogalomnak bármely kapcsolatában ítéletet, azaz alanyt és állít-
mányt lát, de a grammatika két szó kapcsolatát nem veszi mindig 
mondat számba. A logika szerint ez: a ló vizet iszik három ítélet 
(1. maga a mondat, 2. az |] ló, 3. az ital |i víz), a grammatika sze
rint csak egy mondat, azaz egy alany, egy állítmány. Azt, hogy e 
mondatban még egy negyedik itélet, még egy negyedik pár alany 
és állítmány is volna, az iszik igébe értett személy és állapot kap
csolata, nem is említi STEINTHAL. Sőt ellenkezőleg úgy nyilatkozik, 
hogy ez a kapcsolat se nem ítélet, se nem mondat. «Liegt in amo, 
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amat ein Subject? Nein! denn es liegt nur die Thátigkeit und ihre 
Beziehung auf ein Subject vor.» (Grammatik, Logik und Psycho-
logie. 364.) S ha mind erre visszaemlékeztünk, nem méltán kiált
hatjuk-e, hogy KERN még a STEINTHAL logikai alanyánál és állít-
mányánál is logikaibb alanyt és állítmányt tart grammatikainak. 

VI. 

Ki ne kívánná most azt hallani, hogy mit tart KERN logikai 
alanynak és állítmánynak. Erre nézve az 56. lapon a következő 
kijelentést olvassuk: 

«In derEegel steht ja imDeutschen das Subjektswort, an welchem 
der Verbalinhalt haftet, voran,*) und diese Stellung verführt zu dem 
Glauben, durch dieses Wort müsse nun auch das bezeichnet werden, von 
dem im Satze vorzugsweise etwas ausgesagt wird. Freilich hált es schwer, 
diesen Glauben festzuhalten, wenn das Subjektswort sehr leér an Inhalt 
ist.**) Und diese Schwierigkeit hat denn auch zur Erfindung des logischen 
Subjekts geführí, das aus dem Worte des Satzes entnommen zu werden 
pflegt, welches sachlich, nicht logisch als der wichtigereBegriff erscheint.» 

Hogy is volt csak? A logikai alany csak koholmány, azok 
koholmánya, a kik az es szócska üressége miatt nem merik ráfogni, 
hogy ebben : es hat hener viel Obst gégében az volna az alany; azért 
azt a szót választják logikai alanyul, mely n e m l o g i k a i l a g , 
hanem dologilag fontosabbnak l á t s z i k a mondatban. 

Hja, nem minden ember meri fölrúgni s ott hagyni azt a 
kalauzt, hogy az alany miről mondva van valami. A ki e 
kalauzt követi, az azt véli, hogy ebben: es hat heuer viel Obst gégé
ben az idei esztendőről van mondva valami, még pedig az, hogy 
benne sok gyümölcs volt. S ha annyira félénk az ember, hogy még 
azt a bogarat sem meri eltaposni, hogy a grammatikai alany annyi 
mint nevező eset, akkor mit tehetne egyebet, mint hogy l o g i k a i 
n a k nevezi az alanynak g r a m m a t i k a i f o r m á j á t a heuer 
szót. Nem tudhatja minden ember, hisz még a logikusok nagy 
része sem tudja, hogy abban a mondatban das heurige Jahr a logi
kai alany s das Gegebensein von vielem Obst a logikai állítmány. 

De KERN bátor ember, ő fölrúgja a kalauzt (csak a bogarat 
nem tapossa el, mert némely bátor ember ki mer állani a meg
vadult bika elé, de béka, egér, bogár elöl meghátrál) s azt mondja, 
hogy ama mondatban a hat szó fogj alja mapál>an az igaz alanyt,. 
az es csak határozója az alanynak s ebben az esetbeu csak «sprach-
licher Luxus». Halljuk most tovább KERN hermeoeiáját. 

*) Itt efféle mondatokra gondol: der Baum Jilülit. 
**) Itt efféle mondutokaa gondol : es hat heuer viel Olmt gégében. 
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«Nun habé ich gewiss nichts gegen Ubungen im Auffinden des 
8og. logischen Subjekts einztiwenden; sie sind bei der Erklárung der 
Lesestücke im deutschen Unterricht gewiss oft recht zweckmássig. Nur 
meine man nicht, dass man mit dieser Bescháftigung, die geflissentlich 
von der Eorm auf den Inhalt übergeht, noch Grammatik treibe, wende 
dabei nicht den grammatischen Terminus Subjekt an, bezeichne nicht 
etwas als logische Erwágung, was vielmehr eine durchaus sachliche, auf 
den Stoff, den Inhalt gerichtete ist. . . Was man so logisches Subjekt 
nennt, ist immer nichts anderes, als die Haupt s a c h e, um die es sich 
handelt.» 

Abban igaza van, hogy a grammatikának semmi köze a mon
datok tartalmához. De abban igen téved, ha azt hiszi, hogy csupán 
a formákhoz van köze. Van a tartalmon és formán kívül is még 
valami, a miről KERN-nek, úgy látszik, nincs tudomása, de a mihez 
mégis köze van a grammatikának, «a nyelv pbysiologiájának». Ez 
a functió. Azt pedig, hogy a subjectum csupán nyelvtani műszó 
(grammatischer Terminus) volna, KERN maga sem hinné el, ha 
mástól hallaná. 

«Man sollte doch um so weniger von einem logischen Subjekt des 
Satzes sprechen, weil bekanntlich unter den Logikern selbst Streit über 
das ist, was in einzelnen Falién das ivahre logische Subjekt des Urteils 
ist. Umformen lásst sich wohl jeder Satz so, dass man so viele Urteile 
aus ihm gewinnt, als er Worte hat, weil man eben aus jedem Worfc das 
sog. logische Subjekt gewinnen kann. Das hat auch gar nichts Auffal-
lendes, da eben durch den Satz von jedem seiner Worte etwas ausgesagt 
wird, nicht bloss vom Subjektsworte.* 

Ebben csak az az igaz, hogy a mondatban (általában, nem 
egy bizonyos mondatban) bármely szó alany s tegyük hozzá, állít
mány is lehet. Épen ebből következik az, hogy az alany és állít
mány nem jelenthetnek bizonyos formákat, hanem bizonyos func-
tiókat kell jelenteniök. 

«Diese Übung ist nicht zu schwer. Sehr schwierig aber — und 
ich habé noch nie eine klare Anleitung darüber gelesen — mag es sein, 
immer das ,wahre logische Subjekt' heraus zu finden. Ist z. B. in dem 
Satze, mir ekeit vor dieser Speise Speise dieses Subjekt ? Es scheint so, 
da ja diese Speise bequem unter den Begriff der mir Ekei Erregenden 
subsumiert werden kann.» 

A látszat igaz is lehet, hamis is. Vizsgálat nélkül nem szabad 
sem elfogadni, sem elvetni. Ha közelebbről vizsgálta volna a dolgot, 
talán észrevette volna, hogy az a mondat ebből a két főtagból áll: 
mir ekeit j| vor dieser Speise, undorodom |j ettől az ételtől. Ebben 
-csakugyan diese Speise a log. alany s Ekei a log. állítmány. De a 
ki csupán grammatikai elemeket, bizonyos formájú szókat lát a 
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mondatban, az nem is gyanítja, hogy az a mondat nem csak öt 
szóból, hanem két szólásból is áll, nem gyanítja, hogy az alany és 
állítmány nem szók (ámbár azok is lehetnek), hanem szólások. 

«Warum soll ich es aber nicht dem Dativ mir entnehmen. Denn 
ich emfinde Ekei vor dieser Speise und ich bin doch die Hauptsache in 
dem Satze.» 

KERN uram ugyan nem tagja a mondatnak, de abban mégis 
igaza van, hogy a mir szó is alanya lehet a mondatnak. Ha így 
hangoztatom a mondatot: mir jj ekeit vor dieser Speise, én |j un
dorodom ettől az ételtől, akkor mir a grammatikai, ich a logikai 
alanya. Mir ekeit, undorodom (tót: hnusí sa mi) és mir jj ekeit, én i 
undorodom (tót: mne jj sa hnusí) közt ugyanaz a különbség, mint 
ich bin arm és ich \\ bin arm közt. De az is bizonyos, hogy nem a 
magyarázó kényétől-kedvétől, hanem helyes megfigyelésetői függ 
az, a vor dieser Speise vagy a mir tagban ismer-e a mondat alanyára. 

«Wenn man nun aber wieder bei neuernLogikern die "wunderbare 
Entdeckung liest, dass der Satz: es blitzt auf seinen ursprűnglichen logi-
schen Ausdruck zurückgeführt werde, wenn man ihn umformt in: das 
Blitzen ist, alsó das Subjekt aus dem Verbalinhalt herausholt, so möchte 
man sich, um es mit den Logikern nicht zu verderben, dazu entschliessen, 
das Subjekt in dem Verbalinhalt von ekeit zu finden und als die wahre 
logische Form zu fixieren: Ekei überfállt mich vor dieser Speise, ein 
Satz, der sich sicherlich ein gut Teil besser anhört, als der Satz: dar 
Blitzen ist, der ja logisch ganz vortrefflich sein mag, sprachlich abe-
abscheulich und ganz sonderbar, denn ich rede in ihm von einem Zus 
standé des Seins, der am Blitzen — einem anderen Zustande — haftet, 
wáhrend in dem ursprűnglichen Satze von einem Zustand gesprochen 
wird, der an einem unbekannten Subjekt haftet.» 

Ezt a mondatot, Ekei überfállt mich vor dieser Speise kétség
kívül így hangoztatta KEEN : Ekei überfállt mich j: vor diesev Speise, 
undorodás fog el |j ennek az ételnek a láttára. Ebben csak azért tartja 
az Ekei szót logikai alanynak, mivel nevező esetben áll. Valóban 
olyan állítmány az, mint az orvos ebben: orvos vagyok én, azaz 
analytikus állítmány, a mondat állítmányi részének határozó tagja. 
A mondat logikai tagjai ezek : alany: diese Speise, állítmány: Über-
falién von Ekei. 

Hogy KERN fülbemászóbbnak tartja az Ekei überfállt mich 
mondatot ennél: das Blitzen ist, annak csak az az oka, hogy am
azt így hangoztatta : Ekei überfállt mich, emezt így: das Blitzen 
is t . Azaz két szép leányt akart összehasonlítani, de az egyiket csak 
elülről, a másikat csak hátulról látta. Ha mind a kettőt vagy élűi
ről vagy hátulról látta volna, azaz vagy így: Ekei überfállt mich és 
Blitzen ist (es ist Blitzen) vagy így: der .Ékel überfállt mich és das 
Blitzen ist , aligha tudta volna oly könnyen eltökéllni magában, 
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melyiknek nyújtsa az arany almát. Egyébiránt ,das Blitzen i s t ' 
semmivel sem utálatosabb s a maga helyén ép oly helyes mondat, 
mint Gott ist . 

Igen furcsán hangzik KERN szájából az a nyilatkozat is, hogy 
az es blitzt mondatban oly állapotról van szó, mely egy ismeretlen 
alanyon tapad. Hisz épen KERN tanítja, hogy ama mondatnak a 
blitzt igében foglalt harmadik személy az alanya. Hogy lett ez az 
alany egyszerre oly ismeretlenné KERN előtt ? 

«Ieh kann aber, wenn ich rum doch einmal in Unsicherheit über 
das 'wahre logiscbe Subjekt'- gerathen bin, auch auf den Einfall korámén, 
dieses Subjekt der Práposition vor zu entnehmen : Die Gegenwart dieser 
Speise verursacht mir Ekei, oder dem Pronomen diese: Dieses ist hier 
eine mir Ekei erregende Speise.» 

Mikor följebb azt mondtam, hogy ennek a mondatnak: mir 
ekeit || vor | diener Speise, diese Speise a logikai alanya, akkor a 
vor szócskát nem vettem tekintetbe. Oly módon neveztem meg az 
alanyt, mint az állítmányt szoktuk megnevezni, mikor azt mondjuk, 
hogy a homo est animál mondatnak animál az állítmánya: az ana-
lytikus alanyt neveztem meg. De semmi kifogásom sincs az ellen, 
ha KERN a vor szócskának, mely kétségkívül szinte egyik tagja a 
grammatikai alanynak, helyet kivan juttatni a logikai alanyban is. 
Legyen hát teljes logikai alanya a mondatnak : die Gegenwart dieser 
Speise, de ne csupán a vor helyébe csúsztatott Gegenwart szó. Ez 
csak olyan logikai alanya annak a mondatnak, mint a milyen logi
kai állítmánya az est ennek: homo est animál. 

A másik mondat: dieses ist hier eine mir Ekei erregende Speise 
olyan változata az eredetinek, mint ennek: sokat nevet |J ez az 
ember, az, hogy ez \\ sokat nevető ember. Nem hinném, hogy KERN 
e változtatás nélkül nem ismerné föl logikai alanyát ennek a mon
datnak: sokat nevet || ez az ember. 

«Was habén aber allé diese Versuche und Scherze mit gramma-
tischem Verstándniss zu thun? Grammatisch versteht man den Satz doch 
nur, wenn man lediglich anf rUe Einsichten, welche die Grammatik ge-
wáhrfc, sich stützend, den Inhalt desselbenin folgender Weise breit aus-
einander legt: Es ist etwas Abscheu Erregendes (Ekelndes) vorhanden, 
das weder an dem Eedenden, noch an einem Angeredeten haftet. Diese 
Erregung wird hervorgerufen in Gegenwart (vor) dieser Speise und übt 
Einfluss auf mich.» 

Erre megfelelt már följebb maga KERN : «nur meine man 
nicht, dass man mit dieser Bescháftigung, die geflissentlich von 
der Form auf den Inhalt übergeht, noch Grammatik treibe». 

«Subjekt aber ist hier gar nichts anderes, als die dritte Verbal-
person, ein Subjektswort ist nicht vorhanden und alles Suchen danach 
ist vergebliche Mühe.» 
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Ebben áll tehát az a mélységes grammat ikai általértés ? ! 
Fölérni észszel, hogy az ekeit ige a személyes névmást nevező eset
ben foglalja magában s hogy ezen kívül nincs a mondatban több 
nevező eset. De mi szükség e végre syntaxissal nyaggatni a szegény 
tanuló t? Hisz ezt a grammatikai elemek ismeretéből is kisütötte 
volna, sokkal biztosabban, min t e találós kérdésből : mi e mondat
nak az alanya, az a főtagja, melyről a másik főtag mondva v a n ? 

De K E E N szánakozva mosolyog s azt mondja, hogy ennek a 
kalauznak — az alany régi meghatározásának — semmi hasznát 
sem lehet venni az igaz alany keresésében. Szidja is ezt a vén 
kalauzt , a hol csak teheti . Legkeményebben az 54. s következő 
lapokon : 

«Durchaus nichtseagend ist es aber, wenn man das Subjektswort 
als das definiert, von dem etwas ausgesagt wird, und durchaus unrichtig 
wird diese inhaltslose Lehre, wenn man dadurch sein Wesen im Gegen-
satz zu andereu im Satze enthaltenen Substantiven erschöpfend dar-
gestellt glaubt. Und leider ist diese Auffassung ebenso allgemein ver-
breitet, wie gánzlich dem Sachverhalt widersprechend. 

Natürlich wird durch den Satz immer etwas von dem Subjekte 
ausgesagt, weil das Wesen des Satzes (im Unterschied von einer Anzalil 
von Wörtern, die ohne einenSatz zu bilden nach einander ausgesprochen 
werden) darin besteht, dass durch die verbindende Kraft des finiten Ver-
bums von jeder im Satze enthaltenen Vorstellung etwas ausgesagt wird . . . 
Es wáre ja überaus wunderbar, wenn der Satz auch nur eine einzige 
Vorstellung enthielte, von der gar nichts durch denselben ausgesagt 
würde. Man begreift nicht, was diese eigentlich in dem Satze soll. Nun 
bezeichnet das Subji-ktswort recbt haufig das, was uns am meiston inte-
ressiert, und dann mag man ja sagen, dass von diesem v o r z u g s w e i s e 
etwas durch den Satz ausgesagt wird; aber solche Bedeutung hat das 
Subjektswort nicht von fern in allén Sátzen. So ist in folgenden verbun-
denen Sátzen die Vorstellung ,dieser Manrí sicherlich das uns vorzugs
weise Interessierende, und doch erscheint diese Vorstellung zuerst als 
Subjektswort, dann als Objekt, dann als Dativ zu dem vom Prádikat 
(verbum finitum) abbangigen Infinitiv, endlich als Genitiv zum Subjekts
wort : dieser Mann ist durchaus ehrenwerth, diesen Mann achten allé 
Bürger unserer Stadt, diesem Manne kann jeder unbedingt Vertrauen 
schenken, dieses Mannes Gerechtigkeit wird selbst von seinen Feinden 
anerkannt. Nach jener Theorie aber, nach der das eigentliche Wesen des 
Subjekts darin liegt, dass von ihm etwas (oder richtiger das Prádikat) 
ausgesagt wird, wáre im ersten Satze etwas von diesem Manne, im 
zweiten von allén Bürgern, im dritten von jedem, im vierten von der 
Gerechtigkeit des Mannes etwas (oder derPrádikatsbegriff) ausgesprochen. 
Das ist ja auch nicht zu bestreiten; auch von der Achtung, vom Ver
trauen, von den Feinden des Mannes wird etwas ausgesagt, aber sehen 
wir auf den Inhalt, auf den Zweck der Eede, so gelten allé vier Aussagen 
von dem Manne, dessen Lob gepriesen wird.» 

így szidja K E E N azt a vén kalauzt. Ez pedig a markába nevet 
s így börbitél m a g á b a n ; Ez a jámbor még azt hiszi, hogy a dieser 
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Mann. allé Bürger, jeder, Gerechtigkeit szókat én mutattam be 
neki alanyokul, holott ezekre csak úgy bukkanhatott, hogy ama 
bogár után indult, hogy az alany annyi mint nevező eset. Ha engem 
követett volna, világosan látta volna, a mit homályosan maga is 
-sejtett, hogy ama mondatoknak dieser Mann, diesen Mann, diesem 
Manne, dieses Mannes (Gerechtighcit) az alanya, azaz, e s g e 11 e n 
a l l é v i e r A u s s a g e n v o n d e m M a n n e , d e s s e n L o b 
g e p r i e s e n w i r d . 

Ha az alanynak régi meghatározásából csakugyan az követ
keznék, hogy a második mondatnak allé Bürger, a harmadiknak 
jeder az alanya, akkor én sohasem fogtam volna tollat a kezembe 
ezen értekezés írására. 

De miért szidja KERN a kalauzt, ha olyan vastagon lepte be 
szemét az iskola pora, hogy semmi különbséget sem lát többé e 
meghatározás között: alany az, a miről mondva van valami s e 
fogás között: keress nevező esetben álló szót a mondatban, ha 
tudni akarod, mi az alanya ? Hisz a kalauz s z e r i n t e épen azt 
mutatja neki, a mit látni akart, hogy az allé Bürger és jeder ala
nyok, vagy a mi egyre megy, alszók. KERN azért szidja a kalauzt, 
mert azt hiszi, hogy tud ugyan nevező esetet mutatni a mondatban, 
de ha két nevező eset fordul elő benne, pl. das Schwármen ist 
meine Lust, nem tudja megmondani, melyik az alany közülök. Ezt 
csak az tudja megmondani, a ki tudja, hogy mind a két nevező 
csak határozó, das Schwarmen az igeszeoaéfy határozója, tehát 
alszó, meine Lust az igetartalom határozója, tehát Prádikatsnomi
nativ. «Der Unterschied ist grammatisch klar und prácis auszu-
drücken. Das Subjektswort ist die Bestimmung zu der im finiten 
Verbum liegenden Person (Subjekt), der Prádikatsnominativ and 
die obliquen Casusbestimmungen zu dem im Verbum liegenden 
Begriffsinhalt (Prádikat).» (56.) 

Nem okosabban tette volna-e KERN, ha a dieser Mann és 
•diesen Mann grammatikai formákat is becsületes nevükön nomina-
tivusnak és accusativusnak nevezte volna, mint a diesem Manne és 
dieses Mannes formákat dativusnak és genitivusnak? Vagy ha már 
Prádikatsnominativ, Prádikatsdativ, Prádicatsaccusativ stb. nevű 
mondattagokat akart megkülönböztetni, következetesen Subjekts-
nominativ, Subjektsdativ, Subjektsakkusativ stb. nevű montattago-
kat is különböztetett volna meg? 

De e fejezetben tulajdonkópen azt akartuk megtudni, hogy 
mit tart KERN logikai alanynak és állítmánynak. Mit tudtunk meg 
tehát? Megtudtuk azt, hogy a logikai alany csak koholmány, csak 
tréfa. A logikai állítmányról nem tudtunk meg semmit. Ezt vagy 
azonosnak tartja KERN a grammatikaival, vagy oly sületlen tréfá
nak, hogy nem érdemes rá szót vesztegetni. 
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VII. 

Állapodjunk meg itt egy kissé s vizsgáljuk, mi az alanya és 
állítmánya az efféle mondatnak: esik, villámlik, fagy stb. 

Ezeket, mint már említettem, e g y t a g ú mondatoknak ne
vezem, nem azért, hogy csak egy szóból, hanem hogy egy szólásból 
állanak. Egytagú mondatok az effélék is: vizet iszik, jónak látszik, 
kárba veszett, orvos vagyok, sötét van, rossz időket élünk, rossz 
csillagok járnak, van könyve, adott isten (adott, de eltagadjátok). 

Lássuk előbb, mi az alanya és állítmánya ennek az egytagú 
mondatnak: ,vizet iszik'. Ebben vizet az erősebben hangoztatott, 
a határozó tag s iszik a gyengébben hangoztatott, a határozandó 
tag. Abból kell tehát az ítélet állítmányát, ebből alanyát venni. 
A nevezőkre változtatás s az állandó tényezővel való szorzás után 
ezt az ítéletet kapjuk: itala, \\ víz. Ennek a mondatnak tehát itala 
a log. alanya s víz a log. állítmánya. Minthogy pedig a mondatnak 
az a tagja a grammatikai alany, melyből a log. alanyt vettük s az 
a tagja a gram. állítmány, melyből a log. állítmányt vettük, tehát 
ennek a mondatnak iszik a gram. alanya s vizet a gram. állítmánya. 

WTJNDT ellenében, ki az ,er trinkt Wasser' mondatot ezzel az 
ítélettel egyezteti: das Was&er || wird getrunken, csak azt jegyzem 
meg, hogy én ugyanazon törvény szerint redukáltam, tudatosan, 
azonértékű ítéletre ama mondatot, a mely szerint redukálta ő, talá
lomra, az ,er handelt gut' mondatot erre az ítéletre: sein Handeln \\ 
ist gut. A törvényre hivatkozom KERN ellenében is, a ki oly szín
ben tünteti föl e reductiót, mintha csupán kényünktöl-kedvünktöl 
függne, a mondatnak melyik tagjából vegyük a logikai alanyt s 
melyik tagjából a logikai állítmányt. KALMÁR ellenvetésével kissé 
bővebben akarok foglalkozni. 

KALMÁR azt mondja: 

«A logikának könnyű a mondat szerkezetét addig változtatni, míg 
a logikai alany nevezővé nem lett, mert a logikának a nyelv csak 
eszköz az ítéletek mérésére, hanem a nyelvtannak a nyelv végezel; a 
nyelvtan tartozik a nyelvet úgy, abban az alakban hagyni, megérteni és 
megmagyarázni, a melyben találja. Mi különbség van már most amaz 
alany közt, mely a nyelvtannak is alany és a közt, melyet a logika egészen 
más alakokból átváltoztatások segítségével hüvelyez ki magának.» (NyK. 
28: 393.) 

A formára nézve, s KALMÁR kétségkívül csak erre néz, nincs 
semmi különbség. A logikai alany is nevező, s az ú. n. gramma
tikai alany is nevező. De a functióra, az alanynak m i v o l t á r a 
nézve, sokszor igen nagy a különbség köztük. Pl. ebben a mon
datban : a gyermeknek könyve van, a gyermek az az alany, melyre 
a logika a gyermeknek formában is ráismer, ellenben a nyelvtannak, 
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mely épen úgy határozza meg az alany mivoltát, mint a logika, de 
csak azért tart lúdnak valamit, mert fehér, a könyve az alany. Az 
már most a kérdés, minek nevezendő f u n c t i ó j á r a , m o n d a t 
b e l i v i s z o n y á r a nézve az a mondattag, melyből a logika az 
azonértékű ítélet alanyát hüvelyezi ki. KALMÁR szerint l o g i k a i 
alanynak, mivel az a kihüvelyezés csak arra való, hogy a logika 
addig változtathassa a mondat szerkezetét, míg a logikai alany 
nevezővé nem lett. Én azt tartom, hogy erre az átváltoztatásra, 
erre a kihüvelyezésre nem a formákkal való játszás kedvéért van 
szükség, hanem, általában szólva, azért, hogy hasonlóvá tegyük a 
mondatot ahhoz a mondathoz (az ember || halandó), a melyen elő
ször mutattuk meg a gyermeknek az alanyt és állítmányt. Ezzel 
az egyeztetéssel: a gyermeknek [j könyve van=a#í/mnek II könyv
valló igazoljuk azt. hogy abban a mondatban csakugyan a gyer
meknek az alany s könyve van az állítmány. De nem logikai alany 
és állítmány — ezeket az igazoló ítéletben látjuk — hanem gram
matikai alany és állítmány. A logikai alany és állítmány kihüve-
lyezésére azért van szüksége a nyelvtudománynak, hogy úgy, abban 
az alakban is megérthesse és megmagyarázhassa a mondattagok 
viszonyát, a melyben találja e tagokat s mely sokszor nagyon elüt 
attól az alaktól, a melyen először mutattuk meg a gyermeknek az 
alanyt ós állítmányt. Igaz, hogy a logikai alanynak és állítmány
nak kihűvelyezése «nem mutat szempotot, melyből az alakok kü
lönbségeit is meg lehetne magyarázni)). De nem is az a czélja. 
A trigonometriai háromszögnek (az épszögű háromszögnek) kihű
velyezése sem mutat szempontot, melyből a geometriai alakok kü
lönbségeit is meg lehetne magyarázni, de azért bolondnak tartaná 
mindenki az oly geometrát, a ki e miatt becsmérelné a trigono
metriát. KALMÁRt tehát csak arra kérem még egyszer, ne tartsa az 
alanyt és állítmányt anatómiai formáknak, hanem physiologiai 
functióknak. Akkor nem fog azon sopánkodni, hogy valami «át 
nem érzett szemléleten alapszik minden valószínűség szerint az 
igazi nyelvtani alany, melyet ma csak alakján ismerünk fel» (NyK. 
28 : 393), azaz nem fog így sopánkodni: valami át nem érzett 
szemléleten alapszik a cseresnye piros színe, melyet csak ízéből 
ismerünk fel. Akkor át fogja látni, hogy ezzel az egyeztetéssel: 
vizet iszik = itala j I víz csak azt igazoljuk, hogy a ,vizet iszik' 
mondatban iszik a g r a m m a t i k a i alany s vizet a g r a m m a 
t i k a i állítmány. 

Vizsgáljuk most ezt az egytagú mondatot: sötét van. Ennek 
a mondatnak magyarázata legkisebb fejtörést sem szokott okozni 
az oly grammatikusnak, a ki csak a bizonyos formájú két szót, de 
nem az egy szólást látja benne. Hisz ott van a nevező eset: sötét 
s az ige: van. Megvan mind az ovojia, mind a pvjfjia, épen úgy, 
mint ebben; Péter || olvas. A ,sötét van' «teljes mondat» (értsd: 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. •"> 
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kész ítélet), sőt a németben: es ist finster, még teljesnél is telje
sebb, mivel két alanya is van, es és finster. «Mi egyéb a mi sze
mélytelen ,es'-ünk — mondja GABELENTZ — pl. es geschehen 
Zeichen und Wunder, mint egy előleges helypótlója a nyelvtani 
alanynak, mintegy felpénz reá? De csak ,mintegy', mert a fizetendő 
összeget nem rövidíti meg — a mondatnak két alanya van, a me
lyek egyike mindent jelenthet és azért semmit sem jelent.» (BRASSAI 
fordítása, A mondat dualismusa, 39.) 

,Sötét van* nem olyan mondat, mint Páter || olvas. Nagy a 
különbség köztök. Ez két szólásból áll, az csak egyből. A ,sötét 
van' mondat alanyát és állítmányát tehát úgy kell keresni, mint a 
, vizet iszik' mondatét. Logikai alanyát a gyengébben hangoztatott 
van tagból, logikai állítmányát az erősebben hangoztatott sötét 
tagból kell venni, azaz ezzel az ítélettel kell egyeztetni a mon
datot: a valóság j| sötétség, vagy a mi, mint látni fogjuk, egyre 
megy: az || sötétség. A ,sötét van' mondatnak tehát van a gram
matikai alanya ós sötét a grammatikai állítmánya. 

A németben: es ist finster, három szóból áll ez a mondat, 
mivel a német igéből kivált a személyjelentő elem. De azért a 
németben is csak egy szólás ez a mondat, olyan mint er ist arm. 
Ebből a két tagból áll tehát: es ist | finster, a logikai kaptafán 
pedig ebből a kettőből: das Seienáe j ist Finsterniss, vagy das \\ 
ist Finsterniss. Ugyanígy kell magyarázni minden efféle mondatot. 
Pl. es kommen Gráste = die Kommenden || sind Gáste, es fliesst 
Blut = das Fliesaenáe || ist Blut, es geschehen Zeichen und "Wun-
der=dasGesc/i6'hende | sind Zeichen und Wunder, esgibtSchláge = 
das Gea^bene sind Schláge stb. 

Sötét van és esik csak annyiban különböznek egymástól, hogy 
ebben egy szóba forradt az esés és valóság fogalma, abban nem 
forradt egy szóba a sötétség és valóság fogalma. Esik szorosabb 
szerkezet, mint sötét van, olyan mint fehérlem & fehér vagyok-hoz 
képest, vagy es grünt, es dunkelt ezekhez képest: es ist grün, es 
zuird dunkel. 

Az esik mondat tehát erre a két tagra bontható : eső és van. 
Ezt még minden grammatikus kifundálta. Csak abban tévedett 
valamennyi, hogy a nevező esetben álló eső szót már eo ipso alany
nak, a van igét állítmánynak tartotta. Pedig a dolog úgy áll, hogy 
csupán a két tagot ismerve, még semmit sem tudunk a mondat 
alanya és állítmánya felől. Az a két tag kétféle viszonyban állhat 
egymáshoz, azaz mind a kettő alany is lehet, állítmány is. 

Az egyik viszony ez: eső van. Ez épen olyan egy szólásból 
álló mondat, mint sötét van. Tehát a van a gram. alany benne s 
az eső a gram. állítmány. A megfelelő ítélet u. i. így hangzik: a 
valóság (a mi van, a mi íörtónik) |j eső. 

A másik viszony ez: van eső. Ez is egy szólásból álló mon-



MÉG VALAMI AZ ALANYRÓL ÉS AZ ÁLLÍTMÁNYRÓL. 315 

clat, de tagjai az élőbbemhez képest fordított viszonyban állanak. 
Ennek tehát esö a gram. alanya s van a gram. állítmánya. A meg
felelő ítélet u. i. így hangzik: az eső || valóság. 

A magyarban a szórend is elősegíti az alany és állítmány 
megismerését (v. ö. eső van, és van esö). De a hangsúly, «ez a leg
finomabb és legbiztosabb kalauz az alany és állítmány keresésében» 
(M. Nyv. 25 : 535), magára is elegendő. A németben csupán a han
goztatásból értjük meg, mi az alanya és állítmánya e mondatnak: 
•es ist Regen ( = es regnet). Ha így hangzik a mondat: es ist | Re
gen, akkor es ist, a «széjjelfolyt» ige az alanya s Regen az állít
mánya. A megfelelő ítélet ez: das Seiende (was ist, was es gibt, 
was geschieht, was vor sich geht) [| ist Regen. Ha így hangzik: es 
i s t | Eegen, akkor megfordítva Regen az alanya s es ist az állít
mánya. A megfelelő ítélet pedig ez: Der Regen jj ist seiend. 

De nem csak a grammatikusok, a logikusok is tévedtek az 
esik, villámlik, fagy stb. mondatok magyarázásában. Tévedésüknek 
kétségtelen bizonysága az, hogy az efféle mondatokat l é t t u l a j 
d o n í t ó í t é l e t e k n e k nevezik. Ebből az elnevezésből az tűnik 
ki. hogy a logikusok az esik ( = eső van vagy van eső) mondatban 
mindig az eső szót tartják alanynak s a van szót állítmánynak. 
Az az elnevezés u. i. ennek az okoskodásnak köszöni létét: az 
állítmány az az ítéletben, a mit az alanynak tulajdonítunk; az 
£sik — eső van ítéletben van az állítmány; ezzel az ítélettel tehát 
létet tulajdonítunk az eső alanynak. 

Ha a logikusok nem a grammatikai igéről, hanem határozó 
functiójáról ismertek volna az állítmányra, észre kellett volna ven-
niök, hogy az esik mondat inkább e s ő — mint l é t t u l a j d o n í t ó 
í t é l e t . Mert mikor azt mondjuk, hogy esik, sokkal gyakrabban 
értjük azt, hogy eső van, mint azt, hogy van eső. Akármily tudo
mányosan hangzik is tehát az az Existentialurtheil, az esik, vil
lámlik, fagy stb. mondatokra vonatkoztatva, mégis csak egy efféle 
botlásnak köszöni létét: szalonnázik annyi mint szalonnát eszik 
(e helyett: szalonnát eszik = étele f| szalonna); ebben megevést 
(Gegessen werden) tulajdonítunk a szalonnának; ez tehát Come-
dentialurtheil. 

Hogy az esik, villámlik, fagy stb. mondatok nem mindig 
léttulajdonító ítéletek, STEINTHAL is észrevette.*) Esfriert, mondja 

*) BRASSAI mindig eső-, villámlás-, fagy- sat. tulajdonító ítéletek
nek tartja őket. A van ige tárgyalása közben u. i. azt mondja, hogy ((ki
mondjuk vagy kiírjuk, midőn a van személytelen értelmű: hideg van, me
leg van, szél van, eső van, háború van, békesség van. Ilyenkor természe
tesen nincs alany a mondatban; mert a hideg, meleg, háború sat. itt nem 
alanyok, hanem t u l aj d o n i t m á n y ok». (A magyar mondatról III. 241.) 
Hogy tulaj donítmányok, abban igaza van, csak abban téved, hogy e mon
datoknak nincs alanyuk. De Brassai nem mert annyira vetemedni, hogy a 

21* 
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STEINTHAL, csak akkor lét tulajdonító ítélet, ha ez az értelme: es 
i s t Frost, ellenben minősítő ítélet (Qualitátsurtheil), ha ez az 
értelme : es ist Fros t . Azt is tudta STEINTHAL, hogy az első eset
ben Frost, a másikban ist az alanya, az első esetben ist, a másik
ban Frost az állítmánya. Csak azt nem tudta, hogy se ,es ist Frost , 
se ,es i s t Frost' nem ítélet. A megfelelő ítéletek u. i. ezek: das 
Seiende |[ ist F ros t és der Frost jj ist seiend. Azokat az alanyokat 
és állítmányokat logikaiaknak tartotta. Szerinte mind a két mon
datnak Frost (a nevező) a grammatikai alanya és ist (az ige) a gram
matikai állítmánya, az es pedig csak fullajtárja az alanynak. 
A szorosabb szerkezetű es friert mondatnak pedig, akár az az ér
telme, hogy es ist Frost , akár az, hogy es i s t Frost, szerinte mindig 
es a grammatikai alanya s friert a grammatikai állítmánya. (Gram-
matisch genommen bleibt allemal in diesem oder jenem Falle es 
das Subject, friert das Prádicat. Gr. L. u. Ps. 211.) 

Hát igaz ugyan, hogy akár ez az értelme: er ist reich, akár 
fez: er i s t reich, a ,gazdag' mondatnak mind a két esetben ö az 
alanya s gazdag az állítmánya. De azért még sem áll, hogy az 
,esik' mondatnak, akár ,eső van', akár ,van eső' az értelme, mind 
a két esetben ő volna az alanya s esik az állítmánya. Mert ez az ö 
egyik esetben sem alanya e mondatnak, se grammatikailag, se logi
kailag. Nem ok nélkül hívják az esik, villámlik, fagy stb. igéket 
személyteleneknek. 

Esik nem erre a kérdésre felel: quid est quis? vagy est-ne 
quis quid ? hanem csupán erre : quid est ? (quid fit ?), vagy est-ne 
quid? (fit-ne quid?) Minden ige első sorban az utóbbi kérdésre 
felel. Midőn azt mondom, hogy iszik, szalad, úszik stb. első sorban 
azt kell értenem, hogy ivás van, szaladás van, úszás van, azaz 
valami jelenség van, történik valami. Csak másod sorban lehet 
arra gondolnom, hogy ez a jelenség valami cselekvő vagy szenvedő 
szemólylyel függ össze. A személyes valóság már második, felsőbb 
alanya az igének, első, alsóbb (a beszédben legalsóbb) alanya a 
még nem személyesített valóság. 

De mivel a legtöbb igébe beleértjük a második alanyt, a 
személyes valóságot is, hajlandók vagyunk arra az álkövetkeztetésre,. 
hogy ez a személyes valóság minden igének első, sőt egyetlen 
alanya. Ez az oka, hogy az esik mondat, melybe nem értjük bele 
ezt a személyes valóságot, alanytalannak látszik, vagy legalább 
határozatlan alanyának, ha azt a hitet erőszakoljuk magunkra, 
hogy mégis valamely személyes valóság, az igeszemély az alanya. 

mondat fejedelmét, az igét alanynak tartsa. Pedig tudtán kivűl mindig an
nak tartotta. Mert ha igaz volna az, hogy «a mondat igéből ós hozzája tar
tozó határozókból áll», akkor az ige mindig határozandó tagja, azaz alanya 
volna a mondatnak. 
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Az esik mondat se nem alanytalan, se nem határozatlan 
alanyú; csak elfelejtettük már, mi volt megszólamlásunk idejében 
első alanyunk. 

Első (beszédbeli) alanyunk csak első mondományunk lehetett, 
az a hm-hm, vagy, mint BBASSAI mondja, az a dünnyögés, melylyel 
a szóra fakadó gyermek valamely jelenségre mutatva, jelentést, 
kivánást, kérdést, mindent ki tud fejezni. Az elemző grammatika 
kétségkívül mutató szócskának nevezné ezt az első mondományt. 

Ennek az első mondománynak a jelenségek, helyesebben a 
szemléletek az alanyai. Minden újabb mondományt erre az első 
mondományra vonatkoztatunk ilyenképen: hm-hm pipi. Ez azt 
teszi, hogy az csirke. így lesz az első mondomány első (beszéd
beli) alannyá. Erre az első alanyra határozóul, azaz prasdicative 
vonatkozik a később fejlődő személyfogalom is. 

Minthogy azt az első mutató szócskát egyfelől minden szem
leletről, gondolkozásunk minden tárgyáról el lehet mondani, más
felől határozóul, praedicative vonatkozik reá minden egyéb mondo
mány; tehát abból fejlődik lassanként a legáltalánosabb állítmány 
s a leghatározottabb alany, a való fogalma. 

Ezen fejlődés közben egy igen nevezetes synthesissel gyara
podik elménk. Az eredeti mutató elemnek a személyjelentő elem
mel való egyesülésébe, a vagy—on-ha bele kezdjük érteni az idő 
fogalmát. Se a mutató elem, se a személyjelentő elem, külön-külön, 
nem foglalja magában az idő jegyét. Ezt csak a kettőnek egyesü
lésében érezzük. 

Ne vélje az olvasó, hogy csak képzelődés tőlem, midőn azt 
állítom, hogy a vagyon ige valami mutató elemnek a személyjelentő 
elemmel való egyesülete. Etymologiai okok is támogatják ezt a 
psychologiai magyarázatot. Legalább ezt olvashatni GABELENTzben : 
«Erblickt man doch auch in der indogermanischen Wurzel aS, sein 
(esse) ein D e m o n s t r a t i v w o r t » . (Ideen zu einer vergleichenden 
Syntax, 135. §.) 

Hogy az eredeti mutató szócska a vágyon-b&n a legáltaláno
sabb állítmánynyá vált, nem szükség bizonyítani. Tudja azt min
denki. De hogy ugyanazon vagyonban még most is a legalsóbb, a 
leghatározottabb alany, annak tudata elhomályosodott bennünk. 
Elhomályosította az, hogy a legtöbb igébe beleértjük e mutató 
elemnek közelebbi határozóját, a személyfogalmat is, mely az ige
törzsök jelölte fogalomhoz képest szintén alanyi értelmű s ezt tart
juk az ige legalsóbb, sőt egyetlen alanyi értelmű tagjának. Ennek 
az álkövetkeztetésnek esett áldozatul KEBN, midőn azt állítja, hogy 
minden igének «kivétel nélkül» a személyjelentö elem az alanya. 
(Azaz, hogy ő még azzal tetézi a hibát, hogy «minden mondatnak» 
ez az alanya.) Ennek esett áldozatul WEGENEB is, midőn így hatá^ 
rozza meg az alanyt: «Der Subjectsbegriff, d. h. die P e r s o n , an 
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der das Prádicat zur Erscheinung kommt». (Untersuchungen über 
die Grundfragen des Sprachlebens, 16.) 

Egyetlen igének sem a személyjelentő elem a legalsóbb alanya, 
hanem a mutató elem, s vannak igék, melyeknek csupán e mutató 
elem az alanyuk. Ilyen igék az esik és társai. Esik = eső van nem 
azt teszi, hogy eső ő, hanem azt, hogy eső az. Az esik mondat úgy 
épült föl, hogy valami jelenségről elsőbb azt mondtuk, hogy hm-
hm = az = való (értsd a vagyon igében rejlő mutató elemet) erre 
az első mondományra aztán határozóul vonatkoztattuk a jelenség 
nevét. Az első mondománynak maga a szemlélet volt az alanya, a 
második mondománynak az első mondomány. A grammatikának 
és logikának csak az utóbbi alanyhoz van köze, mert a szemlélet 
nem tagja sem a mondatnak, sem az ítéletnek. Az esik = eső van 
mondatnak tehát a van, pontosabban mondva, a van-ba,n rejlő 
mutató elem a grammatikai alanya. Logikai alanyát pedig úgy 
találjuk meg, ha a grammatikai alanyt nevező esetbe téve, külön 
szólásban elébe tesszük az állítmánynak: az (a valóság) || eső. 

De hallom már az ellenvetést, hogy mit keres hát a személy-
jelentő elem az esik mondatban, ha semmi szükség nincs rá. Nos 
hát, ez a szernélyjelentő elem csak azért van benne, mivel az időt 
is bele akarjuk érteni a mondatba. AB időt nem foglalja magában 
sem a mutató, sem a személyjelentő elem külön-külön véve. Ezt 
csak a kettőnek egyesülésében érezzük. E személyjelentő elem 
nélkül az esik szólás nem volna ige, hanem névszó, annyi mint az 
eső, der Bégen. 

Nem alanytalan tehát a pluit mondat, mint MIKLOSICH mondja* 
De KERN mégis méltatlanul kárpálja őt vaksága miatt. KERN-nei s 
mind azokkal szemben, a kik a személyjelentő elemet tartják benne 
alanynak, mégis igaza van MIKLOSICH-nak, mikor azt mondja: «Die 
Behauptung von der Subjektslosigkeit mancher Sátze müsse so 
lange aufrecht erhalten werden, als für dieselben Subjekte nicht 
nachgewiesen seieno. (KERN, Die deutsche Satzlehre, 30.) MIKLOSICH 
csak azért tartja alanytalannak a pluit mondatot, mert helyesen 
érzi, hogy a személy nem alanya, arról pedig nem gondolkozott, 
hogy a személyen kívül mi más alanya lehetne a csupasz igéből 
álló mondatnak. 

Ha a pluit mondat nem alanytalan, akkor a Prádikatssatz 
is fölösleges műszó. Ez az elnevezés különben is csak annak kö
szöni létét, hogy mondaton kiváltképen a kéttagút szokás érteni, 
magyarán mondva, hogy a mondatot össze szoktuk zavarni az íté
lettel. A kéttagú mondathoz képest, pl. a ló || vizet iszik, vagy Pá
ter || olvas, csupán príedicatumból állónak látszik az ilyen egytagú: 
vizet iszik vagy olvas. 

De nem is határozatlan a pluit mondat alanya, mint STEIN-
THAL mondja. Sőt ellenkezőleg, a leghatározottabb, mert a mutató 
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szócskánál nincs határozottabb alany az egész beszédben. A mutató 
szócska közvetetlen a szemléletre, a dologra vonatkozik, ennek 
képe a mondatban. Ki tartja határozatlan alanyúnak ezt a mon
datot : fehér az, vagy tíz az, vagy János az ? A piait mondatnak 
ilyen mutató szócska, az est-ben rejlő mutató elem az alanya. STEIN-
THAL csak azért tartja határozatlan alanyúnak a pluit mondatot, 
mert azt a hitet erőszakolja magára, hogy az est-ben levő személy
jelentő elem az alanya s ezt a személyt sehol sem találja. Szorult
ságában aztán még azt is ráfogja az efféle mondatokra, hogy ((ala
nyuk csak későbbi abstractio folytán vált ily határozatlanná, mert 
az ősember képtelen volt alanytalan állítmány fölfogására. Előbb 
mondták azt, hogy Zeus vagy az ég villámol, mint azt, hogy vil
lámlik, sőt még azt is előbb mondták, hogy Hephaistos kovácsolja 
a villámot, mint azt az abstractumot, hogy villámlik*. (Gr. L. u. 
Ps. 207). Ez épen olyan psychologiai képtelenség, mint ha én azt 
állítanám, hogy addig senki sem kiabálhatja, hogy tűz van (es 
brennt), a míg nem tudja, mi az, a mi ég s ki gyújtotta azt föl. 
Az ősember sokkal előbb mondta azt, hogy es brennt, mint azt, 
hogy die Kirche brennt. 

Pedig STEINTHAL elég közel járt már az igazsághoz, mikor azt 
mondta, hogy ebben: tűz van, a tűz, ebben: van tűz, a van a 
logikai állítmány. Csak egy lépést kellett volna még tennie, számon 
kérnie magától, honnan tudja azt, hogy tűz és van l o g i k a i állít-
mányok. Akkor bizonyosan észrevette volna, hogy ezt csupán a 
hangsúlyból érzi s akkor talán így okoskodott volna: a hangsúly
hoz semmi köze a logikának, a hangsúly grammatikai jelenség, 
tűz és van tehát grammatikai állitmányok. 

KICSKA E M I L . 


