
A határozókról.^ 
(Első közlemény.) 

I. 

«Állítmány és alany» czímű dolgozatomban kizártam a tár
gyat a hat önálló mondatrész közül s besoroztam az alanyok közé; 
az így meggazdagított alanyt pedig elvettem az állítmány mellől 
s kimutattam, hogy az alany éppen nem főrésze a mondatnak, 
hanem egészen egyforma bővítmény a határozókkal s ennélfogva 
a h e l y - és i d ő határozók példájára s z e m é 1 y határozónak le
hetne nevezni. Most a határozókat (adverbialia) szándékozom ele
mezni és itt újra lesz módom a hagyományos rendet megbontani 

A határozók elméletének története. 
1. Külföldön. A határozók kérdése tulajdonkép BECKER KÁROLY 

FERDiNÁNüdal kezdó'dik 1827 ben. «BECKER állította fel a mondattan 
elméletét ebben a híres munkában: Organism der Sprache. Frankfurt 
am Main. 1827.» (HUNEALVY PÁL: Nyelvtudomány és nyelvtanítás 61). 
E műnek én az 1844-ben megjelent második, átdolgozott kiadását olvas
hattam (603 lap). Az egész nyelvtanra kiterjeszkedik és kimutatja, hogy 
a nyelv szerkezete mindenütt szerves. Eendkívül egészséges látású mű, 
nagy része ma sem avult el, sőt tanulságos és rám nézve, útbaigazító is 
volt. Eendszere logikai, az igét teszi az egész nyelv tövévé («die Wurzel 
der ganzen Sprache») és minden beszédrészt az igéből származtat (229). 
A mondatban háromféle viszonyt külömböztet meg: a) állítmányi 
mondatviszonyt, b) jelzői-, c) «objektív» mondatviszonyt. Az állítmányi 
és a jelzői viszony egy cselekvést és egy létezőt egységbe foglal össze, az 
objektív viszony ellentétbe hozza azokat (198). Az objektív viszonyt két 
szakaszra osztja: I. faji viszonyra, mely egy egyedet egy faj keretébe 
emel föl, ide tartozik : 1. a kiegészítői viszony : a mondat tárgya és más 

*) E dolgozatot 1898 elején ír tam, most, 1901-ben az azóta meg
jelent irodalmat is figyelembe vettem, főkéj> SWEET ÓS DELBRÜCK mondat
tanát s WÜNDT Völkerpsychologie-ját; egyébként csak egy-két műszót 
változtattam benne. 
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föltétlenül, vagy csak esetleg szükséges kiegészítései az igének, a facti-
tivus; 2. a módviszony. Ez a szakasz tehát a kiegészítők és vonzatok 
szakasza, az objektív viszony II . szakaszát BECKER egyéni viszonynak 
nevezi, ezek egy általánosabb dolgot, cselekvést egyén gyanánt jelölnek 
meg. Ilyenek : 1. a helyviszony, 2. az idó'viszony. 3. az okviszony; ezek
hez járul inkább függelékképpen az állítmánynyal összekötött cselekvés: 
gerundium, ablativus absolutus stb. Tehát a második szakasz a tulajdon
képpeni adverbialiák osztálya. 

BECKER híres munkájának eredményei nagyrészt bejutottak minden 
német nyelvészeti műbe s az iskolai nyelvtanokba; egy részük pedig 
ezután fog bejutni, mert a határozókat illető elmélete igen csekély, sőt 
majdnem semmi továbbfejlesztésbon sem részesült. A mondatrészek 
jelentéstana s ezen az alapon való osztályozásuk kevéssé érdekelte a kül
föld tudósait s az iskolai nyelvtanok jóformán még annyit sem nyújta
nak ebből, a mennyit BECKEE megállapított. A reformátor KERN FERENCZ 
mondattanában egy szó sincs a bővítmények jelentéséről, csak alakjuk 
szerint osztja fel őket kétféle bővítményro : «Es giebt sieben Arten von 
Prádikatsbestimmungen: 1. Prádikatsbestimmung im Nominativ, 2. im 
Accusativ, 3. im Dativ, 4. im Genetiv, 5. Kasus mit Práposition, 6. Ad-
verb alléin, 7. Adverb mit Práposition» (Leitfaden für den Anfangs-
unterricht in der Deutschen Grammatik. Berlin 1888. 62.). Ily módon a 
magyarban a négy eset helyett 32 alakot kellene külön mondatrészszé 
tenni. Valamivel jobb, mert legalább a BECKER színvonalán áll LYON 0. 
Handbuch der Deutschen Sprache, Leipzig. 1897°; megkülönböztet, 
majdnem mint BECKER, négyféle határozót: Adverbiale loci, temporis, 
módi, causae, de csak a helynél csoportosít háromféle kérdést: hol? hová? 
honnan ? — az időhatározóban már csak a mikor ? és mennyi ideig ? 
kérdéssel foglalkozik (93. s köv. 11.) a többi bővítmény, a jelzőn és állít-
mányi névszón (prsedikativumon) kívül: Ergánzung vagyis Objekt, még 
pedig négyféle: Akkusativ-, Dativ-, Genitiv-, Prápositional- oder Ver-
háltnisobjekt (188.). A mondattant nagyjában mondattani alapon tár
gyalja. Hasonló a ÜEYSE-féle nyelvtan átdolgozása is LYONÍÓI, 1900. 406.1. 

Az o s z t r á k nyelvtanok közül legyen elég KUMMER K. FÉRD. 
tekintélyes nyelvtanára támaszkodnom: Deutsche Schulgrammatik2 

Prag, 1886. A mondattan itt is mondattani szerkezetű s az öt mondat
rész közül a negyedik az «Ergánzung, oder Object», még pedig szintén 
Accusativ-, Dativ-, Genitiv-, Prápositional-, Infinitiv-Object (125. s 
köv. 11.); ötödik mondatrész az Adverbiale: hely-, idő-, mód- és ok-
határozó, melyek közül a két elsőnek van kiemelve a hármas iránya. 
Szerinte a határozók «közelebbi» körülményeket jelölnek («náhere Um-
stánde», pedig éppen távolabbiakat jelölnek, mint az «objektum»-ok!), 
de a mondat teljességéhez éppen nem szükségesek. Természetesen nála 
is megvan, mint mindenütt, a nehézség az «objektumok" és határozók 
megkülönböztetésében: «Es ist daher oft schwer zu unterscheiden, ob 
ein bestimmter Casus Object oder Adverbiale ist» (144). Mintha a 
mondatrészek kérdése kellőkép meg lenne oldva és megállapítva, még a 
tudományos tárgyalások is az eddigi keretek közé szorítkoznak, mert a 
logikának nincs szüksége rá, hogy ebben az útvesztőben részletesebben 
tájékozódjék, a lélektan a képes beszéddel esetről-esetre kisegítette 
magát s még nem rendszerezte a képes beszéd használatát. Azért pl. 
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KERN, WEGENER és PAUL művei, melyekkel az állítmány és alany kérdé
sében annyit kellett foglalkoznom, a határozókról úgyszólván semmi 
újat sem tartalmaznak. 

Még PAUL is egészen távol áll a bővítmények újabb és helyesebb 
felfogásától, a jelzőt, mint a francziák, nem különbözteti meg a határo
zótól (117). az alanyt u n e n t b e h r l i c h , az időhatározót elmaradható 
(entbehrlich) mondatrésznek mondja (248), az alaktani rendet követi: 
génit, accus. stb. (VII. fejez.). WEGENERnél (115) az alany, tárgy és 
dativus három pont, melyek a cselekvést határolják, konkrétté teszik 
s ez eddig legalább a szemléleti rendszerhez való közeledés, de fölösleges 
lett volna azt mondania, hogy az alany és tárgy nem elég az ige kon
krétté tételére, o k v e t l e n ü l hozzá kell még kérdeznünk, hogy k i n e k 
adja az alany a könyvet, mintha nem volna elég konkrét az oly mondat, 
melyben csak alany és tárgy van ; sőt WEG. (207) összehozza a tekintet
határozót a tárgygyal. KERN az esetek jelentését egészen másnak tartja, 
mint a praBposítiós kifejezésekét s mind a kettőt megint másnak, mint 
az egyeztetett kifejezéseket: ausser dem S u b j e c t u n d P r á d i k a t s -
n o m i n a t i v «die übrigen vom Verbum abhángigen C a s u s bezeich-
nen wohl allé ein (mehr oder minder nahes) Kausalverháltnis, die dnrch 
P r á p o s i t i o n e n mit dem Verbalinhalt verbundenen Bestimmungon 
em ráumliches Verháltnis, das durch Uebertragung die zeitlichen (auch 
kausalen) Verháltnisse darzustellen geeignet ist. So spiegelt der sprach-
liche Ausdruck die wichtigsten Funktionen des Verstandes wider, der 
unablássig mit I d e n t i t á t ( = áliítmányi névszó) K a u s a l i t á t , 
R a u m - und Z e i t v e r h á l t n i s s e n operiert» (46. s köv. 1. jegyz.). 
Ez is csak az ismert nyelvtani rendszer körülírása s ki is maradt belőle 
a jelző. Az azonosság, okviszony, idő- és helyviszony fontosak ugyan 
nekünk, helyesebben a logikának, de a nyelv nemcsak a gondolkodás
nak, hanem még inkább a szemlélődésnek is képe, a szemlélet pedig 
más tényezőket is ismer e hármon kívül. GABELENTZ is, kivel a tárgy 
felfogásában találkoztam, mert ő is az alanyhoz vonja a tárgyat, legalább 
u kínai nyelvre nézve (igaz. hogy az «indirekt tárgyat* is, Die Sprach-
wiss. 106. 1.), a határozókban csak időt, helyet és módot (Art und Weise 
105), a határozó mellékmondatokban körülményt, időt, alapot ós szán
dékot (Grund und Absicht), feltételt, okviszonyokat (Causalverháltnisse), 
folytatást és fokozást, végre mellérendelést külömböztet meg (168). 

DELBRÜCK sem tárgyalja a határozókat a BRUGMANN DELBRücK-fóle 
Orundriss der vergleichenden Grammatik der Indogermanischen Spra-
chen harmadik részét tevő mondattanban. Egyáltalán csak két «obliga-
torisch» mondatrészről beszól, az alanyról és állítmányról, a «mcht 
obligatorisch» mondatrészeket nem sorolja el s nem foglalja össze. Ille
tőleg ő a mondatrészeket azonosaknak veszi a beszédrészekkel (I. 75.), 
ezek jelentésót pedig osztó alapul nem tartja alkalmasnak (77), a mint 
hogy nem is alkalmas. A beszédrészek használata, alkalmazása alapján is 
oly csoportokat külömböztet meg, melyek a mi mondatrészeinktől 
nagyon elütnek: a kijelentés bubstratumául szolgáló szók (ide tartozik 
minden viszony, melyet az esetek kifejeznek) mondatszók, jelző szók, 
kapcsoló szók kiemelő szók (78—80\ A «mondattam III. kötete tartal
mazza a tulajdonképeni mondattant, de az alany és állítmány, meg az 
ídanytalan mondatok tárgyalása után nem ismer más mondatrészeket és 
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a hangsúly és szórend, ellipsis, congruentia, szerkezet-keverés (conta-
minatio) kérdésein kívül csak az összetételről szól «Gruppén im Satze» 
czím alatt. A kötet többi része a kérdő és összetett mondatokat tárgyalja. 

Pedig ha a mondat a beszéd főegysége, a mint ezt nagyon világo
san és határozottan elismeri, s a mondatnak van két része, melyeknek 
fogalma egymással összefügg, az egyes beszédrészek fogalmával pedig 
nem esik egybe: bizonyára a többi részeknek is van oly jelentésük, 
melynél fogva egymással s a másik kettővel szervesen összefüggnek, a 
beszédrészektől pedig különböznek. 

Eme részeket összegyűjteni és rendszerezni szükséges és fontos, 
bár DKLBEücKnek nem lehetett föladata, mivel ő nem systematikus akart 
lenni, hanem az i'-mert alapokon az indogermán nyelvek történetét 
összeállítani. Mindamellett az ő műve, melyet csak e dolgozatom elkészí
tése után két évvel olvashattam, csak megerősített nézeteimben, mert az 
egyes részletekben oly lélektani és történeti magyarázatokat ad, melyek
ből a lentebb kifejtendő rendszer önként következik, ha az összes nyelv
tani vizsgálódások alapjául az egész nyelv fejlődésének alapját, a mon
datot és ennek szempontjait teszszük. 

WUNDT Völkerpsychologie-ja egyes részletekben még közelebb áll 
a mi rendszerünkhöz. Az alanyt már nem tekinti olyan nagyfontosságú 
résznek, mint a logika, kimondja, hogy az úgynevezett logico-nyelvtani 
eseteket (dat., génit., nomin.) nem helyes a «helyi esetek»-től szétválasz
tani (II. 77—-78.) s hogy a nyelvtani viszonyokat éppen úgy fejezik ki a 
praepositiók, illetőleg a szórend is, mint az esetek (II. 125. 126.), azon
ban mégis kénytelen a szokáshoz híven a szók és esetek fonalán haladni. 
A nyelvtani viszonyokat rendszerezi, bár nem teljesen. Ezeket két cso
portra osztja : a belső és külső meghatározások csoportjaira (innere und 
áussere Determination der Begriffe II . 78.). A belső határozások száma 
négy: nominativus, accus., dativus és genitivus, mert ezeket rag nélkül 
is ki lehet fejezni a helyzettel, értelemmel, szórenddel. Ezek tehát a 
tulajdonképeni nyelvtani viszonyok esetei. A külső határozások rag, 
vagy proapositio nélkül nem állhatnak és «megszámlálhatatlanok» (II. 
80. 1.). Ezek sokasága egyelőre ellene szegül minden logikai rendezésnek 
(II. 102.). Bizonyos helyi mellékértelem szerint azonban van egy nem 
teljes csoportosítás, melyet a II. 105. lapon négy szemléleti alapjelentés 
szerint így állít fel: 

Hely Idő Föltétel 
Ablal. honnan ? mióta ? miért ? 
Locat. hol? mikor ? hogy? 
Dativ. hová ? meddig? mire ? 
Instrum. -socia li$ merre ? mivel egyszerre ? mivel ? 

Mint látjuk, ez körülbelül a németországi nyelvtanok mondattani 
rendszere s hiányzanak belőle az úgynevezett «objectiv» viszonyok, mert 
ezek belső határozások. 

Nézetem szerint a belső és külső viszonyokat megkülömböztetni 
éppen oly fölösleges, mint az objectiv (dativ-obj., genit.-obj.) és adver-
bialis viszonyokat egymástól; a külömbség alapját (hogy a rag hiányoz-
hatik) egyetlen nyelv eltérő adata romba döntheti és romba is dönti a 
magyar nyelv, mert itt nem áll, hogy egy külső viszony sem lehet el 
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rag, vagy efféle nélkül. Ugyanis sok időhatározónk van rag nélkül: ma 
egy hete, jövet, menet, minden nap, stb. Az pedig, hogy a külső viszonyok 
száma végtelen, csak alaktani szempontból áll, hogy t. i. a külső viszo
nyok számára végtelen sok rag, nóvutó stb. van a nyelvekben. De mind
ezeket határozott csekély számú nyelvtani viszonyba lehet egyesíteni. 
S éppen e csekély számú viszonyok rendszerezése az értekezésem czélja. 

F r a n c z i a o r s z á g b a n nehezebben nyitottak tért a határo
zóknak. Egy igen tekintélyes nyelvtan, mely először 1862-ben jelent 
meg, átdolgozták 1874. és negyedik kiadása 1885-ben kelt (P. A. LEMAIBE: 
Grammaire de la Langue francaise á 1' usage des classes supérieures des 
lettres. Paris.), a bővítmények ( c o m p l é m e n t s ) között csak a c o m p l . 
d i r e c t-t (accusativus) és c o m p l . i n d i r e c t-t külömbözteti meg, 
minden más részletet fölöslegesnek ia r t : «tout autre subdivision semble 
ici peu nécéssaire.» Pedig külömben haladni kivonó könyv, bár még 
tisztelettel emlegeti a metafizikát. Másrészt azonban a «La grammaire 
selon l'Académie, melyet BONNEAU és LUCÁN írtak s MICHAUD M. akadé
miai tag 1838-ban dolgozott át, már megkülömbözteti a c o m p l e m e n t 
c i r c o n s t a n c i e l - t , vagyis a határozókat, mindamellett, hogy külöm
ben egészen metafizikai alapon van írva, mely a történeti nyelvészetről 
nem tud. Pl. így szól: «A nyelv, midőn már elvolt látva főnévvel és 
melléknévvel, lehetővé tette, hogy minden tárgyat megnevezzenek s 
leírják tulajdonságaikat, alakjukat, színöket, stb. De . . . . kellett még 
teremteni egy szófajt, hogy kifejezhessék a dolgok létezésére vonatkozó 
körülményeket . . . . : menni, szeretni, aludni . . . ez a faj . . . úgyszól
ván a nyelv lelke . . . az ige.» (1885-i 53. kiadás 9. 1.) 

Az újabb nyelvtanok közül talán elég a legtekintélyesebbre: 
BKACHET és DUSSOTJCHET társszerzők művére szorítkoznom: «Nouveau 
cours de Grammaire francaise. Cours superieure.2* Paris. 1889. Van ná
luk az igének : complément direct je, «mely e g y e n e s t , azaz más szók 
segítsége nélkül egészíti ki az ige jelentését*, kérdése: k i t ? m i t ? 
(186. 1.) és van complément indirect-je, mely nem egyenest, hanem 
«bizonyos szók segítségével egészíti ki az ige jelentését* s e kérdésekre 
felel: k i n e k ? m i n e k ? k i t ő l ? m i t ő l ? k i á l t a l ? m i á l t a l ? 
Pl. függ apjától, íratik valakitől. Ez a kettő teszi tehát a kiegészítőt, 
Ergánzung-ot, a harmadik bővítmény, a compl. circonstanciel, mely az 
ige jelentését úgy egészíti ki, hogy hozzá teszi «a mód, az idő, a hely», 
stb. bizonyos körülményeit, s « h o l ? m i k o r ? h o g y a n ? m i é r t ? 
m i v e l ? kérdésekre válaszol, a szorosabban vett «határozók»-nak 
felel meg. 

Ha figyelembe veszszük, hogy a francziák ezeket nem tekintik 
mondatrészeknek, hanem csak az ige, illetőleg melléknév, vagy főnév 
kiegészítőinek és nem külömböztetik meg a jelzőtől, mely szintén csak 
«complément du nom», s hogy ennélfogva a mondattant sem tárgyalják 
mondattani, hanem csak szótani alapon, a beszédrészek szerint haladva, 
élénken érezzük, hogy a franczia szellem átvette ugyan az eredmény 
legkiötlőbb részét, de egészen beleolvasztotta a maga addigi világába. 
De bárcsak a mondattani alap is utat törne magának, «doctrine offi-
cielle*-lé lenne, mint azzá lett a történeti alap (BRACHET-DUSSOUCHET : 
Előszó Y.l.) a metafizikai helyett. Máskép a«hagyomány parancsoló uralma* 
(u. o. VLT. 1.) sokáig gátolni fogja még a mondattan bővebb fejlődését. 
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A n g o l o r s z á g b a n szintén lassan, sőt alig fogadták be a 
határozókat. Mint említettem, COBBETT VILMOS levélalakban írt nyelv
tana mondatrészeket, tehát határozókat sem ismer. Az accusativusnak 
(object case) szerinte «semmi köze az igéhez* (14-0), az ige csak úgy 
vonzza őt, mint a praepositio (»by John» 127). TANCOCK nyelvtana szerint 
(An English Gr. and Eeading Book for lower forms in class. schools* 
1881) az állítmány oly szók vagy mellékmondatok hozzáadásával van 
bővítve, melyek az igének jelentését kiegészítik, vagy közelebbről meg
határozzák, ilyenek: 1. direct object; 2. indir. obj.; 3. helyet, időt, okot, 
módot, mértéket, kiterjedést, feltételt, stb. jelentő esetek, participiális 
kifejezések, adverbiumok, adverbiumos kifejezések és praepositiós kifeje
zések ; 4. oblique predicate (függő állítmányi névszó): a király őt tábor
nokká nevezte k i ; gazembernek nevezte őt; [az ennek megfelelő passiv 
szerkezetben a nominativus igazi állítmányi névszó («complement») s az 
ige kötőige 91. 1.]; 5. bővítő mondat: könyvet adott nekem, hogy vissza
emlékezzem ő reá. A határozók tehát a 3. pontban vannak, külön osztá
lyozás nélkül, a többi pontok bizonyára azért vannak elkülönítve, mert 
nem tartja ezekkel egyféléknek. 

MASON English Grammar-je (39. kiad. 1898.) két lényeges részt 
különböztet meg a mondatban, az alanyt és állítmányt, «a nyelv további 
fejlődése eme főelemek viszonyára épül». Más mondatrészről nem beszél, 
hanem úgy fejezi ki magát, hogy «a szók egymással háromféle viszony
ban vannak»: 1. állítmányi viszonyban, 2. jelzői viszonyban, 3. határozói 
viszonyban. A határozói viszonyba számítja a tárgyat, mely direct és 
indirect (a direct tárgyak közt van a szenvedő: eldobja a labdát, és a 
factitive: levelet ír; ez utóbbi tehát az ú. n. «belső* tárgy). Más határozó 
csoportokat nem kivan megkülömböztetni, hanem csak alakjuk szerint 
tárgyalja: főnév függő esetben, főnév tárgyesetben (ide tartozik a mon
dat tárgya is), főnév praepositióval, főnév független nominativusban, 
határozó szó, határozói mellékmondat. Csupán a függő esetnél alakít 
három alcsoportot: a) kiterjedés vagy irány a helyben, b) tartósság az 
időben, vagy mikor kérdésre felelő idő, c) mód, mérték, fok, vagy kisérő 
körülmény. De a határozói mellékmondatok közt hétfélét különböztet 
meg: 1. időre, 2. helyre, 3. módra, 4. fokra, 5. okra, 6. czélra és követ
kezményre, 7. feltételre vonatkozó határozói mellékmondatok. I t t viszont 
nem ismer alanyi és tárgyi mellékmondatokat, ezek nála egyszerűen 
főnévi mellékmondatok. MASON, mint látjuk, BECKERt követi és hivatkozik 
is reá egy párszor. 

MASONnal egészen rokon SWEET tudományos nyelvtana (A new 
English Grammar I. 1892. II . 1898.). A szóra (nem a mondatra) alapított 
logikai nyelvtannak talán ez a legszebb kidolgozása. Mondatrészeket 
nem külömböztet meg, hanem a fogalomból indul ki. A gondolat két 
fogalomból ál l : alanyból és állítmányból, melyek «különfélekép lehetnek 
egymással összekapcsolva)) (43. §.). A legfőbb nyelvtani kategóriák: a szó, 
a kitétel (word-group, pl. a kerek föld, menni el, az ő elmenetele) és a 
mondat (48. §.). Aszók közt logikai viszonyok vannak: mellérendelés, 
alárendelés. Az alárendelésben van főszó (head-word) és ennek mellék
lete (adjunct-word), majdnem mellérendelő értelmű az appositió (90. §.). 
A főnév lehet egy igének adjunct-wordja, mint direct és indirect object 
(csak accus. és dativ.), de sok más viszonyban is, melyek a mellékletet 
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többnyire egy határozó1 zóval, egyenlővé teszik (174. §.), ezek comple-
ment-ok s v á n object compl.: Őt királylyá teszik, és elüljárós «prepo-
sitional eompl.» to London, I thought of that (gondolkodom róla 251. §.). 
A gonitivus melléknévi esetnek tekinthető (133. §.). Van e-szközviszony 
és helyviszony is (134. 135. §.). Az adverbiumokat hétféle csoportba 
osztja: 1. helyet jelentőkre (ezek között van helybenmaradást, kiinduló 
mozgást, megérkező mozgást jelentő), 2. időt, 3. sorrendet, 4. mennyi
séget, 5. módot, 6. okot, 7. állítást vagy tagadást jelentő határozó szókra. 
E szerint e csoportok haeonlítnak a határozó mondatrészek osztályaihoz. 
A praepositiók is egyszerűen csak arra szolgálnak, hogy egy főszót mel
lékletté változtassanak (389. §.), egy ily praspositiós szó egyenlő értékű 
egy határozó szóval (391. §.); a praepositiók különféle általános nyelvtani 
viszonyokat fejeznek ki, így appositiót: the town of Birmingham (B. 
városa), fordított alanyt (by a passivum mellett 393. §.); a praepositiók 
sokféle jelentése három főcsoportba gyűjthető : hely, idő «és más elvont 
viszonyok», mint mennyiség, mód, ok, megfosztás (397. §.). 

A nyelvtani viszonyok azonban sehol sincsenek összefoglalva vagy 
rendszerezve. 

MAXWELL amerikai angol nyelvtana szerint a mondat elemei szer
kezet tekintetében a szó, kitétel és mellékmondat (222). Az igék vagy 
teljes jelentésűek s akkor magukban lehetnek állítmányok («A fiú fut»), 
vagy nem teljes jelentésűek s akkor kiegészítőre (complement) van szük
ségük; ily kiegészítők a «predicate» (egészségesek vagyunk), a tárgy 
«object» (látja őt) (32. s. köv. 1.), de tárgya a preposition-nak is van (94), 
egy igének, melléknévnek vagy határozó szónak jelentését a h a t á r o 
z ó k módosítják (adverbial modifiers) (37), ezekkel és a jelzővel egyenlő 
rangú az ige pótléka (supplement of a verb): «vörösre fest, lónak néz, 
valamivé tesz» (228). 

A kiegészítők itt is különválnak a határozóktól, de sokkal szűkebb 
körre szorulnak, mint a német nyelvtanokban s az európai angol és a 
franczia nyelvtanoknak megfelelően, inkább szóbővítések, mint mondat
részek. 

Mint látjuk, BECKEB rendszere bár még Németországban is válto
zást szenvedett, hol a módhatározók a kiegészítők közül az ő függeléke : 
az igét kisérő cselekvések mellé kerültek s negyedik «határozóvá)) lettek, 
jóformán az egész világon még most is fennáll. 

2. Nálunk. Nálunk BECKER hatása elég hamar meglátszott, az aka
démiai ((Magyar nyelv rendszerei) (1846) már megkülömbözteti a kiegé
szítőt s a határozót és azóta minden magyar nyelvtanunk, melynek 
mondattana is volt. « BECKER KÁROLY FERDINÁND óta beértük a határozók 
három osztályával* (HUNEALVY P. Nyelvtud. és nyelvtanítás. 1884. 61.). 
De mindenik nyelvtaníró igyekezett kellő önállóságra, SZVORBNYI nép
szerű középiskolai nyelvtanában van öt mondatrész; az alanyon, állít
mány on és jelzőn kívül: 4. kiegészítő (ez csak k i t ? vagy k i n e k ? kér
désre felel), 5. határozó, még pedig I. mód-, hely-, idő-, II . a) helyzet-, 
b) ok- és czél-, c) eszköz-, d) különféle körülmények meghatározására 
(4. kiad. 73. s köv. §.). Nagyjában őt követték a többi nyelvtanok i s : 
"általában összesen négy határozó volt bennük : hely-, idő-, mód- és ok-
határozó», «hanem volt akkor egy általános kategória, a k i e g é s z í t ő 
fogalma, s a mely határozmányát az igének a föntebbi négy határozó 



1 0 6 ' KALMÁR ELEK. 

alá nem tudtuk befoglalni, dobtuk a t á r g y g y a l együtt ezen Herkules-
csizmába s neveztük tárgyragos, tulajdonítóragos stb. kiegészítőnek.» 
(Dóczi IMRE : «A határozók logikája», Tanáregyes. Közi. XIX. 68.). Ilyen
féle nyelvtanaink ma is vannak még használatban. 

Azonban erre a kettős (t. i. kiegészítős és határozós) rendszerre 
már 1860-ban hatalmas csapást mért BRASSAI SÁMUEL «A magyar mon
datról)) czímü nagyobb tanulmányával, melyet az Akadémiában mutatott 
be «huszonhat évi érett megfontolás után», s melynek első részében «az 
első összehasonlító mondattant)) írja meg, a magyar, német, franczia, 
zsidó, latin, görög, orosz és tibeti nyelvet véve alapul. Kifejti, hogy a 
nyelvbeli egyén a mondat, a nyelv sajátságai a mondat sajátságaiban 
fészkelnek, a mondat tartó és forduló sarka az ige, a mondatban nincs 
dualizmus, hanem a mondat igéből és hozzája tartozó igehatározókból 
áll, stb. Ha 96 évvel azelőtt tán BECKER műve termékenyítette is meg 
BRASSAI elméjét, ő itt is azt az önállóságot fejtette ki, mely ez autodidakta 
polyhistor emlékét maradandóvá teszi tudományaink történetében. Az ő 
felsorolt s már 1845-iki német nyelvtanában is megtalálható tételeinél 
gyümölcsözőbb szabályokat felállítani ritkán jut valakinek osztályrészül. 
1863-ban műve folytatásául az igéről, a következő évben az egyes hatá
rozókról tartott fölolvasást. A h a t á r o z ó k a t a «nevezővel") (alany
nyal) kezdi, az accusativussal, majd a -nek raggal folytatja s azután a 
többi ragok használatát tárgyalja; erre következnek az igekötó'k, adver-
biumok, igékből képzett határozók. 

BRASSAinál tehát három mondatrész van: állítmány, különféle 
határozók, jelző. A határozókról közelebbi rendszert azonban nem dol
gozott k i ; neki, a kinek még az alany sem kellett, még kevésbbé volt 
szüksége kiegészítőre, vonzatra. 0 tehát csoportosításra sem gondolt, 
hisz a régi nyelvtanok is csak az esetek (alakok) és elüljárók, illetve 
névutók során tárgyalták a nyelvhasználatot. 

ÜRASSAI hatása nem látszott meg azonnal; nem szerették kímélet
len támadó modora miatt. 1870-ben olvasta fel műve utolsó részét a 
jelzőről («A magyar bővített mondat»), melyet az Akadémia már mégis 
jutalmazott, s 1876-ban jelent meg először SIMONYI ZSIGMOND Kis Magyar 
Nyelvtana, majd 1879-ben a rendszeres «Magyar nyelvtan fölsőbb osztá
lyoknak)), mely éppen olyan gyökeret metsző hadat üzent a kiegészítős 
rendszernek az iskolában, mint BRASSAI a tudomány terén. De ez a meg-
izent háború, mint látni fogjuk, mostanig is tart. 

SIMONYI vendszerbe szedte a határozókat és négy osztályt külöm-
böztetett meg: hely-, állapot-, mód- és időhatározót, mindeniket hármas 
csoportokkal, pl. hol? honnan? hová? — mikor? mióta? mikorra? kér
désekre felelő hely-, illetőleg időhatározók, az állapothatározókban a 
hármas csoport egres tagjainak nevei: eredet-, állapot-, véghatározó, 
a módhatározókban pedig: ok-, mód-, czélhatározó. Kendszerének 
«fogyatékossága)), melyet külömben a kiegészítős rendszertől örökölt, 
«hogy a módbatározó pontosabban elemezve sokszor nem egyéb, mint 
állapothatározó . . . pl. rosszul állapothatározó ebben: rosszul van, mód
határozó ebben : rosszul ír. Vagy e mondatokban : «Egész betegségében 
soha sem panaszkodott)), «Együtt kelek az énekes madárral», a betegsé
gében és madárral szavak úgy állapot-, mint időhatározók. Ezekben 
pedig * szeretetből írja», «Eg a napmelegtől a kopár szik sarja»: szeretetből, 
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napmelegtól eredet- és okhatározók egyaránt.» (Dóczi I. A határozók 
logikája 74. 1.) A dolgot az elmélet új volta miatt még sokkal zavaro
sabbnak látták, mint volt, mert mindig a régi alapon akarták ez új alap 
feltoluló kérdéseit tisztázni, s idő kellett, míg erről leszokva, egészen a 
határozók s a mondattan alapján tudtak maradni. 

Ily következetlenségek, jobban mondva ingások, mint láttuk, az 
egész világ nyelvtanaiban vannak. SIMONYI legalább attól a kérdéstől 
kiméi meg bennünket, hogy mért kiegészítő az egyik és határozó a 
másik hozzá hasonló mondatrész : a tűztől fél, a tűztől megsül. Azért az 
ő művét sokan nagy tetszéssel fogadták (L. Magyar Tanügy VI. 164. 1. 
VOLE GYÖRGY ismertetését), «elméletét — eltekintve a nyomain készült 
nyelvtanoktól — teljesen átvette BARTAL-MALMOSI latin, PECZ VILMOS 
görög mondattana és SIMONYI-HALÁSZ német nyelvtana», azonban BARTAL-
MALMOSI érezvén a SiMONYi-féle állapot- és módhatározók osztályának 
rokonságát, ezeket «körülményhatározók» czímén egyesíti s ezen osztály 
keretében aztán a helyhatározók analógiájára a hol? honnan? hová? 
kérdések szerint párosával veszi fel 1. a mód- és állapot-, 2. az ok- és 
eredet-, 3. a czél- és véghatározókat. PECZ VILMOS meg azzal igyekszik 
némi javítást hozni a rendszerbe, hogy a négy osztály csoporjait nem a 
hol? honnan? hova? hanem a honnan? hol? hova? kérdések rendje 
szerint tárgyalja.)) (Dóczi u. o. 71. s köv. 1.) 

SIMONYI nyelvtana tehát korszakot nyitott meg, de heves támadá
sokat is vont magára. Felnőttek új alaptételeket nem szívesen vesznek 
át, mert a vérükbe átment régi tételeket lépten-nyomon fojtogatniok 
kell ezek miatt, s különben is ama latin, görög és német nyelvtanok 
inkább KÁRMÁN MÓR buzgólkodásának köszönik létrejöttüket, kinek az 
volt a mély meggvőzŐdése, hogy a nyelvtanításnak mondattani alapra 
kell helyezkednie. 0, mint SIMONYI Zs. értesít, igen buzgón tanulmányozta 
BRASSAI művét, hogy lássa, mikép lehet azt az iskolában a tudománynak 
megfelelően megvalósítani. SiMONYit is ő buzdította nyelvtana elkészíté
sére s vele «a módszer szempontjából az egésznek berendezését, de néha 
a legapróbb részletet is megbeszéltei), mondja maga SIMONYI Zs. « KÁRMÁN 
és a magyar nyelvtan» czímű megemlékezésében (Kármán-Emlékkönyv 
28. 1.). A többi könyvekben is, «ha végig lapozzuk őket, ott találjuk 
KÁRMÁN rendszerét, a fogalmak meghatározásában a KÁRMÁN felfogását*), 
«kinek ez irányú hatása csakhamar észrevehető a ÜEiNRicH-féle német, 
Dóczi féle görög, HOFER és TiiEisz-féle franczia nyelvtanokon». (KARDOS 
ALBERT, Kármán-Emlékkönyv 72.1.). A nyelvészeti tudást azonban nagy
részt SiMONYiból merítették a szerzők. 

KÁRMÁN nemcsak készíttetett ily nyelvtanokat, hanem meg is védte 
őket a Közoktatási Tanácsban, hol használatba fogadásuk megengedése 
felől döntöttek, s keresztül vitte, hogy rendszerüknek alapjait hivatalo
san lerakták a gimnáziumi tanítás tervében s a rá vonatkozó hivatalos 
utasításokban, melyeket nagyrészt ő maga készített. Védte ugyan magát 
SIMONYI is. értekezésekben kifejtvén rendszerét a Magyar Tanügyben (V. 
1876. XI. 1885.) és a Magyar Nyelvőr-ben (XI. 1882.), de a hivatalos 
fórumon való támogatás nélkül okvetlenül elbukott volna a reform s ha 
csekélyebb hivatalos befolyása van, KÁRMÁN is csak kudarezot vallott 
volna kísérletével. Mert a harezban nemcsak a határozókról volt szó, 
hanem az egész mondattani alapról és sok egyéb fontos újításról is, és a 
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támadások voltakép az egész irányzatot vették czélba. Oly tudományos 
czáfolások azonban, melyek nemcsak romboltak, hanem mást is tudtak 
volna a czáfolt részletek helyébe ajánlani, csak 8—10 év múlva jelentek 
meg. így HUNFALVY PÁL egész kis könyvet írt Nyelvtudomány és nyelv
tanítás czímen (1884-), melyben részletesen bonczolja SIMONYI könyvét, 
de a határozókkal aránylag röviden végez, «inkább szép rendszer, mint 
nyelvtan» az, és azt az alaktani eljárást javasolja, melyet aztán Dóczi 
IMRE ki is dolgozott. 

Ugyanezen idő tájt SZINNYEI JÓZSEF gyakorlatilag igyekezett más 
megoldást találni a határozok kérdésében. Magyar nyelvtant írt (1883— 
1885) szintén mondattani alapon, de a határozókban SIMONYI vasrend
szerességét elejti, a hármas csoportokat mellőzi s egyszerűen kilencz 
határozót vesz föl: helyhatározó, helyhatározó képes beszédben, idő-, 
mód-, ok-, czél-, társ-, szám- és tekintethatározó, [de e mellett van nála 
még a képes helyhatározók közt a) állapot-, b) eredet-, c) eredmény-, 
d) részes-, e) hasonlítási határozó (-nál raggal), továbbá a módhatározó
nak mellékfaja: a) a fokhatározó, b) a mértékhatározó, c) az eszköz
határozó.] 

A határozók általános elmagyarázása után SZINNYEI is BRASSAI 
módjára szótani rendben tárgyalja az egyes határozókat: határozók -ban 
-ben raggal, határozók -búi -bÖl raggal stb. 

SZINNYEI változtatásai nagyrészt könnyítésre czéloztak, azonban 
éppen a határozók tanában csak a rendszert rombolták le. Négy helyett 
kilencz, sőt inkább 17-féle határozó osztály rendelődött egymás mellé. 
Az egyes határozókat így tanítani könnyebb, de ismételtetni nehezebb, 
mert nincs összefoglaló szempont s az egyes határozók közt határvonalat 
húzni azért így is éppen oly nehéz, mint a SIMONYI rendszerében, vagy 
mint a kiegészítés rendszerben a kiegészítő és határozók közt, a mit 
SZINNYEI nyiltan ki is fejez (281. §.). Éppen e miatt másfél évtized múlva 
rendszeres nyelvtanának ötödik kiadásában (1897) ő is csoportokba szedi 
a határozókat s megkülömböztet (főkép BALOGH PÉTER nyomán) öt cso
portot : hely-, idő-, állapot-, módozat- és tárgyhatározókat (81.1. 196. §.), 
s a ragok során való tárgyalást is elejti. 

SZINNYEI nyelvtanát rendkívüli tetszéssel fogadták és ez természe
tes is. Az elméletekkel már ismerős volt a közönség SiMONYiból s az őt 
támadó iratokból, most jött egy mű, mely ugyanazt könnyebb stilusban 
és fogalmazásban, kevesebb részletezéssel adta elő, sőt az újítások egy 
részének elejtésével is igyekezett könnyíteni. De a kik azt remélték, hogy 
a kiegészítőket visszahozza a nyelvtanba, alaposan csalódtak ; sem ezeket 
vissza nem hozta, sem a mondattani alapot el nem távolította. 

A visszavonulást, melyet SZINNYEI a közönség tetszésére némikép 
mégis megkezdett, folytatta Dóczi IMRE «A határozók logikája» czímfí 
dolgozatában (Tanáregyes. Közlöny XIX. 1885.), majd görög nyelvtaná
ban (1886). 0 már az egész alapot megváltoztatja s a határozók jelentése 
helyett a kérdések rendjét, «a cselekvés eredetének, folyamának és vég
irányának körülményeit)) teszi fó'alappá. Megkülömböztet háromféle 
határozót: 1. melyek a cselekvés eredetét és kiinduló pontját határozzák 
meg [ezek közt aztán vannak a) helyhatározók honnan ? kérdésre, 
b) eredethatározók, c) okhatározók, d) időhatározók mióta? kérdésre]; 
2. melyek a cselekvés folyamatát és nyugvó pontját határozzák meg 
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[aj hely ha tározók hol? kérdésre, b) állapothatározók, c) módhatározók, 
d) időhatározók mikor? kérdésre]; 3. a melyek a cselekvés irányát és 
végpontját határozzák meg [a) helyhatározók hova? kérdésre, b) vég
határozók, c) czélhatározók, d) időhatározók meddig? kérdésre] (221.1.). 
Az egyes nyelvi jelenségeket aztán az egyes görög esetek-, majd prsepo-
sitiók során tárgyalja s ezeknek használatában a felsorolt a) b) c) d) 
pontokat külömbözteti meg. 

Ez a rendszer részben HUNFALVY PÁIÍÓI ered, az ő bátorításának 
köszöni létrejöttét is és mivel BEASSAI és SIMONYI rendszerét egyesíti, 
első tekintetre tetszetősnek és világosnak is látszik, de közelebbről vizs
gálva, ugyanabban a bajban sínylik, mint SIMONYI és SZINNYEI rendszere: 
nem tudja megmagyarázni, hogy mi a különbség a mód- és állapot
határozó, sőt egyik-másik más határozó közt is. Mért helyhatározók 
ezek: megosztozunk a zsákmányon, bízik jó csillagában, csupán ő küzd 
egymagában ; mért állapothatározó ez is : áll a kis lak pusztán, ridegen, 
és ez is : együtt vagyok barátommal; mért állapothatározó ez : hadoná
zik kézzel-lábbal, de módhatározó ez: szép halállal hal; mért állapot- és 
nem helyhatározó ez: örülök boldogságodon? 

De még nagyobb bajjal is jár a Dóczi rendszere; harczba hívja a 
józan gondolkodást és nyelvérzéket s erőszakot tétet rajtuk; hisz lehetet
len megérteni, hogy a föntebbi «csillagában», «egymagában» mikép lehet 
hely, vagy hogy ebben «sírva fakadt örömében* ne legyen ok kifejezve. 
Pedig, mivel elméletileg az ok kiinduló pontot jelöl, Dóczi így beszél: 
«felérzékeltethetjük tanítványunkkal, hogy az ily kifejezésekben: sírva 
fakadt örömében, örülök boldogságodon: az «örömében» és ((boldogsá
godon)) állapothatározókat nem fogja okhatározóknak tekinteni, még ha 
a mondat értelme készteti is, minthogy tudja, hogy a -ben és -n rag nem 
a cselekvés eredetét határozzák meg, hanem nyugvást fejeznek ki». 
(A határozók logikája, Tanáregyes. Közi. XIX. 78. 1.). A külömben is 
érzett bajok ezen az alaki alapon még csak jobban feltornyosodtak, mert 
az nem tesz külömbséget, hogy első- vagy másodsorban a nagy II . vagy 
a kis b) alatt nem tudjuk megkülönböztetni az egyik határozót a 
másiktól. 

De azért Dóczi is szerzett magának híveket, tizenegy év múlva, 
1897-ben GULYÁS ISTVÁN «A határozók rendszere középiskolai magyar 
nyelvtanításunkban)) ez. felolvasásában (megjelent a «Debreczeni protes 
táns lap»-ban s külön lenyomatát a szerző szívességből bocsátotta ren
delkezésemre) összes magyar nyelvtanaink rendszere közül a Dócziét 
ajánlja általános elfogadásra, sőt még abban az évben ki is adott egy 
rendszeres magyar nyelvtant, melyben Ő is a Dóczi rendszerét alkalmazta. 
(A felolvasást ismerteti és czáfolja BALOGH PÉTER, Nyelvőr XXVII. évf.-
ban.) Azonban GULYÁS már bátrabban alkalmaz új műszókat a rendszerre 
s az «állapothatározó» fogalmát kiküszöböli. Vannak nála I. a cselekvés 
eredetére vonatkozó határozók, «eredethatározók», II . a cselekvés folya
matára vonatkozó «folyamathatározók», I I I . a cselekvés irányára vagy 
végére vonatkozó «véghatározók». Ezeken a rovatokon belül a szók 
jelentése alapján látszólag három, de tulajdonkép ő is négyféle határozót 
vesz föl: 1. hely-, 2. idő-, 3. ok-, mód-, czólhatározókat; a negyediket 
általános határozóknak nevezhetjük, mert van GuLYÁsnak mindig ((álta
lában eredet*-, «általában folyamatu-, «általában véghatározó»-ja. S ez 

• 
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a számozatlan mostoha osztály az a Herkules-csizma, melyet másoknál 
• az állapot-, vagy a képes-határozók, vagy a kiegészítők alkotnak s melyet 
GULYÁS nagyon nem szeretett volna felhúzni. De ezt a rendszert csak 
gyöngéivel együtt lehet átvenni, azért GüLYÁsnál is okhatározó pl. ez : 
a huszártól fél, de csak általános határozó ez: a huszáron sajnálkozik 
(s bizonyára ez is: a huszárhoz vonzódik), ez meg módhatározó: az ember 
az apját sem ismeri setétben; egyszer meg éppen így szól az -úl -iíl rag
ról : «módhatározókat alkotunk vele annak a kifejezésére, hogy az alany 
milyen állapotban van a cselekvés végrehajtásakor)) (142. 1.). Pl. Soká 
feküdt ott mozdulatlanul. Átokul marad, ajándékul jön : módhatározó ; 
vizzé válik, vendégekké hív: általános határozó. De még a saját alapján 
belül is lényeges hibában szenved a rendszer, t. i. nem alaktani, hanem 
logikai fontosságuk szerint csoportosítja a kérdéseket, pedig a folyamat
határozók az alaphatározók és ezektől függ ós származik az eredet- és 
véghatározó ; Dóczi és GULYÁS mégis az eredethatározót teszik előre. Ha 
ez helyes, akkor az igeidők közül sem az alapidőt, a jelent keh előre 
bocsátani, hanem a multat, mert ez logikailag megelőzi a jelent. Ám ezt 
Dócziék sem cselekszik meg. 

SZINNYBI és Dóczi föllépése után azt lehetett volna hinni, hogy a 
kiegészítős rendszer, a szókötés és a szóvonzat fogalma nálunk örökre 
lejárta magát, de még ehhez is visszafolyamodott KIRÁLY PÁL, ki 18S7— 
1889-ig megjelent nyelvtanaiban igazi pártkérdést csinál a rendszerből 
s örömmel jelzi, hogy «irányom és módszerem sokaknak helyeslésével 
találkozik még olyanok között is, a kik más zászlók alatt esküdtek édes 
anyanyelvünk bajnokává* (Rendszeres magyar nyelvtan, Előszó) és 
könyve «olyan kedvező fogadtatásra talált, hogy csakhamar ezer meg 
ezer példányban elterjedt és rövid négy év alatt egészen elfogyott') (I. rész 
II., kiadás, Előszó). Műve az osztrák nyelvtanok rendszerét követi. KIRÁLY 
nincs önállóság nélkül, de nem jobban gyümölcsözött volna-e ez az önálló
ság helyesebb állásponton? így semmi újat vagy értékeset nem nyújtott. 

1893. és 189i-ben én is adtam ki iskolai nyelvtant, melyben többi 
közt a határozókra is különös gondot fordítottam, de újításaim nem 
találkoztak helyesléssel, úgy hogy az utánam föllépő HALÁSZ IGNÁCZ is 
(1895—1897.) inkább a SZINNYEI (akkor még meg nem változtatott) szel
lemében járt el. Ötféle határozó csoportot különböztet meg: 1. hely-, 
2. idő-, 3. mód- és állapot-, &. ok-, 5. czélhatározót. A helyhatározóban 
van nála a) valódi, b) átvitt értelmű helyhatározó, c) állandó határozó, 
ezek közt külön neve van a részes határozónak, a 3. csoportban van 
eszköz- és társhatározó is, az 5. csoportban a cselekvés eredménye. Rend
szeréről összefoglalást nem ad, a vonzat szót SIMONYI műszavával, az 
állandó határozókkal igyekszik kikerülni, ám ha a vonzat szó helytelen, 
mert igen általános jelentésű, az állandó határozó is rossz, mert egyrészt 
éppen nem állandók ezek a határozók, hanem hiányozhatnak vagy más
sal cserélhetjük fel őket: gondolkozik magában is jó állítmány, gondolko
zik valamin, fölcserélhető ezzel: valamiről, valami felöl, vagy: hogy mi 
az. De még ha igaz volna is, hogy ezek a határozók állandók, helytelen 
az osztó alap, mert a hely, idő stb. jelent valamit, de hogy a határozó 
mindig szükséges, az nem jelent semmit. így már nem tesz nagy kü-
lömbséget, a vonzat, kiegészítő, vagy az állandó határozó műszót 
használjak-e. 
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így folyt a határozók kérdése iskolai könyveinkben egynegyed-
századig, de a folyóiratok és tudomány terén is nagy hullámokat vetett 
az, a mint hogy ezen a téren BBASSAI föllépése folytán másfél évtizeddel 
előbb is indult meg a mozgalom. 

SIMONYI és Dóczi meg GULYÁS czikkeit már említettem, de többen 
tárgyalták főkép a mondattani alapot és a határozók elméletét, azonban 
tán nem szükséges itt minden egyes, főkép régibb dolgozat és birálat 
kivonatát adnom. Az egész kérdés újabb megindítójának, SiMONYinak 
föntebbi és az «Önállósított határozók» ez. dolgozatán kívül (Budenz-
Album 1884) még kéfc nagyobb művében volt alkalma a határozókkal 
foglalkozni. 

Az Akadémia 1884-re 1000 forint pályadíjat tűzött ki a határozói 
mondatrész tüzetes tárgyalására s e díjat SIMONYI nyerte el a «Magyar 
határozók)) czímű kétkötetes munkával, melynek első része azonban csak 
1888-ban, utolsó része pedig 1896-ban jelent meg. 

Míg 1885-ben Dóczi még szentségtörésnek tartotta volna a BKASSAI 
elméletét elfogadni, mely szerint az alanyt is a határozók közé kell 
számítani, SIMONYI e művében kijelenti, hogy véleménye szerint «a hatá
rozó neve alá alig fogunk valaha logikus s kereken egységes fogalmat 
kapni, ha csak el nem fogadjuk BKASSAI SÁMUEL elméletét, mely szerint 
a mondatnak lelke és uralkodója az ige, a többi pedig mind az igeállít-
mánynak határozója». Azonban ezt a rendszert, a pályakérdésben nem 
lávén az követelve, itt nem vihette keresztül, sőt valamivel később 
«A magyar nyelv» czímű munkájában sem (1889.), mely népszerűsítő 
munka lévén, új kutatásoknak nem nyújthatott teret. 

A pályaműben SIMONYI rövid előszó-féle után a határozók alak
tanáról (hogy t. i. vannak bennük régibb és újabb ragjaink, vannak név
utóink, határozószóink), a határozók jelentésváltozásairól (hogy t. i. a 
helyhatározóból átvitt értelemben másféle határozó keletkezhetik, és 
hogy egyes határozói ragokat, alakokat idegen hatás alatt is használunk), 
majd a három irány váltakozásáról szól általánosságban, végre pedig 
kifejti, hogy az úgynevezett «kiegészítők*), vonzatok, állandó határozók, 
mind csak olyan határozók, mint a többiek. — E három ívnyi bevezetés 
után az egyes ragok használatára tér át, előbb a hármas csoportban elő
forduló (pl. a -ben, -bői, -be), azután a magánosan álló ragokat (pl. -vei) 
tárgyalja, majd (a második kötetben) a névutók és határozószók (köztük 
a határozó igenevek) következnek. Mindeniket nyelvtana mondattani 
rendszerében tárgyalja, csak az időhatározót teszi át a rendszer végéről 
mindjárt a helyhatározók után, az állapothatározókban pedig megkülöm-
böztet igazi állapot-, evedet- és véghatározókat ós tágabb értelemben vett 
állapothatározókat, ez utóbbiak nagyjában az úgynevezett állandó hatá
rozókkal, kiegészítőkkel egyek. Az 58 ívnyi mű végén rendszeres áttekin
tés, úgyszintén tárgy- és szómutató van. 

SIMONYI idővel átdolgozta kis nyelvtanát, majd rendszeres nyelv
tanát is (negyedik kiadás, 1892.), melyben a határozókat ő is a BAKTAL-
MALMosi-féle rendszerben (1. 19. 1.) egyszerűsíti s így most csak három
féle határozói főosztálya van : hely-, idő-, körülményhatározók (47. §.), 
a körülményhatározók három csoportja ilyen: 1. állapot- és mód-
határozók, 2. eredet- és okhatározók, 3. véghatározók és czélhatározók 
(73. §.). 
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Ugyancsak 1897-ben újabb pezsgést hozott a kérdésbe BALOGH 
PÉTER értekezése: «A határozók osztályozása" (Nyelvőr, XXVI. 351. és 
385. 1.). E dolgozat nagyon figyelemre méltó, de azt bizonyítja, hogy 
logikai alapon a határozók rendszerét nem lehet megmagyarázni. BALOGH 
megkülömböztet hatféle határozót két nemben: I. a cselekvésre vonat
kozó határozók : hely-, idő-, módozat-, tárgyhatározó, II . a létezőre vo
natkozók : helyhatározó, állapothatározó. A módozathatározók közé tar
tozik az ok, czél, eszköz és a cselekvést kisérő mód; a tárgyhatározók 
közé a mondat tárgya és a régi kiegészítők, melyek BALOGH szerint éppen 
úgy tárgyai a cselekvésnek, mint a -í-ragos szó; a helyzethatározók közé 
tartozik a társhatározó, a középfok melletti határozó és más kifejezések; 
az állapothatározók közé az állítmányi névszó és az ilyen tulajdonságok : 
sárosan, betegségben, betegségbe, betegségből, végre az ily határozók: 
nemesből királylyá lett. A határozók hármas irányát BALOGH nem tartja 
nagyon fontosnak, azonban mégis megtoldja egy negyedikkel, a mérték 
dimenziójával, e szerint vau nála: tartam (hol?), eredet (honnan?), vég
pont (hová?) és mérték (meddig? . 

GULYÁS dolgozatának ismertetésében BALOGH megkülömbözteti a 
cselekvés tényezőit: alany, tárgy, tárgyhatározó és körülményeit: hely, 
idő, módozat (Nyr. 27 : 109). de eredménytelenül igyekszik ezt az észre
vételt gyümölcsöztetni. Mért is lenne i t t : császárról beszél a franczia 

fiának: a «császáiTÓl» tényezője a cselekvésnek, «fiának» pedig ennél 
jelentéktelenebb körülmény? «A legtöbb nehézség, a legnagyobb zavar — 
mondja BALOGH, — éppen a körül a kategória körül forgott, melyet én 
(t. i. BALOGH) tárgyhatározónak neveztem. Mindenki érezte és érzi, hogy 
itt egy külön önálló kategóriával van dolgunk, a melynek azonban senki 
sem tudta megtalálni a logikai alapját.» (U. o. 110. 1.). BALOGH azt hiszi, 
hogy a tárgyhatározó fogalmával megtalálta ezt az alapot, csak a körét, 
tartalmát nem állapította még meg. De hogyha az alap jó, a kiterjedése 
könnyen látható, mivel pedig a nehézségeket ós zavart nem oszlatta el, 
olyan induktiv tudományban, mint a nyelvészet, a legutolsó adat beszer
zéséiglen maga az alap is kérdéses. 

BALOGH tehát éppen azt a munkát igyekszik elvégezni, a mit 
régebben SiMONYin és Dóczin kívül mindenki elmulasztott. Tanulmányá
nak eredményét azonnal átvette (mint már említettem is 108.1.) SZINNYEI 
a nyelvtana ötödik kiadásának átdolgozásába. De mindjárt most meg kell 
jegyeznem, hogy ez az osztályozás vegyes alapon áll: a hely, idő és álla
pot jelentéstani alap, a tárgy mondattani alap. A többi részletekről az 
egyes határozók folyamán lesz alkalmam szólani, különben maga BALOGH 
tett némi engedményeket SIMONYI megjegyzése folytán GULYÁS felolvasá
sának föntemlített ismertetésében s elismerte, hogy a nyelv logikája 
mégis más, mint az önálló logikai tudomány. «A grammatika nem lehet 
logika, de logikusnak kell lennie.» Hanem már ily értelemben a világon 
mindennek logikusnak kell lennie s e szavakból akár azt is kiolvash'etnók, 
hogy BALOGH végkr'p elejtette «az egyedül helyes* logikai alapot. 

1900-ban KARDOS ALBERT «Hányadán vagyunk a határozókkal?* 
czímu felolvasásában (Nyr. 29 : 245. és 306. 1.) megtámadta SZINNYEI 
rendszerét. Kifogása van a tárgy határozók neve ellen, mert ez zavart 
szül és nehéz a tanulónak, ki eddig is háromféle jelentésben használja a 
tárgy szót: dolgok jelölésére, a cselekvés tárgyára és az irodalmi művek 
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tarlalmára. Kifogása van e határozók meghatározása és példái ellen: a 
cselekvéshez tartozó olyan tárgy, a melynek formája helyhatározó; 
ugyanis hely, idő, mód, ok és minden más körülmény is a cselekvéshez 
•tartozik; máe-részt pedig vannak olyan tárgyhatározók, melyeknek nincs 
helyragjuk, hanem -vei, -ért ragúak vagy iránt névutósak. A mennyiben 
pedig a példák szerint a tárgyhatározó könnyen átalakítható a mondat 
tárgyává, újabb nehézséget szül az, hogy néha éppen lehetetlen ez az 
átalakítás: valamely gondolatra jut, valamire érdemesnek lenni. Másik 
nehézség, hogy mért lenne tárgy a részes határozó vagy a középfok 
mellel ti határozó : vörösebb a ráknál. Rendkívül nehéznek és finomnak 
kell lenni a tárgy- és állapothatározó közti külömbségnek, hogy a követ
kezőkben az elsó't tárgyhatározónak, a másodikat állapothatározónak 
mondhassuk: 1. megszabadítja a szenvedéstől, 2. felszabadítlak az átok 
alól, 1. azt hallottam felőle, 2. semmi sem lesz belőle, 1. bűnre veteme
dik, 2. árvaságra jut stb. 

Ezek miatt, meg azért, hogy a tárgyhatározó mellett is meg
tartotta az összes eddigi határozó csoportokat és fajokat, KARDOS azt 
ajánlja, hogy a tárgyhatározó fogalmát, mely csak a régi kiegészítőket 
hozná vissza, törüljük el. 

Egy kis polémia is támadt KARDOS és SZINNYEI közt a Nyr.-ben, de 
ennek nem volt más eredménye, mint hogy SZINNYEI kijelentette, hogy 
az ő tárgyhatározói nem egyek a régi nyelvtanok kiegészítőivel. 

Ugyanazon értekezésben, melyben SZINNYEI rendszerét megtámadja, 
GULYÁS ISTVÁN rendszerét is czáfolta KARDOS. Bizonyította, hogy a cselek
vés három mozzanata, a kezdet, folyamat és vég, nem hogy főalapja 
lenne a határozóknak, hanem csak harmadrendű tulajdonsága, azért 
cserélődik össze az egyes esetek használata a különféle irányok között, 
teszem az ablativus egyúttal locativus gyanánt is szolgál. Ellenben 
ARISTOTELES óta tanítja az iskola, hogy a határozó a hely, idő, mód, ok, 
czél és eszköz valamelyikét fejezi ki. E helyett ma azt kívánni, hogy a 
határozókban azt kérdezzük, hogy a cselekvés melyik pontjára vonatkoz
nak, annyi volna, mint e helyett: feljött a nap, ily kifejezést követelni : 
a föld a nap felé fordult. Nagy hibául, valóságos bűnül rója fel GULYÁS-
nak, hogy az állapothatározót, melyben a magyar oly szépen és sajátsá
gosan tér el a többi nyelvektől, kiküszöböli a nyelvből. Emez álláspont
ból magyarázza KABDOS azt is, hogy GULYÁS a feltételes és megengedő 
mellékmondatokat is kiküszöböli a nyelvből. Erőszakosnak találja GULYÁS 
eljárását több más esetben is, pl. hogy az -ért ragot csak eredetjelző rag
nak tekinti, hasonlókép a miatt, után, múlva névutókat is csak az ere
detre vonatkoztatja. 

A felolvasásra következett eszmecserében valóban ismételte is 
GULYÁS, sőt Dóczi is, hogy állapothatározó nincsen. De hogy ezt be tud
nák bizonyítani, abban legalább is kételkedem. 

Ennyire fejlett máig a határozók kérdése. Most jelentéstani , 
alaktani és logikai alapon álló rendszerek küzdenek egymással. 
Én , min t az «Állítmány és alany» czímü dolgozatomból is önként 
foly, mondat tani , szemléleti és jelentéstani alapon fogom keresni 
a megoldást, még pedig nem előzetesen szabtam ki magamnak az 
alapot, hanem ott kerestem az elemző kri tér iumokat , a hol talál-
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tam, azért nálam logika, lélektan és látástan, meg képzelődés, 
nyelvszokás és nyelvtörténet összevissza fonódnak. A mondattani 
alapon nemcsak az állítmány és egyik körülmény, hanem az illető 
körülmény és más körülmények közti viszonyt is; a szemléletben 
nemcsak az ismert három irányt, helyzetet, hanem a közelség és 
távolság viszonyát is; a jelentéstanban nemcsak a szó, hanem egy
úttal az illető mondatrész jelentéstanát és jelentés-változásait is 
keresem. 

II. 

A határozókról általában. 

Engem mélyebb gondolkodásra az vezetett, hogy az egyes 
határozóknak vagy kiegészítőknek nevükön kívül tulajdonkép kö
zelebbi magyarázatuk nem volt, a kérdések pedig, melyekre az 
egyes határozókkal felelhetünk {hol ? hogyan ? stb.) több határozó 
közt egyformák, holott maguk a határozók sokszor világosan kü-
lömböznek egymástól. így semmi alap nem volt adva, melynél 
fogva kétes esetekben az egyes határozó-fajokat meg lehetett volna 
külömböztetni s mely a tanulót, vagy legalább a tanárt a felisme
résben vezette volna. Az egyes határozó-fajok közt oly nehéz határ
vonalat húzni, hogy ugyanazon mondat határozóját akár három
félének is lehet magyarázni. Pl. «sír örömében» lehet okhatározó 
(causale), mert annak értjük, lehet állapothatározó (adv. habitus), 
mert az öröm állapot, és lehet helyhatározó, mert az öröm képle
tesen hely, úgy vagyunk benn az örömben, mint a helyben. Ezt a 
tétova helyzetet annak tulajdonítottam, hogy nincs elegendő szem
pont és kritérium, melyek szerint egy határozót minősíteni lehetne. 
Az állítmány egyedül kevés, a többi szempontok pedig ezelőtt 
ingadozók voltak. Melyik a döntő az előbbi három lehetőség közül"? 
Egyszer azt néztük, hogy a határozó jelent helyet vagy állapotot : 
«a kertben fekszik», «rabságban sínlődik», máskor, hogy az ige 
jelent eredést: ((bimbóból lesz, ered, támad, származik a rózsa.» 
Azonkívül nem láttam át, hogy miért méltó társa egy oly népes 
szócsaládnak, mint a helyet jelentő főnevek, egy másik osztály, 
mely egyetlenegy szóból áll, azt is elfelejtette a magyar nyelv s 
idegen szóval pótolta: a mód (a régi nyelvben még szer, melyet ma 
már csak ily kifejezésekben találunk: «szép szerével)), «könnyü 
szerrel»). És a módhatározó (adverb. módi) mégis éppen olyan 
külön osztály, mint a helyhatározó. Pedig ha azt mondjuk, hogy a 
helyhatározó helyet jelentő főnév, vagy olyan szó, melyet helynév 
gyanánt használunk, akkor a módhatározó is módot jelentő főnév, 
vagy egy módot kifejező főnév gyanánt használt szó. Ám ha a he
lyet jelentő főneveket el akarnám sorolni, egész kis szótár kelet-
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keznék, ha pedig a módot jelentő főneveket akarnám összeszedni, 
már az első sorban kifogynék belőlük. Továbbá nagyobb fejtörés 
után sem ismertem föl kellő logikai, vagy lélektani összefüggést a 
négy-öt fajta határozó közt; sőt úgy tetszett, mintha mondattani 
alapjuk is gyönge volna, többnyire nem is azt nézzük, hogy a hely
határozó az állítmánynak helye, hanem hogy helyet jelentő szó. 
Azért az első nagyobb lépést, melynek módszeres értéke volt, akkor 
tettem, mikor megkisérlettem a határozókat a mondat körén belül 
több fogalommal és ténynyel meghatározni, mondattani alapjukat 
mélyíteni. De erre nem találtam más módot, mint hogy az egyes 
határozókat az igén kívül még egy mondatrészszel mérjem össze, 
vizsgálva, hogy milyen viszonyban áll azzal. Többnyire csak az 
alanynyal vagy tárgygyal lehetett még összehozni a határozót, a 
mint már mások is felhasználták az alanyt is az állapothatározó 
{adv. habitus) megmagyarázására. Többen mondják már, hogy az 
állapot a cselekvés módján kívül az alany állapotát is kifejezi. Ezt 
a viszonyítást azonban én az összes mondatrészekkel keresztül 
vittem már iskolai nyelvtanomban. Csak olyan műfogást kerestem 
ebben, a minők az ásványok, vagy növények meghatározására szol
gáló gyakorlati módszerek a természetrajz művelői kezében, vagy 
az orvosi kopogtatás a diagnózis megállapítása végett. Az elavult 
logikai és divatos lélektani fogalmak helyett nyelvtani fogalmakkal 
is ki akartam fejezni a mondatrészek szerepét. Talán elég terjedel
mes is a nyelvtudomány ahhoz, hogy saját külön alapja is legyen. 
Midőn azt kutattam, hogy minő viszony van az alany és a hely
határozó közt, idővel úgy is fölállítottam a kérdést, hogy minő 
szemlélettel külömböztette meg az ősember az alanytól a hely 
körülményét ebben: «leszállok a hegyről» és ebben: ((leveszem 
gondomat valakiről'), vagy «gondoskodom valakiről)). Azonban 
szükségtelen gondolkodásom menetét leírnom, az olvasó az ered
ményeket várja, tehát azokkal számolok be. 

Az ö s s z e s h a t á r o z ó k l é l e k t a n i , helyesebben optikai 
a l a p o n k é t n a g y o b b n e m r e s z a k a d n a k , az egyik nem 
hordja, befoglalja az eseményt, a másik kiséri, mellette áll. 
Az egyiknek példájául a helyhatározót hozom fel, a másikat vilá
gosítsa meg az alany vagy az eszközhatározó (instrumentális). 

Az ősember az esemény körül szemlélhetett kisebb egyedeket 
(melyeknek határvonalai élesen elváltak egymástól) és nagyobb 
területeket, melyeknek a széleit talán nem is vette figyelembe: 
«A farkas a mezőn ordít», «a katona a mezőn harczol». A mező 
az esemény helye, a széleire talán nem is gondol a beszélő, a mező 
magában foglalja, hordja, körülveszi az eseményt, mint a tányér a 
rátett húsdarabot, a keret a képet, az arany a belefoglalt drága
követ. Méréstanilag az eseményt egy kis körnek rajzolva, a hely
határozó egy nagyobb kör, melynek a középpontja azonban közös 
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a kisebb körével (concentricus) és ez a fő. A farkas, a katona, vagyis 
az alany (mint már kifejtettem, szintén határozó) a szemlélet szerint 
nem alatta fekszik az eseménynek, mint a hely, hanem mellette: 
a harcz nem a katonában, hanem rajta kívül, mellette van. mint a 
kép alakjai az esemény körül. Ha pedig ezt is körrel akarjuk ábrá
zolni, olyan kisebb kör felelne meg czélunknak, melynek közép
pontja kívül esik az esemény középpontján; a kerületek talán szin
tén távol esnek egymástól, de érinthetik, vagy éppen metszhetik is 
egymást a közelség kisebb-nagyobb mértéke szerint. A személy 
középpontja a szív, a cselekvést azonban a keze, torka, lába stb. 
s csak igen kevés esetben végzi a szive, ilyenkor pedig a többség 
analógiája dönt s az esemény mégis külön középpontúnak számít. 

így a helyhatározó-félék b e f o g l a l ói az eseménynek, az 
alanyfélék k i s é r i k a z t , az előbbieket befoglaló határozóknak, 
az alanyféléket kisérő határozóknak nevezhetjük. Az alany és a 
cselekvés vízszintes egymásutánban, a hely és a cselekvés függélyes 
egymásutánban következnek. Az alany álló körülmény, mint az 
ember, a hely fekszik, mint a rét. 

Átmenetek persze vannak. Ha a farkas a kert mellett ordít, 
a kert nem foglalja be a farkast, csak a kert melletti hely, már 
pedig az egész helyhatározó ennyi: «a kert mellett», de a kert is 
olyan, hogy magába foglalhatná a farkast; ha a farkas éhezik, az 
esemény még kevésbbé történik mellette, hanem benne, de az ere
deti szemlélet az, hogy az esemény kívül esik a cselekvő közép
pontján. Ily esetek és átmenetek szemléleti, lélektani alapon nem 
döntik meg a főtételt, míg talán logikai alapon és a történeti fejlő
dés, analógia tekintetbe vétele nélkül nehéz volna figyelmen kívül 
hagyni őket. 

Ha talán némely olvasóm előtt az alany még mindig nem 
határozó, próbát tehetünk az eszközhatározóval is, melyet az egész 
világon határozónak ismernek el. «Tollal írok», «az erdőben fejszé
vel vágnak»: az eszköz se alatta nem fekszik az eseménynek, se 
nem foglalja azt keretbe, hanem, legalább a középpontja, inkább 
melléje esik, s míg a helyhatározó nemcsak az eseményt, hanem 
az alanyt is hordozza, az eszköz éppen úgy kívül esik az alanyon 
is, mint a cselekvésen, e kettő között foglal helyet. 

A hely határozóban többnyire minden oly nagyterjedelmti, 
vagy legalább olyannak van feltüntetve, hogy a személyeket vagy 
tárgyakat (alanyok, eszközök stb.) magába fogadja. Ha egy madár 
az ujjamra száll, az ujjam tartalmazza, hordja a madarat, viszont 
az alanyokban minden oly kicsi, hogy egyén gyanánt szerepel, 
tehát ha a hegy jön Mohamedhez, a hegy csak személy, jól körül-
vonalozott egyén, látogató vendége a prófétának s Mohamed nem 
enyészik el úgy mellette, mint e mondatban: Mohamed a he
gyen jár. 
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Mivel a hely szélei szétfolynak, nemcsak az igével lehet közös 
központúnak tekinteni, hanem az a l a n y n y a l i s : A farkas 
ordít a mezőn: az ordítás a mezőn történik, a függélyes vonal 
átmegy a cselekvésen és a mezőn is, de egy másik függélyes át
mehet a farkason is és a mezőn. Ellenben nem képzelhetünk olyan 
függélyes vonalat, mely a farkason és az ordításon áfmenve, mind 
a kettő középpontját metszené. 

Az alany helyett néha más hasonló mondatrész szerepelhet: 
egy szobrocskát a polczra helyezek: ebben nem az alany közös 
középpontú a helyhatározóval, mert én nem vagyok a polczon, 
hanem a tárgy, de ez még nem nagyon feltűnő, mert a tárgy, mint 
láttuk, csak az alanynak egyik alakja, hanem más mondatrészt is 
hordhat a helyhatározó, pl. az eszközhatározót: «a juhász nagyot 
ütött botjával a szamár fejére»: mivel itt az alany nem foglal 
helyet a «fejen», az eszközhatározó közös középpontú a helylyel. 
(•Estében negyedszer sújt hozzá a mester»: itt az esés — mint 
KARDOS helyesen vette észre, •—• nemcsak a sújtást foglalja magá
ban, hanem a hozzá határozóval kifejezett személyt is. így a be
foglaló határozók valóban nemcsak a cselekvést foglalják körül, 
hanem ennek egy másik, külön középpontú körülményét is. 

Egy másik jellemvonása ugyanennek a ket osztálynak, hogy 
pl. a hely és idő m o z d u l a t l a n o k , az alany és eszközhatározó 
m o z g ó k ö r ü l m é n y e k . A szemlélő megkülömböztet az ese
mény körül tétlen körülményeket és tevékeny részvevőket. Eöviden 
szólván, a helyfélék teljesen passzív, az eszközfélék bizonyos fokig 
aktív körülmények. «A földön mászik», «a habokban úszik»: a föld 
teljesen mozdulatlan, úgyszólván csak véletlen, hogy a cselekvés 
rajta történik, a habokat is mozdulatlanoknak tekintjük; ebben a 
mondatban meg sem tudnók mondani, folyóvíz vagy tó habjairól 
van-e szó, de ha folyóvíz volna is, a habok mozgása független az 
úszás mozgásától, előbb kezdődött s tovább tart és nem módosul 
az úszástól, szóval a hab (a hely) s az alany nem közös mozgású. 
Még ebben is: «a habokban fölfelé úszik»: akár csak ennyit elemez
zünk: «a habokban», akár ennyit is : «a habokban fölfelé)), tisztán 
helyhatározó van. Ellenben az alany mozog («a gyermek úszik, sír»), 
legalább a torka végzi azt a mozgást, mely a síráshoz szükséges. 
Mint WEGENER is mondja (Untersuchungen über die Grundfragen 
114. 1.) az alany mozgásának módja minden cselekvésben egészen 
más-más: «A eszik, A él, ugrik, üt, ír». «A gyermek kezeivel úszik»: 
ha az eszközhatározót odateszszük, egy újabb mozgó körülményt 
jelzünk. A gyermeknek és kezének mozgása nem kezdődött előbb 
és nem tarthat tovább, mint az úszás, itt már az esemény és körül
mény mozgása közös, a gyermek másnemű mozgásai más eseményt 
okoznának, nem az úszást. 

A közös központ és közös mozgás kérdésével elég biztosan 
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kihüvelyezhetjük a határozó mibenlétét, de még másnemű észre
vételeim is vannak a határozókra. 

A hely g o n d o l a t i dolog; tulajdonkép mindig csak tárgya
kat látunk, ezekre rágondoljuk a helyet. A helyhatározót tehá,t 
gondolati körülménynek tekinthetjük. Ellenben az alany személy, 
kézzelfogható egyed, az eszköz is kézzelfogható, ezeket t á r g y 
s z e r ű (konkrét) szereplőknek vehetjük s igy ezen az alapon is-
ugyanaz a két osztály támad, mint az elŐbbin. 

Figyelmet érdemel a határozókban a k ö z e l - és a t á v o l 
l é t viszonya is. A közellétét jelzi a hol-irány, a távollétet a hová-
és honnan-irány, de azért a közeliéiben is megkülömböztetünk 
újra három irányt: a cselekvéssel együtt, azon innen és azon túl, 
mint ezt már az alanyról is tapasztaltuk. Ugyanott azzal bizonyí
tottam a közelségi és távolsági viszony íontosságát, hogy külön 
névmások vannak a közel levők és külön a távollevő dolgok meg
mutatására. Természetes, hogy e fontos szemlélet a mondattanban 
is helyet nyitott magának. De az irányoknál jobban és szabatosab
ban külömböztetik meg a távollétet a közelségtől a cselekvés 
különféle állapotai. A cselekvés állapotának szempontját, bár 
igen is magas polczról, HUNFALVY és Dóczi már meg is honosítot
ták, GULYÁS és BALOGH pedig rövidebb műszókkal is jelezték. 
E szerint a közelségi viszonyt, nyugvópontot, hol-irányt a cselek
vés folyamatába eső körülményeknek, röviden f o l y a m a t h a t á 
r o z ó k n a k lehet nevezni. «Az utczán fut vagy futott»: a hely a 
cselekvés folyamatával van együtt; «késsel hadonázik, hadonázott»: 
az eszköz szintén a folyamattal van együtt. A távolsági viszony 
egyike a kiinduló pont, honnan-irány, a cselekvés megindultával, 
eredetével van együtt, ez röviden e r e d e t h a t á r o z ó n a k ne
vezhető: <( a városból fut»: a hely a futás kezdetén volt együtt a 
cselekvéssel, később külön esnek egymástól s a folyamat idején a 
város már csak volt helye a futásnak, többé nem az. A beszélő fel
fogásában alapállapot a cselekvés folyamata és ehhez mérjük a 
körülményeket, a mi a folyamattal nem esik egybe, az a cselekvés
től, legalább a cselekvés nagy részétől mintegy távol esik. A távol
ság kisebb-nagyobb, a különlét rövidebb-hosszabb lehet, pl. ebben: 
«a városból indul el», a hely szintén a cselekvés kezdetén van 
együtt az indulással, de az indulás oly rövid cselekvés,, hogy kez
dete után azonnal véget is ér, a különlét tehát nagyon rövid, de a 
határozó a többi cselekvések analógiája szerint van szerkesztve, 
logikailag úgyis világos, hogy az indulás után menés következik. 
«A városba megy», «a városba érkezik»: ezekben a hely a cselek
vés végén kerül össze a cselekvéssel, a cselekvés egésze alatt azon
ban még távol van tőle; ez a hová-irányú távolsági viszony vég-
h a t á r o z ó , a cselekvésnek tulajdonkép leendő helye. 

Az általános közelség és távolság mellett megkülömböztetünk 
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még h á r o m i r á n y t v a g y h e l y z e t e t : hol, honnan és hová-
irányt, nyugvó, kiinduló és végpontot, középső, innenső és túlsó 
helyzetet. Általában úgy szokás mondani, hogy csak a honnan? és 
hová? kérdésre felelő határozók fejeznek ki irányt, a hol? kérdésre 
felelők, mint nyugvó ponton levő körülmények, irányt nem jelöl
nek; ezt már BECKER is így fejtegette. Azonban itt tulajdonkép 
csak a műszó vezeti félre az embert; a «nyugvó pont» persze nem 
jelent irányt, de a cselekvés sohasem nyugszik, — hogyan is jut
hatna akkor véghez? — hanem legtöbbje nagyon'észrevehetően, 
más pedig kevésbbé szembeötlően a folyamata alatt is folyton 
halad, tehát bizonyos irányt folytat: «jő, megy, jár a mezőn» ép
pen nem mondhatni, hogy ezek a cselekvések csak egy ponton 
történnek, még kevésbbé, hogy nyugosznak. «Jár és elbotlik a, 
mezőn»: az utóbbi cselekvés ugyan egy ponton is megtörténhetik, 
de ha két irányon kívül a harmadiknak nagy része is irányszerű, 
a potiori akkor az ilyenek mellett is megtarthatjuk az «irány»-
nevet. Egyébiránt honnan? és hova? kérdésre is előfordulhat pont 
is, szóval pont ós irány mind a három csoportban váltakozhatik, 
de a cselekvések mozgása miatt fontosabb az irányt kiemelni. 
A nyugvó pont külömben is rossz műszó, mert helyes értelmében 
csak a cselekvés végét jelenthetné, midőn a cselekvés már elnyugo
dott. A k ö z é p s ő , i n n e n s ő és t ú l s ó h e l y z e t e t mind 
megtalálhatjuk a közelségben; a folyamat kezdetével, java folyá
sával vagy vége tájával van együtt a bővítmény, míg az egész 
cselekvés kezdetével, illetőleg végével esetleg a távolságbeli bővít
mény (pl. hely) van együtt. Pl. «a jajszóra fölébredt az asszony»; 
az idöhatározó közelségben van, mert így kérdjük: mikor ébredt 
föl? de inkább a kezdettel érintkezik, innenső helyzetben van. 
Lehet még, és szokás is, a három irányt eredet-, folyamat- és vég
határozónak, vagy e l ő z e t e s , f o l y a m a t b e l i és u t ó l a g o s 
határozónak nevezni. 

Mind e megjegyzések a külső szemléletre vonatkoznak, a 
belső szemlélet, a képzeletjáték dolgában ki kell emelnem, hogy a 
m e t a f o r á s s z ó h a s z n á l a t miatt nem szabad valamely ki
tételt másféle határozók közé sorolni, mint a hozzá hasonló meta-
forátlan kifejezéseket. Azért hogy kép van ebben: «a hír gyorsan 
repüb), a hír nem másnemű mondatrész, még csak nem is más
nemű alany, mint ez: «a madár gyorsan repüb). Épp így a köz
mondásban: «többet észszel, mint erővel», a gondolati ész és erő 
épp olyan eszközhatározó, mint a fűrész és fejsze ebben a mondat
ban: «többet fűrészszel, mint fejszével)). Mint látni fogjuk, a képes 
beszéd minden határozó osztályban végig játszsza az ő káprázatait, 
de oly híven játszik, hogy a hamisítványt nem tudjuk megkülöm-
böztetni az eredetitől. Az eszköz megmarad eszköznek, akár ke
mény aczélból, akár lenge gondolatból van is. Ebben áll a mondat-
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tani jelentésváltozás, mely nem annyira a szókon, hanem inkább 
a mondatrészeken, az igével való összefüggésükön megy végbe. 

A képes beszédnek ezt a természetét eddig elhanyagoltuk 
s pl. a helyhatározók közt egyetlen nyelvtan sem mer gondolati 
(absztrakt) nevet említeni. 

Még más nyelvtani felfogás ellen is föl kell szólalnom, mely 
ugyan inkább külföldön virágzik, de nálunk sem hiányzik egészen. 
Azt a felfogást értem, mely az ú. n. k i e g é s z í t ő t külön választja 
a határozóktól. Mint a történeti részben láttuk, külföldön csak 
ilyen (vagy még régibb) rendszerű nyelvtanok vannak, nálunk is él 
még egy néhány hasonló, de a mi legfőkép késztet felszólalásra, 
legújabb szaktársunk, BALOGH PÉTER is hirdeti azt az elméletet, 
mely a kiegészítői rendszer alapjául szolgál, bár a műszót magát 
elveti s megelégszik a határozó névvel is. Mint tudjuk, a kiegészítő 
azon a felfogáson alapszik, hogy némely szók okvetlenül szüksége
sek az ige értelmének teljességéhez. «So erscheint uns z. B. der 
Satz: w i r g e b é n d i r unvollstándig, wir fragen daher: w a s 
d e n n ? » mondja WEGENER (116. 1.). Az ily szók kiegészítők, míg 
más szók «lazább összefüggésben vannak» az igével, nem oly szük
séges körülményeket fejeznek ki, azért határozók. BALOGH is 
mondja (Nyr. 26: 386), hogy vannak abszolút használatú igék, 
mint alszik, ül, fekszik és olyanok, melyeket magukban nem hasz
nálhatunk: bízik valakiben, gondolkodik valamiről. ((Legfeltűnőbb 
sajátsága e mondatrészeknek, hogy szükségkép hozzájárulnak az 
igéhez, az ige mintegy vonzza őket, nélkülök az ige nem állhat. 
Bízik igéhez okvetlenül hozzá kell tenni, hogy kiben h De ez a 
tanítás, mint SIMONYI többször, így a Magyar Határozókban is 
(I. 45.1.) kifejtette, merőben hibás és tegyük hozzá, hogy a mondat
tani alap föl nem ismeréséből támadt. 

Az a körülmény, hogy a logika megkülömböztet viszonyos 
fogalmakat, melyek okvetlenül egy másik fogalom meglétét is föl
tételezik, pl. apa, a nyelvtanra nem fontos, mert semmit sem hatá
roz a beszélőnek, hogy az apának okvetlenül gyermeke van, ha a 
mondatban ennek nem felel meg mondatrész. «Ti gyászló nők, 
őszült apák, gyámatlan magzatok, elgázolt honotok felett szűnjön 
siralmatok»: a mondatban semmiféle kiegészítő nem hiányzik és 
nem kell, valamint nem kellene akkor sem, ha katonák, mester
emberek ós földművesek lennének megszólítva. Vájjon ezek is 
viszonyos fogalmak? En azt hiszem, azok, sőt nehéz is, főkép az 
igék közt, logikailag egészen viszonytalan fogalmat találni. Lehe
tetlen cselekvéseket minden körülményeik közül kirántva végezni. 
BALOGH szerint viszonytalan az ül ige, de én nem tudom megérteni, 
hogy hogy lehet abszolúte ülni, az üléshez legalább is ülőhelyre 
okvetlenül szükség van. Ha pedig az ülés teljességéhez az ülőhely 
hozzátartozik, akkor az értelem teljességéhez is hozzátartozik. 
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Világos ebből, hogy a kiegészítő és határozó közt nincs külömbség, 
mindkettő egyformán szükséges az értelem kiegészítésére. 

Viszont pedig bármely igét használhatunk összes kiegészítő 
körülményei elhallgatásával is. Pl. az ad igét függetlenül használ
juk ebben az ismeretes szálló igében: «nem büszkeségem, hogy 
adtam, de örömem, hogy adbattam»; vagy csupán tárgy nélkül: 
«mindenkinek pedig, ak i kér tőled, adj»; vagy tárgygyal, de részes 
határozó nélkül: («kérünk kétszázezer katonát») «Megadjuk». Ezek 
éppen olyan teljes értelmű mondatok és igék, mint ha kiegészítőik 
volnának. És nem lehet oly kiegészítős igét találni, még segédigét 
vagy kopulát sem, mely mint valami viszonytalan fogalom, magá
ban is ne volna használható ; maga a van ige is állhat így: «van 
biró a felhők felett», «van isten». BALOGH szerint a bízik igéhez 
okvetlenül ki kell tenni, hogy kiben, az Ember Tragédiája pedig e 
szavakkal végződik: ((Mondottam, ember, küzdj és bízva bízzál». 

Annak, hogy néha nagyon hiányos volna a mondat a kiegé
szítő nélkül, egyedül a szemlélet teljesebb volta az oka, de ily 
esetben nemcsak a kiegészítő, hanem bármely határozó, sőt bár
mely mondatrész kihagyása egészen hasonlókép éreztetné a hiányt. 
Pl. «Ez éltetőd, s ha elbukál, ez takar»: itt is ((okvetlenül* kell az 
eszköz: ((hantjával»; «Szabadság, hordozák véres zászlóidat)): váj
jon kevésbbó hiányzik-e ebből az itten szó, mint a bízik mellől a 
valakiben? A szükségesség kérdése nem elválasztó, hanem közös 
sajátsága minden mondatrésznek a maga mondatában, annál ke-
vésbbé lehet valamely mondatrész magyarázatát reá építeni. Nem 
csoda, hogy nem is sikerült a segítségével a kiegészítőt és határozót 
megkülömböztetni. 

Az iskolában káros is az ilyen kiegészítőkkel fárasztani a 
tanulót, mert ha a határozók egyes fajait nem ismerné fel, meg
elégszünk annyi elemzéssel, hogy határozó az illető mondatrész, 
de ha nem tud dönteni, hogy határozót vagy kiegészítőt talált-e a 
mondatában, ez annyi, mintha a jelzőt ós alanyt nem tudná meg
külömböztetni. 

Az sem áll, hogy a kiegészítőket azért kell megkülömböztet-
nünk a határozóktól, mert mindig ugyanazon raggal állanak az ige 
mellett, az ige vonzza őket. A kiegészítőben is a maga erejénél fogva 
áll a szó és rag, mint a többi mondatrészekben, s itt sem érezzük 
homályosabban, hogy minő szemlélet folytán kell éppen az illető 
rag vagy névutó a szóhoz, mint a határozókban. SIMONYI számtalan 
példával bizonyítja a nyelvtörténetből s a jelen nyelvhasználatból 
is, hogy ugyanegy szót sokféle alakú kiegészítővel használhatunk: 
gondolkodik valamin, valamiről, valami felől, valami iránt. A ra
gok s névutók használata is annyira, vagy még jobban elvesztheti 
a szemléletességet a határozókban, mint a közűlök kitagadott 
kiegészítőkben; vájjon érezzük, minő szemlélet folytán kell az 
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okhatározónak -ért rag, miatt névutó, s szemlélhetőbb, helyszerűbb 
az eszközhatározó -vei ragja, mint a ((kiegészítő társ» -vel-je? Pedig 
ezekben a határozókban is olyan állandóan ismétlődnek a ragok, 
mint a vonzott kiegészítőkben, de még a helyhatározókban is meg 
van ez az állandóság: mindig a kútra járunk, a tanuló mindig 
iskoláfca jár, nem isko!á/to£, az ablakban állunk, nem az ablakká/, 
slb. Éppen ezek a példák mutatják, hogy ha egy igét állandóan 
egy értelemben használunk, a határozóját is ismételnünk kell 
s ennek természetesen tizedszer is olyan alakúnak kell lenni, mint 
először volt. De azért ezeket: a kútra, iskolába, az ablakban, nem 
lehet s/fölösleges is kivenni a határozók közül. 

En megvallom, hogy van valami a kettős rendszerben (hatá
rozó és kiegészítő), ugyanis a kiegészítők nagy része megfelel az 
alany-féle, külön középpontú, közös mozgású szereplőknek, a ha
tározók egy része pedig a hely-féle, közös középpontú, tétlen, moz
dulatlan körülményeknek. De az ok, mód, eszköz és czél a kiegé-
szítős nyelvtanok szerint is a határozók közé tartoznak, holott, 
mint látni fogjuk, közelebb állnak a mozgó kiegészítőkhöz, mint a 
helyhez. Azonkívül nem két egyenrangú osztálynak kell venni a 
kiegészítőket s határozókat, hanem egy közös osztály két felének, 
a hogy BECKER is vette, kinél mind a kettő egy «objektív viszonyba*) 
tartozik. S e közös osztályt határozónak kell nevezni. 

Ugyancsak BALOGH fejtegetései folytán szólalok fel egy másik 
elavult nézet föléledése ellen. BALOGH «határozott tévedésnek" 
mondja (Nyr. 27 : 104), ha azt hirdetjük, hogy a határozó az állít
mány bővítése; szerinte (mint minden külföldi nyelvtan szerint, 
melyek a mondattani alapot nem ápolják) «valamint a jelző nem 
az alany, hanem minden f ő n é v közelebbi meghatározására szol
gál : úgy a határozó sem az állítmány, hanem minden cselekvés
név (ige, igenevek, cselekvést jelentő főnév) meghatározására való», 
pl. «a völgyben harczolni, egész napon át harczolni, vitézül har-
czolván, harcz a szabadságért)) stb. Igaz, ez így van ma, sőt még 
külömben, mert nemcsak cselekvésnevek, hanem a melléknevek 
mellett is vannak határozók: «jó valamire, jó valami ellen» stb. és 
nemcsak az igéknek, hanem más mondatszóknak is van határozó 
bővítményük: «jaj neki, puf-puf a kerítésre!" stb., de a nyelv tör
téneti fejlődmény, s ha az állítmány történeti okon előbbre való a 
bővítő részeknél', az egyszerű mondat bővítményei is előbbre valók 
a fejlettebb, összetettebb szerkezetek másodlagos bővítő részeinél. 
A cselekvésnevek képzője és képzése is azt mutatja, hogy ezek 
mind későbbi fejlemények, mint az ige. Ennélfogva bővítéseik is 
az igei korszakból maradtak meg mellettük, az ilyen igei kifejezé
sek nem egyebek, mint mondatrészszé vált egyszerű, illetőleg mellék
mondatok, határozóik másodlagos határozók, alanyuk s minden 
bővítő részük másodlagos mondatrész. Mert nemcsak határozóik. 
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hanem alanyaik és tárgyaik is lehetnek az ily kitételeknek, teszem 
az a c c u s a t i v u s c u m i n f i n i t i v o - b a n , az a b l a t i v u s -
a b s o l u t u s - ban, g e r u n d i v u m o s szerkezetben s az ily 
magyar szerkezetekben: ereje elfogyván, ereje fogytán, kezeégett 
gyermek, inaszakadt, ügyefogyott, világlátott, emberszerető, ház
tűz nézni (megy), stb. 

Már most az alany se legyen mondatrész? Alig hiszem, hogy 
BALOGH ki akarná küszöbölni az alanyt és tárgyat a mondatrészek 
közül, hanem azt fogja, mondani, hogy mivel az alany első sorban 
az állítmány bővítése és mondatrész, a potiori fiat denominatio; 
igen egyszerű dolog azokat a szerkezeteket a történeti és a mondat
tani igazságnak megfelelően másodlagos, elsatnyuló mondatoknak 
tanítani. A cselekvésszók az egyszerű mondatba beforrasztott, a 
mellékmondatok fűzött, a mellérendelt főmondatok csatolt monda
tok a középponti mondat mellett. A külföldi nyelvtanok következe
tesebbek, mert csak szóbővítést ismernek, de BALOGH mondatrészeket 
is ismer, azt mondja, hogy a -í-ragos tárgy a mondatnak is tárgya, 
nemcsak a cselekvésnek, a többi, helyragos tárgyak (a kiegészítők) 
csak a cselekvésnek tárgyai (Nyr. 27: 108). A -í-ragos szó tehát a 
mondatnak is része, a többi csak az igének bővítője; de hát akkor 
a mondatnak mijei ezek? S mi kell ahhoz, hogy valami ne csak 
egy szóhoz, hanem a mondathoz is hozzá tartozzék? így zavar 
támad magában a mondatrész fogalmában. 

Hogy a jelző nemcsak az alanynak, hanem minden főnévnek 
jelzője, az szintén igaz, de éppen az ón felfogásom alapján lesz 
igazán természetes. Éppen azért van a többi bővítő résznek is 
olyan jelzője, mint az alanynak, mert mindnyájan hozzá hasonló 
és méltó mondatrészek. Ennyivel is világosabb, hogy az alany nem 
az a magas trónuson ülő külön főmondatrész, a minek a logika 
megtette. A jelzővel külömben harmadik tanulmányomban külön 
fogok foglalkozni s akkor majd eldől, hogy mondatrész-e vagy a 
névszó bolygója. 

KALMÁR ELEK. 


