
A határozókról. 
(Második közlemény.) 

III. 

Befoglaló körülmények határozói. 

1. Helyhatározók. A helyhatározóról BBASSAI ilyforma nézetet 
nyilvánít: «az -on rag az alanynak (a 8. §-ban részletezett szélesebb 
értelmében) [vagyis a nominativusnak és accusativusnak]^ helyen, a -ra 
•re rag «az alanynak elfoglalandó helyét mutatja» (Akad. Ért. 18<i4. 339. 
és 341. 1.). SIMONYI szerint (1883.3 440. §. 1897.5 47. §.) «valamely sze
mélynek vagy dolognak helyét jelöljük meg» a helyhatározóval; SZINNYEI 
szerint (1885. 280. §.) (.különféle helyviszonyokat fejez ki», 1897.8199. §.: 
«a cselekvésnek, történésnek a helyét határozzák meg»; HALÁSZ szerint 
(1897. 24-6. §.) szintén «a cselekvés helyét határozzák meg»; GrüLYÁsnál 
(1897. 131. 1.) «érzékelhető alany érzékelhető' cselekvésének érzékelhető' 
tárgyból való kiindulását jelenti* a helyi eredetbatározó. 

E határozó j e l e n t é s é t fentebb már elemeztem, kimutat
tam, hogy nem csupán a cselekvésnek, hanem többnyire az ala
nyoknak, vagy esetleg egy más tárgyszerű (konkrét) határozónak is 
helye. De nem mennék annyira e szabály keresztülvitelében, hogy 
mikor semmi olyan mondatrész nincsen, mely a cselekvésen kívül 
összeesnék a helyivel, akkor eredménytárgyat (belső tárgyat) képez
nék a hely elfoglalása kedveért. Pl. «Toldira és Piroskára gondolt», 
dToldiról és Piroskáról gondolkodott*), nincs oly bővítő rész, mely 
a határozóban helyet foglalna, tehát nincs helyhatározó sem, mint 
lentebb látni is fogjuk; de ebben: «Gondolatja Toldiról Piroskára 
röppentő, «Gondolata Toldin járt», van helyhatározó, mert a gon
dolat kitett alany és ezt befoglalja a határozó. Az előbbeni monda
tokban is nyerhetünk, bár nehezen olyan tárgyat, mely a határozón 
helyet foglalhatna, pl. így: «Toldira és Piroskára gondolt gondo
latot*), «Toldiról és Piroskáról gondolkodott gondolatban, vagy 
elméjében». Ily erőszakos úton azonban nem kell keresni a hely
határozót. Hanem mégis van olyan helyhatározó is, melyhez kellő 
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egyedi bővítő rész nincsen s mégis helyhatározó marad: homlo
komra ütök, az asztalra csapok, de ezekben könnyű egy eszköz
határozót kiegészíteni, pl. kezemmel, s ennek helye a hely
határozó. 

A f o l y a m a t i h e l y h a t á r o z ó b a n a cselekvés folya
mata alatt, vagy ennek valamelyik időpontjában van együtt a hely 
a cselekvéssel és alanynyal, tárgygyal, eszközzel stb., az eredetben" 
helyhatározóban a megindulás-, a végbeli helyhatározóban a vég
ződés időpontjában vannak ezek együtt, még pedig mindenik egy
szerre: a szobában késsel hadonázik, kocsin jött a városból, kocsin 
megy a faluba: a hadonázás, az alany és a kés mind a szobában 
Tan; a jövetel, az alany és a kocsi hasonlókép mind a város
ban volt. 

A helyhatározó b e f o g l a l j a az alanyt, vagy más tárgyszerű 
körülményt, tehát általában nagyobb ezeknél, de ez a nagyobb 
terjedelem sokszor csak egy irányban van meg: botjával a szamár 
fejére ü t : a fej vastagabb és szélesebb mint a bot, ámbár nem 
hosszabb; a madár ujjamra szállt: az ujjam csak hosszában ér 
tovább; a kalap egy karón lóg: a karó lefelé, magasságban nagyobb; 
a tű hegyén inog a körlap: az eset az előbbihez hasonlít, úgy
szintén ebben is : vállán, vagy válláról köpeny lebeg, ámbár ez 
analogikus szerkezetnek is tekinthető, mert a köpeny lefelé is 
tovább ér, mint a váll, de elemezhetjük úgy is, hogy csak a vállon 
levő rész vékonysága, tehát a fölfelé menő irány jön tekintetbe. 

De bármilyen változatosságot mutat a terjedelem viszonya 
a hely- és a többi határozók között, a k ö z é p p o n t o k változ-
hatatlanul egybe esnek, középpontúi nem a méréstani közepet, 
hanem a tárgy leglényegesebb részét számítván, pl. a köpeny 
középpontját a nyaka körül. 

A c s e l e k v é s h e z v a l ó v i s z o n y felől kifejtettem, hogy 
nemcsak a cselekvés tartalmával és távolságával, vagyis külsőségei
vel, hanem a cselekvés másnemű természetével, pl. hatékonyságá
val is viszonyban vannak a határozók. így a helyfélék tétlenek, 
passzív körülmények, a város a jövetelhez, a váll a «lebegéshez» 
nem járul hozzá, míg az eszközhatározó még erősebben cselekszik 
mint az alany. A tétlen helyből a részvevő határozókhoz átmenetül 
szolgálnak az ily mondatok: fején találja a szeget, a «fején» hely
nek látszik, de nem közömbös hely, hanem félig-meddig már tárgy 
is, mert nemcsak a szeget, hanem a fejet is üti az alany. A hely
határozó passzív körülmény, a szenvedő tárgy pedig társa az alany
nak, csak kissé távolabb esik a cselekvéstől, mint az alany. E pél
dában: Vállán mente lebeg, helyhatározó van, de ha így mondom: 
Vállán mentét hord, vagyis cselekvő igét alkalmazok, akkor nem
csak az alany, hanem a váll is hordja a mentét, a határozó többé 
nem tétlen, hanem közös cselekvésű az alanynyal ós még köny-
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nyebb nem tekinteni helyhatározónak. Ebben s az ilyenekben : 
arczul ütötte az inast, nyakon csípte a tolvajt, a határozó kisebb 
mint a tárgy, sőt egy része ennek, nem is helyhatározó, hanem 
tekintethatározó. Ilyenkor attól függ, hogy mit tartunk fontosabb-
nak, azt-e, hogy az arcz, fej, nyak stb. helye a cselekvésnek, mely 
esetben hely határozóval van dolgunk, vagy azt, hogy e testrészek 
részt vesznek a cselekvés elszenvedésében, s ekkor már tekintet
határozók. 

Tehát igen fontos, hogy a cselekvés tekintetében milyen 
viszonyban van a határozó a szomszéd bővítő részekkel. 

A k ö z e l s é g ós t á v o l s á g kérdésében csak azt emelem 
ki, hogy a közellét esetében minden tényező közel van a helyhez, 
a cselekvés is, a tárgyszerű határozók is, míg pl. az okhatározóban 
néha az alany közel van ugyan a határozóhoz, de a cselekvés mindig 
távolinak számít: örömében tánczol, az alany benne van az örömben, 
de a cselekvésnek az öröm műveltető, tehát távoli alanya: az öröm 
tánczoltatja az alanyt. A közelség és távolság részletezésében a 
helyhatározó oly gazdag, hogy a tárgyak legbelsejétől kezdve 
számos fokozatban jelzi a mind jobban növekvő távolságot: -benf 
-n, -nál, mellett stb. 

Fontos a helyhatározóban a m e t a f o r a kérdése. Mint 
kifejtettem, a képleges szó is olyan mondatrész, mint azok az 
eredeti kifejezések, melyekhez hasonlít: akár a szó repül, akár a 
madár, a repül állítmány, pedig egyik esetben képleges a repülés, 
a szó alany, pedig csak képlegesen személy. S ha észszel és fegyver
rel is egyformán eszközök, akkor nemcsak ez helyhatározó: a kés 
a zsebemben van, hanem ez is: a kés az emlékezetemben van még, 
itt is terjedelmesebb, közös középpontú és tétlen körülmény van. 
Tehát azok az állapotot jelentő gondolati (abstract) nevek, melyeket 
eddig az állapothatározóba soroltunk, többnyire mind helyhatáro
zók, még az is fölösleges, hogy «képes» vagy «átvitt értelműt) 
helyhatározónak nevezzük őket, mert akkor az eszközhatározóban 
is meg kellene különböztetni ezt a két osztályt. 

Külömben is oly nehéz ezeket jól megmagyarázni. Halász
nál (250. §.) «az átvitt értelmű helyhatározók olyan határozók, 
melyek nem jelentenek helyet, de alakjuk olyan, mint a hely-
határozóké », mikor pedig majd minden határozó alakja olyan, 
még az.okhatározóé is! 

Öcsém betegségben fekszik: a betegség is hely, körülfogja 
öcsémet, de nem fekszik vele, tehát tétlen, nem közös cselekvósű. 
Az ily mondatokban is : felverték álmából, álomba merült, valódi 
helyhatározó van, az álom oly szemlélhetően fogja körül a tárgyat 
(vagy alanyt) és a cselekvést, mint akármelyik ágy vagy párna. 
Minden nyelvtan szerepeltet a helyhatározók közt tárgyneveket i s : 
a batyuba mindenét belekötötte; csak egy lépés kell tovább, hogy 
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nemcsak tárgyszerű (konkrét), hanem másféle, eredetileg nem helyet 
jelentő szókat is helynév gyanánt használt szóknak ismerjünk el. 
Igaz, hogy a betegség, álom, képzelem állapotot jelentő szók, de itt 
nem állapotúi, hanem helyűi vannak használva. Az állapot 
tulajdonkép nem egyéb, mint kissé múlékonyabb tulajdonság s 
látni fogjuk, hogy minden tárgyszerű (konkrét) nevet is használunk 
állapot, illetőleg tulajdonság gyanánt. Miért ne lehetne viszont a 
tulajdonságot és állapotot is használni átvitt értelemben hely 
gyanánt. Ha az álom lehet eszköz (pl. álommal nem kormányoz
zák az országot), akkor talán hely is lehet.,Az ilyen mondatokban: 
álomban hever, álmából felriad, egészen azok a kritériumok van
nak meg, melyek a helyhatározóban szükségesek; ellenben hiány
zanak, mint látni fogjuk, éppen azok, melyeket az állapothatározó
ban elvárunk. Legczélszerűbb tehát az állapothatározók közül az 
ilyen gondolati neveket kivenni és a helyhatározók közé tenni 
őket. Az ily határozók az eredeti helyhatározóktól csak abban 
különböznek, hogy nem hol ? honnan ? hová ? hanem miben ? 
miből? mibe? stb. kérdéssel kérdezzük Őket. 

A l a k j a s z e r i n t lehet tehát a helyhatározó: 1. helyet 
jelentő főnév; de ezen kívül minden más hely gyanánt használt 
szó, így 2. tárgynév: golyó van a puskájában; 3. tulajdonság- vagy 
cselekvésnév: szegénységben él, mulatságon van, izzadásba jöt t ; 
4. melléknév, vagy számnév: «mindenben, jóban, rosszban követni 
fogunk tégedw (az alany és a vezér benne van a jó dologban s 
ebben foly a követés is); «kettő a hatban megvan háromszor»; 
5. névmás: abban lakik, bennem van; 6. határozó szó: kunt, bent 
stb. ezek már csonkult alakú szók; 7. névutó (nem akármelyik), ez 
is úgy, vagy még jobban el van csonkulva, mint a határozó szó, 
s még általánosabb és határozatlanabb lett a jelentése; 8. kötőszó, 
még pedig a) az alárendelt mondatok kötőszavai közül helyet 
jelentenek : a vonatkozó névmás helyi alakjai: melyben, miben stb. 
és ezek az elavult vonatkozó névmási alakok: hol, honnan, hová; 
b) a mellérendelő kötőszók közül helyet jelentenek: és, meg, 
ellenben, viszont, mindamellett (1. SIMONYI : A magyar kötőszók I. k.). 
A kötőszók éppen olyanok, mint a névutók, csakhogy nem még 
egy névszóhoz, bővítményhez, hanem már csak az igéhez csatla
koznak s eredeti jelentésük még általánosabb lett. Lehet végre 
még a helyhatározó 9. rag, eredetileg ezek is külön helyhatározók 
voltak, majd határozószók, azután névutók lettek, végre raggá egye
sültek^ a névszóval. 

így a mondatszókon kívül, melyek állítmányok, minden más 
beszédresz szerepel a helyhatározóban, a mint ez természetes is, 
ha mindenik határozó (az alanyt is ide értve) egyenlő rangú 
bővítmény. 

Néha k é t s z e r e s h e l y h a t á r o z ó v a l élünk : az erdő-



2 3 4 KALMÁE ELEK. 

ben egy fán fészkel egy madár. Az egyik határozó nagyobb, a 
másik kisebb terjedelmű és egyúttal része a nagyobbnak. Ha a 
nagyobb határozó névmással, vagy más ilyen általánosabb jelentésű 
•szóval van kifejezve, pl.: itt születtem én ezen a tájon; vagy itt + 
kinn + a pusztákon élek, akkor értelmezős (appositiós) szerkezetet 
látunk, de ez tulajdonképen ál-értelmező, inkább partitivus van a 
kifejezésben. Némely ilyen általános értelmű szó mellett állandóan 
egyféle szerkezetű ál-értelmező ismétlődik: át az udvaron, kerten, 
utczán, keresztül az udvaron, vagy más szórendben: az udvaron 
keresztül, az udvartól messze. Az ilyen aztán névutóvá lesz s ilye
nek az indogermán prajpositiók. Ennélfogva nyelvtörténetileg teljes 
joggal soroltam a többi helyhatározói beszédrészekkel egy vonalba 
a névutót s ha ezt jogosan iktattam be oda, önként következik, 
hogy a kötőszót és a ragot is helyes volt egyenes sorba tenni a 
többi beszódrészek mellé. Nálunk appositio helyett inkább birtok
viszonyos névutók vannak s ezek még jobban igazolják eljárásomat. 
A ház mellett ( = a háznak mellette): világos, hogy ebben eredetileg 
csak a névutó volt helyhatározó, a ház birtokos jelző volt s csak a 
birtokviszony értelmének elhomályosúltával lett a «ház» is a hely
határozó belső része. Tehát egy ragos vagy névutós szóban 
tulaj donkép kétszeres, háromszoros határozó van. Az iskolában 
azonban elég volna a helyhatározói szókkal csak a fentebbi 6. 
számig haladni, mert a többiekben a tanuló nyelvérzéke már nem 
támogatná tanításunkat. 

2. Időhatározó. Az idó'határozó minden nyelvtan szerint «a cse
lekvésnek idejét határozza meg» (csak GULYÁS fejezi ki máskép magát: 
az időt jelentő' névszókból alkotott eredethatározót időhatározónak 
mondjuk, 131. 1.), sőt BALOGH PÉTER egyenest kiemeli, hogy «az idő már 
tisztán a cselekvésre, a történésre vonatkozik és semmiképen sem a léte
zőre » (értsd alanyra) [Nyr. 26: 355. «A hat. oszt.»]. 

Az időhatározó tulaj donkép csak a helyhatározónak egy al
faja. Azok a helynek képzelt gondolati nevek vannak benne, 
melyek időt jelentenek: betegségben vergődik, futásban fárad, 
télben utazik, ezek egészen egyforma mondatok. De most már 
külön vált a helyhatározótól, néhány külön ragot, névutót, kifeje
zést fejlesztett s az időt jelentő szót már használhatjuk az első 
fajta helyhatározóban is: a lovas eltűnt az éjszakában. Ez már 
olyan helyhatározó, mint ez: eltűnt a sűrűben. 

Hangsúlyozom, hogy valamint a helyben, úgy az időben is 
benne van a cselekvésen kívül az alany is. Az ember idő alatt 
tulaj donképen azt a fényt, illetőleg sötétséget érti, mely szemeire 
hat ; ebben pedig csakugyan benne van minden tárgy és személy. 
De még elvontabban véve is a dolgot, világos, hogy lehetetlen oly 
•cselekvést elképzelni, mely beleessék az időbe, de a cselekvőjét az 
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időn kívül hagyja lógni. A. cselekvő is jelen van abban az időben, 
a melyben a cselekedete: három órakor járt nálam, este jött a 
parancsolat: az alany ólt, megvolt, benne volt a mondott időben; 
reggel óta mind halászgat, szellő támad hűs hajnalra: ezek eredet-
Deli és végezeti időhatározók és ezekben is bennük van az alany a 
mondott időpontban. 

Tehát az idő is b e f o g l a l ó h a t á r o z ó ; s gondolati dolog 
levén, még könnyebben állíthatjuk, hogy terjedelmesebb az alany
nál, oly állandó hozzá és a cselekvéshez képest, mint a hely, pl. 
egy mező, sőt az időtől még" nehezebb szabadulni, mint a helytől, 
de képzeletünk szerint inkább felülről borúi az alanyokra, fölöttük 
nyúlik el. Ha a cselekvést körnek rajzoljuk, a helyhatározó a kör 
alatt haladó érintő, az időhatározó a kör felett vont érintő lehetne. 
A c s e l e k v é s i r á n t is olyan tétlen az idő, mint a hely. 

' Az időhatározó h á r m a s i r á n y á t is könnyű szemléltetni; 
feltűnő a folyamati (mikor kérdésű) időhatározó gazdagsága, a 
mint hogy a helyhatározónak is erre van legtöbb alakja. A folya
mati időhatározóban megkülönböztetünk egyidejűséget, elő- és utó-
idejüséget, a mi megfelel a cselekvő, magáraható és szenvedő ala
nyok helyzetének, vagyis az innen, rajta és túl helyzetnek. Az 
időnek távolságbeli eredet- és véghatározója pedig a távoli művel
tető alanynak és a tárgynak felel meg: 

Eredet Folyamat Vég 

mióta ? mikor ? mikorra ? 

elő- . egy-
i d e j ü s é g 

utó-

Az időtartam és időpont is csak úgy szerepel itt is, mint a 
helyhatározóban a kiterjedés (irány) és pont. 

Az időhatározóban előforduló beszédrészek a következők: 
1. időt jelentő főnév; idő gyanánt használjuk azonban a többi 
főneveket is, főkép 2. a cselekvések neveit: lefekvéskor, hazajövet; 
<le néha 3. tárgyszerű nevet is alkalmazunk időnév gyanánt: 
Mátyás alatt, egy darabig, sőt bármely nevet megtoldhatunk az 
«idején» szóval, mely félig-meddig már névutó s ekkor semmivel 
sem nyerünk erőszakosabban időhatározót, mint a kor raggal, 
mely szintén*főnév: éhség idején, kolera idején : éhségkor. Az idő 
(vagy kor) szó jelentése átharapózik az előtte levő szóra s azt időt 
jelentővé teszi. Szóval az a képleges szóhasználat, melyet a hely
határozóban kimutattam, itt is megvan. Lehet az időhatározó 4. 
melléknév, számnév: jókor, négykor, tizenkettőkor; 5. névmás: 
mikor? 6. határozószó: ma, holnap stb.; 7. névutó, külön idő-
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határozói névutó az óta, fogva, múlva ; 8. kötőszó, mint a hely
határozóban : (a) mikor, míg, ha, mel lérendelők: tehát, ennélfogva, 
még, pedig, hanem, de, mégis, mindazonáltal (SIMONYI: Magyar 
Kötőszók I . ) ; végre 9. rag, külön időrag a -kor. A rag könnyen 
hiányozhatik főkép a nap szóról, -at -et képzős cselekvésnevekről. 
I t t á l talában kikerülte nyelvtaníróink figyelmét az ilyen ragtalan 
birtokviszonyos időhatározó: most három hete volt itt (mikor?), 
három hete nem ettem (mióta?). 

3. Állapothatározók. Ez a legnehezebb határozói osztály, a hatá
rozóknak mondhatni gyűjtőfogháza. BRASSAI, ki nem rendszerezi csopor
tokban a határozókat, elmondja ugyan a felfogását felőle, de nem tudjuk, 
mennyi határozót lett volna hajlandó ide osztani be. így szól pl. az -úl 
-ül ragos szókról: az -úl -ül ragos nevek tulajdonítmányt [prsedicatumot] 
jelző igehatározók, melyeknek mindig bizonyos alanyok felelnek meg 
ugyanazon mondatban : a legény katonának állott, emberül küzdött és 
nyomorékká lövetett; vagy pedig accusativus-alanynyal: a fiút az apja 
katonának adta, a tábornok segédül használta s egy ágyú nyomorékká 
lőtte. SIMONYI (Magjar nyelvt.3 1883) így magyarázza az állapothatározót: 
-Í52. §: «A helyhatározókat nagyon gyakran használjuk átvitt értelem
ben, úgy hogy nem igazi helyet jelentenek, hanem a személynek vagy 
dolognak állapotát, helyzetét s azért nevezzük ilyenkor á l l a p o t 
h a t á r o z ó k n a k . Az állapothatározó tehát képes beszéd*. 4-53: «Az 
állapothatározónak is h á r o m f ő o s z t á l y a van, pl.: Mátyást, ki szo
morú fogságban élt Prága városában, kivették a fogságból ós királyi 
méltóságra emelték; itt három átvitt értelmű helyhatározó van : az első 
a hol, a második a honnan, a harmadik a hová kérdésre felel»; neveik: 
állapot , eredet-, véghatározó. [Mint láttuk, e példának mind a három 
határozóját ki kell venni innen s meghagyni helyhatározónak.] 455. §: 
az állapothatározók vagy az alany, vagy a tárgy állapotát szokták meg
határozni : búja örömre változott, búját örömre változtatták. — Állapot
határozók SiMONYinál az ilyenek i s : kedvét leli, gyönyörködik, bízik 
valamiben; továbbá a társhatározó: eljött családjával; a hasonlítás hatá
rozója : fehérebb a falnál; a helyettesítés határozója: helyette, érte fizet
tem, csörög-csattog szélvész gyanánt; az -úl -ül ragos főnevek: vitézül 
harczolt, és a melléknevek: merészül, merészen, szomjasan; eredet
határozók nemcsak az ilyenek: kiszabadult a fogságból, ébredj álmaidból, 
hanem az ilyenek is : tud-, megismer valamiről, fél-, külömbözik valami
től ; a szenvedő ige határozója: gyenge széltől földre teríttetik ; vég
határozók az ilyenek: ájulásba esett, továbbá az ilyenek: bele kezd vala
mibe, hozzá szokik valamihez, törekszik valamire; és a részes határozó : 
ad valakinek. — Ezt a felfogást megtartja SIMONYI a Magyar Határozók
ban és a Magyar Nyelvben is, azzal a külömbsóggel, hogy két részre 
osztja az ide sorolt határozókat: az efféléket: bízik valamiben, fél vala
mitől, törekszik valamire, az állapothatározó különösebb eseteinek, a 
többit pedig igazi állapothatározónak nevezi s megkülönbözteti köztük 
az essivust, exessivust és factivust. «Az e s s i v u s azt a viszonyt jelöli, 
melynek rendes kitevői nyelvünkben -úl, -kép, -an, finnül -na: pl. gyűrűje 
zálogban van nálam = zálogul, zálogkép, mint zálog. Az e x - e s s i v u s 
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-ezen viszonynak megszűnését, a belőle való kijutást fejezi ki; pl. kutyá
ból nem lesz szalonna; pásztorból pappá lett A f a c t i v u s ellenkező
leg valaminek megtevést, valamivé változást jelent (nyelvünkben rend
szerint a -vá -vé és -nek ragokkal); pl. zálogba, foglalóba adni; kettőbe 
törni stb. Mindezekben a metafora elég világos. «Az órám van ott 
zálogban* — az órám zálog; itt egészen a logikai subjeotum és prsedica-
tum viszonyát látjuk, mely szerint az egyik fogalmat a másikban foglalt
nak, körébe tartozónak tünteti fel az itélet. «Füstbe megy* (v. ö. es geht 
in Flammen auf), ászárba indul a vetés* és más effélék az igében is 
mutatják az átvitelt. «Derék ember válik a gyerekből* = derék ember 
lappang benne (mint a csírában megvan a leendő fa, a bimbóba zárva a 
virág és gyümölcse) s idővel mintegy kiválik ( = fr. devient stb.) belőle.* 
(Magy. Hat. I. 72. k. 1.) 

A f a c t i v u s t már BECKER is magyarázta (347. k. 1.) a föltétlenül 
szükséges «kiegészítŐk» során, ilyenek: einen todt schlagen, sich nxüde 
•arbeiten stb. a segédigék melletti infinitivusok: tuollen, sollen, beginnen 
mellett, meg az ilyenek: du machst mieh lachen, ich hörte ihn singen, 
videor, dicor stb. (385.1.), de megjegyzi, hogy a factivus nem attribútum 
praedicativum (347. 1.). Áz angolok külön mondatrészt alkottak belőle: 
•oblique predicate-et (Taneoek 93. 1.) supplement-et, factitive object-et 
(Maxwell 227. k. 1.) object-complement-et (Sweet I. 96. 1.); ők csak az 
egyeztetett factivust veszik föl ide, valamint a német nyelvtanok is csak 
ezeket tárgyalják a Praedikatsbestimnmng, illetőleg Praedicativum feje
zetében. 

SIMONYI nagy ; művének I. kötetével egy időben jelent meg RÁCZ 
SOMA értekezése: Állapotjelző ós attribútum (Zombori gimn. progr. 
1888/9.), melyben az állapotbatározókat két rétegre osztja: egyik réteg 
egy névszóra is vonatkozik, ezek az állapothatározók, a másik réteg 
«merőben külömböző határozó, melynek szétválasztása* az előbbitől 
nagyon szükséges, ilyenek: megmenekedik a veszedelemtől stb. De RÁCZ 
annyira nem megy, hogy külön határozó osztályt alkotna ezekből. 
Az állapothatározót összehasonlítja a latin attribútum prsedicativummal 
s ez utóbbit «állapotjelzőnek» magyarázza, mert csak abban külömbözik 
a «tulajdonságjelzőtől», hogy nem olyan állandó tulajdonságot fejez ki. 
Ezt a műszót aztán Dóczi is elfogadta görög nyelvtana második kiadá
sában. SIMONYI nyelvtana negyedik kiadásától kezdve az állapothatározó
kat «körülményhatározók» néven egy osztályba egyesíti a módhatározók
kal, de azért juttat külön fejezetet az állapothatározó mindhárom csoport
jának is. 

Többi nyelvtanaink többé-kevósbbé már mind SiMONYitól függenek 
ebben a kérdésben. SZINNYEI (1885. 280. 2.) mindazt, a m i t SIMONYI az 
állapothatározók közé sorol, «képes helyhatározóknak » nevezi, «ezeknek 
néhány faját külön névvel szoktuk megnevezni, ilyenek»: az állapot-, az 
ebedet-, eredmény-, részes- és hasonlítási határozó. A rendszeres csopor
tosítást SZINNYEI elejti. 

Én iskolai nyelvtanomban (1894.) az állapothatározók közé csak 
SIMONYI essivus-, exessivus és factivus csoportjait vettem föl, állapot-, 
eredet- és véghatározó néven, de összefoglaló névül az «állapothatározó)) 
helyett a l a n y i határozóknak neveztem ezeket, hogy jobban feltüntes
sem a tágabb mondattani alapot és azt, hogy e határozók az alanyról is 
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szólnak. A «képes» ós «állandó» határozókat pedig a hely- és idó'határoző" 
után külön határozó faj gyanánt «gondolati*), átvitt értelmű helyhatáro
zóknak tanítottam. Ezt a kiválasztást HALÁSZ is követte (1897.), de nála,, 
mint az utóbbi időkben SiMONYinál, csak egy «mód- és állapothatározó» 
van, «melylyel kétfélét jelölhetünk meg: 1. hogy mi módon történik 
valami, pl. a ki könnyen igér, nehezen ad; 2. hogy ezen kívül a mondat
nak alanya vagy tárgya m i l y e n á l l a p o t b a n van ; pl. vígan tért 
haza, a gyermeket sírva találta* (261. §.). Éppen így van az eredmény a 
czélhatározóba beiktatva (275.), az eredet pedig minden név, vagy pár
huzamos felemlítés nélkül az okhatározóval összeolvasztva (271). De 
ezt a túlságos rövidítést bírálója, ZOLNAI GYULA sem helyeselte. A két 
utóbbi csoport ÜALÁsznál külön-külön határozó faj s nincs az állapot
határozóhoz fűzve. Az így fönnmaradó mondatbó'vítéseket HALÁSZ is 
külön czím alatt adja a helyhatározók fejezetében, tehát sokkal 
jobb helyen, mint én, részben «átvitt értelmű helyhatározók» czí-
mén, pl. nincs áldás a hamis kereseten, kibújik a dolog alól stb. 
(250.), részben «állandó határozók* néven, pl. bízik valakiben, s ezek 
közé sorolja a részes határozót. — BALOGH PÉTEE is eltávolít az. 
állapotbatározókból minden más elemet s csak a gondolati neveket 
hagyja ott az essivusok és factivus mellett: sárosan jött be, betegségben 
fekszik, szerencsétlenségbe esett, felépült betegségéből (Nyr. 26 : 354.). 
Ezt a módszert követi végre SZINNYEI is nyelvtana említett ötödik kiadá
sában (1807.), itt a «képes helyhatározót», mint kezdetben is, legjobb 
helyén, a helyhatározó után külön tárgyalja, de már az állandó határo
zóknak megfelelő bővítményeket most nem ezekkel együtt, hanem a 
határozófajok utolsó helyén «tárgyhatározókká* teszi s ezek közé sorolja 
a részes- és hasonlítási határozót is. így az állapothatározóban nála is 
csak a gondolati nevek maradnak meg az essivuson kívül. Külön sorolja 
ide SZINNYEI a társhatározót, majd az eredethatározót (exessivus és 
adverbiale «originis») meg az eredményhatározót (factivus). — GULYÁS-
nál az alaktani rendszer következtében a negyedik alfajban «általában 
eredet-, illetőleg folyamat- és véghatározók» közt talál helyet az állapot
határozó, az állandó és képes helyhatározókkal együtt, minden közelebbi 
megkülömböztetés vagy részletezés nélkül, a miért, mint említettem, 
KARDOS ugyancsak megrótta őt. 

Mint látjuk, ez a fejezet a határozók csatatere, de nemcsak 
az a kérdés, hogy mit hagyjunk ki belőle, hanem az is, hogy a 
kihagyottat hová tegyük s főkép, hogy a megtartot t határozók 
milyenek és miben különböznek a módhatározóktól . Ez az utóbbi 
kettős kérdés különösen nehéz s megoldása végett az eddigi néze
tekkel és saját eddigi felfogásommal szemben is teljes szabadságot 
fogok fentartani magamnak. 

Mindenek előtt a határozó n e v é v e l kell foglalkoznom. 
Felfogásomnak legjobban megfelel az á l l a p o t h a t á r o z ó , s 
ámbár annyira megszoktuk már az állapotot jelentő gondolati 
(abstr.) neveket főkép itt szerepel tetni : betegség, fogság, izzadás, 
fáradalom stb., hogy néha még egy-egy okhatározót is állapot
határozónak elemeznek a nyelvtanírók: nem tudot t hova lenni 
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örömében, sírva fakadt örömében, és ámbár én éppen ezeket a 
gondolati neveket szorítottam ki ebből a határozóból, mikor a 
metafora alapján a helyhatározók közé helyeztem őket: mégis fön-
tartom az állapotot jelentő szók nélkül is a megszokott és ismert 
á l l a p o t h a t á r o z ó nevet. Könnyen kínálkoznék ugyan e hatá
rozó nevéül a t u l a j d o n s á g szó, mely az állapottal majdnem 
egyenlő értelmű, a mellett használatos és — a mi főkép a tanulóra 
nézve fontos, •— igen világos szó is : t u l a j d o n s á g h a t á r o z ó> 
de talán czélszerűbb a szokott név mellett megmaradni. 

Mint már említettem, én az «állapot»-határozók közé csak 
az essivust, exessivust és factivust vettem föl, tehát látszólag csak 
igen szűk körű mondatrészt állítottam föl e fejezetben. SIMONYI 
Magyar Határozói szerint az e s s i v u s n a k következő esetei van
nak: -ben raggal: száz forint jó pénzben; a pénz adóban adatik; 
{-n: elavult) -an -en: (melléknév és számnév) szegényen él, százan 
jönnek; -nek: szegénynek lenni; -úl: jobbágyúl szolgál valakit;. 
-kép: új vívmány kép fogad valamit; helyett névutóval: valakit 
anyja helyett szeret; fejében: napidíj fejében ezer forint; szám
ban : elmegy egy közember számban; barom számában élnek; 
gyanánt: orvosság gyanánt használt valamit; •— az e x e s s i v u s 
csak 'bői raggal szerepel: csinál, tesz valamit valamiből, áll vala
miből s t b . ; — a f a c t i v u s alakjai: -ba raggal: ajándékba kap 
valamit; -ra: jóra fordul, keserűre válik; -nek: felfogad valakit 
szolgának; marad hírmondónak; nevez, tart valaminek; -ül: 
hitvesül bír; számba névutóval: holt számba juttat. 

Mindezekhez ki lehet tenni a m i n ő s é g , t u l a j d o n s á g 
szót: jobbágy minőségében, adó minőségében, s így annál igazol
tabb volna közös névül a «tulajdonsághatározó». Mint már SIMONYI-
tól is olvastuk, a határozókból álhtmányi névszót lehet alakítani r 
jobbágyúl szolgál: Ő jobbágy és szolgál, de én iskolai nyelvtanom
ban úgy mondtam, hogy az ilyen állítmányi névszó képzése végett 
az állapothatározói -úl, -kép, -en, gyanánt stb. ragokon és névutókon 
kívül a többi ragok szava mellől nemcsak a ragot, hanem a képzőt 
is el kell hagyni s így kapjuk az állítmányi névszót, esetleg egy 
állítmányt is: csúszva végig mászott: elhagyjuk a -va képzőt s 
állítmányt nyerünk: csúszott s végig mászott; az úr két évig volt 
inaskodásban: elhagyjuk az -ás képzőt: két évig inaskodott, vagy 
a -kodás képzőt: két évig volt inas; Mátyás rabságban élt: el
hagyjuk a -ság képzőt: rab volt és élt; felriaszták álmaikból: 
elejtjük a főnévképzőt: aludtak s felriaszták; megerősödött lélekkel 
tértek vissza: képzőt teszünk a rag helyébe : megerősödött lelkűek 
voltak s visszatértek; az uraságnak adom: a részeshatározó rag 
helyébe más ragot teszünk: oda adom s az uraságé lesz. 

így aztán az én állapothatározóimba is bekerültek még akkor 
a gondolati nevek s ez a határozó-osztály is elég népes volt. 
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De most már kénytelen vagyok ezen az elméleten változtatni s a 
gondolati neveket ott hagyni a helyhatározók közt, a hová az 
imént soroltam. Lesz módom az így megfogyatkozott tulajdonság
határozókat másfelöl annál jobban meggazdagítani újra. Most 
ahhoz tartom magamat, hogy a nyelvet úgy kell megmagyaráznunk, 
a hogy találjuk s nem tanácsos egy mondatrész elemzésében még 
a képzőt is lemetszeni, talán éppen elevenbe vágunk vele. Már 
pedig, ha a föntebbi példákban a képzőt meghagyjuk, nem nyer
hetünk állítmányi névszókat: az úr nem inaskodás, Mátyás nem 
rabság és az emberek nem álmok, csak benne vannak abban a hely 
gyanánt felfogott dologban. 

Feltűnt nekem, hogy a múlt (előidejű) tulajdonságban (ex-
essivus), bár ez a legszegényebb csoport, minden megszorítás nél
kül állhat főnév vagy melléknév: vadon erdőkből szántóföldeket 
varázsoltak: a szántóföldek előbb állandóan erdők voltak; homok
ból nem fonsz ostort: az ostor előbb állandóan homok lett volna ; 
szegényből gazdag lett: előbb állandóan szegény volt; a leendő 
tulajdonságban (eredményhatározó, factivus) pedig némelyik az 
előbbiekhez hasonló (a hős szablyája a pánczélon darabokra törött: 
eltört és valóban több darab lett s állandóan az maradt; feleségül 
vette : ez felesége lett és az maradt; pirosra festette: az piros lett 
és maradt); más utóidejű tulajdonságok pedig csalókák, így a 
nevezőhatározók: Huszth várát erős fészeknek tárták : azt hitték, 
erős fészek, pedig talán nem volt az; tréfának vette a dolgot: 
pedig ez komoly volt; Péternek hívják: nem igazi tulajdonsága 
neki, nem jelent róla semmit az, hogy ő Péter. 

Ezeket a határozókat már BECKER r kiemeli a factivusok közt 
(347. k. 1.), az ő nyomán BRASSAI is (Akad. Ért. 1864. 245. 1.) és minden 
külföldi nyelvtan odasorolja a nevezést és látszást jelentő igék bővítmé-
nyeit, a hová a factivust: (creare, eligere) iudicare, nominare stb. Én 
ezeket külön szóval «nevező határozóknak* neveztem el s nálunk erre 
külön okot ad az igeképzés is, mert nekünk külön nevező igéink is van
nak : gyengéliem: talán nem gyönge, de annak vélem, mondom, neve
zem ; sokallom: soknak nevezem, mondom ; az író megvereti a törököt: 
azt mondja, hogy megverték, pedig Ő győzött stb. V. ö. GABELENTZ deno-
minativ és factív kínai igéivel, 106. 1. 

A múlt és leendő tulajdonsággal ellentétben a folyamatos 
állapothatározóban csak múlékony, futólagos, vagy éppen látszóla
gos tulajdonságot fejezünk ki: az öröm is megfordult néha vendég-
kep e szűk lakásban : az öröm tulajdonkép nem vendég; száz forint 
jó pénzben : másféle pénz is lehetne; botját fegyver gyanánt hasz
nálja : a bot éppen nem fegyver. Ezek tehát mind csak a nevező 
határozók párjai a folyamatos csoportban, az igazi leendő tulajdon
ságnak nincs itt megfelelő párja, mely meglevő igazi tulajdonságot 
fejezne ki. 
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Ez az észrevétel vezetett annak a felismerésére, hogy i g a z i 
á l l a p o t h a t á r o z ó u l tulajdonkép maga a z á l l í t m á n y i 
n é v s z ó s z o l g á l : az alma gyümölcs, a rózsa piros, csakhogy 
ebből még a ragot sem kell elhagyni, hogy kisérletet tegyünk vele, 
mer t ez r a g t a l a n , illetőleg e g y e z t e t e t t h a t á r o z ó , s így 
ezt a dicső múl tú fő-főmondatrészt, a logika prsedicatumát, a prse-
dicativ viszony legtiszteltebb kifejezőjét még mélyebbre kell taszí
t a n u n k régi magas polczáról. min t az a lanyt ; nem egy határozó 
osztályt alakítunk belőle, hanem egy osztály egyik csoportjának 
egy töredékéül illesztjük be az alkotmányos három tagozatú rend
szerbe, de ezzel aztán ugyancsak felgazdagítjuk ezt a már -már 
szűkre zsugorodott határozó-osztályt. 

Az állítmányi névszó a logikusok és nyelvészek felfogása szerint 
mind máig egy dolog magával az állítmánynyal, sőt ennek lényege
sebbik fele, mert az ige mellette kötőigévé van lesűlyesztve. S ez az 
elmélet legtöbbet ártott eddig a nyelvtani rendszer kifejlesztésének. 
Még DELBRÜCK és WTJNBT is ennek a felfogásnak az áldozatai, e miatt 
nem találják meg az alaktani rendszer helyett a mondatrészek termé
szetes rendszerét. De azért az állítmányi névszó elmélete sem egységes, 
sőt czáfolattal is találkozott már. BECKER még pusztán ezt teszi a prae-
dicativ viszonyba, s a factivusról, melyet a kiegészítők közé sorol, kifejti, 
hogy nem attribútum praedicativum (347. k. 1.). PAUL, ki szintén egy
szerűen állítmánynak veszi az ily névszót (100. 1.), az attrib. praed.-mot, 
mely a magyar ragos essivusnak felel meg, közép helyre állítja az ily 
állítmány és a jelző közé (116. k. 1.), nagyon közeledve ezzel a helyes 
mondattani felfogáshoz. Az attrib. prsed.-mot PAUL önállóbbnak tartja a 
jelzőnél ée külön mondatrészszé teszi, mely lazábban függ össze az 
alanynyal mint a jelző, mivel nem szükségképen^ és tartós tulajdonságot 
jelez, hanem csak esetlegeset és mulékonyat. Ámbár innen csak egy 
lépés van addig, hogy a «szükségképeni és tartós tulajdonságoU az ige 
bővítései során az ú. n. állítmányban találjuk meg, s ennélfogva ne 
tekintsük ezt egyenlőnek az igei állítmánynyal s ne lássunk külömbségefc 
a prsedicativ és obiectiv kapcsolat között: úgy látszik, hogy ezt a lépést 
érczfal gátolja, mert az állítmányos elmélet még teljes virágjában van. 
«A nélkül, hogy grítmmatizálásba esnénk, a prasdicativ kapcsolatnak 
elsőséget kell adnunk valóban az attributiv és o b j e c t i v kapcsolat 
felett s így TRENLELENBüRGnak és társainak egyes formai logikák és 
STEINTHAL felett*, mondja még legújabban is (1897.) ERDÉLYI L. (Ny. K. 
27 : 302. k. 1.). Ám mint veszszük észre, STEINTHAL már megingatta az 
állítmányos elméletet és BEASSAI is csak határozóvá teszi az állítmányi 
névszót, szerinte ez a létige határozója, mely állandósága miatt állandó 
nevet is kapott, még pedig «a logikától kölcsönözött szóval prsedicatum-
nak, vagy nyelvtani eredetű műszóval attribútumnak hivják» (Akad. 
Ért. 1860. 349. 1.), és ehhez sorolja a nevező határozót is (u. o. 1864. 
245. 1.). KERN is egészen elszakad az állítmányi elmélettől. Szerinte csak 
a «verbum finitum* lehet állítmány, nem pedig ez a tartalmának egy 
határozójával (Pradikatsbestimmung) együtt (Die deutsche Satzl. 1883. 
104. 1.); az állítmányi névszó közönséges határozó, még csak nem is 
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fontosabb vagy közelebbi bővítmény a többinél: «Es ist eine Sshádigung 
der grammatischen Einsicht, wenn man den Satz: die Blüte wird Erucht 
anders behandelt, als den Satz : die Blüte hángt am Zweig, ,Frucht' ist 
eben so gut Bestimmung des Werdens, wie ,am Zweig' des Hángens* 
(105.1.). «Es erscheint mir unangemessen vom Prádikatsnominativ als 
von der náchstliegenden Verbalbestimmung zu handeln» (106.1.). Ennél
fogva a Leitfaden-ben (1888. 138. §.) együtt sorolja el ezeket a példákat: 
Er starb achtzigjáhrig (als ein achtzigjáhriger); Er kehrte von seiner 
Reise sehr befriedigt zurück (als ein befriedigter) és : Diese Rose isi 
wunderschön. Azonban KERN helyes tanítása ÜELBRücK-öt és WUNDT ot 
nem győzte meg, ők nem tudják a praedicatumot a határozókig szállítni 
le. RÁCZ említett programm-értekezésében szintén felismerte, hogy «a 
latin lét-igével álló névszó tulajdonkép nem állítmány, hanem az alany 
állandó . . . állapotának jelzős kifejezései), «tágabb értelemben vett állapot
jelző", de a következéseket épp oly kevéssé vonja le ebből, mint PAUL. 
Úgy látszik, KERNnek és RÁcznak nyomán sorolja BALOGH PÉTER is az 
állítmányi névszót az állapothatározók közé (Nyr. 26 : 354. 1.). 

A német nyelvtanok nem választják külön az állítmányi név
szót az attrib. pröed.-tól, a mieink azonban, mivel nálunk ez utób
binak ragos alakok felelnek meg, az állítmányi névszóból külön 
mondatrészt alakítottak. Azonban erre a mondatrészre is az a sors 
vár, a mi a külön «tárgy»-ra: be kell iktatni a maga igazi helyére. 
Különös volna egy oly mondatrész, mely egyesegyedül van hármas 
irány, illetőleg közelségi és távolsági viszony nélkül, még különö
sebb, hogy legyen a nyelv alkotmányos szervezetében három-négy 
ige, mely azt a fényűzést engedi meg magának, hogy saját külön 
mondatrészt teremtsen és tartson fenn s e mellett részt kérjen 
mindazokból a többi mondatrészekből, melyek a többi igéket kör
nyezik : itt van, ott van, velem van, most van stb. Semmi sem iga
zolja pl. a marad igének ezt a nagy fontosságát. Ellenben az állapot
határozó folyamatos csoportjának hiányossága az eredet és vég 
csoportjával szemben és az a könnyűség és természetesség, mely-
lyel az állítmányi névszót az állapothatározók közé lehet illeszteni, 
szinte erőltet, hogy ezt oda soroljuk s ne tartsunk fenn külön 
mondatrész gyanánt egy oly bővítést, mely egy szerves mondat
résznek csak egy töredéke. Némely ige mellett a hely iránt ébred 
fel az érdeklődésünk, mások mellett a tulajdonság iránt, ennyi az 
egész külömbség. Ha azt mondom: leszálltam, mindenki azt kérdi: 
hová? vagy honnan? ha azt mondom: voltam, éppen olyan érdekes 
lehet, hogy hol voltam, mint hogy milyen voltam; egyszer az a fő, 
hogy az iskolában voltam, máskor, hogy szorgalmas voltam. Hang
súly, szórend és értelmi hangoztatás semmikép sem különbözik a 
kettőben, csak a nyelvtani alak tér el, jelezvén, hogy az egyikben 
hely, a másikban tulajdonság van értésül adva. Azért csak le a 
névszó-állítmánynyal, fából vaskarika az, mikor ige is van a 
mondatban. 
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A latinban a szók alakja is megkönnyíti a «nomen prsedica-
tivum» és az «attrib. prsed.» egyesítését, mert mind a kettő egyenlő, 
t. i. meg van egyeztetve az alanynyal; hasonlóképen a németben is 
mind a kettő ragozhatatlan. Az attrib. praed. mind a három fajta 
állapothatározó gyanánt szerepel, leggyakrabban a folyamatos 
(tartó) tulajdonságot jelzi: socius est, hilaris est, hilaris venit; 
igen sokszor «utóbbi» (leendő) tulajdonságot: nemo fit casu bonus, 
iudicatur bonus, socius assumitur; de néha előbbi tulajdonságot is: 
mensa est quernea, ide tartoznak az anyagot jelentő képzett 
melléknevek, aureus, mert honnan-irányú ablativust pótolnak; 
a németben is von vagy aus felel meg nekik: eisernes: ist von 
Eisen; ide tartoznak továbbá a birtokot jelentő genitivusok: patris 
est liberos bene educare. Ezek az attribútumok úgy viszonylanak 
egymáshoz, mint a vezető, cselekvő és szenvedő alanyok: k ö z e l 
s é g i v i s z o n y t j e l e z n e k , egy pár az innenső, több a középső 
és túlsó ponton, de mind egyenlő alakúak. Valamint a távolsági 
viszonyban levő szenvedő alany nem nominativus, hanem accusati-
vus, úgy a távolsági viszonyban levő factivus in praepositiós accusa-
tivus: mutatur in aliquid, a távolsági exessivus is ex-es kifejezés: ex 
nihilo nihil fit. Azért a latin, német, franczia stb. nyelvekben ritkáb
ban van alkalom a rag vagy praepositio elhagyásával ismertetni föl 
a tulaj donsághatározót, mert már eleve olyan egyeztetett alakú a 
határozó, mint a logikai «prredicatum». Az attrib. (appositio) pras-
dicativumokat magyarra többnyire távolsági ragokkal fordítjuk le : 
-nek, -vá, -úl, ennek igen egyszerű magyarázata az, hogy valamint 
az alanyban a latin és német jobban szereti a közelségi szenvedő 
alanyt, míg a magyar e helyett a távolsági tárgyat alkalmazza 
(nem szereti a szenvedő igét): épp úgy az állapothatározóban is a 
latin és német a közelségi, a magyar a távolsági viszonyt szereti 
alkalmazni. De azért megvan a magyarban is a közelségi túlsó 
pont: a bimbó rózsává válik (távolság): a bimbóból rózsa válik, 
ez is factivus, de a közelségben. Ilyen közelségi, de túlsó pontra 
esnek azok a közelségi ragok, melyek tulajdonkép eredmény helyett 
állnak : simán fésüli magát: simára; megcsinálom szépen : széppé, 
szépre, stb. Előbbi tulajdonságot a magyarban is az anyagnevek 
fejeznek ki: ez a gyűrű arany (távolsági viszonyban: aranyból van), 
ez a lépcső fa, ez meg vas; birtok: ez a ház az apámé. 

Fölületes áttekintésre talán lehetne az állapothatározó szá
mára különösebb alakja, t. i. az egyeztetés miatt másnemű rangot 
követelni, de könnyű észrevenni, hogy nincs minden állapot
határozó egyeztetve: meum est, de : patris est, cuiusvis hominis 
est errare; (magyarul is : ez a ház az apámé, az apámé lett); erat 
ille magni ingenii, magnó corpore. 

DELBBÜCK is az ige melletti genitivust tartja eredetibbnek az 
indogermán nyelvekre nézve a főnév mellettinél (I. 307—8.), a mi 
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a mondattani alapon azt jelenti, hogy eredetibb az állapothatározó
ban szereplő birtok, mint a birtokosjelző genitivusa. 

A németben meg többnyire éppen az egyeztetés hiányzik, de 
lehet a Prádikatsbestimmung egyeztetve is, vagy genitivusban, vagy 
prsepositióval; hasonlókép a francziában ; a magyarban csak négy 
ige (van, lesz, marad, múlt) mellett van egyeztetés, de lehet még 
ezek mellett is ragos alak. Szóval ez a mondatrész is oly sokféle 
alakú, mint a többi bővítmény, nincs mért kiemelni közűlök. 

Említettem, hogy a nevező igékkel egy nevező határozót 
teszünk fölöslegessé: gyengének mond. A többi leendő tulajdonság
határozót is fölöslegessé tehetjük így: gyengít: gyengévé tesz, 
gyengül: gyengévé lesz; a tartó tulajdonságot hasonlóképen sok
szor könnyű képzett igével pótolni: zöldellik: zöld, királykodik: 
király, szolgál: szolga. így a szóképzés mondattani alapon a nyelv 
f-zellemével bizonyítja, hogy az állítmányi névszó csakugyan nem 
egyéb, mint az eredményhatározóval egyenrangú állapothatározó. 
Annál készségesebben tartom fenn és ajánlom követésre én is 
IÍERN-nek és BALOGH-nak azt az állítását, hogy az állítmányi név
szót is a határozók közé kell sorolni. Egészen más úton, még 
mielőtt az ő műveiket olvastam volna, én is ugyanarra az ered
ményre jutottam, s ime a helyét is pontosan kijelölhettem a többi 
határozók között. 

Ha az egyeztetett állapothatározót akarjuk átalakítani, ilyen 
határozókat nyerünk : az alma gyümölcs : a gyümölcsök közt van ; 
ő nekem barátom: barátaim közt van (est mihi in amicis). És ez 
az átalakítás is azt mutatja, hogy az állapothatározó, mint a hely, 
a b e f o g l a l ó h a t á r o z ó k közé tartozik, a tulajdonság a kép
zelet szerint nagyobb terjedelmű, mint az alany, körülfogja, tartal
mazza ezt. Mondhatnók, hogy a hely alatta, az idő fölötte van a 
szereplőknek, a tulajdonság pedig rajtuk, vagy bennük van, köze
pükön halad át, de mindenik nagyobb terjedelmű legalább egy 
irányban az alanynál. Innen a logikai prasdicatumnak az a szabálya, 
hogy többnyire tágabb fogalom az alanynál s csak ritkábban 
egyenlő, azonos, és sohasem kisebb. A tágabb fogalom mint prse-
dicatum a jelzőnek felel meg, az egyenlő (identificus) fogalom 
pedig az értelmezőnek. 

Mint láttuk, a folyamati (tartó) állapothatározóban két réteget 
különböztetünk meg: az igazi, állandó tulajdonságot, melyet eddig 
állítmánynak, illetőleg állítmányi névszónak stb. neveztünk: ez a 
réteg tulajdonkép a t a r t a m o t kifejező hely- ós időhatározónak 
felel meg (egész úton hazafelé azon gondolkodám); megkülönbözte
tünk továbbá múló vagy helyettesítő tulajdonságot, ezek a SIMONYI-
féle essivusok és a p o n t o t kifejező hely- és időhatározók párjai 
(az éjjel meghalt: az éjnek egy pontjában). Az utólagos tulajdon
ságok közt az első rétegnek a factivus, vagyis eredményhatározó, 
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a másodiknak a nevezést, látszást jelentő szók «nevező határozói)) 
felelnek meg. Az «előző» tulajdonsághatározóban nincs két réteg, 
<jsak igazi tulajdonság. 

A közelségi viszonyban a középső, innenső és túlsó pontnak 
így felel meg az állítmányi névszó: középpont a prsedicatum, 
innenső pont a birtokos, túlsó pont az appositio. 

K ö z e l s é g 

Innenső pont 
birtokos 

középső pont 
kiegészítő 

túlsó pont 
belső (eredmény) alany 

patris est educare rosa est flos nemo fit bonm patris est educare 
értelmező 

hoc est corpus meurn 

nemo fit bonm 

Abban is rokona továbbá a helyhatározónak az állapot
határozó, hogy a cselekvés iránt egészen tétlen, abban nem vesz 
részt, vagy pedig szenved tőle: az ékszer zálogban van, ez éppen 
olyan, mint ez: az ékszer a zálogházban van: abból, hogy az ék
szer van, éppen nem következik, hogy a zálogházban legyen, tehát 
az sem. hogy zálog legyen, a zálogház, illetőleg a zálogi minőség 
nem adja neki a létet, az ékszer megvolt azelőtt is, meglesz azután 
is, tehát a mondatnak ennyi része: «az ékszer van» érvényes 
marad nélküle is, csak kevésbbé érdekes lesz; «a gyermek jó» ez a 
tulajdonság sem adja a létet, más tulajdonság is léphetne helyébe 
s a gyermek csak megvolna; «a gyermek ember», a gyermek egyéb 
is lehet, pl. tanuló, a «vansága» mégis megmaradna. A magyarban 
ugyan kihagyjuk a van igét, de ez csak olyan rövidség, takarékos
ság, mint midőn a számnév mellett kihagyjuk a többes ragot, mert 
a többség úgy is világos a számnév tövénél fogva, így ha valami 
jó, vagy 'piros, vagy ember, természetes, hogy van is egyúttal. 
Az eddigi példákhoz hasonlók azok is, melyekben nem van az ige: 
A gyermek vígan tért haza; mint ebben: a gyermek víg, a vígság 
nem adja a létet, úgy az előbbeniben sem a vígság okozza a haza
térést ; a vígság a hazatérésben egészen tétlen, ebben az esetben 
nem mondhatni, hogy a hazatérés maga is víg, de az alany is csak 
ideiglenesen van a tulajdonságban. Ha a vígság eredeti, illetőleg 
előbb kezdődött, mint a hazatérés és tán tovább is tart, akkor 
állapothatározóval van dolgunk, de ha a hazatérés miatt víg a fiú, 
akkor a «vígan» módhatározó. Ez a példa mutatja, hogy a mellék
név is a két réteg szerint szerepel, s a magyarban a futólagos tulaj
donság esetében a melléknév is ragos, mint a főnév. A gyermek 
árva: ki tudja, mióta az; A gyermek árva marad: ezelőtt is az volt, 
ezután is az lesz; vagy: ezelőtt nem volt az, ezután az lesz; 
A gyermek árván marad: ezelőtt nem volt az, hogy ezután árva 
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lesz, azzal nem törődünk, ennyiben futólagosabb, rövidebb, mint 
az előbbi (közelségi viszony a túlsó ponton), de az árvaság egyik 
esetben sem hozza magával, hogy a gyermek megmaradjon, leg
feljebb szenvedi a határozó a cselekvést, természetesen érzelem 
nélkül, mert csak tulajdonság, nem mint a mondat tárgya, mely 
érző személy. így szenvedik a cselekvést ezek is: állva hagy, sírva 
talál valakit. 

Ez a tétlenség oly m o z d u l a t l a n n á teszi a tulajdonság
határozót a cselekvéssel szemben, a milyen a hely és idő. Az állás 
és sírás a hagyástól és találástól függetlenül tart tovább; még a 
futólagos tulajdonság is ilyen: éhen, szomjan a pinczéhez ére, 
a tulajdonság, éhség, szomjúság az érkezéssel semmi változást nem 
szenved; az előző tulajdonság a cselekvés előtt volt változatlan: 
a posztó gyapjúhói készül; az utólagos tulajdonság pedig a cselek
vés után marad változatlan s nyomatékosan kiérezzük az ily tulaj
donságoknak előző vagy utólagos változatlan voltát. 

A tulajdonsághatározó szenvedő és változhatatlan természe
tével függ össze, hogy a határozó igenevek közül csak a szenvedő 
értelmű fordul elő benne: állva hagy, sírva talál, írva van, nyitva 
van (többese: nyitvák). Ezért van az is, hogy az állapothatározó 
látszólag jobban fűződik az alanyhoz mint a cselekvéshez, pedig 
ehhez is hozzákapcsolódik legalább oly szoros kötelékkel, mint a 
hely, de a hely szemlólhetőbb a cselekvés alatt, mint a tulajdonság. 
Gazdagon megyek el: inkább én vagyok gazdag, mint az elmenetel, 
éppen azért valahányszor kétes az eset és a határozó értelme nem
csak az alanyhoz, hanem a cselekvéshez is illenék, inkább módhatá
rozót kell a szóban látnunk: fehéren csillog a deres fű, nemcsak a 
fű, hanem a csillogás is fehér, a fehérség is hozzájárul a csillogás
hoz; érzéketlenül hallgatta a beszedet: az alany és a hallgatás is 
érzéketlen volt, az érzéketlenség csak a hallgatás tartamára terjed 
ki; a tehén csendesen kérődzik: nemcsak a tehén csendes, hanem 
a kérődzés is, és a csendesség csak a kérődzéssel együtt tart. Ezek 
módhatározók; részletesebb magyarázatukat az illető fejezetben 
fogom megadni. Ilyen ez is: quam inulti, quamque fcede perieriut 
vostri defensores (Sallustius): a védők boszúlatlanok s a boszúlatlan-
ság megmaradt, de inkább csak a pusztulás rúts ez a rútság elmúlt. 

Állapothatározóul f ő k é p m e l l é k n é v és számnév szol
gálnak, mert ezek jelentenek tulajdonságot s ha más főnév az 
állapothatározó, ez már másodsorban, á t v i t t é r t e l e m b e n 
van tulajdonság gyanánt használva. Egyáltalában valamint a hely
határozóban az is, a mi eredetileg nem hely, az időhatározóban, 
a mi eredetileg nem idő, mégis lehet hely-, illetőleg idő gyanánt 
használva, úgy az állapothatározóban is lehet akármi tulajdonság 
gyanánt alkalmazva. A melléknév és gondolati főnév között éppen 
az a külömbség, hogy a melléknév eredetileg csak itt fordulhat elő, 
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a hol t. i. már van egy főnév vagy főnévi mondatrész, mely az igé
hez kapcsolja, mig a gondolati főnév közvetlenül is kapcsolódhatik 
az igéhez mint alany, határozó stb. Ellenben tudjuk, hogy a mellék
név csak kihagyásosan, vagy átvitt értelemben lehet alany. PAUL 
is úgy véli, hogy a melléknév a prsedicativumból keletkezett s 
WUNDT is nagyon jól mondja (II. 283.) el, mikép keletkezhetett 
itten a melléknév. A melléknév után nem lehet külön kitenni a 
<(tulajdonság» vagy «minőségi) szót, ellenben a főnevek után min 
dig: vendógkép: olyan, mint a vendég, vendégi minőségben; 
darabokra tört: darab minőségébe jutott; az alma gyümölcs: 
gyümölcs minősége, tulajdonsága van; az erdőből szántóföldet 
varázsoltak: az erdő tulajdonságból szántóföldet. A logika is úgy 
magyarázza a «prsedicatumot», hogy az alany jegyeit, azaz tulaj
donságait magában foglalja, hogy ama t u l a j d o n s á g o t állítjuk 
az alanyról, a mit a pröedicatum megnevez, pl. az alma gyümölcs: 
gyümölcsi tulajdonságai vannak. Tegyük hozzá ezt a példát i s : az 
öröm vendégkép fordult meg a szűk lakásban: vendégi tulajdonsága 
volt, mert csak néha és rövid ideig volt ott. 

Az átvitt értelmet nem érezzük nagyon élénken, a metafora, 
mint már említettem, oly ügyesen játszik, hogy az eredeti beszédtől 
nem tudjuk megkülönböztetni. Még a helyhatározóban is annyira 
ellepleződött, hogy a logika, mely «a tiszta valóra», nem a nyelv
érzékre támaszkodik, s így a gondolati dolgokat nem tekinthette 
helyeknek, a gondolati nevek számára idegen osztályban keresett 
helyet. De az átvitt értelmű szót mindig megtoldhatjuk az értelem 
kára nélkül egy eredeti helyet jelentő, illetőleg az i d ő vagy 
t u l a j d o n s á g szóval: gondban él: a gond tengerében él; fog
ságban él : fogság falai közt él; búba sülyedt: a bú habjaiba 
sűlyedt; vacsora alatt: vacsora ideje alatt; visszajövet: visszajövet 
ideje alatt; az alma gyümölcs: gyümölcs tulajdonságú. 

Nézetem szerint az állapothatározó alapbeszédrésze a mellék
név és számnév és ezeknek itt van a legeredetibb helyük, haszná
latuk, nem a jelzőben, mint a logika tanította. Eddig azt tanították, 
hogy ebben : az apa jó, jelző van: az apa jó apa. De ez nem áll, 
e szerint csak főnév lehetne prsedicatum, pedig melléknévi névmás 
is lehet olyankor is. mikor semmi elmésseggel sem tehetünk utána 
főnevet, pl. a daru ilyen (és megmutatom a képét). Ha a névmás 
a maga erején állhat a prsedicatumban, a helyettesített eredeti szó 
is úgy állhat. A mi rendszerünk alapján ide tartozik ez a példa is : 
a íiú vígan jött haza : «laetus domum rediit»: ebbe még kevésbbé 
lehet egy jelzett szót beszúrni. A melléknév és számnév tehát ebben 
a mondatrészben keletkezhetett s viszont a többi beszédrészek itt 
keplegesen, metaforásan állanak. Jól kiérezzük a képleges haszná
latot, ha mennyiség kifejezésére főnév szolgál: sereg, falka, nyáj: 
hiszen ez egész sereg; voltak ott egy regimenten is. 
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Lehet tehát a tulajdonsághatározó : 1. melléknév vagy szám
név (melléknévi igenév); 2. szenvedő szereplésű határozó igenév. 
A cselekvő igenév: csúszva végig mászott, nem járulhat ide, mert 
a képzőjét is el kellene hagyni s ekkor sem tulajdonsághatározó, 
hanem igazi állítmány lenne belőle: csúszott s végig mászott; még 
a szenvedő igenév idevétele ellen is szólna alakilag az, hogy a van 
igét nem hagyjuk el mellőle : írva van, egy legény halva van; de 
mivel sokszor előfordul az is, hogy a van nincs kitéve: Feldúlva 
és kardélre hányva a nagy város Potenciána (Arany); Veszve, 
veszve koronája legtündöklőbb éke, dísze (Tompa); halva a vezér; 
azért a szenvedő igenevet mégis ide kell számítani. Ez is ragtalan 
határozó, változtatás nélkül lehet állítmányi névszó, de ez még a 
többesben is ragtalan marad : a katonák is halva; csak régebben 
volt ennek is többese: az ajtók nyitvák. Lehet a tulajdonság
határozó továbbá 3. bárminő főnév; 4. névmás; 5. határozószó: 
igy, úgy; de külön határozószava, legalább a magyarban nincsen; 
6. névutó, külön névutója: gyanánt, fejében, számban; 7. kötő
szó, alárendelők: hogy, és kissé németesen: mint: ezer forint, mint 
fizetés; mellórendelők: szintén, mind, mind-mind, következés képen; 
8. rag, külön ragja: -an, -en, -úl, -kép (-képpen), -é. Ez a birtokos 
rag ugyanegy a hová-irányú -é helyraggal, v. ö.: es gehört mir, 
il est á moi. Mint az -an és -úl, úgy az -é is a futólagosabb, külső-
ségesebb tulajdonság határozóit jelzi. 9. Igen sok a ragtalan tulaj-
donsághatározó; a van, lesz, marad igék mellett hol ragtalan, hol 
ragos a határozó: árva vagyok, árván vagyok; árva leszek, árvává 
leszek; árva maradok, áiván maradok; a múltam ige mellett csu
pán ragtalan határozó áll: tíz éves múltam. A ragtalan határozót 
egyeztetjük, de csak számban: a többes alany mellett többes a 
határozó is: az emberek halandók és azok is lesznek a világ végéig. 
Az «esetbeli» egyeztetés nálunk elesik, mert az alanyi alak rag
talan, illetőleg mikor személyragos, a személyrag nem ugrik át a 
határozóra is. Azért azonban lehet az állítmányi névszót a rend
szer értelmében akár «ragtalan», akár «egyeztetett*) tulajdonság
határozónak nevezni. A latinban csak egyeztetettnek, a németben 
csak ragtalannak nevezhető a rágósak és praepositiósak ellenében. 
De nem szabad az egyeztetés miatt ezt a határozót külön mondat-
részszé tenni. Először is csak egy töredéke esik egyeztetés alá és 
napnál világosabb, hogy a ragos csoportok szerves párjai ennek a 
töredéknek; másodszor nemcsak itt van egyeztetés, hanem a név
mások révén bármely határozóban: Az országok, a melyekben jár
tam, műveltek. Úgy látszik, az indogermán egyeztetés (de a magyar 
is) a névmásokból indult ki, ezek máig is megegyeznek nemben és 
számban azzal a szóval, a melyre vonatkoznak, csak esetben 
fűződnek a maguk mondatához, de a görög «attractio»-ban még 
esetben is kirínak a mondatból s az illető szóval egyeznek meg: 

• 
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{xá|ivY]aî s TOD opotou, o5 6[JL(0[tó%ats: génit, az acc. helyett. Az 
állapothatározóbeli egyeztetés azonban inkább megszorításoknak 
van alávetve, igen könnyen lép föl benne semleges, vagyis a nem
beli egyeztetés hiánya. És a hol legszokottabb az egyeztetés: a 
jelzőben, ott is ragos vagy prsepositiós kitétel léphet helyébe : vir 
boni ingenii, pugna ad Cannas. A németben éppen az egyeztetés 
hiánya a leggyakoribb: die Menschen sind sterblich; de felléphet 
az egyeztetés is : die Menschen sind die sterblichen; vagy eseti, 
vagy prsepositiós alak: die Menschen sind gnten Sinnes, vagy von 
gutem Sinne. Tehát magyarban és latinban, németben egyformán 
keveredik ebben a mondatrészben egyeztetés, rag, névutó, ragoz-
hatatlanság. Sőt a jelzőben is a latinban lehet egyeztetés, eset 
{génit, és abl. qualit.) praepositio, a németben ugyanaz, a magyar
ban ragozhatatlanság (ez a főszabály) és egyeztetés. Sem a jelzőnek, 
sem az állapothatározónak nem az egyeztetés a fösajátja, s viszont 
az egyeztetésnek nemcsak ez a két mondatrész a tere, hanem az 
állítmánytól kezdve az utolsó határozóig mindenütt előfordulhat, 
sőt az állapothatározóhoz (prsed.-hoz) is egyezkedhetik az alany: 
(Karthágó) Hoc regnum gentibus esse (dea tendit) Verg. Aen. Sed 
retro vertere gressum: hic labor, hoc opus est. U. az. Nem lehet 
tehát valamely mondatrészt az egyeztetésre alapítani. 

Az állapothatározókat így lehet hármas csoportba osztani: 

Távolság 
honnan ? 

Közelség hol ? Távolság 
hová ? 

Távolság 
honnan ? innenső pont középső pont túlsó pont 

Távolság 
hová ? 

Eredethatározó birtokos kiegészitő, 
értelmező belső alany Végliatározó 

E fiúból katona 
lesz 

e fiu a 
katonáké 

e fiu katona 
e fiu a katona 

e fiu katona 
lett 

e fiu 
katonává lett 

KALMÁR ELEK. 


