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SI MONYI  KIS  NYELV TA NA.

Amicus Plató, séd magis amica veritas.

Ha valahol, úgy bizonyára tankönyveknél van helye a szigorú 
bírálatnak. Míg a többi könyv felnőttek számára készül, kik önkényte- 
lenül is megrostálják olvasmányaikat, csak az elfogadhatót tartják meg, 
a hamis tételeket mosolyogva átlapozhatják, a tankönyvek a legfogéko
nyabb és a legkevésbé kritikus kornak vannak szánva, annak a kornak, 
mely mindent mohón magába szí és melynek impressiói az egész életre 
kihatnak. Fokozza a tankönyvek fontosságát, hogy nem pusztán elolva
sásra, hanem nagyrészt betanulásra valók és hogy rendesen nagyobb 
számban terjednek el más könyveknél. *) Külömben is feladata volna a 
tankönyveknek, hogy világosságuk és előadásuknak logikai menete által 
gondolkozni és fogalmazni is tanítsák a tanulókat.

Ha ez egyáltalán minden tankönyvről áll, még a rendesnél 
nagyobb fontosságot kell az alsóbb osztályú magyar nyelvi tankönyvek
nek tulajdonítanunk. Hisz a középiskola alsó osztályaiban ez a legfon
tosabb tárgy; hetenként 5 illetőleg 6 órán foglalkozunk vele és a 
magyar nyelvi oktatásra építi az uj tanterv az alsó osztályok tanulmá
nyait. Azon tankönyvek közt, melyeket nálunk e czélra t. i. a magyar 
nyelvi oktatásra használnak, mindenekelőtt Simonyi Kis Nyelvtana 
vonja magára figyelmünket. Már a kis Nyelvtan czímlapján is olvas
ható hogy a közoktatási tanács jónak látta, e könyvet — szemben a 
többi, csak engedélyezett magyar nyelvtanokkal — különbsen ajánlani 
és hogy a szerző uj t. i. mondattani alapon tárgyalja a nyelvtant.3) A 
közoktatási tanács ajánlatához járul még Simonyi tudományos hirneve, 
melyet ő a szakemberek által méltán nagyra becsűit, ernyedetlen tudo
mányos működésnek köszönhet; úgy látszhatnék tehát, hogy a könyv 
bővebb bírálata egyáltalán fölösleges.

Ha mindezekkel szemben más eredményre jutottam, ha Simonyi 
Kis Nyelvtanát nem tartom méltónak sem a tanács ajánlatára, sem a 
szerző többi tudományos műveihez — eltérő nézetemet bizonyára a 
könyv előadását nyomról-nyomra követő, beható bírálat által tar
tozom okadatolni.

l) Ihász G. Magyar nyelvtana pld. évenként 6000 példányban kél el. 
Lehr Toldi-kiadása pedig 2500—3000 példányban.

*) Kis Magyar Nyelvtan mondattani alapon, írta Simonyi Zsigmond. 
Negyedik átdolgozott s gyakorlatokkal bővített kiadás egy kötetben. 1882. 
A közokt. tanács ajánlása az első kiadás alapján történt.
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574 RIEDL FRIGYE8.

Megvallom, magam is haboztam egy ideig eme rostálás eredmé
nyeit ridegen kimondani. Miután azonban erre vonatkozólag érvelé
semet több jeles szakemberrel közöltem és azok lényegben elfogadták, 
bátrabban vállalkoztam e feladatra mint egy reám váró, ha nem is 
kellemes kötelesség teljesítésére.

I.
Simonyi könyvének három fősajátsága van, melyek által a nálunk 

használt hasonló tankönyvektől eltér: az inductiv. a mondatból kiin
duló módszer, a határozók uj beosztása és az igeidők az eddigitől eltérő 
felfogása. Vizsgáljuk meg rendre.

Simonyi uj grammatikai módszert akar behozni; könyve inductite 
halad, azaz a példákból kiindulva tanítja a szabályt, nem pedig dogma- 
tice. A grammaticát tehát valami olvasmány alapján akarja előadni, 
úgy hogy a szabályokat a tanár tanítványai közreműködésével von
hatja le észszerű következtések utján. Ilyenkép tehát ezen módszer 
véget vet a lelketlen magolásnak, és azt észfejlesztő inductióv&l pótolja. 
E szerint ti szabályok is mélyebben vésődnek be a gyermek emlékeze
tébe, mert a mit magunk találunk, azt jobban tudjuk, mint a mit más 
mond vagy más tanultat velünk. i

A módszer eszméje tehát igen czélszerŰ és hasznos, de keresztül
vitelében Simonyi ellentétbe jő saját elveivel. Az inductiv módszer 
ugyanis azt is követeli, hogy a szabályok levonása összefüggő olvas
mány alapján történjék. Simonyi egyes mondatai, melyeket a levont 
szabályok elé csap, mind igen különböző olvasmányokból vannak 
kiszakítva és tarka-barka módon egymás mellé állítva, úgy hogy az 
egyes mondatoknak vonatkozása épenséggel nem világos. A kiadói 
értesítés ugyan azt állítja, hogy a példamondatok ez uj kiadásban 
jobbára közmondásaink köréből vannak véve, főleg a czélból hogy a 
Kis nyelvtan bármilyen olvasó könyv mellett is használható legyen : a 
valóságban azonban a példák nagyobb része hosszabb művekből kirán
tott, gyakran magukban nem is érthető gondolat- és mondat-forgácsok, 
melyek néha nem épen ftylszerűek egy 9—10 éves gyermeknek szánt 
tankönyvben mint pld. «Nézz rózsám a szemembe: mit olvasol belőle ?» 
[58. §.]

E mellett Simonyi azon volt, hogy nyelvtanát függetlenné tegye 
Kármán olvasókönyvétől; azonban ezt se vitte keresztül, mert több 
ízben egész határozottan oly olvasmányok ismeretét tételezi fel, a 
melyek Kármán Olvasójában vannak meg, pl. (Keveházá»-ét. A 82. 
lapon azt mondja: (Csak vissza kell emlékezni erre a kifejezésre: Gím 
után ők egyre törnek.» Tehát világosan felteszi hogy a fiúk ismerik
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Arany «Csodaszarvasát.* A régi kidolgozás uyomamég meglátszik azon 
példákon, a hol báránykák fordulnak elő. Ezek t. i. Gyulai «Gonosz 
m ostohájából tévedtek ide, mely az előbbeni kiadásokban a könyv 
példáinak alapúi szolgált, most azonban, a megváltozott uj kiadásban 
csak a régi terv rudimentumai. [Lásd a 295. §.]

A példamondatok megválasztására nézve Simonyi külömben nem 
csak módszerévéi, hanem a miniszteri utasításokkal is ellentétbe jön. 
Ezek t. i. határozottan az ellenkezőjét szabják elő annak, a mit Simo
nyi követ: «A tervezet a nyelvtanításban e l e i t ő l  f o g v a  mellőzni 
akarja összefüggés nélküli mondat és gondolattöredékeket tartalmazó 
segédkönyveket, melyek pusztán a nyelvalakok begyakorlására szorítkoz
nak ; helyökbe a gyermeki értelemhez mért tartalmas ö s s z e f ü g g ő  
o l v a s m á n y t  kiván.» (A 3. §.)

Ha ilyeténkép kifogásoljuk Simonyi eljárását, azon kérdés merül 
fel: hogyan kellett volna Simonyinak e részben eljárnia ?

Mindenekelőtt egy vagy két [utóbbi esetben egy költői és egy 
prózai] hosszabb olvasmányt a könyv élén közölni s a példákat ezekből 
venni. A tanár ezeket gondosan áttanulta volna az osztálylyal s azután 
bátran áttérhetett volna a példákra, melyek mind egy a tanulók előtt 
már ismeretes összefüggő olvasmányból vannak véve. Éhez járulhatna 
még egy módszertani bevezetés, mely előadja hogyan kell ilyen induc
tiv oktatásra szánt könyvet az iskolában használni. Ez uj kiadásban 
azonban mindakét követelményünk — a könyv nagy kárára — elmaradt.

A Kis Nyelvtan második fősajátsága a határozók tanának uj 
alapokra való fektetése és az eddiginél sokkal bővebb tárgyalása.

A könyv nagyobb fele a határozókkal foglalkozik; ez kiterjedésére 
és újságára nézve egyaránt megérdemli figyelmünket.

Mindenekelőtt feltűnő, hogy Simonyi a határozók ezen új tanát 
egyenesen egy középiskolai tankönyvbe vitte át, anélkül, hogy valami 
szaklapban közölte volna. Mindenesetre helyesebben cselekszik, ha elő
ször bő tudományos apparatussal fejtegeti elméletét, hogy az előbb vita 
és bírálat tárgya legyen a tudósok közt és csak azután alapítja reá Kis 
nyelvtanát. Bizonyára nem a tankönyv azon hely, hol új tudományos 
nézeteket közzé teszünk.

Ellentétben az eddigi tannal, Simonyi a következő határozókat 
különbözteti meg:

1. Hely 2. Idő 8. Mód 4. Állapot
a) 3zűkebb értelemben

vett módii.
b) okh.
c) czélh.

a) Szükebb értelemben 
vett állapoth.

b) eredet
c) végh.
et) Része* hat. (-nak, 

-nek)
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576 RIEDL FRIGYES.

Simonyi maga ugyan sehol nem állítja össze a határozókat ilyen 
átnézhető-szkémában (a 45. lapon közölt a szempontok és nem a külön 
elnevezések szerint van felosztva); a fentebbi azonban híven megfelel 
inténtióinak.

Tehát látjuk, a Kis Nyelvtan egy egész új osztályt hozott az 
eddigi határozók közé: az állapothatározókat. j

Hogy mi az az állapothatározó ? azt nem könnyű megmondani. 
Simonyi így határozza meg: «Az állapothatározást többnyire ugyan
olyan ragokkal fejezzük ki, mint a helyhatározást* (123. §.). Később 
azonban érzi e defínitió bő voltát és így iparkodik azt jobban megszorí
tani : «Az állapothatározást és a módhatározást többnyire egészen 
egyenlő alakú szavakkal fejezzük ki és mind a kettőt egyenlően kérdez
hetjük : hogyan ? De az állapothatározó mindig valamely főnévre vonat
kozik és valakinek az állapotát, hogyvoltát fejezi ki, a módhatározó 
pedig magára az igére vonatkozik és a cselekvés módját fejezi ki.» 
(141. §.) Még később pedig azt állítja, hogy az állapothatározó azt 
fejezi ki, micsoda állapotban voltak a személyek, kikről szó van (249. §,).

Abból a nagy zűrzavarból, mely az állapot* és módhatározókra 
vonatkozólag Simonyi könyvében uralkodik, az elsőkre, t. i. az állapot- 
határozókra nézve csak két ismertető jelt lehet kiemelni: egy mondat
belit és értelmit. Az állapothatározó tehát 1. főnévre vonatkozik,
2. állapotot fejez ki.

Itt mindenekelőtt azon kérdés merül fel: hát ha a mondatban 
(mint többször Simonyi példamondataiban is) nincs főnév ? Ekkor tehát 
mi legyen a kritérium ? Simonyi alkalmasint egész mást akart mon
dani, mint a mit négy kiadáson át változatlanúl hagyott nyelvtanában: 
nem főnévre, mint ö mondja, hanem névszóra kellene az állapothatáro
zónak vonatkozni.

Különben akár hogy magyarázzuk e szabályt, mégis bizonyos 
összeütközésbe jő Simonyi azon felfogásával, hogy a határozó nem 
egyéb, mint az állítmánynak helyet, időt, módot, állapotot meghatározó 
része (37. §.). E szerint állapothatározó is, módhatározó is az állítmány 
egy része: pedig az első a fentebbi definitió szerint a főnévre, a máso
dik az igére vonatkozik. Az állítmány többnyire ige, az állapothatározó 
szorosan hozzá tartozik, (hiszen az állítmány egy része) és mégis a fő
névre vonatkozzék!

Nézzük Simonyi példáit.
«126. §. Az állapothatározói névmások:
b) mutatók: így, ugy».
Tehát Simonyi szerint így, úyy&z alanyra, illetőleg főnévre vo

natkoznak !
<127. §. Szánakozott szegénykéken, megesett a szíve rajtuk. Meg-
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osztoztak a kenyéren*. Simonyi szerint itt három állapothatározó van : 
szegénykéken, rajtuk, kenyéren. Ki tudja azonban megmondani, miért 
és milyen főnévre vonatkozik e kifejezés szegénykéken kenyéren stb. és 
miért fejez ki állapotot ?

129. §. * Lassan járj, tovább érsz*. E szerint lassan állapothatá
rozó volna, pedig világosan az igére vonatkozik és a cselekvés módját 
fejezi ki. * Sietve jött* pedig módhatározó. (149. §.)

127. §. «A halász csudálkozott ezen a dolgon. Emlékül adta a 
könyvet. Hazádnak rendületlenül, légy híve, oh magyar !*

Hogy mondhatja Simonyi a dolgon kitételt állapothatározónak ? 
Hisz nem fejez ki állapotot és nem vonatkozik épen a főnévre!

134. §. «Mindentfontolva tégy.* «Jobb szegényül élni* stb.
Fontolva az igére vonatkozik szegéngül szinten inkább igére ; és 

mégis állapothatározó ? 138. §. «Jótevőid iránt légy hálás.* Itt Simonyi 
szerint (jótevőid iránt* véghatározó tehát az állapothatározás egy faja, 
pedig világosan nem a főnévre vonatkozik. — A veszteg szó ellenben, 
ámbár határozottan állapotot fejez ki, Simonyi szerint (150. §.) mód
határozó, a „félig*‘ pedig ezen mondatban (Csak félig hallottam*, nem 
mód-, hanem véghatározó (tehát az állapothatározók egy faja).

Az idéztem példák mind a Nyelvtan azon részéből valók, melyek 
a fent említett definitiót közvetetten megelőzik vagy követik, úgy hogy 
a nagy eltérés a szabály és a példák közt különösen feltűnő. Nem aka
rom a könyv többi részéből a példákat sokszorozni, a fentebbiekből is 
eléggé kitűnik, hogy Simonyi maga sincs tisztában új elméletével és 
mindjárt a meghatározásokat illustráló példáknál látható, mennyire 
nem tudja állapothatározói theoriáját keresztül vinni.

De nem is lehet. Hogy főnévre vagy igére vonatkozik-e a határozó, 
az nem lehet kritérium a határozók osztályozásánál, mert azt a legtöbb 
esetben nem lehet világosan eldönteni. Az -n ragú állapothatározó főne
vek közt egy sem vonatkozik világosan főnévre. Olyas valamit pedig, 
a mit nem igen lehet észre venni, az nem lehet válaszfal. Láttuk, hogy 
még azokban a példákban, melyeket maga S. hoz fel tételének illustratió- 
jára, sem világos a vonatkozás; hát még ha valami könyvet előveszünk, 
a melyben nem találunk ilyen külön kiszemelt példákat és elemezni 
kezdünk, ott már S. distinctiójával semmikép sem boldogulhatunk.

Különben alapjára nézve is egész téves Simonyi felosztása. Min
den felosztásnál szükséges egy egységes szempont, egy beosztási elv 
(princípium divisionis), mely szerint az anyagot felosztjuk. A határozók 
régi felosztásánál, mely a német és latin grammatikákban is általánosan 
el van fogadva, a határozó tartalma, illetőleg értelme volt döntő: ha a 
határozó időt fejez ki, akkor idő-, ha helyet, módot vagy okot, akkor 
hely-, mód-, illetőleg okhatározó. Simonyi ezt a beosztási elvet elfo-

PhüologUi Közlöny. VL 6. 38

Digitized by oogL e



578 RIEDL FRIGYES.

gadja és alkalmazza; de az általa behozott állapothatározói osztálynál 
[a) állapot, b) eredet, c) végh.] egy új beosztási elvet is alkalmaz: a 
külalakot. Póldáúl ezen mondatban: «Kain irigységből megölte Ábelt*, 
az általánosan elfogadott elmélet szerint«irigységből* okhatározó, mert 
értelme causalis, mert okot fejez ki. Simonyi szerint (269. §.) (irigység
ből* eredethatározó, mert nála minden •ból ragos kitétel, mely nem 
helyet jelent, eredethatározó. Tehát nála az értelem helyett ilyen eset
ben a külalak dönt; úgy hogy a külalak (a rag) képezi második beosztó 
szempontját. — Észre vesz. Csurgóra áll a kalapja. Becsületedre épitek. 
Nem hajt szavára. Ezek Simonyi szerint mind véghatározók, ámbár 
nem fejezik ki a cselekvés irányát, végét, csupán csak azért, mert -ra, -re 
a végzetük. Itt is a k ü l a l a k  határozza meg a határozók faját, míg a 
többinél, só t a Simonyi feltalálta állapothatározónál ts az é r t e l e m  dönt.

Hogy eredet vagy véghatározó-e egy kitétel, azt a külalakból, a 
végzésből tudja meg a Simonyi; hogy állapot vagy módhatározó-e, azt 
pedig az illető kitétel értelméből és vonatkozásából. E módon tehát 
beosztása hamis, mert kettős, váltakozva alkalmazott elveken nyugszik.

Mind ez minket még egy más kérdésre is vezet: milyen pedagó
giai becse van e felosztásnak, ha már oly csekély tudományos értéke ?

A logikai megkülönböztetésen alapuló régi beosztás haszna 
igen világos: a különböző határozói kitételek értelmének kiderítése 
által a tanuló eszét és nyelvérzékét fejleszti. A tanuló megvizsgálja a 
kitétel értelmét s e szerint valamely kategóriába osztja. A Kis Nyelvtan 
vég- és eredethatározóinál ellenben nem a határozó tartalma, hanem 
csupán külalakja dönt; e felosztás tehát egy merően mechanikus elvet 
hoz be, mert a tanuló anélkül, hogy a határozó jelentését és mondat
tani szerepét vizsgálná, minden ra, re-ve 1 végződő szóra, ha nem hely- 
liatározó, azt mondja, hogy véghatározó, míg minden ból, bői végű szó 
eredethatározó. Ekép ezen megkülönböztetéseket nem lehet észfejlesz
tőnek mondani.

Simonyi tévedéseinek alapja, egy úgy látszik igen szellemes 
theoria, melyet ő azonban nem tudott megvalósítani s a gyakorlatban 
keresztül vinni. Ez a függő határozók (tárgyak) osztályozása, melyet 
már Brassai nagy végletekig menve kísérelt meg. Mint minden nyelv
ben, úgy a magyarban is vannak kitételek, melyeket az ige vonz; az 
illető kitétel külalakja tehát az igétől függ, tehát ragja nem jellemző, 
ép mert az illető ige határozta meg. Az ilyen vonzatok neve: tárgy. 
Pld. Szeretem a könyvet. Az atyának tetszett a bizonyítvány. A korcsmá- 
romak adja pénzét. Örülök a szép világnak. Koszorúkról álmodtam. Bizom 
Istenbe. Halálomra gondolok. Leánya után kérdezősködött. Ezek mind az 
illető ige által vonzott tárgyak. Vannak azonban oly kitételek, melyeket 
nem az ige, hanem valami melléknév vonz, melléknévi vonzatok vagy
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tárgyak: Méltó vagyok apáidra. Elnéző gyermekei iránt. Kész vagyok a 
halálra.

Simonyi czélja az volt, hogy ezen vonzatokat, ezen az igétől vagy 
melléknévtől függő tárgyakat szintén a határozók közé beszorítsa.

. E végett 6 ezen tárgyakat (kivéve a t-raggal ellátottakat) mint egy új 
osztályt: az állapothatározók osztályát a többi határozók mellé állítja.

Azonban tartalmilag nem lehetett ezen tárgyakat vagy vonzato
kat osztályok szerint kategorisálni, Simonyi tehát kénytelen volt, a 
külalakot, bizonyos ragokat venni fel beosztási elv gyanánt és így meg
rontotta a régi tartalom, illetőleg értelem szerinti beosztását.1) Nem 
merem kimondani, hogy ezen tárgyak beosztása a határozókhoz egy
általán lehetetlen ; Simonyi beosztása persze oly következetlen, alapja 
oly hamis, példagyűjteménye oly annyira ellentmond tételeinek, hogy 
elmélete határozottan tarthatatlannak mondható.

Lássnk az igeidők tanát.
Simonyi itt új elméletet hoz be. Szerinte a jelentő módú igének 

következő alakjai vannak:
Idők Folyó cselekv. Befejezett cselekv. Beálló cselekv.
Jelen (most) ir (most) irt (most) fog imi
Múlt ir vala, ira irt vala —
Jövő (majd) ir (majd) irt (majd) fog imi.

Itt a mint látni, egész új időkkel van dolgunk. Mert ki nézte volna 
a majd, most szócskákat igeidő képzőnek ? Mikép okadatolja a Kis Nyelv
tan ezen meglepő újítást ?

81. §......... «Holtáig siratni fogja. — Az új ágyban fog aludni. —
Soha nyugta nem fog lenni.*

Itt «oly cselekvésről van szó, mely csak épen beáll*.
Hogyan értse meg a tanuló, hogy e mondatban : «Az új ágyban 

fog aludni* az alvás épen beáll ?
85. §. «Ha valaki ír, aztán leteszi a tollat, akkor azt mondhatja: 

most írtam ; azt is mondhatja akkor : most nem írok többé, s ha mindjárt 
könyvet vesz kezébe, egyszersmind hozzá teszi: most olvasni fogok. Az 
első cselekvés jelenleg be van fejezve, a második foly, a harmadik beáll. 
De mind a három cselekvés a jelenre vonatkozik, s ez ki is van fejezve 
a most szócskával, mert mással nem jelöljük meg az igénél a jelen időt.*

Előbb, a mint láttuk, azt mondta Simonyi, hogy «az új ágyban

l) Igaz, hogy Simonyi a példák magyarázataiban megkísérli némikép 
e határozókat tartalmilag is összekapcsolni. Ezen magyarázatok azonban 
— mint azt később látni fogjuk — a legszerencsétlenebb magyarázatok 
közé tartoznak, melyet komoly magyar tudós valaha írt.

38*
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fog aludni* mondatban a cselekvés épen beáll; utóbb pedig állítja, hogy 
csak az esetben vonatkozik a jelenre, csak az esetben áll be a cselekvés, 
ha a most szócskát elébe teszszük.

Ha a cselekvés a jövőben történik, és mi ezt ki akarjuk fejezni, 
akkor a majd szócskát használjuk, mondja a Kis Nyelvtan (90. §.).

Hogy a magyar ember a jelent csupán most-tá l ,«mással nem jelöli», 
semmikép sem állítható. Tegyük fel, hogy írok valóban nem fejezi ki 
a jelent, mint Simonyi állítja, még akkor is az épen, jelenleg, ez idő
ben, ez alkalommal, ezen perczben kifejezések ép oly értelem-nuan^t ad
nak, mint a most, a mely Simonyi szerint a kizárólagos magyar jelen- 
idő-megjelölés. Hasonlóan vagyunk a majd kifejezéssel; ezt is (feltéve, 
hogy Simonyinak igaza van) a jövőre, később, nem sokára, azután, holnap 
stb. kifejezésekkel pótolhatjuk. A majd és a most belevonása az igeidőkbe 
tehát egész haszontalan újítás.

Egyáltalán az egész felosztás túlságos kategorisáló hajlamra mu
tat ; Simonyi minden áron oly szkémákat akar létrehozni, a hol a hár
mas felosztás megvan ; a határozóknál is így volt, azok is a táblázaton 
(168. §.) mindig három-három alfajba vannak kategorisálva, úgy mint 
itt az idők.

Az idők és cselekvések oly módú megkülönböztetése, a milyent a 
Kis Nyelvtan alkalmaz, a magyarban nincs kimutatva; Simonyi is csak 
tanítja, de nem bizonyította be sehol.

H.
Az alapvető nyelvtani elméletek mellett a fejtegetések módját 

és az egyes meghatározásokat kell szemügyre venni. Nehéz egyes pél
dák által képét adni annak a zűrzavarnak, mely Simonyi könyvében 
uralkodik és azt a pongyolaságot jellemezni, melylyel könyvét szer
kesztette.

Igen gyakoriak a Kis Nyelvtanban azon esetek, a hol a szabály 
vagy tétel nem egyezik a reá felhozott példával, sőt nem ritkán merően 
ellentmond neki. Ezen szembeszökő ellenmondások egy már négy 
kiadásban megjelent iskolakönyvre nézve igen graválók. A sok eset
ből itt egy jó csomót akarok idézni.

<77. §. Az ablak megrezzen, mintha erős szél süvöltne. Itt egyenesen 
ki van jelentve, el van beszélve, hogy az ablak megrezzen. Ellenben csak 
föltételesen van állítva, hogy akkor is úgy megrezzenne az ablak, ha erős 
szél süvöltne.*

Ez bizony a fentebbi mondatban nincs állítva; az legfeljebb kö
vetkeztetés belőle.

102. §. *Az édes nem mindig hasznos. Ilyenkor mindig hozzáértünk
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valami főnevet, melynek a melléknév csak jelzője ; pl. az édes e helyett: 
az édes ital*.

A példamondat értelme általános: az édes dolog nem mindig 
hasznos. Nem tudom mért gondolja Simonyi az ital szót hozzá. Bizo
nyára senki se fogja így értelmezni.

104. §. (Kihajtom a libám a rétre. Hajunk tépi, üti hátunk. 
Szidja, hogy mért mernek szólni. Sokszor elmaradhat a tárgyrag, különö
sen ha a tárgyon birtokos van megjelölve, vagy ha a főnévi igenév a 
mondat tárgya*.

A tanuló itt méltán kérdezheti: hol maradt ki a harmadik példá
ban a tárgyrag ? Hisz ott a tárgy, az egész kifejezés (őt) maradt ki, 
nem a rag.

105. §. <A névmásokhoz is oda tehetjük a tárgyragot. De a sze
mélynévmások a tárgyesetben máskép hangzanak mint az alanyeset
ben : engem(et), téged(et), Őt(et)*.

Az o névmás tárgyesete őt is ; itt pedig a névmás (ő) nem hang
zik máskép mint az alanyesetben.

116. §. tA hol kérdésre ezek a rendes ragok: bán, ben, -n, -nál, -nél. 
Személyesen i bennem*. A berniemre nem lehet mindig a hol szócskával 
kérdezni. Pl. bízik bennem.

124. §. *A fogságból királyi méltóságra emelték.— Úttól, bajtól mi 
nem félünk. A fogságból eredt az új király. Úttól, bajtól ered a félelem.* 
A példa ép az ellenkezőjét mondja: nem ered úttól, bajtól! Ugyanabban 
a §-ban : <A sok éljen végre jajjá  lesz. Az ilyen állapothatározók mind 
véghatározók. A véghatározást mind olyan szavakkal fejezzük ki, a 

, milyenekkel a hová kérdésre felelünk*. Simonyi szerint tehát a jajjá  szó 
e kérdésre: hová felel.

A véghatározókra a következő példákat adja elő :
138. §. a) «Űgy örvend a báránykáknak. Mátyást Jrirálylyá tet

ték. A párák felhővé válnak. — Itt az a)  alatti mondatokban helyhatá
rozói ragok jelölik a véghatározást*. E szerint vá-vé és nak, nek pár 
excellence helyrag volna.

A czélhatározóknál ezt olvassuk:
156. §. «Enni is ad, inni is ad, ágyat is vet. Nagyon gyakran főnévi 

igenév fejezi ki a czélt*. A példa nem jól választott, enni, inni ezen 
mondatban nemcsak czélhatározó, hanem tárgy. (Ételt is, italt is ad.)

A cselekvő igék magyarázatát így kezdi meg:
201. §. *A kutya elfárad; itt a kutyának cselekvéséről van szó: 

fárad  cselekvő ige*. E példa se szerencsés ; elfáradni ez nem épen cse
lekvés, legalább nem minta a cselekvést jelentő igére.

Itt a cselekvő igék fejtegetésénél egy feltűnő ellenmondásra is 
akadunk. A 200. §. ekkép hangzik: «Ha azt mondjuk, hogy valaki ver
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vagy hogy veret, akkor az ige egyszerűen az alanynak cselekvését fejezi 
ki. Tehát ver és veret cselekvő igék*.

A 202. § bán pedig a következő példát hozza fel: A király csinál
tat két ágyat; itt két cselekvő van : egyik az asztalos, a ki csinálja az 
ágyat, másik a király, a ki dolgoztatja az asztalost*.

Veret, előbb egyszerűen az alanynak cselekvését fejezte ki. Csináltat 
ellenben már két alany cselekménye : a királyé meg az asztalosé (?).

Egész érthetetlen előttem az a mód, a melylyel Simonyi a név
szóképzést igékből akarja megmagyarázni. Erre ő a következő példát és 
magyarázatot alkalmazza:

216. §. a) « Kiván : kívánni, kívánva, kívánván; kívánás, kívánat, 
kivánalom, kívánság. — Tud: tudomány ( tudás). — K el: kelevény.

b) Mul-ik: múló, múlt, múlandó, mulékony. — Nyul-ik: nyúlánk. — 
Ing: ingatag.

Ezek mind igéktől származott névszók, csakhogy az a ) pontban 
levők magát a cselekvést jelentik, ellenben a b) pontban levők a cselekvőt 
jelölik meg*.

Tudomány és kelevény e szerint kat’exochen cselekvés, mulékony 
pedig cselekvő. Lehetne-e még tapintatlanabb példákat választani ? És 
ilyen kevéssé találó példákból akarja a szerző a tanuló gyermekkel a 
szabályt levonatni ?

Az iker-szavakról azt állítja, hogy értelmük is, hangzásuk is hasonló. 
Például a lót-fut szót említi (241. §.). Hol itt az egyforma hangzás ?

A részes határozó (részes tárgy: -nak, -nek) magyarázatát úgy 
adja, hogy az (többnyire olyan gondolatot fejez ki, hogy valakinek 
vagy hasznára vagy kárára történik valami* (299 §.).

Mellőzve azt, hogy e definitió nem áll, megrovandó, hogy a pél
dák is ellentmondanak ezen állításnak. Pld. (Apámnak megmondom*.

A 336. §-ban két példa van: mindakettő állítólag kétkét főmon
dat összetétele. A valóságban az első mind a két esetben időhatározói 
mellékmondat: *Alig lép be a vízbe (mellékm.), egyszerre lesorvad róla a 
húsa. Alig vitte haza a fiit a vékát (mellékm.), már a jóféle bátya nyo
mába kullogott* (336. §.).

A 355. §. hasonlító mondatokat akar felsorolni. Ezeket azonban, 
mint a feloldásuk (ha visszahelyezzük a főmondatba) mutatja, állapot- 
határozói mellékmondatoknak kellene mondani. Pld. (Fényesebb volt a 
hajuk, mint az arany* (feloldva: az aranynál).

A jelzői mellékmondatokat ezen példával magyarázza a Kis Nyelv
tan: „Chrülök annak a hírnek, hogy barátom megjön.“ Ez szerinte értel
mező mellékmondat, mert értelmező jelzőt pótol. Visszahelyezve így 
hangoznék a mondat: (Örülök barátom megjövetele hírének*, a mellék- 
mondat tehát főnévi jelző (és nem értelmező j.) kiemeléséből származott.

5 8 2  RIEIrL FRIGYES.
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Ezek az idézetek, a melyekben a Kis Nyelvtan szabályai és példái 
nem fedik egymást, már következtetést engednek arra a pongyolaságra, 
melylyel a könyv össze van állítva. Ha nem is mind egyenlő fon
tosságú, a tankönyvnél megkívánt pontosság és szabatosság ellen 
mindannyi vét.

Még inkább megingatja e könyvbe való hitünket a defínitiók gya
kori fonáksága vagy helytelen kifejezése. A rosszúl választott példákból 
nem ritkán helytelen tartalmú vagy rosszúl kifejezett tantételek követ
keznek.

Definitióinak vizsgálásánál mindenekelőtt szembe ötlik, hogy 
sokat használja a «gyakran» és «többnyire* kifejezéseket. Ez nem elég 
szabatos; szabályokat és definitiókat praecis módon kell meghatározni, 
nem pedig az esetek majoritására hivatkozni.

Vannak meghatározásai, a hol a tétel első fele nem egyezik a 
második felével, úgy mint a fentebbi példákban a példa megint ellent
mond az egész szabálynak. A 322. §. felosztja a mellékmondato
kat: • A mellékmondat mindig annyit ér, mint a főmondatnak vala
melyik része, tehát annyiféle mellékmondat van, a hányféle mondatrész: 
alanyi, tárgyi, határozó és jelző mondatok.* Előbb azt mondja, hogy a 
hány mondatrész, annyi mellékmondat (tehát ötféle); azután négyet 
sorol föl. Vagy ötöt kellett volna fölsorolni (az állítmányi mellékmon
dattal együtt) vagy a meghatározás elejét máskép adni. (Egész ha
sonlóan mondja el ezt még egyszer a 44. §-ban.) Közvetlen ezután 
idéz egy hogy-os mellékmondatot és szabály gyanánt elmondja: «A hogy 
kötőszóval kezdődő mondat ugyanazon egy alakban mindenféle mondat
résznek megfelelhet; azért főnévi mondatnak nevezhetjük, mert a fő
névnek is az a sajátsága van, hogy mindenféle mondatrész lehet.* Ez 
nem áll; helyhatározó nem lehet.

Föntebb láttuk, hogy Simonyi egyik meghatározásában csak 
négy mondatrészről tud, ámbár előbb ötöt említ. íme egy példa, a 
hol ismét csak négyről emlékezik meg — csakhogy itt az állítmány 
megvan és a jelző hiányzik. A jelző magyarázatánál t. i. ezt olvas
suk : -Alanynak, állítmánynak, tárgynak, határozónak, tehát minden 
mondatrésznek lehet olyan része, mely erre a kérdésre felel: milyen vagy 
hány ?»

A sok definitió közül kiragadok vagy húszat, hogy rajtuk demon
stráljam, mily hamisan vagy legalább pedagógiailag hamisan szokott 
a Kis Nyelvtan definiálni. Á főnév szerinte az, a mi mindenféle mondat
rész lehet. Az olyan névszó, mely a főnévvel együtt egy mondat
részt’ tesz, melléknév. «Az olyan névszó, mely csak határozó szokott 
lenni (mint benn, együtt, még, ma) határozó szónak neveztetik.* (48. 
49. 50. §.) Mellőzve a rossz példát (a ma szó főnévnek is használható,
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pl. mától holnapig), szabad-e tudományos könyvben ily definitiókat 
adni ? Definitió-e az, ha egy tulajdonságot kiemelünk ?

Hasonlóan fonák a névmás meghatározása: <Vannak névszók, 
melyek magukban csak rámutatást fejeznek ki és valami más névszó 
helyett szolgálnak. Ezek a névmások.* (51. §.). Nem lehet átlátni, 
mért fejez ki pl. e névmás : némi valami rámutatást? Simonyi külön
ben még egyszer definiálja a névmást. Ezen második sem helyes, 
ámbár ellentmond az elsőnek: <101. §. Néha nincs megnevezve az 
alany, hanem a főnév helyett más szót használunk, mely csak rá vonat
kozik arra a személyre vagy tárgyra: az ilyen szót névmásnak nevezik. 
Előbb tehát rámutatott valamire, most pedig személyre vagy tárgyra 
vonatkozik a névmás.

Hibás a főmondat meghatározása is. A mellékmondat tárgyalása 
után ezt írja : <Az ilyeu mondatot mellékmondatnak nevezik, azt pedig, 
a mely mellé tartozik, fömondatnak. * Hisz a mellékmondat nem pusztán 
fő-, hanem egy más mellékmondat mellé tartozhatik. (Másodrendű 
mellékmondat.)

Azt se tartom czélszerűnek, hogy a Kis Nyelvtan a mondat
részek elemzésénél kétféle állítmányt különböztet meg: állítmányt ée 
puszta állítmányt. Pl. ezen mondatban : A szorgalmas ember sohasem fél 
a nyomortól, ezen kifejezés «sohasem fél a nyomortól* állítmány, <fél» 
pedig a puszta állítmány. (45. §.).

A rag mivoltát következőkép akarja a Kis Nyelvtan tanulóival 
megértetni: <55. §. Az ige mindig állítmány, de az alany is ki van 
fejezve az igében különféle hangokkal. Ezeket a jeleket ragoknak híják.* 
Mily abstraháló tehetségét tételeznek itt föl a 10 éves gyermektől! 
A hangok jelek, ezek pedig ragok!

Közvetlen ezután adja a kötő hangzó meghatározását. Az sze
rinte a tő és rag közt való magánhangzó, <melynek semmi jelentése 
nincs*. Hisz a ragnak sincs jelentése, csak functiójal

A 63. §. fölosztja az alanyi igeragozás Bzemélyragjait; pedig e szó 
«alauyi igeragozás* eddig elő sem fordúlt a könyvben.

A 108. §. mutató névmásokat sorol föl, köztük az itt névmást is. 
A következő paragraphus így hangzik : <Ha valamivel közelebbről 
akarjuk meghatározni a helyzetet, akkor a következő határozó szókat 
használjuk : benn, belül, künn, kívül stb.* A benn vagy künn nem 
határoz közelebbről, hanem csak pontosabban mint az i t t ; ez utóbbi 
nagyon is közel meghatározás.

Egyszer azt mondja, hogy «az állapothatározó kifejezések olyanok, 
mint a helyhatározók, melyekkel a hol kérdésre felelünk*, két levéllel 
tovább pedig a*t olvassuk: < Az állapothatározást és módhatározást 
többnyire egészen egyenlő alakú szavakkal fejezzük ki és mind a kettőt
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egyenlően kérdezhetjük: hogyan?* Egyáltalán igen nehéz eligazodni a 
határozók tanában (123—168. §§.); nem magyarázza különbségüket 
a helyhatározóktól, és mégis helyhatározói kérdéseket (hol, hová, 
honnan) vett föl; többnyire azt se magyarázza, milyen állapothatáro
zóról szól: szŰkebb vagy tágabb értelemben vettekről stb.

< Betegsége folytán , betegsége következtében, stb. a törvény értelmében. 
Itt az okhatározó a módhatározóval van fölcserélve.» (152). Ez érthe
tetlen. Folytán, következtében tehát módhatározó volna? «Múlandó — 
a múlás csak beáll: ez a beálló cselekvés igéje.* Múlandó folyamatos 
értelmű is. Pl. Minden múlandó.

Az értelmező jelzőre következő példát mond: «Éjfél után óra 
kettő.* Kettő azonban itt állítmány és nem jelző.

A 177. §. közvetlenül egymás mellett ezeket találjuk:
•a j A főnévi jelzőnek sokszor semmi jele sincsen.
bj Sokszor a részes határozó jele -nek van hozzátéve.* A két „sok

szor" kizárja egymást.
A főnévi igenév lehet a Kis Nyelvtan szerint alany, tárgy és 

czélhatározó; (218. §.). Lehet azonban állítmány is: Mi mind meg 
fogunk halni.

A mondattanból egyelőre csak egy példát akarok kiemelni, a mely 
mutatja, hogy egy meghatározásban hányféle hibát lehet elkövetni.

351. §. Nincsen olyan bánat, hogy idővel meg ne enyhüljön stb.
«A véghatározói mellékmondat rendesen olyasmit foglal magában, 

a mi a főmondat cselekvésének következménye; azért híjják következ
ményes mellékmondatnak.»

Ezen három sorban három tévedés van.
Először nem is ide valók a consecutiv mellékmondatok; ezek 

csak néha alfajai a véghatározói mellékmondatoknak. A következmé
nyes mellékmondat külön osztályt képez; Simonyi rendszerébe azon
ban nem illett ez, tehát erőszakosan ide, a véghatározói mellékmonda
tokhoz sorolta. Példák következményes mellékmondatokra, melyek 
nem véghatározói mellékmondatok: Oly nagy a hőség, hogy száz 
forintot adnék egy pohár vízért. Olyat vágott reá, hogy mindjárt össze
rogyott.

Másodszor hibás a rendesen szó. Ez nem defínitióba való; kü
lönben ellent is mond azon példáknak, melyeket Simonyi a végha- 
tározói mondatok illustrálására fölhozott. E mellett nem is á ll : a vég
határozói mondatok többnyire nem következményes mondatok.

Harmadszor a fentidézett példában: «Nincsen olyan bá
nat, hogy idővel meg ne enyhüljön* egyáltalán nincs következményes 
mondat.

Itt is tehát azt látjuk, a mit az állapothatározók bírálatában
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láttunk : a hamis theoria rosszúl van kifejezve és hamis, ellentmondó 
példákkal van illustrálva.

in.
Ha azonban mind az eddig felsorolt hiányokat és hibákat 

mellőzzük is ; ha elfogadjuk az alapvető elméletet: a határozók és az 
igeidők új tanát — pedig ez, a mint láttuk nem állhat meg —; hanem is 
fektetünk súlyt sem azon pongyolaságra, mely a példák és a szabályok 
ellentmondásában tűnik ki, sem azon hiányos definitiókra, melyek igen 
egyszerű, sok helyt már helyesen meghatározott dolgot is hamisan 
mondanak e l : még akkor is akadnak fejtegetések, melyek a könyv 
hasznavehetőségébe vetett hitünket nagyon is megingatják. A határo
zók magyarázatát értem.

Simonyi t. i. nem elégszik meg a határozók osztályozásával és 
példák felsorolásával, hanem az egye9 ragok használatát okadatolni is 
akarja. Tehát felelni akar a kérdésre: mért használunk az egyik eset
ben -ba, -be, a másikban pedig -ra, -re-ragot stb. ?

A magyar nyelvtudomány ezt eddig kielégítően nem birja magya
rázni : külömben is szükségtelen egy az I. és II-dik osztálynak szánt 
tankönyvbe ilyet geneticus módon megfejteni. Simonyi tehát többet 
adott mint a mennyit kell és mint a mennyit lehet: tehát,fölöslegest is, 
hamisat is.

Ki tudja mért mondjuk a magyarban «várakozom valakire* és 
nem más raggal pld. valakit ? Mért «biztosra veszem és nem biztosba / 
Ellenben «tekinteti* vesz és nem «tekintetre* /

Simonyi mindezt «in usum delphini* meg akarja fejteni, ő  recon- 
struálni akarja azon eredeti képet, a mely ezen, ma már elhalványúlt 
metaphoráknak léteit adott. Ilyen módon előadja mit képzeltek eredeti
leg és mit kell képzelnünk, ha valamely határozóhoz -ra -re és mit ha 
-ba -be vagy más rag járúl. Csakhogy az ilyen kitételeket nem lehet 
mindig határozott metaphorára visszavinni — mert nagy része nem is 
önállóan gondolt metaphora, hanem (hamis) analógia. Az idők folyamá
ban is némely ige megváltoztatta vonzatát: régen vál, veit vonzott, ma 
ba, be ragot, nem mert régen máskép képzelték az ige cselekvését, 
hanem mert más-más analógia döntött. Hogy a szerző ezt tekintetbe 
nem véve, mindenütt ki akarja mutatni, mit képzelünk vagy mit kép
zeltek eredetileg, midőn ilyen vagy amolyan ragok csatoltak a határo
zóhoz (ámbár nem képzeltek semmit, hanem az analógia után indultak)
— az nyelvészetileg és paedagogiailag egyaránt nagy hiba volt, mely a 
könyv egy nagy részét megrontotta.

Magyarázatai e részben oly valószínűtlenek és erőszakoltak, hogy 
gyakran a Nagy Szótár hírhedt etymologiáira emlékeztetnek.
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Példák a határozók fejtegetésében nagy bőségben találhatók ; én 
itt találomra kikapok egy jó csomót.

Simonyi az állapothatározók részletes tárgyalását a képes beszéd 
megmagyarázásával kezdi meg. *A hány fej, annyi gondolat. Az ezredes 
az ezred feje. Itt a fej kétféle jelentéssel van használva: az első mon
datban igazi fejről van szó, de a másodikban csak képzeljük, mintha az 
ezred test volna.*

Már e kiindulás sem szerencsés. Az első mondatban sincs igazi 
fejről szó, hanem pars pro toto, fejről ember helyett.

< Ugyanazt az egy gondolatot— folytatja később a Kis Nyelvtan — 
különféle képes beszéddel szoktuk kifejezni.* Például Perseus emlékezett 
anyjára, ezt így is mondhatjuk : Perseus anyjáról megemlékezett; Perseus 
bízott az istenek segítségében, ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy az istennek 
segítségére bizta magát. (244 §.).

Erre közvetlen ismétli a két első példát és mégegyszer megerősíti: 
•mind a két mondatban ugyanaz a gondolat van kifejezve.*

Simonyi itt ismét téved: a két-két mondat nem fedi egymást. Az 
első mind a két esetben hosszabb ideig tartó cselekvést fejez ki, a máso
dik pedig egy ízben történt cselekvést.

A bevezetésnek elvei és példái tehát nem igen válnak be : nézzük 
a magyarázatokat.

246. Perseus bízott az istenek segítségében.
Ezt így magyarázza a Kis Nyelvtan: «Perseus mintegy benne 

volt az istenek kegyében s segítségében s ott* (t. i. a segítségben) «bízott, 
biztosnak érezte magát. *

247. *A hunok megosztoztak a zsákmányon.* Ez «úgy van gondolva, 
hogy a hunok rajta ültek vagy álltak a zsákmányon s úgy osztoztak 
meg rajta.*

Vájjon ki gondolja ezt «úgy» ?
249. §. «Ha azt mondjuk, hogy Hunor s Magyar nagy hírben 

állottak, akkor azt a nagy hírt mintegy szép nagy körnek képzeljük, 
melyben Hunor s Magyar benne álltak.* Bizony nem úgy képzeljük; 
külömben is a hírben ilyenkor helyhatározó volna, ba a hírt «szép nagy 
körnek képzeljük, melyben bent állnak*; hasonlóan mintha azt mon
dom : nagy hordóban állottak — hisz ez is szép nagy kör.

Ezt a mondatot: Hunor s Magyar népe nyájakban és lege
lőkben bővelkedett, — következőkép akarja a K. Ny. a tanulókkal meg
értetni: Hunor s Magyar népe mintegy benne volt a sok nyájban és 
legelőben.

252. §. A jó barát osztozik barátja bánatában. Ezt «úgy kell érteni, 
hogy az ember benne van barátja bánatában s ott neki is jut egy rész*.

254. §. Az igaz barátok megosztoznak örömeiken és bajaikon. «Itt -n
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az állapot ragja, mert az osztozás úgy van képzelve, hogy mintegy az 
örömön rajta vannak*.

255. §. Gondolkozik sorsán. E mondatot úgy lehet magyarázni, 
hogy mintegy Borsa fölött van és úgy gondolkodik*. Simonyi itt egy 
jegyzetében elmondja, hogy a csodáikMk valamin helyett tárgygyal is

• mondjuk csodál valamit, segít rajta, szánakozik, sajnálkozik rajta helyett 
segíti, szánja, sajnálja. Ebből is láthatta volna, hogy a valamin és rajta 
kifejezés nem határozó, hanem tárgy.

Lássuk azonban tovább a határozók magyarázatait.
258. §. A falnál is fehérebb lett a királyné. «Itt a -nál rag használa

tát így magyarázhatni: ha a királyné a falnál áll, vagy ha a falnál 
tekintjük és összehasonlítjuk vele, akkor ő a fehérebbik*.

261. §. «Bendegúz keményen harczolt Detrével. — Bendegúz kibékült 
Detrével. Az első mondatban együtt van Bendegúz Detrével, de ellensé
gesen ; a második mondatban már barátságosan vannak együtt*. Igaz, 
hogy ha Pál pofozkodik Péterrelt akkor ők együtt vannak; hanem hogy 
ez volna a pofozkodás főjellege, az mégis kétséges. Különben azt is 
mondjuk; ellenkezik valakivel, tehát val} vei raggal élünk, ámbár vilá
gosan nem együttlétről van szó.

262. §. „K i olajjal bánik, hamar piszkosodik. Xem törődik vele." stb.
•Ha azt mondjuk meg, hogy mivel bánik vagy foglalkozik valaki,

akkor is a -vei ragot használjuk, mert ki mivel bánik, avval együtt kell 
lennie*. Tehát úszással foglalkozom, Sóhajtással foglalkozom, annyit 
tesz, hogy együtt vagyok az úszással, a sóhajtással ?

263. §. «Danaé meg volt elégedve fiával. Szerencsétlen ember, a ki sor
sával elégedetlen, s a ki nem tudja beérni avval, a mije van.

Az első mondat azt jelenti, hogy Danaé meg volt elégedve, ha 
fiával együtt volt. A többit is így kell magyarázni.*

Bizony nem kell, sőt az el6Őt sem. Danaé nemcsak akkor volt 
megelégedve fiával, midőn vele együtt volt, hanem akkor is az lehetett 

. a mondat értelme szerint, midőn fia távol volt tőle. Hátha mondom: 
•Kelet-India meg van elégedve Angliával*, ez annyit tesz, hogy India 
Angliával egy helyen van ? így forgatja ki a Kis Nyelvtan a legegysze
rűbb, a legvilágosabb mondatot értelméből; olyan tartalmat tulajdonít 
neki, a melyre senki se gondol és oly képeket akar velünk elképzeltetni, 
melyek merő képtelenségek.

265. §. Keve vezérlete alatt harczoltak a hunok. A hunok kibékültek 
Detrével, azon föltétel alatt, hogy szövetségesük lesz.

«Vezérlete alatt van az első mondatban, mert mindig úgy képzel
jük, hogy a vezér fölötte áll a seregnek*. Mi inkább a sereg é l é n  kép
zeljük a vezért.

A második mondatot «úgy k e l l  érteni, hogy a k i b é k ü l é s
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f ö l ö t t  á l l  a f ö l t é t e l ,  mert olyan fontos a föltétel, hogy mintegy 
uralkodik a kibékülés fölött*.

így nem csak hogy nem kell, hanem nem is lehet ezt érteni.
Perseusból szép ifjú lett és híres vitéz vált belőle. Eris haragjából nagy 

háború keletkezett.
«Ha azt mondjuk, hogy Perseusból híres vitéz vált, ezt úgy k e l l  

érteni, hogy Perseusban mintegy e l v o l t  r e j t v e  egy nagy vitéz 
(azaz nagy vitézség rejlett benne) s ez a vitéz aztán kivált belőle, meg
jelent, mikor szükség volt reá».

Magyarázzuk Simonyi szerint a második mondatot: Eris haragjá
ból nagy háború keletkezett, ezt tehát Simonyi fentebbi mintája szerint 
úgy kell érteni, hogy a háború Eris haragjában el volt rejtve.

270. §. Úgy futott, hogy kifogyott a lélekzetböl. «Azt mondjuk, hogy 
•kifogyott a lélekzetböl*, mert azelőtt benne volt a lélekzésben, de a 
futás által mintegy kijött belőle*. Tehát az ember van a lélekzetben, és 
nem a lélekzet az emberben ?

271. §. Perseus az álomról gondolkodott. «Ha azt mondjuk, hogy az 
•álomról gondolkodott*, akkor úgy képzeljük, hogy a gondolat mintegy 
az álomról jött Perseushoz, onnan eredett gondolata*.

Ezen magyarázat, ha közelebbről megvizsgáljuk, szintén oly 
ferdítésnek bizonyúl, mint az előbbeniek első pillantásra bizonyultak : 
Ha azt mondom «az álomról gondolkodom*, akkor ha már valami ho
mályos képet kötök ezzel össze, inkább úgy képzelem, hogy a gondo
lat belőlem kihat a tárgyra, a melyről gondolkozom, és nem meg
fordítva.

A 273. §-ban ezt olvassuk: «Ha azt mondjuk, hogy bűntől tiszta, 
ezt úgy is lehet magyarázni, hogy a bűntől távol van s azért tiszta*.

Tehát, ha megint azt mondom: bűntől szennyes, ez a fentebbi 
magyarázat szerint annyi, hogy a bűntől távol van s azért — szennyes ?

284. iHa azt mondjuk hogy valaki valami mesterségre tanít 
bennünket, ez azt jelenti hogy r á  á l l í t  bennünket arra a mesterségre, 
hogy aztán értsük é s u r a l k o d j u n k r a j t a . *

E szerint ivásra tanít =  rá állít az ivásra. 285. §. «Hajlandó a 
dologra, azaz r á h a j 1 i k, föléje hajlik s ez által mutatja, hogy vonzó* 
dik hozzá, nem idegenkedik tőle. — «Ha azt mondjuk valakiről, hogy 
munkára való vagy munkára termett, akkor azt fejezzük ki a véghatáro
zóval, hogy r á  l é p h e t  a munkára és legyőzheti, uralkodhatik rajta. 
Ha azt mondjuk hogy valaki tiszteletre méltó, ezzel azt mondjuk, hogy 
megérdemli, hogy f ö l e m e l j ü k  a r r a  a m a g a s  p o l c z r a ,  melyet 
tiszteletnek nevezünk.*

H átha azt mondom megvetésre méltó? Melyik itt az a <magas 
polcz,* melyre az alanyt állítólag felemeljük ?

Digitized by v ^ o o Q l e



590 RIEDL FRIGYES.

289. *A királg biija örömre változik, azaz megváltozik és fö l j u t  
az örömre, örömre végződik.*

Hogy magyarázza majd Simonyi e mondatot: «A király öröme 
búra változott* ? Feljutott a búra?

«Ha azt mondjuk, örvend a báránykáknak ez azt jelenti, hogy a 
b á r á n y k á k  f e l é  ö r ü l ,  azaz öröme a báránykák felé irányúi.* 

«Valakire rá fognak valami rosszat, azaz mintegy oda fogják és 
rá tartják hogy rá ragadjon és rajta száradjon a rósz hír.*

282. §. «Ha azt mondjuk hogy valami pénzbe kerül, ez tulajdonké
pen annyit tesz, hogy bele megy a pénzbe, azaz hogy n e k i  m e g y  a 
p é n z n e k  és m e g t á m a d j a .  Ép így mondjuk valami dologról, 
hogy sok időbe kerül v. sok időbe telik.*

E szerint «A Kis Nyelvtan nyolczvan krajczárba kerül*, ez annyit 
tenne, hogy a N y e l v t a n  n e k i  m e g y  a n y o l c z v a n  k r a j -  
c z á r n a k  és m e g t á m a d j a !

Félbeszakítom idézeteim sorát: a tudÓ9 szerzó megérdemli, hogy 
az ilyenfajta magyarázatok elemzését abbahagyjuk.

Még ha a nyelvtudomány ki is mutatta volna, hogy azon illető 
kitételek, melyeket Simonyi megmagyarázni akar, valóban oly képek
ből, oly fogalom-associatiókból származnak, mint a minőkből a Kis 
Nyelvtan levezeti: még akkor se volna szabad az I. és H. osztályban az 
ilyen nyelvtörténeti magyarázatokkal élni, mert ezek nagyon ellent
mondanak a mai nyelvérzéknek és rendes gondolatmenetünknek. 
Simonyi fejtegetései azonban a tudomány színe előtt se állnak meg: 
azok a nyelven és észjárásunkon erőszakot tevő szőrszálhatogatások. 
Senki sem képzeli az illető kitétéleket úgy, a mint Simonyi szerint azokat
* képzelni kell *; a Kis Nyelvtan naiv gyermek-olvasójának gondolkodását 
meghamisítja és phantásiáját téves útra tereli. Elmondja: ha ezt és 
ezt mondjuk, akkor ezt így és így kell képzelnünk; a gyermek természe
tesen nem így képzelte, de mostantól fogva erőlködni fog á. la Kis Nyelv
tan gondolkodni és képzelni, hiszen ezt tígy k e l l  képzelnünk* !

Simonyi igen fiatal volt, midőn ezen egészen új módszerrel dolgo
zott és egészen új alapokon nyugvó magyar nyelvtant írta. Tagadhatat
lan, hogy ő nem bírt feladatával. Ha azonban Kis Nyelvtanát új elmé
leteire és új magyarázataira nézve egyaránt sikertelennek tartjuk is, 
még is őt gondolom annak, a kitől — ha most, szélesebb tudományával, 
érettebb elmélettel, nagyobb gonddal és pontossággal hozzálát — való
ban jó iskolai magyar nyelvtant várhatunk. Csakhogy ennek a jó nyelv
tannak egészen új könyvnek kellene lennie, mert eddigi alakjában a Kis 
Nyelvtan iskolákra nézve egyáltalán hasznavehetetlen.

B ie d l  F r ig y e s .
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