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H A Z A I  IRODALOM.

A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. Irta Simonyi 
Zsigmond. I. A mellérendelő kötőszók. Jutalmazott pályamunka. Kiadja 
a magy. tud. Akadémia. Budapest, 1881. X III és 268.

(Vége.)

A munka utolsó harmadában tárgyalt kötőszókon némi sietségnek 
látszik a nyoma. Hiányát leltük ezeknek : majd, beh, nem, mint, melyek 
közül nem és mint csak mellékesen más kötőszók alatt tárgyalvák. Meg
látszik a sietség csak-nak szűk térre szorításán; pedig e kötőszó érde
melt volna a munkában annyi tért mint és, de, hanem és pedig. Megem
lítve csak sajátságaiból három lapon (192—194) egyebet sem találunk 
mint feltételes, korlátoló, folytató és ellenmondó értelmét s az összeté
telek közül csak ezeket: de csak, még is csak, csak hogy. Az ide igtatott 
példák mennyisége pedig szabályok alkotására épen nem elegendő. Ne
vezetesen hiányzik csak eredete és helye, óhajtó, parancsoló, fokozó és 
engedő értelme meg számos összetétele. Hogy e hiányokat némileg pó
toljuk és hogy Petőfinek is a nyelvezetét e szó használatában feltün
tessük, ide iktatjuk c*afc-nak részletesebb tárgyalását.

Valamint más kötőszók úgy csak sem tagadja meg határozói vol
tát, kivált ha szó- s nem mondatkötőnek tekintjük. Mint szókötő a mon
datban bizonyos helyhez van kötve: csak a nyomós szó el ott áll. 587, 4 
Hisz a föld az emberek hazája, | Embereknek csak a föld való ; 604, 19 
Oh csak egy reményt adj; csak egy fény ragyogjon | Honja éjén ; 604, 13 
Csak az árulónak van becse, csak annak, | A. ki szégyenlője Ősei nevének ; 
627, 16 . . . máskor csak a légbe | Röpül tán, most beszéli a szív köze
pébe ; 64, 31 Magadat csak ezután becsüld meg ; 356, 12 csak akkor | Ve
gyem észre, ha mellettem ül; 570, 25 nem szabad már csak egyet sze- 
retnöm. —  Ettől eltérő csak-nak a nyomós szó után tétele, és pedig
1. közvetlenül: 615, 3 . . . tőrdöfés az, a mi | kis redö csak homlokod fö
lött ; 771, 4 Nézz reám szép szemeiddel | Egy perczig csak; 753, 10 Hő 
szivem tied csak; 577, 24 . . .  a tövis cdklandja \ Csak fejemet s nem 
karczolja fel; 649, 6 Alszik-e csak a vitézség benned, | Vagy apáink ha
lálával elhalt ? — 2. egy szó által elválasztva, egy szónak véve a jelzó's 
névszót is ; 620, 27 A madár röpült csak eddig, | Most az ember is röpül; 
549, 22 Gazdájok lelke kicsiny csak; 552, 25 Nem bosszantom a hátát 
nyereggel, | Egy kis csótár van csak rá terítve; 629, 4 Járó kelő ember 
nem is igen akad, | Egyegy látogató megy csak haza felé; 699, 11 S ha 
ébredsz is, annyi időd lesz csak, | Míg nevedet sírkövedre vésed ; 703, 30 
De a magyar hazát védi csak hadunk; 604, 7 És ajkán, a mely most vá
gyakat lehel csak; 643, 16 Egyszer ember csak a magyar; 618, 14 Néha 
száll csak árboczomra | Egyegy síró vészmadár; 755, 27 Más dolga nincs

50*

Digitized by ^ o o q  le



772 VERESSIGNÁCZ.

neki | Asztalneműjét rendezi csak; 787, 24 Messziről nézz csak rá ; —  3. 
a nyomós szótól kettő választja: 584, 27 Előttem állt a legdicsőbb vidék, 
Minőt a festők és a költők | Művészi mámorukban | Teremteni csak képe
sek ; 759, 3 Egy köt engem csak; 530, 30 Az árva ifjút elhagyák | Baráti, 
ismerősei; Te nem tudád csak Őt felejteni; —  4. nyomós szótól három 
választja : 12, 25 Kukoricza Jancsi tán egyedül volt csak | Meg nem hal
lója az elmondott dolognak; 60, 4 Szilaj Pista maga nem alszik csak.

Csak-nak alapjelentése korlátoló, a mit S. is legelői (192) em lit;
6 ez található 1. általános kifejezések után, mint minden: 580, 22 . . . 
mindent eltemet | Boldogságomnak tenger-özöne, | Csak szent oltárodat 
nem önti le ; 728, 8 Mindenkinek barátság, kegyelem, Csak a királyoknak 
nem, soha sem ; 776, 30 Vájjon hová teszem e pénzt? Mindenh'á, csak 
ládámba nem ; 13, 36 Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem! 659, C 
Mind elhagyott, | Csak másod magammal vagyok; 782, 2 Minden komor, 
minden sötét, | Csak két dolog, a mi kis csillámot vét; — és akárki a tán: 
532, 9 Akárkit gondoltál, tudom, csak nem engem; 369, 13 Arcza pirul, 
üarag ez vagy szégyen ? O akármi, csak harag ne légyen! 502, 16 Kérj 
akárhol, csak ne tőlem; — 2. tagadó után : 438, 23 Nem kérem már sze
relmedet, | Csak azt a kis vigasztalást; 594, 12 . . . nem a szive csak a füle 
mozog ; G30,18 Nem volt körüle semmi, semmi fény, | Csak egy fagyott 
nagy harmat reszketett | . . . levelén; 706, 14 Összeesküdtek | Nem a haza 
ellen, csak a király ellen ; 724,22 . .. őszszel a föld | Csak elalszik, mm hal 
meg; 116, 9 Nem érzett, csak gondolkodók ; 64, 13 Pihent ám, de nem pi
hent, csak teste; 100, 37 ... nem érezé azt, | Csak a mások baját; 257, 5 És 
nem nézhetek vidámon | Végig elhagyott hazámon, | Csak mikor részeg va
gyok; 19, 24 Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, | Csak hogy el nem 
veszett a kincscsel élete ; 324,11 De az nem tartozik ide, | Csak hogy. szép 
lyánka volt; 355, 15 Nem reszket, csak. . . egy esetben ; 390, 8 Száraz 
derekad | Majd senki meg nem öleli, | Csak a koporsónak deszkája; 194, 27 
Meg sem állok csak a kancsó | Fenekén; 539, 30 Látok mindent, mi soha 
sem a szemnek, | Csak a sejtésnek látható az éjben ; 593, 28 Föl sem éb
redsz már talán, | Csak a más világon ; 744, 6 Annak sem látszott ki 
csak az egyik széle ; 171, 1 Ma sem volt csak egy forintom ; 64, 10 Meg 
sem állt csak a Bakony közepén; 529, 4 . . . de biz én be se néztem, | 
Csak akkor, hogy már megleltem; 574, 19 Semmi sem jut el hozzánk za
jából, | Csak az a halk tengerféle morgás ; 686, 17 Nincs itt urasága csak 
nz egy magyarnak ; 688, 8 Az a hon többé nincs meg, csak neve | Bolyong 
közöttünk; 705, 7 Nincsen szóm elbeszélni | Nagy hősiségedet, | Csak 
néma áhítattal | Szemléllek tégedet; 114, 7 Nekem nincs senkim a ke
rek világon | Csak nőm és gyermekem ; 335, 4 . . . semmi fény nincs | 
Csak mécsvilágom ; 900, 6 Nincs pihenése | A megeredt árnak, nincsen 
csak a tenger ölében.
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Mindezekben a csak a kivételt tünteti ki, mely az általános taga
dás után egyedül érvényes. Azt lehetne kérdeni, hogy csak mit helyezhet 
kivételbe, ha megelőzőleg minden el van tagadva. A kivételnek csak
ugyan nem volna helye, ha a tagadást általánosnak vennŐk; a tagadó 
mellé mindannyiszor oda kell gondolnánk egy más-1, egy egyeb-et és 
hasonlót, a mi a kivételező csak jogosultságát igazolja, a mint ezt a kö
vetkező példák meg is teszik: 709, 6 Nem hoztam föl magammal mást f 
Csak a mi boldogságot ad; 743, 7 . . . beléje más nem lát | Csak mesz- 
sziről fehér fejével a | Hegyek nagyapja, a vén Eetyezát; 9, 1 Nem kelt 
föl titeket sem más | Majd csak az itéletnapi trombitálás; 15, 31 , . . nem 
is kívánok mást | Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem; 390, 11 
Más nem csókolja csak *a sír férgei; 404, 18 Ott úgy sem okoz mást csak 
gyötrelmeket; 670, 22 . . . nem gondolna | Mással csak mi velünk ; 707,
22 Mást nem tehetek, csak sirathatom; 755, 27 Más dolga nincs neki, 
Asztalneműjét rendezi csak; 786, 11 . . .  e fényes név | Hazánk egén 
csak rövid létü | Futó csillag volt, nem egyéb; 15, 5 Nem látott egyebet 
csak a véres halált; 336, 18 Most már teljességgel nincsen egyéb hátra | 
Csak hogy Fegyveres ur álljon ki a gátra; 137, 21 Nem felelt egyebet erre 
Dezső csak azt, | Hogy satb.; 664, 12 Nem mondalak én egyébnek, | Csak 
az isten remekének ; 702, 24 Nem akar az országgyűlés egyebet, | Csak 
az egyet, hogy katonák legyetek ; 248, 14 Nem tesz föl a lyány magában 
egyebet, | Csak hogy téged, csalfa legény, elfeled; 746, 15 Nem jöttök 
egyébért, | Csak hogy elvegyétek, a mit érdemeltek ; 136, 25 Ne  is men
jünk tovább csak a kert aljáig.

Egy második hasonlóan számos csoportja csak értelmének az el
lentéte* csak: 526, 20 Már, mondok, csak megtekintem ; 565, 22 Hanem 
azért csak megférünk | Valahogy; 565, 29 Azért mi csak elélünk máj' | 
Valahogy; Este majd csak kibékülünk | Valahogy; 286, 21 . . . bort is 
küldtek, | Be savanyu ! De csak kiürítem; 11, 5 A kedvedért, pajtás, hát 
csak már megteszem ; 229, 15 Az igaz, most jobb az állapotom, | Bár a 
legjobbnak ezt sem mondhatom; | Hanem úgy csak állok, hogy satb* 
529, 31 Nyiss ajtót! Számomra csak kinyithatod; 648, 3 Lám, csak jó 
az isten, jót ád ; 692, 2 A mi sok, az csak sok ; 699, 11 Annyi időd lesz 
csak, | Míg nevedet sirkövedre vésed; 27, 28 Védelmezték azok csunyául 
magokat, | De csak mind a három élete megmaradt; 303, 5 Meleg ta
nyát a pásztor csak talál, |Vár ott reá kulacs, bor, tele tál; 513, 20 Ha
nem aztán csak kimászott; 111,5 Lassan, lassan, de csak lefolytak ; 202, 
13 Csak denique mi közöttünk | Sine fi ne folyt a per ; 551, 23 Másik fe
lével a harczot csak ^Könnyebben végig küzdenéd; 138, 5 Végre, a mint 
illett, csak erőt vett magán ; — tagadólag csak nem: 109, 2 Aztán el
tépte, belátván, hogy a | Kerékvágásba csak nem jön bele; 255, 8 Hm 
bizony csak sok nem úgy halad, | A mint kéne; 200, 13 Én részemről
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csak el nem feledem, | Legyen bár Matuzsálem-életem ; 67, 2 Ily bolond 
csak nem leszek; 136, 12 Meg is reggelizett, két font húst bevága; Éh 
gyomorral csak nem kaphat ily munkába ; 217, 10 Gaz szolgáló f csak nem 
nyugszik nyelve ; 239, 22 Zeget-zugot kikutat érte, | De csak nem jön rá, 
hogy hol áll. — Ellentétes értelmének nyomatékosítására járulnak 
csak-hoz a) is: 177, 20 A színész előbb utóbb is | Csak megszökni kény
telen; 75, 14 Végre is csak el kell mondanom; 294, 2 Időnként vala
micske | Ezeknek is csak kell; — b) még : 228, 1 Még úgy csak megjárja ;
— c) mégis: 729, 13 De csak még is leoldozták ; 128, 18 Mert az ember 
még is csak sajnálta; 90, 7 De már ez még is csak czudarság; — taga- 
dólag a) sem: 245, 2 Csak káplár sem voltam, mindig közkatona; 740, 
2 . .. volt sok sírás rívás ; | Héj hanem úgy csak korán se rítt más ; 
Mint satb.; 245, 6 Nem volt reám mérve csak egy büntetés sem ; 591, 15 
E szellemnek arczain | Csak egy vonást sem fejte meg; — b) sincs: Tün- 
dérországban csak bíre sincs a télnek ; 491, 7 Csak egy kis hamvadó su
gár sincs; —  c) nem még: 741, 21 Csak nem fajult el még a székely vér |
— d) még sem : 438, 10 Hát a boldogságról nekem | Még csak álmodni 
sem szabad ? 25, 24 Még csak a varjú sem károgott utána; 28, 2 . . . még 
csak meg sem pihen ; 49, 26 Még csak nyomukra sem akadhaték; 134, 16 
S ezt tőlök még csak rósz néven sem veheted; 213, 11 Még csak hírét sem | 
Hallhatók egymásnak ; 528, 10 . . . anyámhoz még csak hírem sem jött;
—  e) még nem is: 17, 28 János ennyi kincset még csak nem is látott: 230, 
15 De még csak nem U keresett; 778, 4 Az ember még csak nem is alha- 
tik. —  Ehhez legközelebb áll 3. a fokozó értelmű csak, =  még, a német 
noch, a középfoknál: 266, 4 csak nagyobb kínom lett; 646, 22 szomjú
ságom csak jobban éget. — Még emlékeztet erre a használatra 4. a rit
kán előforduló engedő csak, =  ugyan; 547, 5 Eddigi szeszélyedet csak | 
Megbocsátom még, | Más ennyit sem tűrne; 690, 1 Közönséges napok- 
kan csak megáll | Más is helyén, | De majd ha satb.

Egy sajátságos csak-ot szolgáltat 5. az idői, ~  a német erst: 219, 
19 . . .  ott várt csak | Az üdvök üdve ránk; 239, 17 Csak késő este ér* 
kezett meg ; 417, 21 Most kezdem én csak még ismerni | Az én szivemet; 
694, 1 Ez ám csak a század, | Ezek a legények; 717,3 Még csak alig hogy 
üdvözöltelek. —  Közel áll ehez 6. az elbeszélő : 7, 5 Jancsi csak ballagott 
sötét árnyékával; 61, 21 A kis lyány a hálót csak kötötte ; 194, 21 Eh 
de én itt egyre másra | Mint malom | Csak darálok, csak darálok; 272,13 
Csak hull, csak hull könny és csillag; 430, 20 Fülemile csak dalolgat; 
581, 21 Csak ment, csak ment; 617, 17 Én eveztem, csak eveztem; 623,1 
Csak jön, csak jön, halk lépést tart; 651,27 . . .az országgyűlés ott fenn | 
Csak beszélt nagy sikereden.

Már az utóbbi esetekben láthattuk, hogy csak sorakozik a mondat 
állítmányához. Még szorosabb e csatlakozás a következőkben, midőn
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igéje foglalás. Legelői említeni való I. a parancsoló csak, a foglaló jelen 
egyes 2. személyével: 304, 5 csak add; 724, 14 csak aludjál; 490* 16 csak 
dalolj; 652, 22 csak emeld ; 232, 21 és 571, 11 csak eredj; 55,42 csak 
meg ne halj; 729,8 csak kíméld meg; 652,22 csak mozdítsd meg; 115,29 
csak mutasd; 705,26 csak sóhajts; 353,13 csak szeress; 705,26 csak szol
gálj ; 27, 15 csak vigy el; 772,26 csak viríts; 9, 19 csak viseld ; — az egyes
3. személyével: 418, 13 csak hadd födözzön ; 219, 17 csak hozza ; 342,
7 csak siessen ; 210, 6 csak hadd zúgjon ; — a többes 2. személyével: 
241, 18 csak öljetek meg; 113, 30 csak várjatok; — a többes 3. szemé
lyével : 294. 6 csak élősködjenek ; —  az ige mögött az egyes 2. személyével: 
464, 1 fitogtasd csak; 135, 31 gondold meg csak; 780, 22 gondolkozzál 
csak; 578, 3 maradj csak; 183, 6 nézd meg csak; 46,43 ragyogj csak; 562, 
13 várj csak: — az egyes 3. személyével: 20, 80 beszéljen csak: 21, 21> 
bizza csak rám; 91,15 emelje csak föl; 778, 8 kapaszkodjék csak föl; 342, 
2 látogassa meg csak: 21, 13 mondja meg csak; — a többes 1. személyé
vel : 44 30jerünk csak; 89,35 nézzük csak ; 22, 16 várjunk csak; — a töb* 
bes 2. személyével: 319. 19 eredjetek csak; 74, 26hagyjátok csak; 420, 4 
kérdezzétek meg csak; 307, 9 mardoesatok csak; 17, 20 várjatok csak; 17,
17 várakozzatok csak; — az ige elhalgatásával: 598, 1 csak előre; 43, 29 
csak talpra. Nem egészen ide való az egyes első személyével e két eset: 
262, 9 Azt mondja, hogy csak várjak egy kicsit; 125, 1 De hol is kezd
jem csak, hogy megérthessük egymást ? — Simonyi is említi a parancsoló 
csak-ot, csakhogy egy kalap alatt a fennemlített elbeszélővel. — Legkö
zelebb áll eliez 11. az óhajtó csak, =  vajha: 446, 23 Csak szólna már, 
csak szólna már; | A  csatajelt, a csatajelt | Zajongó lelkem alig várja; 
449, 7 Csak azt tudhatnám hogy stb.; — a foglaló jelenével is: 680, 14 
Hol vagytok ti régi játszó társak ? Közületek csak egyet is lássak ! — 
Rokon értelmű a parancsoló csak-k&l III. a feltételes csak, =  a latin 
dum modo, mely amattól annyiban külömbözik, hogy a feltételes csak 
maga mellé egy második mondatot követel, a mely a feltétel utórészét 
képviseli. A feltételt rejtő csak-o b  mondat igéje 1. foglaló jelen, utórésze 
pedig a) jelentő jövő : 56, 36 Szeretni foglak, szolgálód leszek, | Csak 
ments meg engem féljem gyilkosától, | Csak e sátán ellen légy paizsom ; 
23, 10 Csak ne bánts minket is, jobbágyaid leszünk; — b) jelentő jelen 
és majd ; 22, 16 Majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinység; 247, 24 
így élünk majd boldogan | A mulatságoknak, | így bíz’, édes szüléim, | 
Gazdagodjam meg csak; — c) puszta jelentő jelen: 229, 19 Jöjjünk csak 
mi össze, fenn az égben | Örömkönnyeket sír Csokonai; 342, 17 De le
gyünk csak egy kis türelemmel, | még talán, talán segíthetek ; 355, 4 
Nem bánom, ha senkinek sem tetszik, | Csak neked tessék; 247, 2 gaz
dagodjam meg csak, | Akkor tudom, Istenem, | Nem panaszkodnak; — 
d) foglaló jelen: 550, 14 . . .  a bozót hadd tépje sövényét, | Csak szaba
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dón járjon, csak kergethesse tüzében | A sivatag viharát; 221, 27 Sétára, 
hát, csak el ne csípjen | Valamelyik hitelezőm, —  csak helyett csakhogy r 
304, 19 8 nem bánom, a sors bármit ad, | Legyen örök éj létemr 
csakhogy | Örökké lássam holdamat; 352, 8 Harmat leszek, ha te- 
napsngár vagy, | Csakhogy lényeink egyesüljenek; 501, 19 Színészek 
jöttek, s elhatározóm, | Közéjök állni és elmenni vélök, | Csakhogy 
szabad, hogy független legyek. Ez utóbbi mondatban az igenév ( ál hu 
elmenni) rejti a jövó értelmű jelentó jelent. — A csak-os mondat igéje 
foglaló félmult, utórésze pedig a) jelentő jelen és majd: 675, 15 Csak 
volna harcz, csak öntenék már | Vérünket, bár csak öntenék, | Majd 
meglátjátok, holt részeg lesz stb.; b) foglaló félmult: 192, 16 Mit 
bánnám én, | Csak belém szeretne; 240, 4 Volnék bár sivatag, bns 
szigete | A tenger közepének, | Csak tégedet ne ismernélek; 90, 6 
Tudnám csak, vissza is vinném; 198, 1 Elvennélek én, csak adnának 7 
721, 5 Csak már ne volna ily borús, | Ilyen sötét felhős az ég, | Hajolva 
ablakom fölé | Talán egy kissé elmerengnék; 99, 6 S tudnám csak mind 
azt, a mit érezek, | Úgy, a mint érezem, kimondani, | Föllázadnának mil
liók velem. — Csekély változással lehet a csak-os mondat igéje foglaló 
régmúlt 8 utórésze foglaló félmult: 117,9 Békén tűrném ez óriási ter
het, | Csak elbúcsúztam volna tőle, csak | Egy szót mondhattam volna 
még neki.

Csak összetételei három nagycsoportra oszlanak, és itt megint 
fontos szerepet játszik csak helye. Egyebet jelent csak ugyan és egyebet 
ugyan csak, hasonlóan külömbözők nem csak és csak nem, csak a ki és a ki 
csak, csak a hogy és a hogy csak. A ka fél éket a feltételes mondatokhoz
utasítva e csoportokon kívül hagyjuk; hasonlóan lenne bár csak a maga 
helyén ( bár alatt) felemlítve. Az összetétel egyik részéről elnevezve csak
I. határozás, mint csak hamar: 705, 14 . . . a vendégből csak hamar 
gazda lett; 706, 4 Csak hamarkihítták a börtönből őket; — egyszer csak: 
187, 3 Egyszer csak azt hallja, hogy satb.; — egyszer nélkül is : 347, 15 
S míg egymást martuk szennyes konczokért, | Azt vettük észre csak, 
hogy satb.; — egyedül csak: 724,24 Nem engem illet az, | Egyedül csak té
ged ; — csupán csak: 133, 15 . . .' keresztülfürkésztem | Csupán csak e 
miatt; 552, 8 Hová csupán csak fénymázas czipőkben | Lehet bejárni; 
585, 32 Csupán csak a táj és az ég mosolygott: v. ö. 60, 4 Szilaj Pista 
maga nem alszik csak; 12, 25 . . . tán egy maga volt csak | Meg nem hal
lója az elmondott dolognak ; — csak nem, =  majd nem, a német beinahe: 
25, 9 Már csak nem egészen nap volt a vidéken ; 353, 11 Néha még is 
csak nem azt óhajtom; — H. a mutatós csak, ilyenek: csak úgy, =  a német 
nur so: 24, 2 János vitéz csak úgy tapogatta vállát; 229, 4 Nem, én csak 
úgy csendesen vigadok; 569, 26 Vagy már nem is látom őket, | Csak 
úgy képzelem talán; 687, 16 . . . nem lehetett] Tudni, csak ugg rémlett;
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708, 3 Ott a város csak úgy rémlik, | Mint a múlt; 740, 17 A mit szó
lott, azt csak úgy magában | Mormogta el; — csak agy, =  amúgy, a né
met fórmlich: 25, 5 A sok vén szipirtyó ben csak úgy hemzsegett; 132,
23 A melyből minden rósz csak úgy dúl szerteszét; 133, 24 . . . csak uyy 
recseg a zöld asztal; 134, 8 . . .  a dereka is csak úgy ropog bele; 215r
18 Csak úgy hízik tőlök a képzelet; 430, 19 Záporeső csak úgy szakad; 
490, 18 Fehér keble csak úgy dagad; 514, 9 Csak úgy líg-lóg derekán ru
hája ; v. ö. még 293, 10; 56G, 1; 595, 4; 726, 12; 782, 10; úgy nélkül is : 
517, 6 A szabadság zászlaja volt a szentjei, | Osa/c játszott a viaskodó 
szelekkel; — csak ugyan, =  valóban, a német fiiricahr: 18, 26 Csak 
ugyan szél támadt, még pedig nem gyönge; 210, 15 Csak ugyan meg
akarsz ölni hát ? 703,18 De már abból csak ugyan nem lesz semmi; v. ö. 
még 16, 9 ; 228, 10 ; 257, 7 ; 523, 5; 532. 4 ; — ugyan csak, =  nagyon 
is, a német tüchtig, stark: 13, 31 A rendbe szedett nép ugyan csak meg- 
állott; 16, 24 Ugyan csak járták a káromlások; 125, 5 Héj pedig ugyan 
csak járta az ütközet; 637, 13 De még a csárdák is ugyan csak 
hallgatnak; v. ö. még 504, 9. — Meglehetős számos. Hl. a visszakozás csak 
csoportja Petőfynél; ilyenek: a hogy csak, a hová csak, a mint csak, a meny
nyi csak, a merre csak, miy csak, mikor csak, mintha csak; továbbá a ki csak, a 
mi csak* Készletezését mindezeknek S. alkalmasint a II. rész számára 
szánta ; csupán csak hogy-nak jutott a szerencse az első részben érin
tetnie, csak hogy mily felületesen! Egyedül csak hoqy oly jelentékeny, 
hogy csak -tói külön szakítását érdemelte volna. Míg csak hol szókötőnek, 
hol mondatkötőnek mutatkozott, csak hogy csak mondatot vezet be. Már 
láttuk példáját csak hogy-n&k a feltételes csak rovata alatt. Legelterjed
tebb a fbagyar de vagy a német aber jelentésű, megszorító csakhogy, mind 
jelentő móddal: 594, 23 . . . dala hallatára | Keblemet megtölti a gyö
nyörnek álja, | Csak hogy, csak hogy a mig jön egy ilyen dalnok, | Addig 
hány keserves nyávogást nem hallok; 615,11 Jót kívánok én is néked, | 
Ez természetes dolog, | Csak hogy a jó annyiféle, | Hogy alig választ
hatok ; 126, 7 . . . nyomot hagyának | Magok után hosszan, | Csak 
hogy nem fehér volt e nyom mint az égi, | De sötétpiros; 25, 10 
De ki tudná sorra mind előszámlálni ? Csak hogy János mindjárt át 
kezdette látni satb.; v. ö. még 19, 35; 67, 32; 89, 3; 134, 1; 
230, 5 ; 231, 21; 256, 10; 319, 16 ; 336, 5 ; 349, 15 ; 436, 19 ; 497, 
12; 597, 13. — A korlátoló csak-r& emlékeztet: 5, 13 Akárhová lett az, 
csak hogy már oda van ; 770,26 Tettetés-e vagy belösztön, | Vagy akármi 
más, Csák hogy a halottra könnyet | Ejteni szokás. — Az említett majd 
nem értelmű egyszerű csak nem helyett: 19, 25 A pitvarajtónál be resz
ketett keze, | S mellében csak hogy el nem állt lélekzete ; 49, 22 Jó, hogy 
meg nem látták nagy meglepetését, | Mely miatt a lóról csak hogy le nem 
bukott; 744,.22 . . , szegény szivem csak hogy nem reped meg; 747, 21
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Rongyos vagyok mint az ágrul szakadt, csak hogy | Mezítláb nem járok. 
-— Sajátságosak még ezek : 73, 13 Csak hogy itt vagyok végtére; 597, 13 
■Csak hogy elhalt.

Csak-nak ikertestvére csupán, ritkább a csak-nál, pl. korlátolólag: 
19, 26 Nem látott mást, csupán egy griffmadárfészket; 536, 5 Mert nem 
maradt több, | Csupán hét árva gyermeke; 771, 25 Nem zengem ón a bort, 
■csupán | Torkomba öntöm ezután;— utántételben is: 316,10 De ez 
nagyon régen halt már meg, | Az ujabb kornak nemzedéke | Ismerte ezt 
■csupán híréből. — Rendes használatban a tetézett értelem kikerülése vé
gett az egyik ikertestvér száműzve van ; azonban együtt is találtuk as 
•említett példákban : 133, 15; 552, 8; 585, 32.

Bírálatom elején csak e három kötőszó megbeszélését ígértem. De 
nem tehetem, hogy végül az úgyis rövidre (257—259) szabott magya
rázó kötőszók tárgyalásáról nehány szót ne koczkáztassak.

A magyarázó kötőszók közt hogy hiányát leljük mirt-nek, már 
elmondottuk. — Magyarázatunkat mi csak ezekkel jelöljük: mert, 
tudniillik, ugyan ü  (de nem úgy is) és azaz. Azt vártuk volna, hogy e 
kötőszók használatáról lesz a szó. A helyett elbeszéli S. és kelleténél 
több példákban fejtegeti, hogy magyarázat és indokolás más kötőszók
kal bevezetett mondatokban is lapganghat. Ilyen mondat-szerkezetben 
mint (258): «siess, máskép elkésel,* tekinthető «máskép elkésel* a meg
előző felszólítás okának, csak hogy nincs magyarázó kötővel kapcsolva 
az előbbihez. A magyar így is mondhatta volna : «siess, mert máskép 
-elkésel.* Á beszélő mintegy követeli tőlünk, hogy a mert tel bevezetett 
mondatot a sietés magyarázatának tekintsük. Ebben a mondatban (u. ott) 
is: • elvittük a tánczba, hadd legyen öröme* a hadd-al bevezetett czél- 
zatból ugyan kiolvasható a tánczbavitel oka is, de a foglalós mondat 
mindig csak czélzatos mondat lesz. Úgy a hogy S. bánik el e fejezetben 
•a magyarázó mondatokkal, minden mondat és minden kötőszó magyará
zóvá lesz. Pl. e mondatokba: 1 .h a  eső esik, sáros lesz, 2. eső esik és 
sáros lesz, 3. azért esik, hogy sáros legyen, 4. addig esik, a míg sáros 
lesz, az «e8Ő esik* magyarázatát rejti a «sáros lesz* gondotatának. 
Ezek után bátran mondhatná Simonyi, hogy a feltételes (ha), kapcsolt 
{és), czélzatos (hogy) és határvető (a míg) mondatok és kötőszók mind 
magyarázók. Ilyen eljárás felforgatással fenyegeti a szokásos nyelv- és 

•észtani fogalmakat.
Irálya többnyire világos, némelykor a szabatosság kárára bőséges. 

Magyartalanságoknak a következőket tekintjük: 122 az ellenmondás kötő
szava, e helyett: kötőszója vagy csak kötője; 14 szokatlan e két képzés 
is : kötoszósan és kötoszótlan, e helyett: kötőszóval és kötőszó nélkül, vagy 
kötve ée kötetlen ; 5 elrövidül helyett szokottabb megrövidül vagy csak rö- 
síidül; 211 t A megengedést sokféleképen kifejezhetjük* csalf így jó; *sok
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féleképen fejezhetjük ki* ; 166 «ezek bizonyítják, mennyire egy kötőszóvá 
forrott, már össze régibb nyelvünkben ez* magyar érzékem szerint így 
Írtam volna: mennyire forrott ez ( össze nélkül) már régibb nyelvünkben 
egy szóvá (nem kötőszóvá). Sajtóhibákul csak ezeket találtuk: 119,35 
jslöli; 160, 23 táégy; 164, 1 gondolav; 226, 32 Tanuimány.

V eress I.

Ú j magyartalanságok betűrendben. Egyszersmind helyes magyarságra 
vezérlő nyelvkalauz. Irta Füredi (Führer) Ignácz. Budapest, 1882.

A régi magyartalanságokról írt bírálatunkban1) megmondottuk, 
hogy a nyelvőrzés nem Führernek való munka. Igyekeztünk akkor bizo
nyítani, hogy se készültsége, se kellő ügyessége nincs hozzá. Megbecsülve 
a jó czélért való buzgólkodást komolyan, s úgy hisszük elég nyugodtan 
meg elfogulatlanul figyelmeztettük füzetének hibáira és fogyatkozásaira. 
Az Űj Magyartalanságok szerzőjével, tartunk tőle, nem tehetjük majd 
így. A ki ilyesmit képes kinyomatni, az már nem is komolyan számba 
Tehető iró; a ki minden lapon ellent mond magának, a ki maga él olyan 
szókkal meg kifejezésekkel, melyeket csak az imént rótt meg, a ki majd 
hivatkozik tekintélyekre meg classicus írókra, majd megtámadja őket, 
-a ki a nyelvigazítás révén világnak bocsátja dühét a Függetlenség, Is- 
tóczy meg az antiszemiták ellen, világnak bocsátja minden sületlen öt
letét, a ki a helyes magyarsággal, melyre másokat vezérelni akar, maga 
sincs tisztában, az talán nem érdemli meg a bíráló gáncsot sem. Vagy 
komolyan szóba álljunk az olyan orthologussal, a ki hirdeti, hogy lövölde, 
irály, fészerö, méltány stb. helyesek, hogy kezelése valaminek, nélkülözni 
valamit, a *ha-űgy* féle mondatszerkezetek, az * azon-ezen* mint mu
tató névmás (nem csupán ugyanaz, -ez értelmében) stb. magyarosak, de 
megtámad olyanokat, mint szózat, megbünhödte, fehér («jobb fejér*), 
sebesült (mert annyit jelenthet, mint sebesedik, gyorsul), elvesztette, 
fivérét (még ma is úgy értjük: megölte ?) stb. vagy az olyan nyelvész
szel, a ki szerint tvóny ép úgy jelenthet vénséget (v. ö. tény sic!) 
mint receptet*, a ki nem meri eldönteni, hogy tételezi föl hibás-e e h. 

„föltételezi (másutt *feltételezve megbotránkoztató hiba*), de biztosan 
állítja, hogy a lövöldét helyesen képezték a lövöldöz igéből (de már a 
csapdát, ebben «egércsapda* helytelenül a csapdos-ból), a ki «szük
séges és nem hibás* új szóknak mondja a Jivér-t meg nővér-1 (mintha 
nem volna elég bátya, öcsé, néne, fitestvér, húga, nőtestvér, és nem 
hamis az analógia a testvér-re); az olyan nyelvigazítóval, a ki maga 
sem tud magyarul, és előszavában így ír: mielőtt e könyvecskémetván-

x) L. Phil. Közi. 1881. 304. 1.

Digitized by v ^ . o o Q l e



780 BARTOS F.

dor-útjára bocsátom, szükségesnek vélem, azt pár sornyi útlevéllel ellátni 
(a 6. lapon pedig megtámadja az «ellát* szót), vagy «most ellenben 
zárjel közt tettem ki a nevét*, «a magyarságot illetőleg bízvást állíthatni, 
hogy az valamennyi lapunkban egyformán németes>, és «majdnem 
minden lapnak egy-két társmunkása a legzamatosabb magyarsággal 
írnak*.

De restelljük a példák szaporítását. Az egész füzeten végig bosz- 
szánt e tudatlanság. Nem hisszük, hogy józan ember, a ki csak valamit 
ért a dologhoz, undor nélkül olvashatná; nem is említve a gyerekes 
.élczeléseket, melyek e tudatlanságot tarkítják (délibábos nyelvészek, 
áib-dáb igék, labancz magyarság, csehül van, auch e schöne Gegend, 
gyász magyarkák stb.); az írói viszketeg rémes példája ez, melyben el
mondva minden, a mit szerzője csak tud,' és sok egyébb, *  mit nem 
.tud; elmondva ízlés, ildomosság nélkül. Voltaképen csak ijesztő példá
nak említhető e helyen, hol derekas férfi-munkáról szokott a szó folyni. 
Igazi bírálatot nem lehet, nem is érdemes róla írni.

B abtos F.

K Ü L F Ö L D I  IRODALOM.

Terentiana. Quaestiones oum specimine lexici. Scripsit doctor Edmundus 
Hulder. Bécs 1882, 8-r. 47 oldal.

A Terentius-féle kiadásokban mutatkozó ismételt ingadozások 
(különösen orthographia dolgában) arra indították e kis munka szerző
jét, hogy az összes lectiók alapján álló szótárt készítsen. E kéziratban 
lévő szótárból közöl a munka egy mutatványt ( A — Acuo), azonkívül 
pedig több kisebb tanulmányt is összefoglal, melyek a Terentiussal 
való foglalkozás gyümölcsei. Ide számítandó több conjectura, az «-eel 
végződő görög szavak vocativusának megbeszélése, a Terentiusnál elő
forduló görög szók teljes lajstroma és végül a terentiusi homoeoteleuták 
jegyzéke. Ez alább részletesebben megbeszélendő tanulmányok meg
választásából kitűnik, hogy azok átlag szövegkritika czéljából ké
szültek.

A conjecturák sorát az Eunuchus 267 v.-nek emendatiója nyitja 
meg. Hauler ezt a verset következőleg irja: «sed parmenonem ante 
ostium hűius stare tristem videó» (vulg. ante ostium Thffldis). Második 
conjecturája a Phormio 863-ik sorában van, melynek szövege a vul- 
gátában következőleg hangzik: Pöne adprehendis pallio, a mit H. repre- 
(he)ndis'Xe változtat, a mi valószínűnek is látszik, ha eszünkbe 
vesszük, hogy a Bembinusban is az első kéz ezt a lectiót támogatja.
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