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példa is van és ezekre az index mindig utalna. Alig hiszszük, hogy a Szó
tár olvasói közt volna olyan, a ki nem venné szívesen valamely szó meg
rovása mellett mindjárt a nyelvtani szabályt, okadatolás meg útmutatás 
gyanánt, és ezért sajnáljuk, hogy Vutkovich az ilyeneket kelleténél 
gyérebben adja.

De e pár megjegyzésünket inkább egy harmadik kiadás remé
nyében tettük, mintsem e másodiknak elítélése végett. Magyarosodásunk 
érdekében minél nagyobb elterjedését kívánnék, mert senki se fogja 
okulás nélkül forgatni e Kisded Szótárt.

B a &t o s  F.

Görög mondattan. A gymnasiumok felső osztályai számára írta dr. Pecz 
Vilmos, gymn. tanár. Budapest, 1883. Eggenberger. Ára 80 kr.

Hogy a mondattant mondattani alapon kell tanítani, olyan elv, 
melyet mind a tudomány, mind a pedagógia szempontjából ma már 
nagyon sokan helyesnek ismernek el. A legtermészetesebb lévén egy* 
ezersmind a legjogosultabb is, s így nem csoda, ha ez új felfogás 
napról-napra mindinkább utat tör magának. Tudvalevőleg most már 
három ily alapon készült mondattan áll rendelkezésünkre, Simonyi 
magyar, Bartal-Malmosi latin s Pecznek nem rég megjelent görög 
mondattana.

Ha e három könyvet összehasonlításunk tárgyává tesszük, 
megelégedéssel azt vesszük észre, hogy Simonyi és Bartal-Malmosi 
mind az anyag beosztásában, mind a terminologiában csaknem tökéle
tesen megegyeznek. Kisebb eltérések észlelhetők ugyan nálok is, neve
zetesen a határozókról és a mellékmondatokról szóló tanban. És már 
€ különbség is, ha nem is mélyreható, a tanításnál némileg zavarólag 
hat, a tanuló kénytelen lévén, a mit az egyik órában megtanult, a má
sikban módosítani. A magyar órában pl. a határozók négy főosztályá
val ismerkedett meg, míg Bartal-Malmosi könyvében a határozók há
rom főcsoportjával találkozik, s az egyes határozók más sorrendben 
követik egymást, mint Simonyinál. A magyar nyelv tanárától pl. azt 
hallotta, hogy a különbözést jelentő igékhez -tói -tői raggal képezett 
eredethatározó csatlakozik, míg a latin mondattan a megfelelő latin 
ablativnst az igazi hely határozók közé sorozza.

Nagyobb bajt okozhat azonban majd a Pecz-féle görög mon
dattan. Ez sok tekintetben annyira elüt két előzőjétől, hogy szerzője 
jónak látta egy 11 lapra terjedő bevezetésben mindenekelőtt azon ala
pot tárgyalni, melyen a görög mondattant feldolgozta; sőt könyve elő
szavában eljárásáról részletesebb számadást is igér. A tanuló tehát, ki 
e mondattant használni fogja, bolygassa fel újra ismeretkörét, még 
pedig ez egyszer gyökeres módon. Hosszabb és behatóbb előtanulmány
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66 gyakorlás nélkül azon módot, melyen Pecz a mondatot tárgyalja, 
egyáltalán meg sem fogja érteni. Simonyi és Bartal-Malmosi könyvei 
pl. hozzá szoktatták, hogy az idők és módok fejtegetését az egyszerű 
mondat állítmányánál keresse; Pecznél csak a jelentés- és használattan
ban találhat erre nézve felvilágosítást, a módok használatára nézve 
pedig még különösen a mondattan ama fejezetében, melynek czím e:
• Az állítás módja szempontjából jellemzetes mondatok*, s mely egé
szen új szempontból kiindulva, e tekintetben a fő- és mellékmondattal 
egy füst alatt iparkodik elbánni. Simonyi és Bartal-Malmosi nyomán 
a tanuló helyhatározó, eredethatározó, állapothatározó, véghatározó 
mellékmondatokat is különböztet meg, míg Pecznél azt olvassa, hogy 
ilyféle mellékmondatok nem csak a görögben nem, de más nyelvben 
sem léteznek. A feltételes és megengedő mellékmondatok Simonyinál 
az állapothatározó, Pecznél a módhatározó mondatok alfajait képezik. 
A mellérendelt mondatok Simonyi-Bartal-Malmosi szerint lehetnek 
kapcsoltak, szétválasztók, ellentétesek, magyarázók, következtetők, 
Pecz szerint kapcsolatlanok, kapcsolatosak, elválasztottak, ellentétesek, 
megengedők, következtetők, magyarázatosak. Bartal-Malmosi után a 
tanuló az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t mondatrészeknek tekinti, attri< 
butum prffldicativumot vagy meghatározó jelzőt ismer, hová a 
te scribentem»-féle szólásokban a participiumot is számítja. Pecz szerint 
az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t tárgyi vagy alanyi mellékmondatoknak 
kell tartania, hol az accusativns az alany esete. A meghatározó jelzőt 
ezentúl magyarázó jelzőnek, attribútum interpretativumnak fogja ne
vezni, a tvideo te sciibentem*-féle szólásokat pedig accus. cum partiéi- 
pio-nak. Az emere, vendere, dignus stb. mellett álló abl. pretii, az abla- 
tivus frui mellett B. M. szerint módhatározók, Pecz szerint a megfelelő 
görög genitivussal együtt eredethatározók. A genitivus plenus, memor, 
perüus stb. mellett B. M. szerint főnévi jelző, Pecz szerint eredetha* 
tározó. Az abl. sociativust B. M. az igazi állapothatározók közé szá
mítja, Pecz a megfelelő görög dativussal együtt a módhatározók közé; 
S így az ellentétes dolgok hosszú sorát lehetne összeállítani. Látszik, 
hogy a kiadói értesítés, mely szerint Pecz mondattana szerkezetében 
teljesen megfelel a Bar tál-Maim ősi-féle kisebb és nagyobb mondatta- 
noknak, nem épen jogosult.

Megengedve már most, hogy Pecz felfogása és eljárása sok tekin
tetben elsőséget érdemel a Simonyié és Bartal-Malmosié fölött, mégis 
ki kell jelentenem, hogy egymástól annyira elütő mondattanok, minő 
egyrészről a Simonyié és Bartal-Malmosié, másrészről a Peczé, az isko
lában egymás mellett alig férhetnek meg. Pedagógiai hiba volna azt 
kívánni a tanulótól, hogy a mit a latin órában helyesnek talált, a 
görögben helytelennek ismerje el és megfordítva. És épen egy görög
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mondattannak, melyet az idő rövidsége miatt rendszeresen nem lehet 
átvenni, lehetőleg még a legkisebb részletekben is a latin mondat
tannal meg kell egyeznie. Itt nem marad egyéb hátra, mint hogy 
vagy Simonyi-Bartal-Malmosi közeledjenek Pecz felé, vagy Pecz ő hoz- 
zájok. Legczélszérübb volna, ha a három szerző mindegyike könyvét 
közös és újból revideált alapra fektetné, a czélszerüt egymástól elsa
játítva. Mert tagadhatatlan, hogy mind Simonyi és Bartal-Malmosi, 
mind Pecz könyve számos jelességgel ékeskedik. Simonyi, de kü
lönösen Bartal-Malmosi úgy intézik a dolgot, hogy a tanulásnál egy
máshoz tartozó lehetőleg együtt is legyen. Pecz ellenben itt-ott 
feledni látszik, hogy a tudomány merev elve a pedagógia és didak
tika előtt nem mindig állja meg helyét. Jelszava úgy látszik: rend
szeresség minden áron, és ezen elvet nem egyszer túlhajtva, nem 
retten vissza attól, hogy a tudósnak tekintetet nem ismerő szigorával 
a tanulásnál egymáshoz tartozót feldarabolja és az egyes részeket oda 
helyezze, hová ugyan a tudományos rendszer, de nem a helyes iskolai 
methodus kívánja. Pecz művét használva, az ember a sok «lásd»-tói 
valóban idegessé lehet. így pl. ott, hol az állítás módjára nézve követ
keztető mondatokról van szó, ezek olvashatók : «A következtető mellék
mondatok kifejezője az igeidő (1. a 74. §-t), a kötőszó (1. a 96. §-t) és 
az állítási módot kifejező szócska (1. a 97. §-t). A 74-ik §-ban a futurum 
indicativi-t találjuk említve, a 96-ban &»te, »•»?, a 97-ben <•>;, őif 
szócskákat. Ezért ugyan kár volt az olvasót fárasztani; hiszen e ne
hány szót szerző mindjárt a §-ba is felvehette volna. S így megy a dolog 
lapról lapra.

Mi következik az elmondottakból ? Mindenesetre, hogy a syntaxis- 
nak mondattani alapon való tárgyalási módja még nem áll elég szi
lárd alapon, és hogy több megállapodásra van itt szükség. Ezt csak úgy 
érhetjük el, ha pedagógiai folyóiratainkban egyrŐl-másról methodikus 
discussiókat folytatnánk, a mi, sajnos, eddig nem történt, így pl. a mon
dattani anyag legez élszer übb beosztásáról vagy arról, micsoda kategó
riákba lehetne egynémely vitás dolgot (különösen a határozóknál) 
legczélszerübben elhelyezni. Csak egyet akarok röviden említeni. Min
denki, a ki a syntaxist mondattani alapon tanította, igazat fog adni 
abban, hogy a határozók tana az eddigi tárgyalási módnak Achilles- 
sarka. Lényegileg egymáshoz tartozó és egy és ugyanazon alapelv sze
rint képezett részek egymástól elszakíttatnak, és nehezen nyerhetni 
áttekintést akár az egyes esetek főbb jelentéséről és alkalmazásáról, 
akár a prepositiók használatáról. De ha arra határoznék el magunkat, 
hogy a határozókat másodfokú rokonságuk szempontjából a honnan 9 
hol ? és hová ? csoport szerint tárgyaljuk, akkor azt hiszem a bajon 
segítve lesz. E szerint tehát egy görög mondattanban körülbelül ezek
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állnának: «A honnan? csoporthoz tartoznak a helyhatározók a honnan ? 
kérdésre, az eredethatározók, az okhatározók, végre az időhatározók mi
óta ? kérdésre stb.. . E csoportbeli határozók kifejezője a határozó, a 
genitivus és a praepositió genitivussal. Hely- és eredethatározót fejez ki 
a genitivus:.! ) az elválasztást és eltávolítást jelentó igéknél stb... E re
det* és okhatározót fejez ki a genitivns: 1. a kárhoztatást és vádlást 
jelentő igéknél stb. . . Tisztán eredethatározót fejez ki a genitivus 1) 
stb..; tisztán okhatározót fejez ki a genitivus 1. stb. Idöhatározót m i
óta ? kérdésre a genitivus nem fejez ki. — A honnan ? csoportbeli hatá
rozók képzésére szolgáló pr»positiók közül képez 1 . £x helyhatározót 
pl., eredethatározót pl., okhatározót pl., időhatározót pl. stb. atb.»

Nézzük már most, hogy Pecz újításai közül mit tartunk czél- 
szerűnek. A mondatoknak az állítási mód szempontjából való fejtege
tése nagyon figyelemre méltó. Csakhogy a 11 (kérdő), 12 (állító) és 
13 (tagadó) kategóriát vagyis a b) csoportot törülni szeretném. Mert 
míg a többi kategóriák már az igemód, illetőleg igeidő által (prseteri- 
tum ind. és futur. indic. által, melyek e szerint mégis mintegy a modns 
szerepével bírnak; Pecz Gerth, Koppin és Wilhelmi elméletét követve, 
a praBteritum ind.-ra nézve elejtette a «modus irreális* szokásos elne
vezést) jellemeztetnek, a fent említett hárommal nem úgy áll a dolog. 
Körülbelül ilyenformán lehetne: «A mondat az állítás módjára nézve 
lehet: 1. jelentő (értesítő vagy kérdő alakban); 2. feltételező (ért. v. 
kérdő alakban) stb. . . .  Az állítási módot kifejező szócskákat kár volt 
a jelentés- és használattanban rendszeresen összeállítani, a minek ott 
senki hasznát nem veszi. Jobb lett volna mindegyiket a maga helyén 
az egyes kategóriáknál beosztani. Ez sok keresgéléstől megkímélte 
volna az olvasót. Az «állítás módja szempontjából jellemzetes monda
tok* czímű fejezetben továbbá az apró betűs megjegyzések nem nyúj
tanak kellő általános áttekintést a mellékmondatok állítási módja 
felett. A mellékmondatokat talán jobb volna e szempontból valahogy 
külön tárgyalni, úgy csoportosítva az anyagot, hogy a tanuló mindjárt 
ott a módoknak a mellékmondatban való használatáról kellő áttekin
tést és biztos tájékozást nyerjen. így azután a mellékmondatnak a 
viszony szempontjából való tárgyalása alkalmával a sok ismétlés feles
legessé válnék. A mellérendelt mondatoknál a kapcsolatlanság, azt 
hiszem, nem képezhet külön kategóriát, mert ennél, mint az elnevezés 
mutatja, a külső a kiindulási pont, a többi hatnál a gondolati össze
függés. A mellérendelő kötőszókat itt kellett volna tárgyalni, vala
mint az alárendelő kötőszókat (melyeknek magyar jelentése nincs 
kitéve) a viszony szempontjából jellemzetes mondatok egyes para- 
graphusainál.

Teljesen osztozom Pecz azon nézetében, mely szerint legczél-
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ezerübb az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-t a tárgyi és alanyi mellékmonda
tokhoz vonni. Azon kívül, a mit Pecz a «Magyar Tanügy• -ben (1878, 
370) és a Phil. Közlönyben (1882, 639) erre nézve felhozott, figyelmet 
érdemel, hogy a különösen a latinban sokszor egymásra halmozott acc. 
c. infinitivok így könnyebben és czélszerübben megmagyarázhatók. 
Továbbá a görögben az infinitivnshoz a feltételező állítási módot kife
jező «v szócska ép úgy járulhat, mint a mondat állítmányához, pl. Köpő; 
£t c(5Újo<j£, ápitrto; fiv őoxeí ap-/wv yeváa&ai (Igaz, hogy a participiumhoz is).

A «subjectum, objectum, attribútum interpretativum* új elnevezé
seket a régibb «subjectum, objectum, attribútum praedicativum* helyett 
Pecz a psychologiai momentum alapján indokolja ugyan; mégis az 
ezekből háromló praktikus haszon oly csekély, hogy nincs kellő okunk 
a régibb elnevezésektől eltérni. Sőt a régibb elnevezés annyiban na
gyobb gyakorlati haszonnal jár, a mennyiben mintegy arra utal, hogy 
az illető subjectumot, objectumot és attribútumot rendszerint határozó
val kell fordítani. A terminologiában conservativnek kell lenni. Azért 
a «genitivus ellipticus* és «acc. c. participio» új elnevezéseket sem 
helyeseljük. Ellenben nagyon találók a •határozói jelző> (pl. fi «vw 
és apr8epo8Ítionalis adverbium* («veu, őíxr.v stb.) új terminusok. Felette 
dicséretes, hogy Pecz körülbelül 30 esetben egyes mondattani jelensé
gek alaposabb megértésére a psychologiai momentumot alkalmazza, 
mely a modern nyelvtudomány szerint a nyelv életében oly kiváló fon
tossággal bir. El nem hallgathatom, hogy főleg a jelentéstanban, de 
másutt is (pl. a határozói jelzőnél) Pecz Paul Hermann «Principien dér 
Sprachge8chichte» czímű művének, különösen ennek 11 . fejezetének 
nem egy találó megjegyzését értékesíthette volna.

Ezen általános észrevételek után Pecz művének egyes főrészeit 
akarom sorban röviden jelezni és az egyes részekhez megjegyzései
met fűzni.

A bevezetés után, hol, mint már mondtam, a mondatrészeket és 
a mondatok fajait meghatározza, következik a jelentés- és használattan 
(12—38), melyben a görög beszédrészek jelentését és mondattani szere
pét tárgyalja. E szakasz egyes fejezeteit szerző úr nézetem szerint 
kelleténél rövidebbre fogta. így egyebek közt az egyes alaktani kate
góriák, az esetek, módok, de főleg az infinitivus és participium syntak- 
tikus használatát terjedelmesebben és áttekinthetőbb módon kellett 
volna összeállítania, mindenütt rá utalva a mondattan illető para- 
graphusaira. Én részemről a jelentés- és használattant nem tartom 
pusztán «a régi módszernek adott concessiónak», «egy kis ócska syntaxis- 
nak», mint Pecz azt nevezi (M. Tanügy 1878, 369). ócska lehet, de 
nagyon hasznos, sőt szükséges, a meddig alaktanaink a jelentés- és 
használattanról jóformán mitsem tudnak. A tanulónak pl. a következő
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példát kellene fordítani: Oí ’AŜ vaíoi [AgTejxéX&vTö, ott jaet* ta év IIüXco, xa- 
Xw; sapaayöv, ou ^uv^aav. E szó: âpaa/cv nehézséget okoz neki; hogy 
véghatározó, azt a tanuló esetleg nem tudja. Tehát a participiumhoz 
fog fordulni, hol azután könyvünk cserben hagyja. Azt hiszem, a gyors 
eligazodás lehetősége főoka annak, hogy a külföldi tanférfíak a mon
dattan régóta divó tárgyalási módjához oly szivósan ragaszkodnak. 
S nekünk sem szabad ez előnyön könnyedén túladni. «De hiszen jó  
tárgymutató ugyanazt a szolgálatot teheti*, mondhatná valaki. Megen
gedem, hogy a jó tárgymutató jó és szükséges dolog, de egy eystema
tikus, jól kidolgozott jelentés- és használattan még jobb és szüksé
gesebb. Azután pedig részletesebb tárgymutatót szerző nem csatolt 
könyvéhez, a mi különben elég nagy hiba.

A jelentés- és használattanban azonkívül még a következőnek 
érezzük hiányát. A 40. §-nál nincsen szó a nominativusról mint 
a vocativus értelmezőjéről. E §-ban az esetek alapjelentésére is kel
lett volna reflectálni, továbbá arra, miképen történt, hogy pl. a geni
tivus a régi ablativust, a dativus a régi sociativust (instrumentálist) és 
locativust helyettesíti. A görög esetek annyira különböző használata 
logikai és didaktikai okoknál fogva természetszerű magyarázatot igé
nyel. — Az individualizáló névelőnél (43. §.) nincsen megemlítve, hogy 
igen gyakran a pronomen possessivumot helyettesíti. Magyar tanulóra 
nézve e megjegyzés nem fölösleges, mert a magyar nyelv tudvalevőleg 
a birtokos személyragok iránt nagy előszerettel Viseltetik. — A mellék
névnél (47. §.) hiányzik a közép és felső fok különös használata, pl. a 
kettős comparativus használata két tulajdonság összehasonlításánál stb.
— Az 57. §. nézetem szerint éjxauTöü stb. és ou . . .  használatát az attikai 
prózában nem tanítja eléggé praecis módon. Nem értesülünk arról, 
hogy é|xauTö5, osauToú stb. alakok ugyanazon mondat accusativusára és 
dativusára is vonatkozhatnak, pl. Oí oúXaxe; ŷayov x'ov ávőp* *pos -ol* 
íauTou ot/.ETa?. Továbbá nem helyes £*6 és « alakokat, mint pronomen re- 
flexivum indirectumot dativussal egy sorba-helyezni, mert ou és Z az 
attikai prózában alig fordulnak elő. Végre tisztán kellene megértetni, 
hogy oT helyett is mint pronomen reflexivum indirectum többnyire 
lautíü áll. — Az 58. §*ban y ĵ-t és nem Éuo5-t kellene <̂5; helyettesítője 
gyanánt említni, mert ily értelemben az egyes és kettős számban az 
enklitikus alakok használatosak. — Az igenemeknél az activum egészen 
mellőztetik, még az activum causativum sincs megemlítve, valamint a 
médiumnál sem a médium causativum. — A tempusról szóló fejezet 
(68—74. §.) a szigorú rendszeresség bélyegét viseli ugyan magán, de 
methodikus tekintetben nézetem szerint egyáltalán nem sikerült. E szer
felett rideg, példákkal nem illustrált (a mi pedig itt öreg hiba), és in
kább rég ismert dolgoknak mintegy resuméját adó mondatokat végig
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olvasni valóban próbára teszi az ember türelmét. Mennyivel megnye- 
rőbb és áttekinthetőbb Ourtius, Koch vagy Hintner előadása. E mellett 
a  tempúéról szóló tan sok tekintetben hézagos. Igaz ugyan, hogy a 
praesens historicum a magyarban is előfordul; mégis a görögben való 
különösen gyakori használata folytán legalább említeni kellett volna. 
Az imperfectum az által, hogy a múltban tartós cselekvést és a múlt
ban való törekvést fejez ki, még semmiképen nincsen kellően jellemezve 
(V. ö. Kühner, Ausführ. Gramm. II. 123 és k. 1.). Az aoristus gnomikus 
meghatározása, hogy t. i. «a múltban ismétlődő cselekvést fejez ki», 
nem találó. A befejezett, tartós és beálló cselekvést jobb lett volna 
Bartal-Malmosi-val együtt a cselekvés állapotának nevezni, mert a 
tanulók a cselekvés módját az állítás módjával minduntalan összeza
varják. M£XXf»)-t következő inf. pr»s. (aor.) vagy fut-val a futurum peri- 
phrasticum értelmében szintén meg kellett volna említeni. — A 75. 
§-ban ki kellett volna tenni, hogy a part. pr»8. a tartós mellékcselek
vésnek a főcselekvéssel való egyidejűségét fejezi ki. — A 78. §-ban 
a -?eo; végű igemelléknevek használata hibásan tárgyaltatik, a mennyi
ben nincsen megjegyezve, hogy az át nem ható igéknél csak a személy
telen szerkezet lehetséges, és a tanuló a személyes szerkezetre felhozott 
két hibás példából [ó ro$Xe|jLOi; ázxéo; éorív. toc ^páf âxa 7)[iív (}G7)$ir]X̂a etaív (sicl)] 
könnyen azt következtetheti, hogy a személyes szerkezet mindenütt 
meg van engedve.

Következik a mondattan vázlata (38—111. 1.), melynek keretén 
belül szerző, mint állítja, az anyag lehetőleg teljes felkarolására tőre* 
kedett. Első része a mondatrészekkel foglalkozik, második része a mon
datokkal, még pedig először az állítás módja szempontjából jellemzetes 
mondátokkal, másodszor az egymáshoz való viszonyuk szempontjából 
jellemzetes mondatokkal, harmadszor az oratio obliquával. E sza
kaszban is több oly dolog hiányzik, melyet még a mondattan vázla
tába is okvetlenül fel kellett volna venni. Itt-ott téves állítás is csú
szott be.

A 106. §. a) bekezdéséhez hozzá kellett volna tenni, hogy kettős 
számú alany után az állítmány többes számban is állhat. A b) bekez
dés pedig nem találó, mikor azt mondja: «Ha az állítmány főnév, 
akkor megegyezik az alannyal számban és esetben, és ha substanti- 
vum mobile, akkor nemben is.t Mert a főnévi állítmány, melynek csak 
egy alapformája van, esetben egyezik az alanynyal, ha pedig substanti- 
vum mobile, akkor nemben és számban is. — Hogy miért hiányzanak 
a 109. §-ban a kettős nominativusnál yí̂ vê ai, ©övai, ©aíveaSac stb., nem 
tudom. Ezenkívül e §-ba fordítási hiba is csúszott be a következő pél
dában : KOpó; ún'o :wv ITeoawv p«jiXeu$ eTXeto, hol a mediumi aoristus hibá
san szenvedő értelemben használtatik. — Miképen fejezi ki a görög az
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úgynevezett általános alanyt, arról sem az alanyról szóló fejezetben, 
sem másutt nem kapunk felvilágosítást. — A 133. §-ban azon praeposi- 
tiók között, melyekkel összetéve az ige helyhatározó dativust vonz 
hiányzik. (Pl. ved*; -ü őpei Az év prsepositiónál meg kellett
volna említeni, hogy a helyezést jelentó igéknél nem ritkán ev használta- 
tik eíí helyett (V. ö. a latint.). — A 140, 173, 186, 191, 198. §-ok sze
rint a latinban az infinitivus épen úgy lehet eredethatározó, végh&tó- 
rozó, okhatározó, módhatározó és czélhatározó mint a görögben ; ezt 
egy kis megszorítással kellett volna említeni. — Hogy őeűtspo;, tJarepos, 
StTtXáaios, TToXXa-Xáato, véghatározó genitivuson kivül még véghatározó 
dativussal is állhatnak, mint a 161 és 182. §-ok állítják, hamis. — 
A dativus sociativus-nál a melléknevek közöl hiányzanak foo;, sápô Xiíoio; 
stb. és a különösen megjegyezni való ó Oly görög szólásmódokról, 
mint pl. ójxoíav aoi (= xa\ <rJ) tiív Yvtópjv e/to. rerrapa; vau? eXa(3ov aútoí{ 
ávSpáatv (= a legénységgel együtt); jíoXXoí; <rrp*Tta»T«t; ?,X$e (= sok harczos- 
sal) a dativus sociativusnál nem olvasunk felvilágosító szót. — A 221. §. 
annyiban hiányos, a mennyiben stb. nem csak azt jelenti «kellett
volna* hanem azt is «kellene*. Jó lett volna továbbá it ta  ?e'ov végű 
igemellékneveket ^v-nel megemlíteni ezen értelemben : * kellett volna* 
vagy «kellene*. — A 279. §. után utalni kellett volna a 8i£-val össze
kötött főnévileg használt infínitivusra. — A partioipialis szerkezetre 
több helyütt rá kellett volna mutatni, nevezetesen a feltételes, megen
gedő, czélzatos és időhatározó mellékmondatoknál. — A 291. §-hos 
második megjegyzésnek ezt ajánlanám: «A kívánó főmondat optativusa 
után a czélzatos mellékmondatban optativus áll, hol különben a con- 
junctivus volna helyén, pl. e&e fjxot; "va yvotT)? (psychologiai momentum).*
— A 294. §-ban az acc. c. inf. és nőm. c. inf.-val összekötött np*v-hei 
mint tagadó szót '^-t kell említeni.

A függelék (111—114.1.) a beszédrészek, mondatrészek és mon
datok sorrendjét tárgyalja.

Pecz művének egyik főhiánya, hogy igen sok szabályt kellő 
példákkal nem világosít meg. Mondhatom, hogy oly mondattan, mely 
a példákkal annyira fukarkodott volna, még nem volt kezemben. 
Különben szerző művével nagy érdemre tett szert, mivel ő az első, 
ki a görög mondattant új formába öntötte. Ez érdeméből művének 
egyes hiányai keveset vagy mit sem vonnak le. Szigorú, bár kissé túl
hajtott rendszeressége, éles logikája elismerésre s tiszteletre késztet
nek. Az iskolában azonban Pecz műve nézetem szerint csak akkor 
számíthat majd nagyobb sikerre, ha ugyanazon felfogásból kiinduló 
8 hasonló szerkezetű magyar mondattanunk is lesz, mely már az alsó 
osztályokban kellően megveti az alapot.

S pit k ó  L a jo s .
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