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A HATÁROZÓK TANÁHOZ.

Csak újabban fordúlt a figyelem az ú. n. tagadva állítás felé, 
mely tagadó természetű szókkal á llít .*) Ezek közé a tagadó te r
mészetű szók közé akarnám iktatni a kivid névutót, illetőleg nóv- 
utós kapcsolatot (-n kívül).

Simonyi koszorús munkájában (A magyar kötőszók) a kívül
iéi mint kötőszóval foglalkozik. E dolgozat a kívüli mint átvitt 
értelmű helyhatározót fogja méltatni a tisztán helyhatározó kívült 
figyelmen kívül hagyván. — Példákkal szolgálhatnék arra nézve, 
hogy ezt a kétféle értelemben használatos — lényegileg egy — 
névutót a magánhangzó időmértékévél: rövid s hosszú voltával 
akarja az újabb distinkczió egymástól elkülöníteni. Ez azonban 
mellékes dolog.

Mint határozó a kívül megérdemli ezt a figyelmet, fölbíja a  
figyelmet, mint a mindennapi életben a gyanús, kétes egyén. 
A kívül használata ugyanis néha oly jelenségeket mutat, melyek 
a beszéd szabatosságát veszélyeztetik.

Pl. eladtam a házamat a kerten kívül2) ; a nikápolyi ütközet 
anyagi veszteségeken kívül nagy erkölcsi veszteség volt egész Euró
pára 8) — ugyanaz a szerkezet s kerten kívül s még sem az, mi az 
idéztük két példában az anyagi veszteségeken kívül: a kerten 
kívül — a kertet nem a. e .; anyagi veszteségeken kívül =  nemcsak 
anyagi v. volt, hanem még e. v. is.

Simonyi szerint e példa: Kévén kívül öt vezérük volt a hunok
nak, az együttlét ellentétének a kifejezése 4). Minden esetre tágabb 
értelemben kell venni azt az ellentétet. Virtualiter abban a tá r
saságban, melyet a vezérek alkotnak, Keve is benne van. Az egész 
kifejezésnek nyitja tán inkább stilisztikai: Kévéről, mint vezérről, 
már volt szó, most az előadás folyamán a többire kerül á sor. 
Inkább átmeneti formula mint szoros értelemben vett határozó. 
Eszünk ágában sincs Kévét kizárni a vezérek társaságából, hisz 
már azzal is kitüntettük, hogy előbb szóltunk róla, mint társairól.

*) Simonyi, A magyar kötőszók I. 70. Dr. Kiss I., Káldi Gy. nyelve 
30. lap.

9) Gyurits, Mondattun 45. 1.
3) Salamon F., Magyarorsz. a tör. hód. kor. 20. 1.
*) Magyar nyelvtan (1N77.) 46.1.
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Vörösmarty életrajzában ez: a Szózaton kívül V. még szá
mos hazafias költeményt i r t 1) — nemde a szózat méltatását követi?

A mutató névmáshoz kapcsolódó kívül: azonkívül, ezenkívül 
határozottan növelő, tetéző kifejezés (=  nemcsak). Jegyezzük még 
meg, hogy nemcsak mondatrész, hanem egész mondat képét is 
viselheti.

Példái:
Mihelyt feleséget vesz, báróvá lészen.
Azonkívül kilencz falut kap egészen 2) (azonkívül =  nemcsak 

báró lesz, hanem k. f. is k. e.) Tompa.
Azonkívül juha, ökre
szamara volt nek i8) (azonkívül =  pénzen kívül, pénze is 

volt neki, nemcsak p. v. n.) stb. Arany.
Még világosabbak az azonkívül, ezenkívül előzői: annak 

fölötte, ennek fölötte és szinonimái: azonfelül, ezenfelül, azután 
(aztán) stb.

Példák:
Azonfelyiil hamis glosszát is írt a szélire t. i. Károli4) ;
azonfelül =  nemcsak («a bötüt megváltoztatta») hanem m ég. . .
Azonfelül, hogy jól elpáholják Rigó Jonathán uramat, még 

pénzt is kapunk. Kazinczy.
Ottan («Kopaszszájú# Szücs György falujában) minden ember
Névhez juta olcsó szerrel
Azonfelül, mit az apja?
Adott neki meg a pap ja5). Arany.
0  sokat áldozott a hazai művészet oltárán . . . Ezenfelül 

mily gőg nélküli, nyájas, leereszkedő6). Gyulai.
Dériné nem is válaszolt a levélre (Katona J. levelére). K-ra 

nem is gondolt, mert ez mindig oly mogorva, oly visszataszító, 
aztán még hármat sem szólt vele ! Gyulai7).

Világos, hogy azonkívül, ezenkívül, azonfelül, ezenfelül kap

*) 261. 1.
*) Szubay M.
8) A bajusz.
4) Oktató intés a sz. biblia felöl. 37. 1. — ; rostája Károli bibliafordí

tásának.
°) A bajusz.
8) A vén színész 70. 1.
7) Katona József és Bánk-báuja.
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570 BARBARICS L. R.

csolatokat, mint kötőszókat, fokozó, tetéző, illetőleg a tetézést elő
készítő kifejezéseknek kell tekintenünk grammatikáink egy részé
vel szemben, melyek «kizáró,» «kivételező» kötőszóknak nevezik 1).

A kifejezés kötŐBzó voltára utal már az a külső körülmény 
is, hogy rendesen összeírjuk; a hol az első elem mutató névmási 
értéke világosan előtérbe lép, ott az összeírás elm arad: csak háza 
van, ezen kívül semmije; a nagy világon e kívül nincsen számodra 
hely. (Yör.) A különirás az esetben, ha a kívül szava főnév — meg
válva néhány régi kapcsolattól: rendkívül, kétségkívül (Káldinál: 
kétsóg-nélkül) — úgy szólva kizárólagos. A jelentésnek háromféle 
kategóriája merül fel e körben; az egyik, mint látni fogjuk, a 
fokozó jelentésű azonkívül kötőszónak aequivalense.

íme a három kategória nem-klasszikus példákban feltün
tetve : eladtam a házamat a kerten kívül (a kertet nem adtam e l) ; 
a kerten kívül semmit sem adtam el (csak a kertet a. e .) ; a kerten 
kívül még a házamat adtam el (nemcsak a kertet adtam el, hanem  
még a. h. is).

Alkalmazzuk immár a theoria bonczoló kését e jelenségek 
vizsgálatánál.

1. A kívül állító mondatban negatív, tagadó mondatban 
positiv jellemű. Ott — az állító mondatban — a súly az állításra 
esik: eszmeileg több, jelentősb, tetemesb az állított valami a nega
tív határozónál, melynek, mintegy függeléknek, másodrendű érték 
ju t — állítva tagadásnak nevezhetnők, ha e kifejezés teljesen 
kifejezhetné a szerkezet lényegét; — itt — a tagadó mondatban —  
a tagadás van kiemelve s a positiv jellemű kívül névutós kapcsolat 
többé-kevésbbé alárendelt, alsóbb tétel (qualitative vagy quan- 
titative); ez volna az ú. n. tagadva állítás. A nyelv mindenesetre

’) Grammatikusaink közt eltérő a fölfogás a szóban levő kötőszó 
jelentését illetőleg. Nem lesz érdektelen egy kis szemlét tartani a két tábor 
felett. Simonyi a kapcsoló kötőszók fejezetében tárgyalja; Beregszászinál az 
ennek-felette continuativa «fortsetzende» conjunct. (Versuch e. magy. Spr. 
p. 161); Verseghynek nöszvekötő kapcsolatok* az azonfelül és azonnkivül 
(Magy. gramm. 490. 1.), Bodnár Zs.-nak kapcsoló (Magy. nyelvt. 93. 1.). —  
A Debr. Gramm, a Heárók ,egygyüvétartozók‘ közé osztja az ezenn-kívül-t; 
a Magyar nyelv rendszerében (2G2. 1,) azonkívül, azonkívül kivételező köt- 
szók, mint ilyenek szerepelnek Szvorényi, Ihász nyelvtanaiban. (Kizárásról * 
kivételezésről, korlátozásról csak úgy lehet szó, ha a kapcsolat első eleme 
igazi névmás, illetőleg főnév.)
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a kifejezés formáinak gazdagodását, finomságát, tömörségét czé- 
lozta a kétféle szerkezet által. De elvont szabálynál többet ér 
a példa.

1. Az állítva tagadás példái (a súly az állításon van):
Négyen kívül mind ott voltak ( =  csak négyen nem ; a meg

jelentek száma négynél mindenesetre több)
Az újabb óda a feltétlen rúton kívül mindenhez hozzá mer 

nyúlni. (Gyulai P .)x) (=  a f. rúthoz nem)
Minden — az undorítón és feltétlen unalmason kívül — egy 

regény tartalmává válhatik. (Kemény Zs.)a) ( =  csak a feltétlen 
unalmas és undorító nem válhatik azzá).

Hogy mind e példákban korlátozással van dolgunk, mutatja 
az értelmezésűi szolgáló csak, melynek alapjelöntése épen a kor
látozás, ezek a szinonimák: kivéve (akkuzativussal vagy tárgyi 
m. mondattal), kivévén (akkus.), kivételével (birtokviszonynyal) 
hijján (birtokvisz.), kifogván (régi, akkus.), csakis korlátozást 
fejeznek ki.

Példák:
(Ferencz király korában) Erdély kivételével ( =  Erdélyen 

kívül) hazaszerte a német nyelv, az iskolában a latin uralkodott. 
Greguss Á .9)

Gyula-Fehérvór azon sorsra jutott, melyben Buda volt a 
mohácsi vész esztendejében, kivéve, hogy Budán a török még meg
kímélte a királyi lakot, míg itt a tatárság épen a fejedelmi lakot 
dúlta föl. Salamon F .)4)

Mindnyájan jelen voltunk tégedet kivévén. (Verseghy).5)
Mind elröpült . . kettő hijján ( =  kettőn kívül). (Tompa).6)
2. A tagadva állítás példái (a súly a tagadáson):

> -

Daykán kívül egy éneklőnk sem tudja az én lelkemet úgy 
illetni mint te, (=  csak D. é. te (Berzs.) — quant. alárendeltség — 
vagytok arra képesek, a többi nem). Kazinczy.7)

l) Emlékbesz. 119. 1.
Tanúim. II. 118. 1.

3) Beszédei 200. 1.
*) F. i. h. 374. 1.
a) Magy. Gramm. 142. 1.
®) «Hár-m a daru.*
7) Kaz.-Berzs, lev. 80. 1,
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572 BARBARICS L. fi.

Volt idő . . . midőn magyar könyvet magyar írón kívül m ás 
nem ismert (=  csak magyar iró ismert m. k., az olvasó közönség 
nem). Kölcsey.l)

Rendkívüli fejzúgáson hívül semmi bajt sem érez ( =  csak a 
feje zúg nagyon, nagyobb baja nem esett). Bérczy K .2)

Néhány napig a szerep szarain kívül egy szót sem szólottunk 
egymáshoz. Gyulai.8)

Nincs a kerek földnek ura kívül rajtam. Arany.4)
Férjén, gyi rmekein, orvosszerein és gazdasszonyi bajain kivid 

egyébre alig gondolt.6)
E positiv jellemű kívül sem korlátlan ú r : tekintélyét szino

nimák csorbítgatják : csak, kivéve, kivévén stb.
Példák:
Benne vitézséget ki vérén jó nem vala semmi. Vörösm.6)
A reformátió korszakát kivéve, soha 6em volt irodalmunkban 

annyi élénkség, zaj, pezsgő élet (mint Kaz. nyelvújtása idejé
ben). Gyulai.7)

Az egy Chinát kivéve sehol sem részesül a birói rend oly 
nagy tekintélyben, mint Törökországban. Salamon F .8)

Nem találkozott igyekezetemnek egy előmozdítója is, k ifo g 
ván Tiszt. Dudáéi A n ta lt. . .  Baróti Szabó D. 9)

A nyelv ironice az eszmeileg jelentősbet tünteti fel függelék
nek, alsóbb tételnek, ebben a szólásban: nincs semmi baja, csak 
a torka véres.

A szeszélyt, az érzésnek mintegy álarczos játékát fejezi ki a  
népdal ebben :

Nem vagyok én még szerelmes,
Csak te beléd, rózsám, kedves.l0)

*) Kazinczy Fér. felett.
*) A gyógyult seb. 40. 1.
3) A vén színész. 66. 1.
*) Buda halála.
6) Vörösmarty ól. 4. 1.
°) Eger I. É.
7) Emlékbesz. 30. 1.
8) A f. id. h. 250. 1.
9) Figyelő 1885. decz. f. 374. 1.

10) Abafi: Szer. uépd. 35. 1.
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Mellesleg megjegyezhetni, hogy a kívül és kivéve közt — e 
jelentéskörben — jelentésre, de alakra nézve is az a viszony, a  
mely a franczia hors (latin foris) és excepté (lat. exceptum) között 
előfordul.

Példák:
Aucun hors moi, dans la maison n ’a droit de commander. l)
Az én házamban rajtam, kívül senki sem parancsol. Arany L.
Nul n 'aura de l'esprit hors nous et nos amis.
Rajtunk kívül lángész nem, lesz sehol.2)
3. Mindez azonban csak félmagyarázat. A kívül névutóval 

álló kapcsolat állító mondatban még a tetéző jelentésnek egyen- 
getője is lehet (=  nemcsak) ,  a midőn is azonkívül, azonfelül sequi- 
valensévé emelkedik.

Példák:
Gombos András uramtól az olvasáson kívül még sok szépet 

tanultam  ( =  nemcsak olv. t., hanem még . .) Gyulai.8)
Szerepeimen kívül még azt is híven megsúgta, hogy jó lesz 

összébb húzni magamat. Gyulai. 4)
Apró tárczaczikkeken kívül írt még prózában más műveket is. 

Gyulai.5)
A Szózaton kívül Vörösmarty még számos hazafiúi költe

ményt írt. Gyulai.6)
Ezen kívül a ragnak csak egy mellék alakja van még. Simo- 

nyi Zs.
Kívüled még két embert bíttam m eg; ezenkívül még azt is 

meg kell jegyezni. Ballagi szótár.
E jelentéshez a kulcsot a nemcsak-(hanem)-még-Í8’ié\e szer

kezet szolgáltatja. E harmadik kategóriában a kívül a nemcsak, 
«a megszorítást tagadón kötőszó aequivalense. Valóban a ,nemcsak* 
kísérete ennek a kívülnek szolgálatába is szegődik s jellemzőjévé 
válik e kategóriának.

Példák:

Les femrnes sav. V. 2.
9) III. 2,
3) A vén szin. 9. 1.
*) u. o. 44. 1.
5) Uj Magy. Muz. 1854. Petőfi S. éB lyrai költészetünk 97. 1.
aj Vör. élete, 261.
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574 BARBARICS L. R.

Költészetén kívül sokat tett népszerűségére egyénisége is, 
^Gyulai.*)

A lovagiatlan eljáráson kivül az is bántotta.
(A még-re nézve 1. a fönn. példákat.)
Van úgy, hogy sem még, sem is láthatólag nem tanúskodnak 

a szerkezet mivolta mellett — ámde csak lappanganak, virtualiter 
léteznek ép mint Keve a vezérek társaságában. Ha az író nem 
írta ki: oda képzelhetők (e próbát az 1. kategória példái nem 
állják ki.)

Példa:
. . . Magyarországon a szabad városi polgáron kivid V csak 

két emberosztály lett szabad : a földes úr, ki a helységet bírja, s a 
koldús . . . Kölcsey.2)

Az ismert nevű írókon kívül V számos névtelen ének és jere- 
miada siratja a nemzet pusztulását. Arany L .8)

Érdekes végre megjegyeznünk, hogy Boréi franczia nyelv
tana (Grammaire frangaise p. 445.) azt a megkülönböztetést teszi 
az outre (lat. ultra) és hors között, a mely a mi 1. és 3. kategó
riánkra éppen reá illik. Outre que les Alemands confondent
souvent avec hors, indique V augmentation, tandisque hors marque 
Vexception, le retranchement; Outre cette terre il lui reste encore des 
capitaux considerables.

Vájjon nem kell-e a kívül egyik vagy másik szereplésében 
idegen hatást sejtenünk? Oly kérdés, mely bővebb vizsgáló
dást kíván.

A tetéző kívül néhány érdekesebb szinonimája: -n felül,
a fölött (felett, már enyésző félben van), rá, ráadásul, tetejébe . .

Példák:
Király kegyén felül még 
Kap egy egész falut.

Tompa. A balász és aranyhal.
Legyünk tudók, mint Isten. S e felett 
Örökké ifjak.

Madách. Az emb. trag. II. sz.

Ha valaha kormány elism erést. . érdem elt. . az első felelős 
magyar minisztérium az . . . Képviselőház, egyetlen katona s egy

*) Pét. S. és lyr. költ. 32.
*■*) Az örökös megváltás ügyében.

A magyar polit. költészetről. Bpesti Sz. 1874. 90.
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fillér pénz nélkül 8 a fölött még a szabadság ellen fellázadt nem
zetiségekkel is leszámolni, meghaladja a képzeletet.

Degré. Visszaérni. II. 33.

Szigligeti színész és kartánczos, majd kardalnok s ráadásul 
még ügyelő is lett.

Toldy. Költ. kk. V. 143.

(Csiga Márton) a^hízott baromfiakat páronként felfüzé lábaik
nál fogva, majd összeköté a kendő két végét s nyakába akasztá 
s kezében ráadásul még egy pár csirkét vivén észrevétlenül 
elosontott.

Vörösmarty. Műnk. VI. 114.

Ott ez az élet s rá örök üdvösségül 
Másik is.

Arany, Toldi szer. IV. É. 87. v.

. . a kedélyből, képzeletből és szenvedélyből Bartókban két
ségkívül több van, mint legtöbb kortársában. S mindezek tetejébe 
még egy hatalmas tulajdonság: a gúny.

Á. K., Pesti Napló 1885. május 31.

Az utóbbiak: ráadásúl, tetejébe határozottan népies ízűek. 
Idomos, tartalmas, plasztikus szólások. Mindenféle úri társa
ságba — a próza és költészet magasabb nemébe — nem való 
falusi szépségek, «vadrózsák.# De magukviselete, karakterék nyílt 
szemben a proteusi kívül-lel, mely Ézop szatirjának vendégeként 
•mind hideget, mind meleget ugyanazon egy szájból ád k i.»

B a r b a r ic s  L . R .
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AZ ÜNNEP.*)
(l’ropert. II, 33.)

A szomorú ünnep már újra közelget,
S Cyntbia tíz éjjel nyújt áldozatot. 

Bárcsak ló veszne langy Nílusa mellett, 
Hogy római nőkre ily dolgot szabott.

*) Felolvasta a fordító a Philol. társ. márczius havi tiléséu.
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