
MAGYAR NYELV 

Kalmárné Hornyánszky Ágotát 

A mai köznyelvünkben élő tőismétlése9 szerkezetek 
néhány kérdéséről 

I. Bevezetés 

Dolgozatomban néhány, állandósult alaki jelenségeket mutató, 
lexikológiai egységnek tekinthető, vagy ahhoz közelítő, tőismét 
léssel létrejött szószerkezetről - a figura etymologica bizonyo 
köznyelvileg használatos alakjairól - szeretnék szólni. 

Témaválasztásom inditéka az, hogy ezek a szerkezetek jelleg-
zetes sajátosságai nyelvünknek - mint ezt majd alább igazolni 
igyekszem alaposabb, össze foglalóbb tárgyalásukat mégis fő-
leg csak stilisztikai szempontú müvekben találjuk. A leíró mon-
dattan természetesen említést tesz róluk a megfelelő fejezetek-
ben, de úgy vélem, hogy morfológiai, szórendi kötöttségeiket, 
lexikalizálódási tendenciájukat, fokát kivánatos lenne alapo-
sabban vizsgálni, 's - gyakran használatos, tőismétléses, funk-
ciójukban hasonló, vagy megközelítően azonos jelenségekről lé-
vén szó - összefoglalóan is tárgyalni. 

Valószínűnek tartom, hogy ennek hiánya okozza azt is, hogy 
a következőkben bemutatott alakulatok még legjellegzetesebb, 
leggyakoribb alakjainak előfordulása is különféle szótárakban 
igen különböző. A nyelvészeti irodalom egyre nyomatékosabban 
hívja fel a figyelmet a szintagmatikus kapcsolatok alaposabb 
vizsgálatának szükségességére és a lexikográfia szemppQtjából 
való jelentőségére is. /Vö. pl. BALÁZS OÁNOS, Szótártani Ta-
nulmányok, 9o; O.NAGY GÁBOR, MNy L, 4o7/. 

Célem tehát voltaképpen annak az érzékeltetése, hogy kie-
melt figyelmet érdemelnének mind a lexikológiai mind pedig a 
szintaktlkai kutatások tsrületón az általam vizsgált jellegze-
tes slakulatok. 
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Mivel pedig ezekre vonatkozólag fokozottan érvényesnek 
vélem HADROVICS LÁSZLÓ x megállapítását, mely szerint a nyelvi 
jelenségekben "... jelen vennek a tárgyi és lelki valóság té-
nyeiről történetileg kialakult fogalmak és a hozzájuk fjjződő 
hangulati elemek, ... a közlés megformálásának pszichikai 
mechanizmusa, ... a gondolkodás logikai törvényszerűségei ... 
/és / az ezek alapján ... kialakult szintaktikai szabályok...", 
ennélfogva szükségesnek látom a vizsgált tőismétlésss alakula-
tok szerepét, helyét tágabb összefüggésében is bemutatni, s 
ezért térsk ki bővebben a kettőzéssel létrejött alakulatokra 
áltelában is. » 

II. AZ ISMÉTLÉSEK LÉTREJÖTTÉRŐL, FUNKCIÓJÁRÓL 

A dolgozatomban tárgyaltak voltaképpen szerves részei egy 
általános emberi, nyelvi jelenségnek, s noha ezzel kapcsolatban 
csak közismert tényekre - s azokra is csak hiányosarr - tudok 
utalni, mégsem hagyhatom említstlenül. 

Az ismétlés különféle formái minden nép nyelvében és köl-
tészetében megtalálhatók. Ezek eredetét a legrégebbi időkben, az 
Írásbeliség előtti korokban találjuk. Messze vezetne kitérni ál-
talánosságban az emberi gondolkodás, beszéd, nyelv kialakulásá-
ról vallott nézetekre, mindenesetre vitathatatlan, hogy - bár-
mely oldalról közelítsünk is az ismétléshez, - ősi, azonos 2 
gondolkodáson, szemléleten alapuló jelenségről van szó . Ezt 
a tudományos megállapítást támasztja alá az a tény is, hogy a 
beszélni kezdő kisgyermek első szavai, sőt "mondatai" is - a 
világ minden táján-- ismétlések. 

De a népdalok, balladák ismétlődő szavai, sorai, gondo-
latritmusa, a népmesék állandó motívumai, fordulatai, fejlett, 
művészi fokon is még a szóbeliség igényeit tükrözik: vissza-
visszatérés, emlékeztetés tartalmilag jelentős motívumokra, ér-
zelemkeltés, fokozás, melyek ugyanakkor esztétikai, ritmikai, 
zenei élményt is keltenek. E tekintetben lényegében modern ko-
runk hallgatóságának igényei sem sokat változtak, hacsak egy jó 
9zónoki beszédre vagy előadásra gondolunk is, mellőzve a művészi 
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felhasználás terén rejlő végtelen lehetőségeket* S bár ez 
utóbbiak nyilvánvalóvá teszik, hogy az ismétléseknek a leg-
magasabb kultúrákban is igen nagy szerepük van, úgy vélem, 
hogy a gondolkodás és nyelv kezdeti stádiumában - e a szóbe-
liség fokán mindvégig - a nyelvi kifejezés alapvető eszközei 
közé tartoztak. 

Ebben bizonyára közrejátszott a kettőzés és a különféle 
ismétlések komplex funkciója: az értelmi fontosság kiemelése, 
nyomatékosítása, valamint érzelmi, akusztikai hatása^. És jól-
lehet ez idők folyamán az ismétlések különbözőképpen alakultak, 
fejlődtek, s számtalan formában variálódtak, úgy vélem, komplexi-
tásuk alapjában megmaradt, még akkor is, ha a változás során 
esetleg jelentékenyen előtérbe került egyik vagy másik mozzana-
tuk, Mindez indítéka lehet annak, hogy különböző formákban és 
szinteken - köznyelvben és irodalomban - ma is általánosan 
használt, kedvelt kifejező eszköz az ismétlés megannyi megje-
lenési formája. 

Az ismétlések kialakulásának és funkciójának ezen ál-
talános képén belül azonban szeretnék - a témámhoz tartozó 
nyelvi jelenségekhez közelítve - a tőismétlések és rokon ala-
kulatok létrejöttével kapcsolatban még egy kérdésre kitérni. 

A dolgozatomban részletesebben elemzett szerkezeteket 
vizsgálva féltunt, hogy - bár jórészük potenciálisan külön-
böző hosszúságú szótövekből is létrehoztató - a mai köznyelv-
ben általánosan használtak nagy többsége egyszótagú tövek ismét-
léséből keletkezett, s már a kétszótagú tövekből létrejöttek 
előfordulása is jóval ritkább, szokatlanabb. Ez ugyan csak 
spontán megfigyelés, amelyet szó- illetve kifejezés, gyakori-
sági vizsgálat bizonyíthatna, de talán' nem alaptalan a követ-
kezőkben kifejtett összefüggés feltételezése. 

BALÁZS OÁNOS a lexémák közlési értékéről szólva4 öt 
értéket jelöl meg, mint potenciálisan szükséges kommunikatív 
értéket: 1. alkati érték, 2. jelölési érték, 3. szófaji érték, 
4. helyi érték, 5.stílusérték. Az alaki érték legfőbb meghatá-
rozói között pedig mindenekelőtt a hangok és szótagok számát 
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említi, ós ezt írja: "Mivel a hosszabb szók általában job-
ban érthetők, s a szavaknak szóelemekre való tagolhetóeága 
szintén fokozza érthetőségüket, kimondhatjuk, hogy minél 
több hangból, szótagból és szóelemből áll egy ezó, annál 
nagyobb az alaki értéke". 

Ugy vélem, hogy az idézett megállapítás jól rávilágít-
hat a kettőzés, ismétlés és más rokon nyelvi jelenségek lét-
rejöttére is. Feltehető, hogy a beszélő a hosszabb szöveg 
környezetében elveszőnek, beleolvadónak érethette .önmagában 
e rövid, de a közlésben fontos tartalmat hordozó szót, s ez 
indíthatta meg új nyelvi alakulatok keletkezését../ Iker- ée 
mellérendelő összetételi szavaink is egy- kétezótagú elemek-
ből állnak./ 

, Másrészt talán - legalábbis az általam vizsgált ezer-
kezetekben - még ritmikai okok is közrejátszhattak. A zenei-
séget indikáló összecsengés hatáeát még fokozhatta a nyoma-
tékos és nyomaték nélküli szótagok kedvező eloszlása. A mai 
köznyelvben leggyakrabban előforduló példákban - pl. várva 
vár, háztól házig, jobbnál jobb stb. - az egyszótagos szótő 
toldalékát ismét a szótő követi. Tekintettel arra, hogy a 
hosszabb szavak ritmikai egységében a főhangsúlyos első szó-
tag után általában a harmadik szótagon is van mellékhangsúly, 
igy az adott szerkezeti egységekben is prsgnáne ritmikai egy-
ség adódik az egyszótagú ezó + egyszótagú toldalék esetében, 
mivel a mellékhangsúly az ismétlődő tagra esik, és..ez kelle-
mesebb hangzást eredményez - e talán ezért ie kedveltebb - a 
többsótagos tövekből létrejött alakoknál. 

Ez a jelenség a régebbi szövegek alapján,nemigen mutat-
ható ki, mivel a mainál sokkal általánosabb, s különösen lexi-
kai tekintetben korlátlanabb volt a tőismétléssel alakult 
szerkezetek használata, s ennél-fogva nagyon sok, ma szokatla-
nabbnak, régiesnek, ünnepélyének, irodalminak vagy népiesnek, 
azaz stilisztikumnak érzett kifejezés köznapi jeleneég volt 
nyelvünkben. 
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E nyelvi fqjLödés azt az általános nyelvészeti igaz-
ságot látszik igazolni, hogy a kezdeti egyszerű formák a 
nyelvi és stilisztikai eszközök bővülése, gazdagodása követ-
keztében fokozatosan tehermentesültek - ti. a tartalmi, ér-
zelmi nyomatékosításnak, fokozásnak, hangulatkeltésnek stb. 
számtalan más lehetősége, módja terjedt el-, s ezért az is-
métléses formák - átmeneti igen széleskörű elterjedtség után 
- lassanként visszaszorultak. De a ma is használatos, főleg 
rövid alakulatok éppen ezeknek az ősi, természetes voltát, 
vitalitását bizonyíthatják. 

III. NÉZETEK A FIGURA ETYMOLOGICÁK MAGYAR VONATKOZÁSAIRÓL 

Jóllehet dolgozatom tárgya a figura etymologicáknak csak 
némely fajtája, mégis szükségesnek gondolom, hogy bemutassak 
néhány olyan tárgyalást, amsly általában, illetve összefogla-
lóan szól a kettőztetéssel vagy tőismétléssel létrejött 
alakulatokról. Az ilyen jellegű, igen gazdag, ámbár főleg sti-
lisztikai szempontú irodalomból elsősorban azokat a műveket 
illetve részleteket emeltem ki, amelyek mondanivalóm alátá-
masztását szolgálhatják. 

Meg kell jegyeznem, hogy a tőismétlés, illetve a figura 
etymologica műszavakat magám is a ma elfogadott tágabb értelem-
ben használom, azaz minden olyan ismétlésre vonatkoztatva, 
amelyben a kifejezés két eleme ugyanannak a tőnek képzett 
vagy ragos származéka^. Nem kívánom itt részletezni a korábbi, 
ettől eltérő elnevezéseket, felfogásokat s a kapcsolatos iro-
dalmat, alaposan foglalkozik ezekkel FOKOS DÁVID /Mnyr.LX, 
3-6 / és KELEMEN JÓZSEF /MNy. XXXV.236; 244/6. 

Viszont bővebben szeretnék kitérni azokra az észrevéte-
lekre és munkákra, amelyekben a szerzők kiemelik az ismétlé-
sek vagy méginkább bizonyos tőismétléses formák magyar nyelvi, 
finnugor, illetve uraíaltáji jellegzetességét. Előre bocsátom 
azonban, hogy az általam vizsgált szerkezetekkel kapcsolatos 
felfogásokat részletesebben majd az egyes alakulatoknál fogom 
bemutatni. Itt jegyezném meg azt is,hogy a forrásmunkákból 
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idézett példák értelmezéeét ée helyesírását változatlanul 
megtartottam, véleményem szerint"ugyanis ezek ie jellemzőek 
a szerzők szemléletére; a köznyelvi kifejezések helyesírá-
sában ti. - csekély kivételtől eltekintve - főleg a kötő-
jel haeználatából adódnak eltéréeek, s ezek az egyee kap-
csolatok szorosabban vagy lazábban érzett mivoltára utal-
hatnak. 

SZVORÉNYI CJÓZSEF Magyar ékes szókötée /Buda, 1846./ 
c.munkájában "Sajátságos szók" cím alatt részletesen szól a 
kettőzésekről - ide sorolva a szóismétléseken és a figura 
etymologicán kívül az ikerszavakat is-, melyek - mint írja -
"mindig bizonyos súlyt és nyomósitó erőt rejtenek, s szorosan 
a magyar nyelv keletiességéhez tartoznak"7. Példái között 
igen sok, különböző tőismétléses alakulat szerepel, ilyenek 
pl. egytül egyig, körös-körül, napot-napestig, örökkön-
örökké , szóról szóra /elmondhatom/, végtől végig; egyetlen-
-egyig 'mind egyig', földet len-földig 'egész földig', 
végtelen-végig 'mind végiglen', vilagtelan világig 'míg a 
világ fennáll'. A "hasonlításnak némely sajátságos nyomósitó 
módjai" között - mege miit ve, hogy az ilyen szóismétlések és 
birtokos szerkezetek a héberben is megtalálhatók - a szóismét-
lések mellett a következő példákat olvashatjuk: uraknak ura 
'legnagyobb úr'f rosszaknak rossza, gonoszok gonosza 'leg-
rosszabb', leggonoszabb', halálnak halálával 'legszörnyűbb 
halállal' ; halállal halsz meg vagy halván halsz meg; leges-
legjobb - leg és legjobby/fölöt te jó' ; teledesteli vagy 
teljed-ee tele - tele és tele 'nagyon tele' ; tőmv- és tömve ; 
föl-ös fölül 'legfölül' ; ujdon új vagy u.jdonat ój 'legújabb' ; 
jobbnál jobb, szebbnél szebb 'igen jó', 'igen szép' ; erőnek 
erejével 'igen nagy erővel, erőszakkal'. ^Jellegzetességnek 
mondja még a szerző a számnevek disztributív szerepű kettő-
zését és az igekötők ismétlését is. Továbbá külön pontokba 
foglalja az igét megelőző melléknévi igenevek határozós alak-
jának, illetve a ván - vén képzős - a -va - ve képzős formát 
még a példák között sem említve - igenév kapcsolatát. Az 
utóbbit az ige kifejezte cselekvés /"állapot"/, az előbbit 
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a cselekvÓ6 folyamatosságának nyomatékos kifejezésére szol-
gáló alakulatnak tartja. Ezekre példái: folyton folyt, forrton 
forr; kérten kért ; nézten néz ; nőttön nő ; vágyton vágy; várton 
vár. 

P.THEWREWK EMIL a fenti kérten kér - félékről viszont 
azt jegyzi meg Figura etymilogice8 c. írásában, hogy ezeket 
már csak elvétve találni az irodalomban. Továbbá a határozói 
igeneves tőismétlések közül is a -va - -ve végződésueket 
mutatja be jellegzetesnek, a régiségbe utalva a -ván - -vén 
végi! alakot. P.THEWREWK fenti munkájának egyik legfőbb célja 
egyébként az, hogy a tőismétló9es formák magyarosságára fel-
hívja a figyelmet, remélvén, hogy ezáltal talán sikerül meg-
állít ani háttérbe szorulásuk sajnálatos folyamatát. Csak a 
-val -vei ragos szerkezeteket véli idegen eredetűnek a 
szerző. Különösen az igéhez kapcsolódó azonos tövű /tárgyas, 
határozói, melléknévi-, főnévi igeneves/ szerkezetekkel és a 
véges-, végedes-, végeslen-, vége9te len-végig -gel rokon ala-
kulatokkal foglalkozik tüzetesen s számos példát hozva. Nem 
tesz azonban említést a szépnek szép, jobbnál jobb és az 
ágról ágra féle figura etymologicákról. Q 

Stilisztikai szempontú cikkében - amelyben a kifejezés 
erősítésé re szolgáló ismétlés módjait sorakoztatja fel -
ZLINSZKY ALADÁR kiemeli, hogy a nyomatékosítás ezen általános 
jelenségét a magyarnyelv "a szó és mondatalkotás terén még 
nagyobb mértékben; gazdagabb formákban alkalmazza, mint a többi 
európai nyelvek", és E.LEWY munkájára /Zur finnisch - ugri-
schen Wort- und Satzverbindung, Göttinga 1911. 11.1./ utal, 
amely "egyenesen ős finnugor nyelvsajátságot vél e jelenség-
ben feltalálni" l o . 

Megem liftem még, hogy DENGL JÁNOS is - részben 
SZVORÉNYI -hez hasonlóan - a magyar nyelv sajátos szókincsé-
ről, kifejezéseiről szólván együtt tárgyalja az összefoglaló 
összetételeket és a "leginkább értelmi nyomatékosság kifejezé-
sére való" figura etymologicát, amelyre - a szóismétlések mel-
lett - a következő példákat hozza: nőttön nő, fogyton fogy. 
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félni félt látni látom, kérve-kér, keresve-keres f szépnek 
szép, Jónak jó, csodának csoda, ujdonat-új, unos-untalanf 

szűkös-szüntelen, túlon-túlt véges-végig, örökkön-örökké, 
időtlen-időkig, egyes-egyedül, telisded-teli, igaznál-iga-
zabb, érdekesnél-érdekesebb. 

A figura etymologicának a magyarban előforduló 
alakulatait valamint a rokon és nem rokon nyelvekben talál-
ható formákkal való összevetésüket a legátfogóbban FOKOS 
DÁVID tárgyalja. Az alábbiakban megkísérlem két — lénye-
gében azonos szemléletet tükröző - munkájának /A "figura 
etymologica "f Nyr.LX-LXI. é9 a Die etymologischen Figuren 
der finnisch - ugrischen Sprachen, UOb. XII. 7o-89./ rövid 
összefoglalását, illetve a témám szempontjából legfontosabb 
mozzanatok kiemelését • 

FOKOS megállapítja, hogy a figura etymologica kü-
lönböző megjelenési formái a finnugor nyelvekben mind olyan 
kapcsolatok, amelyekben az azonos tőből származó szavak egy 
fogalom nyomatékos, hangsúlyos vagy fokozó jelölésére szol-
gálnak*2. / Itt említem meg, hogy FOKOS ennek alapján csak 
látszólagos szótőismétléseknek tartja a házról házra és az 
uralkodó uralkodik - féle szerkezeteket. Ezt a felfogást , • • 
cáfolja KELEMEN , akivel ebben a tekintetben magam is egyet-
értek. 

Fontos, vissza-visszatérő motivuma FOKOS gondolat-
menetének az, hogy a magyarban előforduló tőismétléses ala-
kulatok ősi, önálló keletkezésiek - s ezt számtalan magyar, 
finnugor é9 ural-altáji példával bizonyítja -, s még akkor 
sem kell föltétlenül idegen eredetu9égre gondolnunk, ha a 
nem rokon nyelvekben gyakori szerkezetekkel fordításban ta-
lálkozunk; hanem az azono9 gondolkodás, szemlélet tükrözőinek 
tekinthetjük ezeket is. 

így a különböző nyelvek szemléletbeli találkozását 
látja a szerző az ige é9 az azonos tövű belső tárgyi, illetve 
instrumentális használatában - ezeket egyébként kapcsolatba 
hozza egymással is és különféle határozós /pl. a szárazra 
szárad - félékkel/ és a főnévi igeneves szerkezetekkel 



valamint a felsőfokot kifejező birtokos jelzős tőismétlé-
sekben. Ez utóbbiak elterjedtségére a héberben, más sémi 
ée indoeurópai nyelvekben különösen sok példát mutat be, 
ugyanakkor azonban több figyelemre méltó szempontra mutat 
rá, amelyek önálló keletkezésük lehetőségét vagy legalábbis 
általános, gyakori használatukat a magyarban indokolhatják. 
/Ezekre, valamint a főnévi igeneves és a szépnek szép -
féle szerkezetekre vonatkozó véleményére majd a továbbiak-
ban térek ki részletesen/. 

A figura etymologicák fenti fajtáinál FOKOS tehát 
nem zárja ki, hogy elterjedésükben idegen minták hatása is 
közrejátszhatott, erről azonban így vélekedik: "Az idegen 
hatást úgy kell elképzelnünk, hogy mivel ezek a szerkezetek 
megvoltak a magyarban, a fordító ... a latin-görög szerkeze-
teket szószerint fordíthatta"^"4, s - mint már fentebb emlí-
tettem - a szótőismétlést olyan általános nyelvi jelenség-
nek tartja, amely a finnugor nyelvekben különösen kedvelt, 
s ezért a nem rokon nyelvekben előforduló egyezéseket a 
különböző népek azonos gondolkodás- és szemléletmódja termé-
szetes következményeinek tekinti. Ezt a vélekedést nemcsak 
azzal támasztja alá, hogy a magyarban és a finnugor nyelvekben 
a f/igura etymologica használata igen elterjedt, hanem azzal 
is, hogy "vannak egyes különösen jellemző fajai, melyek az 
indogermán nyelvekben alig fordulnak e l ő " / melyek kétség-
kívül finnugor illetve ural-altáji eredetuségről tanúskodnak. 

Az ilyen kiemelkedően jellegzetes alakulatoknak em-
ííti a következőket : 

1./ Az igével azonos tövű igenévvel alakult kapcsolatok. 
Itt együtt tárgyalja a befejezett melléknévi ige-

név módhatározós alakjával és a határozói igenévvel alakult 
formákat - együttesen határozói igenévvel alakult szerkezet-
nek nevezvén őket - megjegyezve, hogy valójában ezek is olya-
nok, mint a már fentebb említett határozós alakok, csak nem 

főnévhez 
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hanem igenévhez járul a határozórag. Ezeknek a csoportosí-
tását- a német nyelvű dolgozatban - így találjuk: 

a / képzővel: nőttön nőni 'fortwáhrend wachsen'; 
b / -ván - -vén és -v£ -ve képzős határozói igenévvel: 

várván várni és várva várni 'sehr erwarten, sehnsüchtig 
erwarten' ; 

c/ régies ós népies az /-s/ -t módhatározói végződéssel: 
16 

kiuanatost kyuanyauala 'er wünschte sher' Ehr.K.75 ; 
A másik munkában közölt számtalan - köznyelvi, irodalmi, ré-
gies, népies - példa közül néhány másik: 

kérvén kér; látván lát; kérve kér ; 
mentést menni ; menten megy; hitten hisz ; fúttal 
futottam. 

P.THEWREWK fentebb em ilt ett megjegyzéséhez hasonlóan - ós a 
TMNy-t idézve - itt is megtaláljuk azt az észrevételt, hegy 
az ilyen formákat régebben sokkal gyakrabban használták, sőt 
-legalábbis az irodalomban - csaknem minden igének fellelhe-
tő volt tőismétléses alakja.17 

2./ Azonos töví - ragozási v. szóképzési változatú -
névszók kapcsolata. Ezeket a következőképpen cso- / 
portosítja FOKOS, szerepüket, kialakulásukat és 
rokon nyelvi megfelelőiket is bemutatva : 
a / véges-végig , telis-tele -félék 
b/ vadon-vad, aligon-alig, túlon-túl -félék 
c/ végestelen végig /- véges-végig x végetlen 

végig alakkeveredése/; ennek analógiájára : 
régestelen régen; 

d/ unos-untalan, szünös-szüntelen /nem ellen-
tétet, hanem nyomósítást fejeznek ki; volta-
képpen az a/ pontba soroltak változatai /• 

e/ akarva-akaratlan ; boldog-boldogtalan - félék; 
nem nyomósitó, hanem poláris, összefoglaló 
értelmű kifejezések. 
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3./ A középfokkal kapcsolatos hasonlító határozók. 
Pl • s Igaznál igazabb ; szebbnél szebb; gyöngy-
nél gyöngyebb; pápább a pápánál. /Ezekre és a 
határozói igeneves alakulatokra még szintén 
visszatérek/. 
Tanulságos volna a figura etymologica gazdag 

irodalmából még sok más ós egyéb irányú vizsgálatot is be-
mutatni. A magyar nyelvi, illetve finnugor jellegzetessé-
geket tanúsító szemléletek fenti kiemelését, részletezését 
azonban azért tartottam lényegesnek, mert úgy gondolom, hogy 
ezek is igazolják az előbbiekben már említett véleményemet, 
miszerint anyanyelvünk egyik jellemző kifejezési sajátossá-
gáról van szó, amely nemcsak stilisztikai szempontból érde-
mel figyelmet. 

IV. A KETTŐZTETÉSSEL ALAKULT SZÓISMÉTLÉSEK ÉS SZERKEZETEK 
A MAI LEÍRÓ SZEMLÉLET ALAPJÁN 

Bár leíró nyelvtanaink az általam vizsgált szer-
kezeteket a mondattan körébe utalják, célszerűnek gondolom 
azonban ezeket előzetesen a velük sok tekintetben rokon vo-
násokat mutató szóismétlésekkel együtt röviden bemutatni, 
így - a kérdést leíró szempontból legbővebben tárgyaló -

MMNyR ketőztetésről szóló fejezete alapján a következő rend-
18 

szerezés adódik : 
I.Kettőztetés útján keletkezett szóismétlések 

A/ Változatlan alakú szóismétlések 
s/ alkalmi kapcsolatok 

1/ a cselekvés tartósságát fejezik ki: nézte, nézte ; 
állott, állott ; sírt, sírt ; 

2/ az alapszó jelentéstartalmának nyomatékosabb 
kifejezése: bizony, bizony ; fiam , fiam ; nono ; 
ejnye, ejnye ; 

3/ a ritmusosság, lirai hangulat fokozása: Csillagok, 
csillagok - Szépen ragyogjatok! /népd./ 
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b/ a cselekvés többszöri, esetleg gyakori megismétlő-
19 

dését fejezik ki: néha-néha; olykor-olykor; egyszer-
egyszer ; újra meg újra; 

c/ fokozó jelentésük van : sok-sok ; messze-messze ; nagy-
nagy ; nagyon-nagyon ; igen-igen; alig-alig ; lassan-
lassan ; 0 

d/ megoszlást kifejező, disztributív jellegűek : ki-ki ; 
külön-külön ; más-más ; egy-egy ; öt~*öt; tíz-tíz ; 

e/ új jelentést hordozó szókettőzés: egy-egy 'néhány' 
már-már 'majdnem' 

* A fenti szóismétlések alkalmi vagy laza szó-
kapcsolatnak illetve mellérendelő összetett szavaknak tekint-
hetők, az utóbbiakhoz azonban csak néhány, a stilisztikai fun 
ción túlmutató, új jelentést hordozó szó tartozik. Ilyenek pl 
a disztributív eredetű ki-ki 'mindenki'; egyszer-egyszer 
'olykor'; nono; és ez e/ pont alatt felsoroltak.^ 

Alaki szempontból e csoport tagjai egyöntetűek: 
csak azonos toldalékot vehet fel mindkét tag, illetve néhá-
nyuk mai nyelvhasználatunkban nem toldalékolható• 

Az alkalmi kapcsolatok mindkét tagja, az új jelen-
tésű, összetett szavaknak számító szóismétléseknek csak az 
első tagja hangsúlyos, s ez utóbbiakhoz hasonlóan viselked-
nek általában a lazább szókapcsolatok is, bár - részben 
egyéni használattól függően - lehetnek eltérések. 

A változatlan alakú szóismétlések helyesírásában 
háromféle Írásmóddal találkozunk: az alkalmi kapcsolatoknál 
vesszők , a többi esetbsn kötőjelet teszünk a két alkotó tag 
közé, egybe csak néhány szót írunk: nono 1 ; nana! ; nini 1 

B/ Módosított alakú szóismétlések /figura etymologicák/ 
fogyton-fogy , nőttön-nő, örökkön-örökké,réges-régi, 
régestelen-régi, véges-végig, végestelen-végig, 
ünos-untalan, egyes-egyedül, körös-körül. 

II. Kettőztetéssel alakult mondattani szerkezetek /figura 
etymologicák/ 

A/ Némileg állandósult mondattani szerkezetek 
kérve kér, várva vár 
szebbnél szebb 
halálnak halálával 
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B/ Kettős határozók 
ágról ágra, egytől egyig, napról napra , szemtől 
szembe . 

A MMNyR az idézett helyen kitér arra, hogy a 
módosított alakú szóismétlések új szavak, alkaotóelemeik szer-
vesen összetartoznak, s ez alakilag abban is megnyilvánul, 
hogy csak az utótagjuk kaphat toldalékot. 
Ennek ellenére nem tekinthetjük összetett szavaknak őket, 
mivel előtagjuk önmagában nem volt és ma sem használatos 

22 
nyelvünkben , igy tehát ezek csak egyetlen szón belül élő 
alakváltozatok, s létrejöttük módja az ikerszók keletkezésé-
hez hasonlító. Továbbá megjegyzést találunk arra vonatkozólag 
is, hogy a korábbi nyelvtani szakirodalom ezeket az alárendelő 
összetett szavak között tárgyalté. 

A kettőztetéssel alakult mondattani szerkezetek-
től is ebben a fejezetben ad - a fenti csoportosítással és pél-
dákkal - némi képet a MMNyR, rámutatván az előbbiekkel azonos, 
illetve rokon vonásaikra keletkezésüket és stilisztikai funk-
ciójukat illfcően is, így jellemezve a némileg állandósult szer-
kezetként e miit etteket: "Bennük ... egy szóalkotási mód és bi-
zonyos típusú, mégpedig alárendelő jellegű mondattani szerkesz-
tés közös alkotásait kell látnunk. Minthogy azonban ezek első-
sorban mégis mondattani természetű termékek, tárgyalásuk helye 
nem a szótanban, hanem a mondattanban van" /MMNyR I,43o/. 
A következőkben pedig a kettőztetéssel alkotott kettős határo-
zók tárgyalását i.m. ugyancsak a mondattan körébe utalja. 

- X -
Néhány megjegyzést szeretnék fűzni a fentiek-

ben II. pont alatt bemutatott kettőztetéssel alakult mondat-
tani szerkezetek kérdéséhez. 

Ezeket akadémiai leíró nyelvtanunk kitekintés-
ként, apró betűs részben tárgyalja. Mivel erre a szóösszeté-
tel fejezetében a kettőztetés tárgyalása során kerül sor, ez 
az eljárás indokolható is. De így az a helyzet áll elő, hogy 
a magyar nyelv egyik jellegzetes frazeológiai csoportjának, a 
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tőismétléses szerkezeteknek beható tárgyalására sehol sem 
kerül sor, hiszen különféle mondattani viszonyt képvisel-
nek, így nincs helye a mondattanban összefoglaló tárgyalá-
suknak. Itt azonban meg kell jegyeznem azt is, hogy a mon-
dattani rész, az adott kereteken belül, az egyes fejezetek-
ben sem méltatja fontosabb figyelemre ezen általánosan hasz-
nált, jellegzetes, a szokásos nyelvhasználattól sok esetben 
alakilag is, funcióban is eltérő szerkezeteket. A legtöbb 
esetben - a szerkezetnek megfelelő fejezetben - csak olyféle 
megjegyzés kíséretében találunk utalást és néhány példát, 
hogy: gyakoriak a tárgyalt szerkezetek figura atymologicákban 
is. 

A továbbiakban két ilyen szerkezet-típus -
v a tőismétléses hasonlító - és 2/ tekintethatározós szer-
kezet - részletesebb vizsgálatával azt szeretném érzékeltet-
ni, hogy mennyi kérdés szorulhat háttérbe, ha a leíró nyelv-
tanunkban nem találunk helyet e köznyelvünkben állandóan 
használatos, sajátos frazeológiai egységek tüzetes tárgya-
lására • 

Még egy megjegyzésem lenne. A kettőztetésről 
szóló szótani fejezetben a némileg állandósult tősimétléses 
mondattani szerkezeti tipusok példáinak sorában nem táálko-
zunk a látni látom, szépnek-szép - félékkel, jóllehet aligha 
vitatható, hogy ezek is igen gyakran használt, kettőzetéssel 
létrejött, állandósult mondattani szerkezetek. Igaz, - mint 
majd bizonyítani is igyekszem - ezek eltérnek a kettőztetés-
sel alakult szóismétlésektől és szerkezetektől annyiban, hogy 
stilisztikai szerepüket tekintve nem nyomósítást fejednek ki. 
Ez azonban véleményem szerint nem indokolja azt, hogy a tő-
ismétléses szerkezetek köznyelvileg használt típus-sorában 
ne kapjanak helyet. 
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V. TŐISMÉTLÉSES HASONLÍTÓ HATÁROZÓ A KÖZÉPFOK MELLETT 
/érdekesnél érdekesebb; jobbnál jobb; pápább a pápánál -
félék./ 

A fenti szerkezetekről "A középfok melletti 
hasonlító határozó" c. fejezetben /MMNyR 11/258/ a követke-
zők állnak: "A középfokú melléknév és a - nál -nél ragos 
névszó gyakran ilyen figura etymologica-szerű kifejezésekben 
szerepel: jobbnál Jobb, szebbnél szebb, érdekesnél érdekesebb, 

stb. 
Az i.m. fokozásról szóló része /I, 526/ eze-

ket "szokásos, csaknem szólásszeru" kifejezéseknek mondja, s 
példái: rútnál rútabb, szebbnél szebb, jobbnál jobb; pápább a 
pápánál« Itt említést találunk arról is, hogy az ilyen nyomósítás-
nak jelentős nemcsak a jelentéstani, hanem a stilisztikai szí-
nező szsrepe is. 

Nem találunk viszont utalást arra, hogy ezek 
a szerkezetek a nyomósitó, stilisztikai jellegen kivül miben 
térnek el az egyéb középfok melletti hasonlító határozóktól és 
egymástól is. Az alábbiakban megkísérlek néhány szempontra rá-
világítani . 

Mindenekelőtt célszerűnek látszik külön vizs-
gálni a főnévi és melléknévi tövű alakulatokat, s ez utóbbi-
akon belül is megkülönböztetéseket tenni. Továbbá talán nem 
érdektelen megjegyezni, hogy nyelvünkben a középfok mellett 
-nál -nél ragos melléknév eléggé ritkán fordul elő, míg a 
figura etymilogicáknál ez a jellegzetes. 
1./ Melléknévi_tőből_származó_hasonlí^ 

a./ Alapfokú melléknév + - nál -nél -»• közégfokú_melléknév 
/sötétnél sötétebb ; érdekesné1 érdekesebb - félék/ 

Itt elsősorban azt tartanám megemlítendőnek, 
hogy potenciálisan ezeknek kétféle használata lehetséges; a 
szerkezet egyes- vagy többesszámú alaptag determinánsa lehet: 
sötétnél sötétebb éjszaka /volt/; éroekesnél érdekesebb előa-
dások /hangzottak el/. 
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Az egyesszámú főnévhez kapcsolódó ilyen 
szerkezetek nem tartoznak témám körébe, mert ma nem hasz-
nálatosak köznyelvi, színezetlen közlésben. Viszont itt is 
előfordulnak - bár nem gyakran - a többesszámú főnévhez 
kapcsolódóak, de az előzőektől eltérő értelemben, funkció-
ban. Itt feltehetőleg alakkeveredéssel van dolgunk, s mi-
vel a jobbnál jobb - félékkel azonos szerepet töltenek be, 
ezért róluk majd ott fogok szólni. 

A sötétnél sötétebb éjszaka 'nagyon sötét 
éjszaka'és egyéb ilyen alkalmi kapcsolatokban a figura etymo-
logica valóban csak expresszivitást kifejező stilisztikum, a 
melléknévi tő tartalmát erősíti, fokozza. Megfigyelendő azon-
ban, hogy az ilyen tőismétléses szerkezetek nem tetszés sze-
rint kapcsolódhatnak egyes v. többe9 számú alaptaghoz, elkép-
zelhetetlen pl. ilyen mondat: Érdekesnél érdekesebb előadás 
hangzott el. Ugy gondolom tehát, hogy itt valójában a mellék-
név jelentéstartalma határozza meg, hogy e figura etymologi-
cák milyen kapcsolatban állhatnak. 

b/ Közégfokú_melléknév_+ -nál -nél + közégfokú_melléknóy 
/jobbnál jobb, szebbnél szebb -félék/ 

SZVORÉNVI fentebb mér idézett példái közül 
két idevonatkozót, értelmezésükkel együtt, ismételten szeret-
nék bemutatni: jobbnál jobb, szebbnél szebb = igen jó, igen 
szép. 

Ez az értelmezés nem elégíthet ki bennünket, 
s ez még világosabban kitűnik, ha nem önmagukban vizsgáljuk e 
szerkezeteket, pl.: jobbnál jobb ételek 'több igen jó étel 
különböző nagyon jó ételek'. Hasonlóan vélekedik BINDER OENŐ' 
is, aki meggyőzően mutatja be e szerkezet komplex voltát. /A 
magyar hasonlítás Nyr XVIII, 292-299/. Gondolatmenetének lé-
nyege az, hogy e szerkezetbei a középfok egy elhallgatott 
alapfokhoz való viszonyítást jelez, 9 ehhez képest utal a 
tulajdonság még nagyobb mértékére, s e hasonlítás a -nál -nél 
raggal is kifejeződik. A szebbnél szebb virágok példát szép-
nél szebb 9 e szebbnél ismét szebb kifejezéssel veti össze, 
s megállapítja, hogy mindkettő a tulajdonságok haladó nagyob-
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bodását tartalmazza, mely gondolatban átvihető az össze-
hasonlítottak sorára. A két kifejezés között az a különb-
eég, hogy míg az egyik elsősorban a haladó növekedést feje-
zi ki pregnánsan, a másiknál "főleg az eredmény jő tekintet-
be, mely a tulajdonság folyton haladó növekedésénél az össze-
hasonlított egyedek mindnyájára vonatkozó nagy voltának kife-
jezője. Vagyis, 'szebbnél szebb virágok' több igen szép virág" 
/i.h. 299./ BINOER a továbbiakban azt is megjegyzi, hogy már 
á korabeli nyelvhasználatban sem csak a jobbnál jobb - félék 
szerepelnek ilyen kapcsolatban és tartalommal, hanem a fentebb 
említett érdekesnél érdekesebb -félék is előfordulnak ugyan-
ilyen értelemben és módon. 

FOKOS a birtokos jelzős tőismétléses szer-
kezetekkel együtt - utalva ugyan BINDER idézett munkájára 
- a felsőfok kifejezésére szolgáló figura etymologicának 
tartja valamennyi középfokkal kapcsolatos hason lító hatá rozós 
szerkezetet, együtt is tárgyalja őket /Nyr LXI, 8-9/, s szám-
talan régi, irodalmi, nyelvjárási példát idéz. E szerkezete-
ket azonban csak önmagukban mutatja be, s így ezekből nem lát-
szik világosan használati körük, tartalmuk. A két középfok-
ból alakult formákat újabbaknak feltételezi. Határozottan le-
szögezi azonban, hogy a magyarban ősiek a hasonlító határozóé 
figura etymologicák, szó sem lehet idegen hatásról, s ezt 
egyrészt az indoeurópai nyelvekben való ritkaságukkal, más-
részt sok finnugor és ural-altáji példával igazolja. Ennek 
alapján - bár sok finnugor nyelv nem tünteti fel a melléknév 
fokozott voltát - e szerkezeteket minden bizonnyal ősieknek, 
jellegzeteseknek tekinthetjük. 

A fentieken túlmenően kiemeléndőnek tartom 
még azt is, hogy mind a két középfok, mind pedig az alapfok 
összekapcsolásából keletkezett szerkezetek megbonthatatlanok. 
S hogy ez nem újabb keletű jelenség, ezt láthatjuk abból is, 
hogy a szakirodalom által a régiségből, irodalomból, nyelv-
járásból idézett példák hosszú sorában is csak elvétve akad 
egy-egy felcserélt szórenddel és / vagy közbeékelt szóval 
megbontott szerkezet. 
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2. Főnévi tőből származó hasonlítthatározós szerkezet 
/pápább a pápánál -félék/ 

Dóllehet a szairodalom általában a mellék-
névi tövű alakulatokkal együtt mutatja be a főnévi tövekből 
származókat, véleményem szerint az alaposabb tárgyalás meg-
kívánja az utóbbiak külön vizsgálatát. 

Mindenekelőtt azt szeretném kifejteni, hogy 
ez a fajta figura etymologica a magyar nyslven belül koránt-
sem olyan sajátságos, komplex tartalmú ezerkezet, mint a 
fentebbiek. Valójában talán olyan tőismétléses alakzat, amely 
a szójátokokhoz közelít, amelyre azonban egy magyar nyelvi 
sajátság ad lehetőséget. Éspedig az, hogy - sok nyelvtől el-
térően - a magyarban nem szokatlan a főnév fokozott alakban 
való használata, bár ma slég ritkán, stilisztikumként fordul 
elő. 

A pápább a pápánál, rókább a rókánál kife-
jezések grammatikailag valójában nem térnek el a nyelvünkben 
szokásos hasonlító határozóé szerkezetektől. Ugyanis a figura 
etymologicás szerkezetben a főnévi aleptag átcsapással mellék-
névi szerepet kapott és fokjel járult hozzá, a determináns 
pedig megmaradt az eredeti, főnévi jelentésben. Szükséges 
azonban rámutatni arra, hogy ilyen figura etymologicák csak 
olyan főnevekből keletkezhetnek, amelyek egyúttal jellegzetes 
tulajdonság/ok/ hordozóiként, megtestesítőiként élnek a közös 
nyelvtudatban; pl. rókább a rókánál /róka: ravasz, ravaszság/, 
pápább a pápánál /pápa: egy /világ/nézet, tétel legfőbb hir-
detője, megtestesítője/. 

Mai köznyelvünkben már kevés ilyen kifeje-
zés él, s úgy vélem, hogy ezek már szólásoknak, mégpedig a 
szóláshasonlatok egy sajátos formájának tekinthetők. 

Valószínűnek tartom, hogy az ilyen szerkeze-
tek az igen általános, alap- és középfokú melléknevek kapcso-
latából származó figura etymologicák hatására jöttek létre, 
de használatuk lshetősége természetszerűleg jóval korlátozot-
tabb volt. A mai köznyelvben már csak alig néhány ilyen ki-
fejezést találunk. 
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A ma szokásos használatban e szerkezetek alap-
tagja áll elöl, ellentótben a melléknévből alakultakkal, de 
széknél jóval kevésbé megmerevedettek, s a régiségben elő-
forduló példák is mozgékonyabb voltukról tanúskodnak. 

A középfok melletti tőismétléses hasonlító hatá-
rozóé szerkezetekről a következőkben összegezném mondandómati 

Kétségkívül jellegzetesen magyarosak és sajátosak 
ezek a szerkezetek, amelyek - elsősorban a két középfok össze-
kapcsolásából keletkezettek - ma is általánosak a köznyelvben. 
A melléknévből alakultak megbonthatatlan szerkezetek, amelynek 
lexikai köre potenciálisan ugyan széles, de az állandó hasz-
nálatú vagy legalábbis gyakran előforduló kifejezések nincse-
nek nagy számban, körük talán behatárolható lehetne. . A ma 
használatos főnévből alakult frazeológiai kapcsolatokat még . 
pontosabban fel lehetne mérni. Egy erre vonatkozó gyakorisági 
vizsgálat minden bizonnyal jó szolgálatot tehetne a lexikográ-
fiának is. Még pontosabban fel lehetne mérni a főnévi tőből 
keletkezett - véleményem szerint sajátos szóláshaeonlatnak 
tekinthető - frazeológiai kapcsolatokat. 

VI. TŐISMÉTLÉSES TEKINTETHATÁROZÓI SZERKEZETEK 
/látni láttam, szépnek szép -félék/ 

Tőismétléses tekintethatározói szerkezetek igei 
és névszói tőből jöhetnek létre. Az igei tőből alakult szin-
tagmák alaptagjának diterminánsa mindig -rU végű főnévi ige-
név, a névszói szerkezetekben pedig -nak -nek ragos a tekin-
tethatározó. Mivel azonban funkciójuk tekintetében teljesen 
azonosak, s a fenti eltéréseken kív ül még csak a névszói ál-
lítmány igei résszel való szabályszerű kiegészülését kell fi-
gyelembe venni, a kétféle tekintethatározói figura etymologi-
cáról együttesen kivánok szólni. 

Akadémiai leíró nyelvtanunk ezeket legrészleteseb-
ben "A tekintethatározó" c. fejezetben mutatja be ekképpen: 
"A -nak -nek ragos tekintethatározó csak ilyenféle szótő-
ismétlő névszós szerkezetben fordulnak elő; jónak jó, szépnek 
szép, soványnak sovány, amelyekben a határozó mindig a fölé-
rendelt mondatrésszel azonos szótőből alakul. Például: Sy- 'ötnek 
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nem volt .sö̂ té.t /Asztalos f.9./ - Az ilyenféle szerkezetekkel 
teljesen egyórtóküek az igei eredetű hallani .ha^lom^ adni ad, 
vanni van stb. infinitivusi tekintethatározók". /MMNyT?nT.24l./ 
Néhány példát ós smlitést találunk róluk még a határozó kife-

23 
jsző eszközeinek tárgyalásában is, továbbá az alaktani rész-
ben a főnévi igenév" képzőjéről szólva azt, hogy a van főnévi 
igeneve figura etymologicában kivételképpen vann-ni.24 Mint 
már láttuk, a kettőztetésről szóló fejezetben a rnegemlitett 
tőismétléses mondattani szerkezetek típusai között nem szsrs-
pelnek ezek aszintagmák. 

Az alábbiakban azt szeretném bemutatni, hogy ezek a 
szerkezetek olyan sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek le-
iró szempontból is a fentieknél jóval több figyelmet, alaposabb 
tárgyalást érdemelnek. 

Ha az eredetüség kérdését vizsgáljuk - amely ugyan 
mondanivalóm lényegét nem érinti ezeknél szintén valószi-
nüsithetó az ősi eredeztetés, de az általam ismert irodalom 
alapján ez kétséget kizáróan nem dönthető el. Ebből a szempont-
ból a főnévi igeneves szerkezeteket vizsgálják részletesebben 
a szerzők. Figyelembe veendő azonban, hogy a magyarban az infini-
tivus figura etymologicában csak tekintethatározóként, s meg-
szorító, illetve ellentétes kapcsolatban fordul elő. Erre utal 
S0M0NYI25, P. THEWREWK26, PAIS 2 7 és FOKOS is, aki ezzel kapcso-
latban rámutat az infinitivusos tőismétléseknek ós sémi nyel-
vekben való gyakori, de eltérő - a főnévi igenév csak nyoma-

og 
tékositó szerepű - használatára . SIMONYI - bár rokon nyelvi 

29 
példákat is idéz - szláv, illetve balti hatásnak véli , 
FOKOS azonban MEYER-LÜBKE megállapításaira ós finnugor, vala-
mint ural-altáji példákra hivatkozva tagadja ezt, 9 legfel-
jebb csak azonos szemléleten alapuló egyezést feltételez /Nyr 
LX, 46-7/. 

Az igei származásúakkal egyértékünek tekintve névszói 
tövekből alakult szerkezetekre több példát mutat be SIMONYI 
/MHat I, 295/, valamint FOKOS, aki ezeket régieknek, de az 
előbbiek hatására létrejöttöknek tekinti, ós rokon nyslvi 
példákat is idéz /Nyr.LX, 133-4; LXI, 5./. 
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Vizsgálatunk szempontjából nincs különösebb je-
lentősége, ezért csak megemlítem, hogy a régiségben, illet-
ve a tájnyelvben infinitivus helyett az igetőből képzett 
határozóragos főnév is állhatott /-t., ritkábban -ból, -bői, 
-val -vei, -képpen végződéssel/;30 továbbá olykor a táj-
nyelvben előfordul névszóhoz járuló -ni végződés is /jóni jó/. 

Lényegesnek -látom azonban a következőknek a kie-
melését . 

Ezek a szerkezetek alakilag állandósult, lexikai-
lag, azonban kötetlen szintagmák. Szórendjük kötött, mindig a 
tekintethatározó áll elöl, s az ezt követő alaptag elé leg-
feljebb csak módosító szó, illetve a névszós szerkezetekben még 
igei rész ékelődhet. Sajátos alaki jelenségek is mutatkoznak: 
csak ilyen figura etymologicában fordulhat elő a vanni, továb-
bá -nak -nek ragos tekintethatározó /a szabad egyaránt hasz-
nálatos szabadni szabad és szabadnak szabad formákban/. 

A továbbiakban e szerkezetek funkciójára szeretnék 
részletesebben kitérni. 

A stilisztikai szakirodalom a többi figura etymo-
logicával együtt az alaki erősítés eszközei közé sorolja 
ezeket a szerkezeteket is 3 l* A történeti és leíró jelJQjiíí tár-
gyalások - mint azt már fentebb láttuk - a nyomósításon kívül 
kiemelik még megszorító, illetve ellentétet kifejező funció-
jukat is, ezt azonban csak e figura etymologica után követ-

32 
kező szintagmára /vagy mondatra vonatkoztatják . E funkció 
szószerkezetben ós mondatban egyaránt érvényesülhet, pl.: 
szépnek szép /ez a cipő/, de drágaj inni ittam, de részeg nem 
vagyok.Ez utóbbi HADROVICS példája, aki az ellentétes monda-
tok csoportján belül megengedő ellentétnek nevezi az így lét-
rejött viszonyt, amikori9 "ez első mondat megenged, sőt kie-

' 33 
mel egy tényt, aminek nem lesz meg a várható következménye" 
A megengedő, ellentétes, illetve megszorító mondatok probléma-
körének vizsgálata nem célom, a fentieket azért idéztem, mert 
a szerző kiemelőnek értékeli a példa első tagmondatát, az inni 
ittam szintagmát. Nem így HORPÁCSI ILLÉS34, aki e szerkezete-
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ket megszorító értelműnek itéli. Kialakulásukat egyébként 
a következőképpen vezeti le: Fogod várni? - Várni? /elgon-
dolkodva, fontolgatva / Várom. 

Jóllehet a szerző e levezetését nem tartom meggyőző-
nek, magam is azon a véleményen vagyok, hogy - az ismétlé-
sekkel és más figura etymologicákkal ellentétben - e szer-
kezeteknek elsődlegesen nem erősítő, nyomósító, hanem meg-
szorító, korlátozó funkciójuk van 3 5, s csak másodlagosan, 
áttételesen töltenek be fokozó szerepet. 

Ennek kifejtéséhez azonban ki kell emelnünk egy lé-
nyeges mozzanatot. Azt ti., hog% e te kintethatározóé figura 
etymologicák csak egy megelőző állítás kapcsán és következ-
tében jöhetnek létre, mégpedig dialógusokban. így valójában 
e szerkezetek funkciója önmagában semmiképpen sem, hanem-
csak a beszédaktus folyamatában, a megelőző állítá 8 és az 
utána következő megszorítás, illetve ellentét együttesében 
értékelhető. Ezt bizonyitandó, más kifejezési lehetőségek fi-
gyelembevételével, példáink igy alakulhatnak: 

Szép, 

Szép ez a cipő. /I?/ Szépnek szép, de drága 

Ittam ugyan, 

ön túl sokat ivott/I?/ Ittam, ittam 

ön részeg. /!?/ Inni ittam de részeg nem vagyok 

Igaz, hogy ittam, 

A szépnek szép és az inni ittam szerkezet tehát a követ-
kező funkciót mutatja : 
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Szép ez a cipő./?!/ Szépnek 9zép, de drága^. 

Ön túl sokat ivott./?1/ Inni ittam, de részeg nem vagyok. 

állítás az állítás további meg9zo-
korlátozáse, rítáe, ellentét 
csökkentése , 
megszorítása 

ellentét 

Itt tehát valójában kétszeres megszorításról, 
a közlés két pólusának fokozódó ellentétéről van 9zó. E folya-
matban a tekintethatározós szerkezet középen helyezkedik el: 
a megelőző állítást megszorítja, majd ellentétté fokozza. 

Megismétlem tehát, hogy az ilyen tekintethatáro-
zós szerkezetek csak a beszédaktus megelőző és következő sza-
kaszával együtt értékelhetők, s ezek figyelembevételével nem 
lehet nyomatékosító, kiemelő szerepűnek itélni. 

A tőismétléses tekintethatározók néhány kérdésének 
felvetésével, vizsgálatával azt szándékoztam bemutatni, hogy 
ezek nyelvünkben nem pusztán stilisztikai funkciót töltenek be, 
hanem olyan állandóan használt, jellegzetes alakulatok, amelyek-
nek beható tárgyalása nem mellőzhető. 

VII. Ö S S Z E G E Z É S 

Tudatában vagyok annak, hogy e dolgozat nem 
alkalmas figyelemre méltó konzekvenciák levonására* Ehhez 
átfogóbb, alaposabb, értőbb vizsgálatokra lenne szükség. A téma 
rendkívül szerteágazó problémaköre nem tette lehetővé, hogy 
részletesebben szóljak valamennyi olyan tőismétléssel létrejött 
szószerkezetről, amelyeknek használata általános, és nyelvünk-
ben igen jellegzetesek. Az alaposabban bemutatottakon kívül 
ide tartoznak a határozói igeneves alakulatok /várva vár -félék/ 
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a kettős határozók /napról napra, szóról szóra, egytől 
egyig stb./ ós a birtokos jelzŐ9 szerkezet is, amelyből 
ugyan ma már talán csak a éjnek éjszakája fordul elő köz-
nyelvi ha9"ználatban, de az irodalomban napjainkban is ked-
velt fordulat, s ezért nem mellőzhető. 

Témám kiválasztásában és a tárgyalás folyamán az 
a cél vezetett, hogy felhívjam a figyelmet nyelvünk e jelleg-
zetes alakulataira, alaposabb vizsgálatuk, illetve rendszerbe 
foglalásuk és átfokó tárgyalásuk szükségességére. 

•ól tudom azonban, ezzel kapcsolatban több kérdés 
is felmerül. Az egyik közülük az, hogy minek is tekinthetjük 
ezeket a szerkezeteket. Fejtegetéseimben arra igyekeztem 
rámutatni, hogy nem pusztán stilisztikai szerepet töltenek 
be. Közös vonásuk, hogy morfológiailag, szórendileg kötött, 
megmerevedett szintagmák, lexikailag azonban egy részük tel-
jesen szabad /várva vár, látni láttam, szépnek szép -félék/, 
más részük - legalábbis a köznyelvi használatban - körülhatá-
rolhat óbb /igy a jobbnál jobb -félék és a poláris határozók/. 
Ez utóbbiak tekintetében igen hasznosnak gondolnám az irány-
ban is vizsgálatokat folytatni, hogy melyik milyen fokán áll 
a frazeológiai egységesülésnek, melyek tekinthetők állandó 
szókapcsolatoknak. Ennek alighanem nagy hasznát venné a 
lexikográfia is. 

S minthogy e szerkezetek összefoglaló tárgyalásának 
igényét felvetettem, meg kell kisérelnem feleletet adni arra 
is, hogy hol helyezkedhetne ez e 1 leíró nyelvtani rendszerünk-
ben. Különböző szintagmákról lévén szó, a mondattan keretein 
belül ez nehezen képzelhető el. De ha anyanyelvünk jellegze-
tességeinek ismerjük el őket, s nem ragaszkodunk mereven a 
grammatikai kategorizáláshoz, megragadhatók lennének szótőis-
métléses voltuknál fogva, 9 talán helyet kaphatnának a szó-
tanban - ahogy jelenleg is, utalás gyanánt - mint a kettőz-
tetéssel létrejött tőismétléseknek nyelvünkben jellegzetes ... 
fajtái. 
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J E G Y Z E T E K 

1. A funkcionális magyar mondattan alapjai, 36o-l. 
2. Vö. pl. FOKOS DÁVID, Nyr LX, 6.Uo. hivatkozik 

Schuchardt /Nyr XLI,3/ és Wundt /Völkerpsychologie 
1|642/ hasonló megállapításaira. ZOLNAI GYULA /Nyelv 
és hangulat 219./ pl. a reduplikációval kapcsolatban 
említi, - hogy "A.G. Szpirszkin - az absztrakt gondol-
kodás kialakulásáról értekezve... - utal arra, hogy a -
gondolkodás és a beszéd korai szakaszában a tulajdonság 
intenzitásának különböző fokait olyanformán fejezték ki, 
mint pl. a hawai nyelvben: ula 'vöröe'ula uls 'igen vö--
rös' 

3. Olykor egyik vagy másik mozzanatot - a vizsgálat irányá-
tól függően - nyomatékosabban emelik ki a kutatók, de 
egyaránt felhívják a figyelmet az ismétlések tartalmi, 
érzelmi, akueztikai funkciójára és ősi voltukra ie. 
így pl. ZLINSZKY ALADÁR - aki uo. E.GROSSE. Aufánge 
der Kunst c. müvére is hivetkozik - /Érzelemkifejezée 
a lírában. MStilUt 279-8o/, ZOLNAI GYULA /i.m. 66; 69? 
16o/, PAIS DEZSŐ /MNy XLVIII, 153/, KATONA IMRE /Elő-
munkálatok a magyar népköltészet stilisztikájához. 
Nyslvtud .Ért • 83.sz. 243./. 

4. Szintagmatizálódáe ós lexikalizálódás• Szótártani Tanul-
mányok, 84. 

5. 1. hasonlóképpen: A magyar etilisztika vázlata, l4o; 
A magyar stilisztika útja, 432. 

6. KELEMEN, Szempontok az ikerszók vizsgálatához /MNy XXXV, 
236.kk./ c. cikkében a nőttön-nő, végee-végig -féle ki-
fejezéeeket az iksrszavak közé sorolja, és a következő, 
módon jellemzi az ikerezók és a figura etymologicák kö-
zötti különbségéket: "A/ ... az ikerezó tagjai általában 
822EP5S0 összstartőznek, állsndóan egymás mellett állnak, 
... s csak igen kivételes ssetben választhatók el egy-
mástól, a figura etymologica pedig a közöe eredeti szó-
nak lazább ksgceolats,. Állhatnak e ezók egymás mellett 
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is, ••• ds éppen úgy állhatnak egymástól távolabb is, ... 
B/ ... az ikerszónél legalább az sgyik_tag rendszerint csak 
az ikerszóban létezik, ... a figura etymologicának azonban 
mindegyik tagja önálló használatban is előfordul ... C/ ... 
az ikerszó tagjainak a sorrendje általában kötött, ... a 
figura etymologica tagjainak sorrendje gyakran felcserélhető 
... 0/ A figura etymologica tagjainak egymáshoz való viszo-
nya íejismerhetősmondát tani_viszony ... Az ikerszó tagjai-
nak egymáshoz való viszonya azonban nem tekinthető mondat-
tani viszonynak, mert ugyanazt a mondatrészt a két tag csak 
együtt fejezi ki, ... s igy ... egy mondatrészként fogjuk 
fel. Viszont a figura etymologica tagjai közt nem érzünk a-
laktani viszonyt, az iksrszó két tagja között azonban felis-
merhető alaktani viszony van: a két tag meghatározott viszo-
nya meghatározott alakú és funkciójú származékszót eredményez. 
A figurs.etymologica tehát különböző mondatrészek felismerhe-
tő_ylszon^s alaktani-funkció nélkül, az ikerszó pedig egyet-
lenegy mondatrészben mint származékszóban jelenlevő közös ere-
detű elemek felismerhető alaktani viszonya, mondattani viszo-
nyítás nélkül". /245-6/ 

Noha nem érthetünk egyet a nőttön-nő, véges-végig 
-félék ikerszók közé sorolásával, ő így a figura etymologica 
fenti meghatározásával sem, mégis azért idéztem hosszasabban 
a fentieket, mert figyelemre méltónak tartom a figura etymo-
logicák két szélső pólusának - az új szavaknak tekinthető 
nőttön-nő -félék és az alkalmi jellegű tőismétléses szerkezetek 
- jellemzése gysnánt, mivel én éppen a kettő között elhelyezke-
dő, a köznyelvben állandósult jelenségeket mutató tőismétléses 
alakulatokkal kívánok foglalkozni. Ilyenekre utal lábjegyzet-
ben KELEMEN isi "Az életet él, szépnek-szép -féléket /sicl/ 
csak figura etymologicának tekinthetjük. Az énekek éneke, 
szebbnél-szebb /sic!/, ágról-égra -félék /sic!/ is inkább a 
figura etymologica fogalma alá sorolhatók, de némileg köze-
lednek az ikerszókhoz. /Kiemelés tőlem K.H.Á./ Rendszerint 
ezek is szorosan összetartozó egységként fordulnak elő, de * 
elég gyakran még ma is megbonthetók a szerkezet jellegének 
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erősebb megzavarása nélkül", /i.h.246/ A megbontott ezerke-
zetekre bemutatott példák azonban mind a népköltészetből 
illetve e/régebbi/ irodalomból származnak. 

7. 1.8 MStilUt 67. 
8. Nyr III. 3B5-9o. 
9. Az ismétlés módjai, Nyr XLI, 139-41. 
10. I.h. 139. 
11. Magyar nyelvhelyesség és magyar stilus /Bp.1937/ 14. 
12. Vö.i Ulb XII, 7o. 
13. I.h. 244. 
14. Nyr LX, lo. 
15. Nyr LXI, 12. 
16. Vo.r Ulb XII, 76. 
17. A közölt idézet /TMNy 359/ a nőttön-nő -félék tárgyalásá-

nál em líti a fsn tieket . Mivel FOKOS együtt szól azokról 
és a határozói igeneves alakokról, nem derül ki világosan, 
hogy az idézett megjegyzést együttesen vonatkoztatja-e az 
itt tárgyalt alakulatokra. 

18. Vö .: MMNyR I: A szerves szóösszetétel c. fejezetben: A ket-
tőztetés /427-31/. 

19. Ugy gondolom, hogy itt a megnevezés nem egészen pontosan 
fedi a stilisztikai funkciót, bár kétségtelen, hogy a fel-
sorolt példák gyakoritó, ismétlődő cselekvésre utalnak, 
mégis - természetesen az utolsó példa kivételével - erőtel-
jesebbnek vélem a fokozást kifejező szerepüket, e talán ott 
lehetne alfajként feltüntetni. 

20. Bár nem tartozik szorosan vizsgálataim körébe, megemlítendő-
nek tartom, hogy nézetem szerint csak a ritmusosság, U r a i 
hangulat fokozására szolgáló ismétlések /a/ 3/ a kifejezetten 
alkalmi kapceolatok; a cselekvés tartósságára ée a Jelentés-
tartalom nyomatékosságára utaló kettőzéees szóismétléseket /a/ 
1,2/ a kifejezés szempontjából igen közelinek érzem a b/ ée 
c/ pontokba sorolt szóismétlésekhez, bár kétségtelen, hogy a 
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nézte t nézte ée a bizony, bizony -féléknek gyakoribb az 
alkalmi használata, igy pl. a kettőnél többszöri, vagy 
kötőszóval, közbevetéssel történő ismét lése. Az irók - az 
AkH -al ellentétben - sokszor alkalmaznak kötőjeles írás-
módot, s talán nem alaptalan annak a feltételezése, hogy 
ezzel folyamatosságot, ismétlődést, fokozást kívánnak 
nyomatékosabban érzékeltetni* Az igék kettőztetését egyéb-
ként PA IS alakulásuk valamint funkciójuk tekintetében is 
összevethetőnek tartja a nőttön-nő és várva-vár -félékkel, 
és szintén kötőjeles Írást alkalmaz ̂ INy LVII, 272 /. Ezt 
azért említem, mert az egységesebb szemlélet kialakulása 
szempontjából ennek a kérdésnek a megvizsgálása sem volna 
érdektelen. 

21. Vö.még: MMNy 16o. 
22. A példák sorában nem szerepel az alaki tekintetben ide tar-

tozó folyton-folyvást . amelyre ez a megállapítás nem érvé-
nyes. 

23. MMNyR II, 162-3. 
24. MMNyR I, 382. 
25. A magyar határozók II, 299. 
26. Nyr III, 387. 
27. MNy LVII. 273. 
28. Nyr LX, 47. 
29. I.h. 3©l-2. 
30. Vö.r SIMONYI, i.m. I, loo ; 353; II, 3oo; 

FOKOS, NYr LX, 46; 133; PAIS, MNy LVII, 273. 
31. Vö.: A magyar stilisztiks vázlata l4o; MStil.Ut 432; 

ZLINSZKY: /kiemelő ismétlés/. Az ismétlés módjai Nyr. 
XLI, 141; uöt Stilisztika és verstan, MStil.Ut 162; 
ZOLNAIi Nyelv és hangulat, 68; TÖRÖK: / erősítő határozó/ 
A kiemelő határozó, MNy LXIV, 69; uő. : Lirai igsfüggvénysk 
stilisztikája, 2o ; 87. . 

32. A fentebbi hivatkozásokon kivül vö.még: MMNy 325. 
33. A funkcionális magyar mondattan alapjai, 181-2. 
34. Egy megszorító mondetképlet a magyarban. Nyelvtud.Ért. 

46. sz.25-6. 
35. Vö.: PA IS DEZSŐs Részletek a. határozós összetételek feje-

zetéből, Mly LVII, 273. 
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