
A MAGYAR EL IGEKÖTŐRŐL. 
(Olvastatott az 1864. Január 4-dikén tartott akad. ülésben). 

A magyar el igekötő is fejlesztett k i , úgy mint a meg, többol
dalú átvitt jelentéseket, melyek az el etymonjának szószerinti érté
kéből egyszeriben meg nem érthetők, s így behatóbb fejtegetést 
igényelnek. E fejtegetésnek föladata kimutatni nyelvünk e jelenté
sek előállításában követett észjárását, s érthetővé tenni, hogyan ru
házhatott rá egy eredetileg csak helyviszonyra vonatkozó szóra en
nek eredeti szóértékén túljáró értelmeket. A meg igekötöt tárgyaló 
ilynemű fejtegetést már szerencsém volt a t. Osztály elé terjesz
teni * ) ; most annak kiegészítő párját akarom adni az el-re nézve. 

Mindenki látja, hogy az el igekötö etymonja azon el, mely az 
elö} első, el-ött-ben megvan s „pars antica"-t teszen. Erre nézve az 
el tökéletes ellentétese a meg-nék, mely a mög, (mög-ött) = pars 
postica"-hoz tartozik, mind amellett, hogy a meg átvitele* jelentései 
korántsem mind ellentétesek az eZ-éivel. Az ellentét azonban szem
lélhető p. o. e két ellentétes fogalmú igénél : menni és jőni, melyek 
egymáshoz ellentétes viszonyba állítva, amaz él emez meg igekötö-
vel egészíthető ki : elmenni és megj'óni. 

Elfogadva is , hogy az el igekötőnk az elő stbiben mutatkozó 
el = pars antica alapszóból származik , evvel eredeti jelentésének 
még csak egyik részét, t. i. a fogalom-anyagot tudjuk, melyből ala
kúit , de nem grammatikai viszonyítását is , melylyel szükségképen 
kell bírnia. Pedig szükségképen kell bírnia ilyennel, mert minden 
igekötö nem egyéb mint igehatározó (adverbium), melynek jelen
tésében benne van, akár kifejezett akár ki nem fejezett grammati-

*) Lásd : Nyelvtud. Közlemények II, 161. stb. 
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kai viszonyítás, származzék bár névszótöből vagy igetöböl, mint
hogy soha sem jelenti c s a k az t , a mit a viszonyítatlan névszótö 
vagy igetö. Az eZ-igekötönk igaz hogy hangalakjára ad unguem csak 
az , a mi az említett el a lapszó; de ez korántsem zárja ki azon kér
dést , vájjon milyen grammatikai viszonyítás lappang még az alap
szó fogalmán kivül az e^-nek mint igekötőnek egész jelentésében, 
és e viszonyítás ki nem fejezett volta vájjon eredeti-e vagy csak 
hangvesztés útján eléállott-e ? — Ha tekintetbe veszszük, hogy az el 
egyszerű menést, haladó mozgást jelentő igékkel egyesülhet, p . o. 
elmegy, elmúlik, elhalad, elfut stb., s más igéknél az egyszerű igeje
lentéshez nyilván a folytatólag haladó tartamosság-féle meghatáro
zást adja hozzá, p. o. elaggódik (rajta he tek ig) , eltart (soká), elteng 
stb., meg másoknál a bizonyos távolságban képzelt czélhoz való ju
tást fejezi k i , mint meghatározást , p. o. ellát (odáig) , elhallik (két 
órányira) , elhat, ellő (100 lépésnyire) s tb . , nem lehet kétség, hogy 
az el, melynek alapszava (szintén el) térfogalmi, mint igekötő hely
beli hova-irány szerint viszonyított adverbium értékével bír. Általá
ban a magyar igekötök főleg ilyen természetűek, t. i. irány (szoro
sabban : hova-irány)-adverbiumok : meg ( = megé), be, hé (= belé), 
neki ered, ki (==• k i vé ) , össze (jelentés szerint = egybe), túl (túljár 
az eszén, túl-lép a ha tá ron , azaz tovajár, tovalép *) , hozzá, rá stb. 

*) V. ö. a székelyes (háromszéki) tova éjféltől (M. Nyelvészet VI, 228) 
a mi nem más mint túl éjféltől, túl éjfélen (éjféltől számítva túl). Egyúttal itt 
maga a túl képzését is megmagyarázhatom. Azt vélem, hogy *to-val-ból vonó
dott öszsze , s egyik része to mutatónévmástő, másik része egy „latus, oldal, 
táj"-t jelentő alapnévszó, = cseremisz vei (tide vei ez oldal =• innenső oldal; 
tudó vei v. ves vei amaz oldal v. más oldal = túlsó oldal, p. o. jolon vesvel ku-
rukan a Volga túlsó része hegyes) , mely különben egy a csuvas al, eMel 
(om-al, aj-ol stb. NyK., II, 43. 48.), s a mordvinban is (ing-el = csuv. om-al 1. 
II, 313) és a lappban (mang-el I I , 306) mutatkozik. A to névmástö megvan a 
magy. ta-hát, te-hát-h&n is. E szerint túl, *toval tkp. „amaz oldal" (cseremisz 
tudo-vel), s az irányalapszóra ráértetvén a viszonyítás, = „amaz oldalra." De 
maga a tova (tóvá) is aligha más mint 'Hóval az l elkopásával (v. ö. estveí, 
estve) s így tétova (téve-tova) ugyancsak megfordított rendben a török o-jana, 
bu-jana (jan oldal) ; szintígy a kérdő hová , hova ebből lett : *ho-val, a mely 
az összetételre nézve török kan , *ka-jan "(ebben kan-g'i v. ö. NyK. I I , 461) 
mellé állítható. A viszonyrag meg van fejtve , mihelyest eredeti anyagszó
ra bírtuk visszavezetni: a magy. va , vá ragra nézve íme tán sikerült volna 
ez. Alkalmas például arra, hogy ily jelentésű puszta alapszó viszonyjeleló'vé 
lesz, szolgálhat a kojbál sar,=zsar felé,-hoz (p. o. tak-sar bari a hegyhez ment), 
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— A másik kérdés, hogy vájjon az el igekötőn ki is volt-e fejezve 
a benne értékileg foglalt hova-irány-féle viszonyítás, nem oly köny- ' 
nyen eldönthető. Mert régi nyelvemlékeink a mai el helyett álló bő
vebb alakot nem nyújtanak, ellenben széltiben ugyancsak a hátul 
csupasz eZ-lel élnek; az elé pedig, a melyen a kívánt irány-viszonyí
tás ki van fejezve, noha alapja egy az eMel, jelentésben ma is régi 
nyelvemlékeinkben is különbözik ezen el igekötőtől. Mindemellett 
számba kell venni, hogy régi nyelvemlékeink már nem olyan kor
ból valók, melyben a nyelv még semmi ragvesztéseket nem szenve
dett volna, olyanokat is , melyeknek alig maradt egy-két rámutató 
nyomuk, teszem azt, hogy a csupa igető mint jelenidöbeli egyesi 
3. személyalak szerepel, időjelelö és személyrag nélkül, a minek 
eredetileg s elejétől fogva lígyvoltát sehogysem hihetjük el; továbbá 
számba kell venni, hogy a nyelv, ha egy szóban elejt valami eredeti 
alkotórészt (p. o. ragot), azt nem teszi mindenkor valamennyi más 
szóban is , a melyekben ugyanazon alkotórész (p. o. rag) megvan, 
a mire legjobb például szolgálhat az, hogy egymás mellett mondjuk 
föl és alá (alá s föl járni), amabban el levén ejtve az irányjelelö 
á, é, emebben megtartva *) ; végre meg kell jegyezni, hogy néha 
ugyanazon egy szónak mind teljesebb, bővebb, mind rövidebb, ko-
pottabb alakja maradván fenn egymás mellett, ezen különböző ala
kokhoz némileg különböző jelentések ragadhatnak, a mint p. o. be, 
bé igekötö nem levén más mint belé, még sem lehet mondani belé-
födni valamit e helyett : befödni, sem beegyezni valamibe e he
lyett : beleegyezni. Ezen szempontokból tekintve az él igekötöt, azt 
kell hinnünk, hogy a meg, ki sorsa (melyek megé, kivé helyett van
nak) őt is érte, mind a mellett hogy a némileg különböző alkalma
zási körrel bíró elé van mellette, mely az el-hez körülbelül úgy áll, 
mint belé a be, bé igekötöhez. Föltevén tehát, hogy az el igekötö csak 
a hátúi ragvesztett elé, e föltételt mégis egykét positiv adattal is iga
zolhatjuk. Ugyanis a Tatrosi másolatban (1. RMNyelveml. III, 278. 
279.) eléfordúl eleve menni = transire, eleve múlni = praeterire, va-

ettől sári oldal. A magy. t>«-nak nem csak helyirányi alkalmazására nézve, 
v. ö. német zu (ebben : zu etwas werden), vagy a török helyirányi dativust 
a dönmek (valamivé változni) ige mellett. 

*) V. ö. sikkor, mikor, viszonyítórag nélkül, e helyett : -kort v. -koron, 
ellenben mihelyt ; de megint azonwoi e helyett: azonAaíí, azonAe/í. 
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lamint elve (elvé) mint postpositio = trans (Jordán elve trans Jor-
danem). De ugyanott elmenni is = transire, elváltoztaték = trans-
figuratus est, és a Bécsi codexben elvitelet = írawsmigratio. Az eleve 
pedig = mai elé {eleve j'óni procedere, eleve futni praecurrere), s az 
elve postpositiótól sem különbözik, oly kevéssé mint a belé séma ba, be
tol (HBeszédben: világbele), vagy a reá, rá sem a ra, re-tö\, kivéve 
a postpositiók nagyobb hangbeli elgyengülését *). Látjuk tehát, hogy 
egykét példában még fölváltva el és eleve (elé) fordul elé, az eleve 
múlni (elémúlni) = praeterire is a későbbi elmúlni, mai elmenni (va
lami mellett)-nek állván ellenében. Egy másik az él = elé mellett 
szóló adat az , hogy az elé comparativusa elébb, körülbelül odább je
lentésével , érték szerint az el (= weg, fórt) comparativusának mu
tatkozik ebben : elébbállani (1. NSzótár elébbáll; v. ö. még Kriza, 
Vadrózsák 486. 1. : dé nehogy akko'ra féltödbe elébb ájj hazól — 
értelem szerint annyi mint : el ne menj, el ne távozzál). — Az el 
igeköto így eredetileg azonos levén elé-vel, kopottságának foka egy 
a meg-, ki- és azon bel-ével, mely régi nyelvemlékekben a mai be, 
bé helyett fordul elé fóeZtelik, foZhivat). Nem szükség, ez elkopás
nak menetelét is meghatározni : azonban annyit tarthatunk erre 
nézve valószínűnek, hogy az elé régibb alakja eleve levén, ez 
előbb elve (a mi meg is van postpositio képében), végre elv, eV 
(ell) lett. 

Áttérvén most az el igekötő jelentéseinek fejtegetésére, abból 
kell kiindulnunk, hogy az a hova-irányt kifejező helyadverbium. 
Ha mint ilyen valamely egyszerű igét meghatároz, ennek legel
sőben is vagy valamely nézleti mozgást kifejezőnek, vagy ilyen 
mozgási ige fogalmára visszavezethetőnek kell lennie. A NSzótár-
ban (1. el 2.) erre nézve azon értelmezést találjuk, hogy el jelent 
„általán m o z g á s t , bizonyos helyről kimozdulást, legyen az tá
vozás vagy közelítés, p. o. menj el, jöj el, vigyétek el, hozzátok el.u 

De nem nem nehéz észrevenni, hogy a mozgás (távozás vagy kö
zelítés) fogalma itt nem az el-t, hanem az egyszerű igéket illeti, me
lyek igekötö nélkül vagy más igekötők mellett is mozgást jelente
nek. Az el-nek nyilván csak azon szerep jut , hogy az irányt jelölje 
meg, melyben az igébeli mozgást, az igecselekvés haladását kell 
képzelnünk. Ezen irány az el alapszói értelme szerint az eZó're-féle 

*) Az eleve, elve (elvöl is) „trans" jelentését alább fogjuk magyp Í&ZW. 
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hova-irány, melyből mint eredeti alapjelentésből az el igekötő jelen
tései meg is magyarázhatók. 

í.) Legelőbb nézzük azon el-t, mely = német iveg,fort, mely 
jelentése legtöbbször a valóságos mozgási (és mozdítási) igék mel
lett tűnik elé , p. o. elmenni fortgehen, weggehen, elhajtani forttrei-
ben, wegjagen. Itt mindenesetre az eZ-nek nézleti helyirányi jelenté
sét kell feltennünk, s így értelmeznünk : elöre-való irányban menni 
v. hajtani, vagy az eZ-ségbe menni v. hajtani, ha így akarjuk ne
vezni azon képzeleti tért, melyben ez irány foly. Ámde ezzel még 
nincs meg teljesen az elmenés, elhajtás értelme, mely azt is foglalja 
magában, hogy, ha e cselekvés czélját érte, az e/menő v. elhajtott már 
többé nem látható, szemünk körén kívül van. Ez nem egyéb, mint 
az el ( = eZségbe, eZó're-felé) eredeti jelentéséhez hozzá értett mellék
képzelet , a meg nem látszó messziség mellékképzelete. E mellék
képzelet pedig azért csatlakozik könnyen az eZség fogalmához, mert 
csak valamely téren el igyekezvén látni, tehát mindig az eZség irá
nyában, vehetjük magának a messziségnek fogalmát is. Legvilágosab
ban mutatja ezt a görög TIQOGCO , TZQÓGGCÚ (attikai TZÓQQCO) , mely mint 
a TCQO •=. szkr. pra ( = el; pra-thama, TZQOO-TO, mint eZ-töl el-sö) szár
mazéka eredetileg elöre-t jelent (ellentéte: bníato, oníaam hátra, visz-
szafelé) p. o. Hom. II. 12, 272. [írj ng bníaaco TEtQáy&co . . ., aXXa 
ngóacoi í'sa&s stb.; Od. 2 1 , 369 7TQÓ<TCO qiégs (hozd elé) TO'^«, de egy
szersmind a „ m e s s z e , t á v o l " kifejezésére használtatott, úgy 
hogy azután ez lett közönségesebb jelentése (ellentéte: tyyvg közel), 
p. o. Herod. V. 13. 7zaQtjaccv xal oí ádeltysot avtijg ov xr[ ITQQ<T<X> (nem 
messze) axomrjv e^ovreg tovtmp. Plató, Prot. 35G, e : ut iyyvg HTS aÓQQca 
urj stb., v. ö. még német fern, gót fairra, melyek ugyanazon pra 
árja alapszónak zármazékai (gót / ra és fair, ónémet fir } fur alak
jaitól valók ónémet furisto , angol first = eZsö); a latin procul~r6\ 
azt mondja Pott (Etymol. forsch. I, 528. 2-dik kiad.), hogy „analóg 
mit simul, und bezeichnet alsó f é r n e vermittelst eines h i n (und 
insofern auch : hinweg, fórt) n a c h y o r w a r t s ; nur ist die na
túr des c etwas dunkel" ; — végre a német fórt is nem jelent saját
képen egyebet, mint lat. prorsum, magy. előre. — Az előre irány-
fogalomhoz csatlakozó „messziség, távolság" képzelete tehát az, mi 
a fentemlített el-es igékben ezen igekötöhöz egyszersmind a „nem
láthatóság körébe"-féle mellék-értelmet köti, mely igen határozottan 
elétünik p. o. az eltenni igében = wegtun, bei seite tun, egy szóval: 
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szem elől tenni, v. oda tenni, hol senki sem látja, se hozzá nem fér 
(1. NSzótár, eltesz, 2. és 3. jelentéseit); v. ö. eldug, elzár, elrejt, el
marad (NSz. elmarad 1. = nem jőni el, wegbleiben, oda maradni, 
bizonyos képzelt távolban; 4. = meg nem történni; 5. a haladók
kal egy lépést nem tartván, hátúi lenni, azaz : távolra maradni tőlük ; 
mondjuk is : messze elmaradni, s megfelel neki e jelentésben elhagy 
NSz. 2.; e két ige nevezetes , mivel jelentésük közel jár a hátra
marad, hátrahagy jelentéséhez , noha az el épen ellenkezőjét jelenti 
annak, a mit a hátra ; de az elhagy, elmarad igéknél már nem is az 
elül vagy hátúi-valóság, hanem a bizonyos távol-valóság jő tekin
tetbe, mely az eZ-jelentéséből foly) * ) , elbuvik (NSz. a végre vagy 
úgy búvik, hogy meg ne találják), elvesz ( = úgy eltéved, elhányó
dik , hogy rá akadni nem lehet), eláldozik (a nap) stb. Mind ezen 
el-es igéknél eléggé határozottan esik képzeletünkbe a nemlátható
ság, rejtettség, többé jelen nem levés, melybe az illető subjectumok 
vagy objectumok jutnak: rendesen azonban e képzelet nem lép 
annyira előtérbe, hanem csak az egyszerű távol létbe, többé együtt 
nem levés vagy összefüggésbe való irányulás, melynek csak hátte
rében mint czélja vagy vége áll a szem elől rejtettség képzelete. Ide 
tartozik a legtöbb el-es, ige, melyek német weg v. fort-os igékkel 
fordíthatók vagy legalább ilyenekkel értelmezhetők, p. o. elad (ver-
kaufen, tkp. weggeben; j . m. eladni leányt, szlávúl vidat, hinausge-
ben), elajándékoz, eláll (valamitől), elbocsát, elcsap, elcsen, ellop, el
ereszt, elfú, elhány, elhárít, elhúz, elkel, elkerget, elszakad (NSz. 2. 
3.), elszármazik, eltávozik, elvág, elvál, elvet, elvenni (wegneh-
men) stb. 

Meg kell itt jegyezni, hogy a magyar nyelv nem ritkán hova-
irányos igekötőkkel összeköt oly igéket is, melyek épenséggel nem 
visszavezethetők mozgási (v. mozdítási) igefogalomra; ily igék ak
kor csak „praegnanter" vannak használva, a mennyiben egy alkal-

*) Különben az elhagyni = verlassen (NSz. 3. 4. 5. 6. 9., p. o. elhagyni 
várost, felese'ge't, a játe'kot stb., elhagy az isten, a reme'nyse'g stb.) is a távol
sági eí-lel fejthető meg ; az illető tárgyat távolra hagyni annyi mint : meg
szűnni vele együtt vagy összeköttete'sben lenni, míg az egyszerű hagyni 
ige csak a „nem-mozdítást" fejezi ki. Csak az elhagyni magát (NSz. ll.)-re 
nézve az alább tárgyalandó el% e's 3.-ra utalunk, mert abban az el a hagyás 
(= nem-mozdítás) intensiójára vonatkozik : elhagyja magát = mind keve'sbe' 
feszíti meg erejét (el 2.) vagy oda jut, hogy már sehogysem feszíti meg ere
jét (el 3.). 
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mas mozgási (vagy mozdítási) igefogalom hozzáértetik, a melyhez 
értelem szerint az igekötö ragad. Ilyenek a födési, takarási igék a 
be igekötö mellett, p. o. befödni = födéssel betenni, bent-levövé 
tenni, mintegy: födéssel belezni ; ilyenek a perfectiós meg-es igék, a 
NyK. II, 181. lapon adott magyarázat szerint, p. o. megfonni a sok 
kendert = fonással „megézni", azaz hátmegé tenni = véghez vin
ni fonását. Szintilyen eZ-es igék is találkoznak, melyeknek egyszerű 
igéje ekképen praegnanter vétetik; p. o. elinni (bort, v. pénzét), 
azaz : ivással elkölteni, vagy szorosabban magyarázva : ivással el
tenni, vagy mintegy: ivással „élezni", azaz „eZségbe" tenni, amiben 
az „eZségbe" már annyit jelent, mint „a többé nem jelenlevöségbe." 
V. ö. elalkuszik (valamit az árából, = alku vassal „élez", elvon), el
mos (wegwaschen, mosva eltávolít), eltékozol, elpazarol, elpipáz (do
hányt), elkártyáz (pénzt) stb. Fölemlíthető itt az elállani utat is , a 
mi nyilván a. m. rajta állásával az utat hozzáférhetetlenné tenni, 
mintegy eltenni az utat, mintha nem is volna (németül: einem den 
weg vertreten v. abschneiden) ; az egyszerű ige is praegnanter hasz
nálva (valakinek útját állani) = rajta állással elfoglalni, im wege 
stehen, sich in den weg stellen, in den weg treten. A járhatás elve
vése tehát határozottabban van kifejezve az út elállásában. 

2.) Az el igekötö, a mint fentebb mondtam, sajátképen az 
előre való irányt fejezi ki , s maga mellé mozgási (vagy mozdítási) 
igét kíván. Mozgási igefogalom rejlik pedig azon igékben is, melyek 
valamivé levélt, válást vagy tartamában haladó cselekvést jelente
nek, p. o. gyöngül, vörösödik, terjed, olvad, romlik. Ilyenek mellett 
az el, sajátképeni jelentésénél fogva, azt fejezi k i , hogy az igecse
lekvés a maga tartamában, mely mintegy mozgásának pályája, elébb 
halad, a mi egyszersmind annak belső intensio szerinti növekvését, 
vagy végczéljához való közeledését érteti meg velünk, p. o. elgyöngül 
( = mind gyengébb lesz), elvörösödik (NSz. rendkívüli vörös szín futja 
el; itt magában az e/í/wí-ban hasonnemü eí-van; mondhatjuk tehát 
inkább így : vörösödése kezd lenni s egyszersmind mind nagyobb 
lesz), elterjed (NSz. nagyobb-nagyobb = mind nagyobb tért fog
lal el), elolvad (jég, hó — fokonkénti haladó intensioval olvad, s az 
olvadás végczéljához , a folyékony állapothoz közeledik) , elromlik 
(NSz. rommá válik — de ezt már a romlik is jelenti, azért hozzá 
kell tenni, hogy : mind jobban romlik, és a használhatatlansághoz 
közeledik). Mit jelent tulajdonképen ilyen el-es igékben az el, leg-
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jobban megmutathatja azon mód, melylyel a csuvas nyelv ezeket 
körülírva fejezi ki. Csuvasúl van : %ürze kajas (rothadva menni = 
elrothadni, v. ö. elromlik) , su polza kajas (víz léve menni = vizzé 
válni, v. ö. elolvadni), vadelza kajas (öregedve menni = elöregedni), 
vö. elgyengül , elvörösödik) lanza kajas (hervadva menni = elhar-
vadni). Ezekben a kajas menni ige, mely a magy. el igekötönek el
lenében áll, nyilván az előrehaladást jelenti, melyben az illető (ge-
rundiumi alakban melléje tett) igék cselekvése foly. Hasonlóképen 
fejezi ki a fent tárgyalt weg-fé\e el-t is a csuvas kajas, p. o. tarza ka
jas elfutni, visse kajas elrepülni. A menés természeti iránya épen csak 
az el'óre-YsXó irány : innen e két fogalomnak egymással való talál
kozása. — A fentebb magyarázott igék mellé most világos hason-
párokúl álljanak még: eladósodik, elaprósodik, elhírhed, ellankad, el-
magyarosodik, elmélyed, -merül, elpirul, elreked, elrémül, elsülyed, el
szárad, elszédít, -szédül, elszomorodik, -szomorít, elváltozik, elzsib
bad, elágazik, elárad, -áraszt (növekedő terjedelemmel), elharapó
zik, elterjed, -terül (az utóbbiakban az el még meglehetős néz-
leti) stb. 

Olyan igék is, melyek nem valamely levest vagy tartamában 
haladó cselekvést jelentenek, hanem csak bizonyos időtartammal 
járó cselekvést, a mellétett el igekötö által mintegy haladó tarta-
múakká válnak, a mi néha az által is elésegíttetik, hogy az igecse
lekvésnek több egyesekből álló subjectuma vagy objectuma van, a 
mi által bizonyos sor képzelete keletkezik, a melyen az igecselekvés 
elhalad. Az el ezeknél is , a mint az egyszerű ige inkább nézleti 
vagy elvont fogalmú, a külső vagy belső eZó're-irányulást fejezi ki, 
illetőleg a cselekvés haladó növekvését és végéhez közeledését. Ide 
számítunk ilyeneket, milyenek : elcsodálkozik, elhal (teste — halad 
rajta a hálás; elhalnak többen egymásután), elbusidjamagát, elbízik, 
-bizakodik, elborít, elhalmoz, ellep (haladó növekvés — képzeljük 
t. i. a lepő valaminek tovább-tovább =s előre terjedtét, míg a meg
lepés csak a lépés véghezvitelét fejezi ki), elnyújt, elnyúlik (a tüzes 
vas, ha verik — nyúlva „élezik", terjedelemben halad), elfog (NSz. 
8. = ellep, erőt vesz : elfogja a félelem, harag stb., v. ö. elfogul, és 
elfutja a méreg, a vér, a mi = futva „élezi", azaz halad rajta vé
gig) , eldicsér (NSz. dicséretekkel elhalmoz, igen dicsér; vagyis, 
mondhatjuk : mind jobban dicsér). 

3.) A NSzótár (II, 74) szerint az el igeszókkal összetéve jelent 
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„teljességet, t e l j e s e l v é g z é s t , valami egészet, b e f e j e z é s t ; 
sőt a tárgyhoz képest mértéken túllévőt, t ú l s á g o s t is." Kérd
hetjük, hogyan fér evvel össze az el eredetileg helyirányi jelentése ? 
Az előbbi pont alatti el fejtegetése már segít némileg a feleletre. 
Ugyanis azon eZ-es igék között, melyeken a teljes elvégzés értel
mét veszszük észre, van sok olyan, mely valamivé levest, válást, vagy 
tartalmában haladó cselekvést jelent, a milyenek az előbbi 2. pont 
alá tartozó igék is. A mint ezeknél a 2. alattiaknál az el által jel
zett eZó're-irányulás a cselekvés haladó növekvésének és végczéljá-
hoz való közeledésének szolgál kifejező eszközül, úgy szintén ezen 
eZóVe-irányulás , minthogy képzeletünkben ad libitum folytathatjuk, 
megjelölheti a cselekvésnek képzelhető teljességéig való növekvé
sét, vagy képzelhető végczéljáig való eljutását is. Így p. o. a haladó 
növekvésben levő romlásnak végczélja a használhatatlanság; ezt : 
elromlik vagy úgy érthetem hogy „romlik, romlik — mind inkább 
közeledik a használhatatlansághoz" vagy úgy hogy „romlik, romlik 
— egész a használhatatlanságig." E magyarázat helyessége annyi
val bizonyosabb, mert különben is használtatik az eZ, kifejezett czél-
pont mellett, a szakadatlan folytatott irány megjelelésére : el P r á 
gáig ; felől mind eZaljáígrlan; elannyira stb., s némely igék mellett 
is , melyek már magukban a czélhozjutást jelentik, vagy melyek 
mellett a czél különösen ki van fejezve, az el ugyanazon jelentését, 
1.1. a szakadatlan folytatott egyenes irányét mutatja, p. o. eljut, elér
kezik (valahova), ellát (odáig), ellő (száz lépésnyire), elhallik mesz-
szire (weiiliin) , elvezet, elkísér (a kapuig). Ugyanezt jelenti az el a 
teljes elvégzés értelmével való eZ-es igéknél, csak hogy természete
sen a hol az egyszerű igenem külső nézleti mozgásra, haladásra vo
natkozik , a hol nincsen nézleti czélpontja, az elöre-irány szakadat
lan folytatását a cselekvés szakadatlan haladására, illetőleg inten-
sióban növekvésére s képzelhető teljességéhez vagy képzeleti vég-
czéljához való eljutására kqll érteni. E mellett meg kell jegyezni, a mi 
szintén nagyon természetes, hogy nyelvünk nem egy eZ-es igét, egy
szersmind a fent 2. alatt és a most 3. alatt fejtegetett értelemben vé
szen, s kivált 2. alatti igét a 3.-béli értelemben, ha az igeidőalak a cse
lekvésnek már nem folyását érteti meg,p.o. elgyengülte.elérte az erőt
lenségét. A teljességét elérő vagy végczéljához eljutó cselekvést je
lentő eZ-es igék tehát már meg vannak fejtve, értem az ilyenek, mi
lyenek : elájul (NSz. teljes ájulásba, valóságos ájult állapotba esik), 
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elalél, elámít, elapad (NSz. az apadást teljesen bevégzi), elaszik, el
ázik, elbágyad, elbájol, -bűvöl, elbámít (teljes bámulásba ejt), elbó
dít, -dúl, elbolondít, elborzad, elcsendesedik, eldermed, elég, elenyészik, 
elfárad, elfogy (a semmiségig), elfoszlik (lehet 2. szerint is), elher
vad, elhuny, elhűl, elkábít, elkárhozik, elkészül (a valóságos készsé
gig) , elkopik, ellakik (étellel itallal eltelik, NSz. 1.), elles, elmállik, 
elnéz (NSz. 2. figyelmesen szemre vesz, megtekint), elolt, elpusztít, 
elsül (NSz. 2. 4.), elszakad (NSz. 1.), elszánja magát, eltart (terhet; 
valakit eleséggel), eltelik (míg nincs többé üresség), eltéved, eltörik 
(darabokra), elun, elvakít, elválik (a dolog) , elválaszt (valakit vala
minek), elvár (addig vár, míg eljö), elvégez (v. ö. elvégre), elver (el
verték jól), elveszni, -veszt (1. szerint is értelmezhető), elvisel (ruhát 
— a használhatatlanságig) és hasonlók. — Az ide való el-es igé
ket az jellemzi tehát, hogy a cselekvés valamely képzelt (vagy 
akár különösen ki is fejezett) czél- és végponthoz való eljutását ér
tetik meg velünk, a mely mellett azonban az addig tartott nagyobb-
kisebb cselekvési tartam, habár gyengébben is, elétünik. Az utóbbi, 
mint egyenesen az el alapjelentéséböl folyó , tulajdonképen a főmo-
nientum, melyet itt a hozzáértett mellékmomentum (a czélhoz jutás) 
képzeletünkben háttérbe szorított, amint ezt hasonlóképen a fenti, 
alatt tárgyalt el-es igéknél láthatjuk, hol a „távol-valóság, jelennem
levés, hozzácsatlakozott másodrendű értelme a túlnyomó, vagy pedig 
láthatjuk némely perfectiós meges igéknél, hol a megtevéshez még 
az eredményesség képzelete járul (1. NyK. I I , 183). Az el ilyképen 
módosult értékéből indulva ki, mely szerint annyit nyert mellékjelen
tésben, a mennyit vesztett eredeti egyenes értelméből, lássunk most 
még különösen néhány el-es igét, melyek különben nem oly könnyen 
értelmezhetők. így ezeken: eljö, elhoz már alig értünk többet mint: 
ide (a jövés czélpontjához) jő v. hoz. Ámde észre lehet venni, hogy 
a czélpont képzelete már implicite megvan SLJÖ és hoz igékben, a 
mennyiben a magyar csak „ide" ,/ó'vagy hoz valamit, de „oda" megy 
vagy visz; azért az el itt inkább a czélhoz jutó irány mellékjelenté
sét tünteti elé. Hasonmásai ezen igéknek az elmegy, elvisz; de íme 
ezekben nem csak a czélhoz-jutás (elmegy , elvisz oda), hanem az 
eZ-nek 1. szerinti jelentése is van (— weg, fórt). Továbbá ezek: el
bánik vele, elintéz, elrendez, elitéi, elhatároz, eldönt (ügyet) főleg a cse
lekvés kimenetelére utalják képzeletünket, de érezhető különösen 
az első háromban a cselekvés folytatott tartama is. Ezekben : elbír, 
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elgyöz (sok ivást, járást) a bírás győzés a teher egész mértékéig ter
jedőnek képzeltetik, valamint ebben : elfér a férés az illető test min
den és utolsó részéig; szintígy: eltiír (bajt, a mennyi csak van és 
a meddig tart). Elnyer (valamit, a miért ügyekezett) , elfog, elcsíp 
(tolvajt) elfojt, elnyom (tüzet, lázadókat, népet — czélhozjutólag), 
elnyel (falatot 5 elnyeli a föld stb. — v. ö. elfér). Eltanul, elfeled (ta
nul, feled valamit a tudásig v. nemtudásig). Elismer, eltagad (mon
dott szót — hogy álljon v. ne álljon). Elkövet (bűnt, hibát) , elkerül 
(bajt, veszélyt) ; követ és kerül ellentétes fogalmak : czélhoz jutva 
a követő tárgyának legvégső határáig jut, a kerülő pedig még a kép
zelhető legvégső határán is kivül van. Elkésik valamely időbeli czél-
pontra nézve; késik negatív fogalom , tehát elkésik a. m. el nem jut. 
Elfogad, elvesz (==. elfogad; elvesz nőt), fogad v. vesz, hogy ma
gáévá tegye. Eltalál, elvét, elhibáz: czélhoz jutás és czélhoz nem ju
tás (v. ö. elkésik, elkerül). Elhisz (NSz. okok által meggyőződik, 
sibi persuadet; hivés véghatáráig hisz, v. Ő. elég ; erre nézve : 
elhiszi magát, v. ö. elbízza magát fent. 2. alatt). 

Sajátságosak kivált ezek: eláll (a szava, az eső), elakad, elal
szik, elhallgat (szólani megszün) — a mennyiben a cselekvésnek csiik 
beállása is a végezel, melyhez akar terjedni; de mégis csak az 
el az , mely itt általában a valamely végczélhoz eljutás képzeletét 
ébreszti (hiszen p. 0. áll, hallgat in infinitum tartható igefogalmak), 
csak hogy egyszersmind a pályát, mely a czélpontot megelőzi, kép
zeletünkben elül hozzáértjük. így p. o. a szava eláll (értve : bizonyos 
ideig tartott folyása után álláshoz ju t ) ; a menő szekér elakad (men
tében akadályra talál, az akadáshoz jut) ; a még éber ember, a még 
égő tüz alvó állapothoz jut, elalszik; a beszéllés végczélja a hallga
tás , a beszéd után ehhez jutás az elhallgatás (más az elhallgat =• 
hallgatva eltűr, itt maga a hallgatás levén az elfolyó cselekvés, NSz. 
2. és hasonlóképen 1. és 4.). így a czélhoz-jutási el úgy szólván czél
hoz átmenési eZ-lé módosul, az által hogy a cselekvés valamely elő-
pályáját hozzáértjük. E szempontból foghatók föl a kezdési igék is : 
elkezd, elered, elindul (orra vére), meg az egyszerre nyilvánuló hang
adást jelentők : eldurran, elcsattan, elsül (fegyver); elbődül, elnye
ríti magát, elkaczagja magát, elsikoltja magát stb. — Ide vonható, 
azaz úgyszólván elkezdési eí-lel való ez is : elesik (p. o.- a jégen, v. ö. 
zu falle kommen; más ez : elesni valamitől, v. ö. elmaradni, elhagyni, 
mint el 1. alá valók); eldől, -dönt. 

6* 
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Végre még egy kis csoport el-es igét kell megjelölnünk, me
lyek különösen csak a bevégzés fogalmát tüntetik elé ; ezek ilyenek: 
elarat (NSz. 2. aratást végez; elarattunk már), elcsépel (NSz. 2. ná
lunk már elcsépeltek), elmos (NSz. 2. már elmostunk), elárul (NSz. 
2. minden áruit eladja; én már elárultam). Idevaló elhány (NSz. 
hányni megszün). Ezekben szintén csak czélhoz-jutási el van, és a 
bevégzés jelentésének oly túlnyomókig érezhetősége, úgy látszik, 
onnan van, hogy rendesen múlt időalakban használtatnak. 

Hogyan és mennyiben jelenthet a helyirányi el „teljességet, 
teljes elvégzést", a mint a NSzótár értelmezi, azt úgyhiszem, most 
már jóformán világossá tettük; de hogy kerül ki a „mértéken túl 
levő, a túlságos" jelentése? Olyan igék értetnek t. i., milyenek el
érik (a gyümölcs), elaszal (mértéken túl aszal) elborsol, elsóz (levest), 
elf'ó (a hús), elföz, elsül (NSz. 3. elsül a kenyér). Mondhatnók, hogy 
az el ezekben épen úgy fejezheti ki a túlságot, a mint elve a régi ma
gyarságban a mai -on túl helyett van : Jordán elve =. Jordánon túl, 
erdő elve tsz erdőn túl. Különös hogy a szláv nyelvek e viszonyt 
épen ellenkező eredetű viszonyítóval jelölik, t. i. za = mögé-vel; de 
ugyan a szláv nyelv eszejárása szerint a védő nem küzd pro patria, 
fúr das vaterland (azaz a védettnek előtte állván), hanem za otecestvo 
(mögötte állván, úgy hogy actiója mintegy „über — hinaus" megy 
végbe). A „túl" mely az innen-től valamely közbeneső által elvá-
lasztatik, ennek áthágása, vagy rajta átmenés által éretik el; a raj
ta átmenés egyenes iránya az előre-irány, a melybe mindig beléesik 
az elérendő „túl" is. Ha tehát elve „túl" helyett vétetik, tulajdonké
pen annyit ér, mint „rajta át előre" =s ném. „über — hinaus." Hason
lóképen a fent említett igékben is az el-t csak saját jelentésében kell 
venni z= „előre", mely szerint a cselekvésnek folyamában való sza
kadatlan haladását jelenti, és hozzá csatlakozhatik e mellékképzelet, 
hogy a haladás, illetőleg intensiós növekvés bizonyos végczélig ter
jed, ahhoz eljut; ámde ezen mellékképzelet helyett beállhat azon 
más képzelet, hogy még azon a bizonyos végczélon át előre, azaz 
túl megy a cselekvési haladás; mert az el csak irányt fejez ki, mely 
magában in infinitum terjed, s melynek tettleges terjedelme kell 
hogy más hozzájáruló vagy hozzáképzelt momentumok által hatá-
roztassék meg. — így tehát elérik voltaképen = érik érik . . . érik 
(az érés kellő végpontja) . . érik . . ., a mi szerint az érés egyre eleve 
folytatottnak képzeltetik. 
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4.) Hozzáértett mellékképzeletek nélkül jelent az el számos 
igében folytonosságot, tartamosságot, a cselekvésnek szakadatlan 
haladását térben vagy időben. Hogy e jelentés egyenesen az el hely
irányi alapjelentéséből foly, a fentebbiek után nem szükség bőveb
ben fejtegetni. Minthogy a cselekvés haladó pályája rendesen tér
beli vagy időbeli, nem is vehető észre ezen igékben a cselekvés nö
vekvő intensiójának képzelete, és a czélhozjutásé is csak akkor tű
nik némileg elé, ha ilyen czélpont még az ige mellett különösen ki 
van fejezve. Ilyen igék : elmegy (valamin), elhalad (mellettem sza
kadatlan egyenes irányát folytatva, a térbeli pályán), elsír (egész 
éjszaka : időbeli pálya, szakadatlan sírás, v. ö. a német: in einem fórt 
weinen), elaggódik (hetekig rajta), elalkuszik (soká), elballag (az úton), 
elcsúsz (a jégen), elcsacsog, eldöczög} elfoly (sok víz a Dunán, v. ö. 
ném. dafo'nfliessen), elhal (a kemény földön), elhazud (NSz. 2. = in 
einem fórt lügen), elhever (tétlenül), elhordoz, eliszik (reggelig), ellak 
(ellaktak együtt csendesen), elmarad (évekig) , elnyavalyog, eltart 
soká, elteng, elúsz, elvár (tíz évig), elzokog (folytonosan zokog). — 
Különösen megjegyezhetők : elél (NSz. 1. életét folytatja; mondjuk 
ezt is : elél a jég hátán is , „kevés vagyonból, — a mi már némileg 
fent 3. alá való; v. ö. sein lében /ii'wbringen); ellehet (vele v. nél
küle) és elvan (valahogy elél; elvan nélküle) — a léteit háborítatla
nul folytatni, v. ö. ném. sich Mwbringen, /orfkommen (sein fortk. 
habén), eljár (NSz. 5. = sorbanlátogat; 6. eljárni tánczot; 4. hifa-
talban, ügyben; mind olyan, mint a rajta elmenni, csak hogy a 6. 
és 4. czélhozjutás képzeletét is involválják; eljár a nyelve); elmúlik 
régiesen = praeterire: előre folytatni a múlást, v. ö. uorüber, prae-
ter; a mai elmúlik eZ-je már az 1 .-féle el-he csap át. Szintén túlnyo
mókig a 3.-féle eZ-hez hajlók ezek : elbeszéli, elmond, elgondol, el
gyászol, elhegedül, elmagyaráz, elolvas, elvisel (elviseli az élet bajait) 
s hasonlók; de elétünhetik a cselekvési tartam folytonossága is : el
mondja sorban, egytől yégig. 

Visszapillantván most az eZ-nek , helyirányi egy alapjelen-
téséböl fejtegetett jelentéseire, s azokat egybe vetvén, könynyen 
észre lehet venni, hogy a 2. 3. 4. pontok alattiak egymással szo
rosabban összefüggnek (különösen a 2.-féle el a 3.-félébe csap át; 
és a 4-féle szintén a 3.-félébe), minthogy mind ahá'-ombanaz el által 
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kifejezett eZóVe-irányulás a cselekvés szakadatlan haladását fejezi ki 
(a-2. és 3. csak az ahhoz járuló külön mellékképzeletek által válván 
ki). Ha mármost az e jelentésű (2. 3. 4.) el-t az 1. alattival ( = weg, 
fórt) egybevetjük, észre kell vennünk, hogy ez mint igekötő sokkal 
külsőlegesebben függ össze az egyszerű ige fogalmával, mint amaz 
(a 2. 3. 4.-féle) , melynek jelentése szorosabban összeforr az egy
szerű igefogalommal; mondhatnók, hogy emez (1.) mint igekötő, te
hát igehatározó, az igét külsőleg, amaz (2. 3. 4.) pedig belsőleg hatá
rozza meg. Oka az , hogy az 1. alatti el az eredeti irányjelentéséből 
a „messzeség, távolság, jelennemlevés" jelentését fejlesztvén ki, 
tartalmas, s úgyszólván vastagabb fogalmú adverbium maradt, míg a 
2. 3. 4. alatti el tulajdonképi'tartalmasságát, az alapszói helyviszo-
nyi fogalomértékét (pars antica) jóformán elejtette, s csupán az egye
nes folyó irány s az ebben való haladásnak dynamicus jelzőjévé lett. 
Hogy ez így van, mutatja azon körülmény, hogy az efféle el a leg
különbözőbb tartalmas helyirányi adverbiumok elé léphet: el-be, el-
ki} el-fölf el-alá, el-szét, a mely minőségben tökéletesen a német hin-
nek felel meg : hin-tin, hin-aus, hin-auf, hin-ab, hin-über stb., noha 
ennek eredeti tartalmas jelentése egészen más volt mint az el-é (hin-
= oda, v. ö. kin und her). így tehát az eZ-nek mint igekötőnek, ille
tőleg igehatározónak tökéletesen elveszett eredeti tartalmas hely-
viszonyi jelentése, mert az el 1. is azt másnemű tartalmas-jelentés
sel cserélte föl; pedig mindkétféle el-nek szükségképen kell hogy 
valaha ily tartalmas helyviszonyi jelentése volt legyen. Ámde ez 
megvan a mai elé igekötőben , melyről már fentebb, ez értekezés 
elején, bebizonyítni igyekeztem, hogy alakilag az el eredetileg egy 
l e h e t e t t vele. Ha tehát most bizonyos, hogy az el-nek is kellett 
valamikor ugyanarra szolgálhatnia, amire SLzelé: szinte kétségtelen, 
hogy mind a kettőnek csak egyugyanazon alakjok is volt. E szerint, 
ha vagy eZ-nek volt eredeti alakja elé, vagy az elé-é el, a hangfejlö-
dés általános alapelvei szerint mindenesetre az előbbit fogjuk elfo
gadni, azaz hogy eZ-nek valamikor elé-íé\e alakja volt, vagy olyan 
alakja, melyből a mai elé eredhetett, s melyből egyszersmind el is 
kerülhetett ki. Ilyennek már fentebb az eleve-t jelöltem meg; így 
tehát az el és elé-nek egymáshoz való viszonyát röviden így adhat
juk elé : hajdanta (talán még a HBeszéd korában) nem volt el és elé, 
hanem csak az eleve, mely mind a tartalmas helyviszonyi-jelentéssel, 
mind a csupa irány kifejezővel bírt; azután a csupa irány kifejező 



A MAGYAR EL IGEKÖTŐRŐL. 87 

jelentés részére elrövidült az eleve erre : el, míg a tartalmas helyvi-
szonyi jelentés részére megmaradt az épséges eleve (később elé). 
Hogy a dolog így volt, e mellett döntőleg szólnak az egységes eleve 
korszakából fönmaradt némely nyomok: több eset, hol az eleve még 
el helyett fordul elé, melyeket fent (76.1.) megemlítettem, a melyek
hez az elve = trans is járulhat, mely a fentebb (84. 1.) adott magya
rázat szerint, az el jelentéskörébe tartozik. Ezen kivül könnyen 
megfejthető az ok is , miért maradt épen a tartalmas helyviszonyi 
jelentésre a teljesebb alak : ugyanis e jelentés az egyszerű ige mel
let^ a nagyobbik fogalmi súlylyal bír, míg a csupa irány kifejező je
lentés az ige mellett a kisebbik súlylyal bír; a nyelv pedig a hang
gyengítésben az értelmileg kevésbé súlyos részeket szokta el-
gyengíteni. 

Még szóba kell hoznom az el igekötönek meg-ge\ való némely
kori összetalálkozását, melyről a NSzótár is megemlékezik: „mint
hogy pedig a meg igekötő szinte mint az el valami egészet, bevégzet-
tet jelent, innen fejthetjük meg, régi iratainkban miért cseréltetik fel 
e kettő egymással, p. o. megvégez (elvégez), meghagyja atyját, anyát^ 
(elhagyja), elfeledkeztek (megfeledkeztek). Ma is életben vannak ': 
el- és meggondoltam, el- és megismerem, el- és megérkezik, el- és meg
érteni.11 V. ö. Jászay (RMNyelveml. I I I , 278). Természetesen csak 
olyan meges és elea igékről lehet itt szó , melyek valóban synony-
musokis , tehát nem p. o. elszalad és megszalad, meglát és ellát, 
megvet és elvet, megad és elad-félékről; hanem olyanokról, melyek 
valóban egymás helyett használtatnak. Ilyen p. o. az erdélyi meghi
szem = magyarországi elhiszem, megbírja (a terhet) és elbírja, meg- • 
fog és elfog stb. Ezekben a meg-es és el-es ige értelme oly közel jár 
egymáshoz, hogy a nyelv hol ezt hol azt használhatja, a miből 
azonban nem következik, mint Jászay bebizonyitni akarta, hogy meg 
és el egyértelműek. Igaz, hogy mind a kettő az igecselekvés végbe
mentét jelenti, t. i. a perfectiós meg (1. NyK. II, 180. stb.) és a czél-
hozjutási el (1. fent. el 3.), de nagyon különböző, sőt egészen ellen
kező úton, a miért is képzeletünkre egészen különböző benyomást 
tesznek. Az eZ-es igéknél ugyanis képzeletünk kíséri az igecselek
vés folyását annak végéig, a subjectum a cselekvés pályájának 
mintegy elején áll, apálya elterjedvén előtte; a meg-es igéknél kép
zeletünk a cselekvési pályát nem kísérheti, mert a subjectum annak 
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végén áll és a pálya háta mögött van. Egy szóval : a meg-es ige 
„ l e g t die handlung z u r i í c k " , az el-es ige „ k o m m t mit der 
handlung z u en d e v . z u m z i e 1 e." V. ö. elmondani (el 4. és 3.) 
és megmondani (II, 183), eltelik (el 3.) és megtelik (II, 181) stb. És 
meg lehet jegyezni, hogy a meg ellenébe rendesen csak az el 3. jö 
kérdésbe, minthogy csak ez érintkezik a meg-ge\ a cselekvés ered
ményére nézve; csak ezen példában : elhagy és meghagy az el 1, (1. 
fent 78. 1.) még helyviszonyi raep-gel áll szemben : meghagy ~ re-
linquit, zurücklassen; elhagy = messzire hagy, verlassen. 

Hogy az el mint eredetileg helyviszonyi adverbium a fentebb 
fejtegetett jelentéseket fölvehette, s hogy e jelentések épen ilyen 
alapból kifejlődése nagyon természetes valami, erre érdekes bizo
nyítékul szolgálhat több árja nyelv, melyekben hasonló etymologiájú 
igepraefixumok az eZéihez hasonló jelentéseket mutatnak, az eredeti 
helyviszonyin ( = ele) kivül. A fő dolog, melyre itt figyelni kell az, 
hogy a praefixum tartalmasságát gyengíti vagy veszti, s a csupa 
folyó irány ( = ném. hin) jelzőjévé lesz , vagy csak ez utóbbiból fo
lyó másodrendű (és nem kifejezett, hanem képzeletileg hozzáértett, 
új tartalmasságot nyer ( = weg, fórt; = át és túl, v. ö. elve). — Ilyen, 
elé-féle helyviszonyi praefixum 

1) a szanszkritéra, melytől prathama == első, s mely = magy. 
elé p. o. ezekben : pra-krs hervorziehen, eléhúzni, pra-gd hervorge-
hen, pra-dhd vorlegen, zeigen, pra-jan elészülni, világra hozni; pra-
jd vorwárts gehen, elémenni stb. — Már gyengébben érezhető a 
„vor" jelentése, s elétünö a „hin"-féle értelem ezekben : pra-ksip 
vor. . hin werfen, darreichen, pra-iks vorwárts sehen, ansehen (auf 
etwas hin sehen), pra-vac herausreden, verkünden, anreden. — To
vábbá a mi l.-féle eZ-ünknek ( = weg, fort)-nak megfelelők : pra-i 
weggehen, sterben, pra-jd (vorwártsgehen, hervorgehen és) wegge-
hen; pra-dáh wegbrennen; pra-vas entfernt wohnen (vö. el van ha
zájától), pra-sthá fortgehen, causat. senden (sthd =s áll, v. ö. elébb 
állni, az el 1.-nek megfelelő értelemmel, 1. fent 76. 1.). — Az el 3.-
hoz hasonlíthatók : pra-dp erreichen, erlangen, zu etwas kommen 
(el-émi), pra-grah ergreifen (elfog), pra-kr beginnen (kr = tenni, 
tehát zum machen kommen, v. ö. fent eláll, elakad, elkezd, 83. 1.), 
verführen (zu etwas /<mbringen) ; pra-kram (vorschreiten és) begin-
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nen (v. ö.pra-kr és elindul), pr a-supta eingeschlafen (svap alunni, 
= e l a l u d t ) . — Végre több pra praefixumos ige külsőleg nem 
látszik különbözni az egyszerű igétől, a mi mindenesetre a pra ere
deti helyviszonyi jelentésének nagy elgyengülését, elenyészését bi
zonyítja , de egyszersmind jogosít, azt az elvégzési eZ-ünkhez (el 3.) 
sorozni, mely szintén néha a fordítónak feleslegesnek látszhatik. 
Ilyenek : pra-arth bitten, verlangen, pra-dig zeigen, pra-drg causat. 
erkennen machen, zur einsieht bringen (v. ö. eltértetni), pra-dhjdj 
überlegen (dhjdj denken, v. ö. elgondolni), pra-nam sich verbeugen 
(lehet ez is: sich vorwärts beugen), pra-naq, vernichtet werden, um
kommen (v. ö. elveszni), pra-jat sich bemühen pra-d-rabh anfangen, 
unternehmen (tkp. el-hozzáfogni, v. ö. elkezdeni), pra-vd wehen (tán 
el 4.-féle), pra-viq eingehen, gehen zu, kommen (tkp. el-bemenni), 
pra-vrdh zunehmen, aufwachsen , pra-gans loben, pra-дат sich be
ruhigen (v. ö. elcsendesedni), pra-sddh vollenden (v. ö. elvégezni). — 
Megjegyezhetők még pra-nad durchtönen (v. ö. el 4. 3.); pra-dru 
vorwärtslaufen ( = elé), eilen (el 4.), fliehen (el 4. és 1.), verfolgen 
(el 4. és 3.); pra-vrt (vrt atmanep. = verti, versari); a) vorwärts
gehen , kommen (elé és el 3.), b) sich auf den weg machen, anfan
gen ; entstehen, warden (el 3. v. ö. elindul, elkezd), с) wandeln 5 ver
fahren, sich betragen (el 4.). 

2) A s z l á v s á g b ó l idézem a tótot s az oroszt. Az orosz
ban van ide tartozó praefixum про (pro) és пере (pere); emez kö
zönségesen „által, trans" — de про is igen sokszor fordul elé ezen 
jelentésben, mely a ném. nhinu-né vált neléu-bö\ foly; az etymolo-
giáját mutatja azonban предъ, передъ (pred, pered) = elé, előtt. A 
tótban az orosz про és пере ellenében csak az egy pre áll, melytől 
pred (elé, előtt) és prec = el (fort, weg), or. прочь (proc). Itt azon
ban csak olyan igéket nézzünk, melyek magyar eZ-esekkel találkoz
nak, tehát félre hagyjuk a sok „által"-féléket. 

Tót pre-praefixumos igék : 
pre-citat : elolvasni (el 3.) 
pre-dat : eladni (el 1.) 
pre-hladnút : megszemlélni, vé

gig nézni (el 4.) 
pre-hrat : eljátszani, elveszteni, 
pre-chovat : eltartani, kitáplálni, 
pre-ist: átmenni, elmenni (presla 

mi vuola : elment a kedvem); 
presli = elmúlt. 

pre-krit : elrejteni, eldugni. 
pre-kupcit: elkereskedni (keres

kedésben elveszteni). 
pre-lezat : sokáig állni, elhever

ni (el 4.) 
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pre-stat : eláll (megszűnik), 
pre-trápit sa : elkínlódni. 
pre-trpit : elszenvedni, 
pre-zit : túlélni (v. ö. elérik), 
pre-zivit sa : elélni, eltengődni, 
pre-zradit : elárulni, 
pre-zivat : elnevezni. 

pre-marnit : eltékozolni, 
pre-mlcat : elhallgatni, 
pre-nahlit sa : elhamarkodni, 
pre-pit : elinni (pénzt). 
pre-plácat: ráfizetni, túlfizetni (v. 

ö. elérik), 
pre-prazit : túlpirítni. 

Orosz pro-praefixumos igék : 
про-быть : sich aufhalten (ellenni); —. безъ чего etwas entbeh

ren (ellenni nélküle). 
про-б'вжать : átfutni (könyvet, ν. ö. elolvasni). 
про-веселиться : lange lustig sein .(elvigadni, el 4.) 
προ-дать : eladni = tót predat. 
про-жить : leben, sich aufhalten; — безъ чего ellenni valami 

nélkül; vertun, verschwenden (ν. ö. eléli vagyonát). 
про-играть : verspielen, verlieren =s t. prehrat; eljátszani 

(dalt). 
προ-искать : lange suchen (el 4.). 
про-лить : ausgiessen, vergiessen (elönt, elönt). 
про-мочить : durch und durch nass machen (eláztatni). 
про-месть : wegfegen, elsöpörni. 
προ-мыть : elmosni (a víz partot), eine zeit lang waschen 

(el 4.). 
про-пасть : verloren gehen (el 1). 
про-пить : versaufen, elinni ±r t. prepit. 
про-пускать : vorbeilassen (mellette eZereszteni), weglassen 

vergehen lassen; durchlassen. 
про-славляться : elhírhedni. 
προ-слышать : in erfahrung bringen (el 3.). 
про-стерть : elnyújtani, elterjeszteni. 
προ-спать : eine gewisse zeit schlafen; verschlafen (v. ö. elal

szik tíz óráig; elalunni az időt, el = túl). 
про-течь : elfolyni (víz, idö). 
προ-ходить, -йти : elmúlni (idő , betegség); átmenni, áthágni 

(akadályon); проходить зваше, должность : eljárni tiszt
ben, kötelességben. 

про-ходить : eine zeit lang gehen (ν. ö. elsétál délig, el 4.). 
προ-читать : durchlesen (elolvasni), = t. precitat. 
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про-Ъсть : verzehren (pénzt, elenni), durchfressen (a szú el
eszi a fát). 

Orosz j?ere-praefixurnos igék : 
лере-варить : elfőzni (el — túl), t. prevarit. 
пере-жарить : elsütni, v. ö. t. preprazit. 
пере-жить : überleben = t. prezit; wohnen (ellakni). 
пере-ломать : zerbrechen, eltörni, = t. prelomit (kettétörni). 
пере-марывать : überall beschmutzen (el 3. ν. ö. elborít, ellep). 
пере-мокнуть : durch und durch nass werden, elázni (ν. ö. 

про-мочить). 
нере-путаться : sich verwickeln, verwirren (el 2. és 3.). 
пере-рвать : elszakítni. 
пере-стать : aufhören, elállani, = t. prestat. 
пере-терптлъ : aushalten, erdulden (elszenvedni), = t. pretrpit. 
пере-хватить : auffangen, erwischen, ergreifen (ν. ö. elfogni, 

szkr. pragrah). 
пере-ходить : hinübergehen; verfliessen, verstreichen (ν. ö. 

проходить). 
Ide csatlok még néhány litván igét, pra prafixummal (az „ál

tal" litvánban per, р. o. pér-szokti hinüberspringen, pérplaukti durch
schwimmen 5 azonban pér-eiti vorüber gehen, übertreffen ; pér-pykti 
sehr böse werden, v. ö. el = túl). 

pra-bliúti : anfangen zu brüllen, v. ö. elbődül (el 8.). 
pia-dingti : verschwinden (dingti : hingeraten) (el 1.). 
pra-eiti : vorübergehen, elmúlni (ν. ö. péreiti), (el 4·.).' 
pra-gaíszti : vergehen, schwinden (ν. ö. elveszni). 
pra-gérti : vertrinken, elinni (ν. ö. or. пропить, t. prepit). 
pra-jóti: vorbei reiten (ν. ö. or. проехать, durch-, vorbei rei

ten ν. fahren). 
pra-keikti : verfluchen,.elátkozni (or. проклятый, t. prekljati 

megátkozott, él 3'.)· 
pra-maitinti : nähren, durchbringen , erhalten (eltáplálni, el

tartani), ν. ö. or. прокормить ernähren, unterhalten. 
pra-varyti : elűzni, elhajtani. 
3) A g ö r ö g és l a t i n nyelvek kevésbé ejtették el az eredeti 

hely viszonyi jelentést azon praefixumból, mely alakilag tökéletesen a 
szkr. pra-nak felel meg : pro és προ. Ε mellett azonban mégis mu
tatkoznak a hin-féle csupa irányjelentésnek nyomai. A latinban ezen-

v 
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kívül még prae van szintén tartalmas helyviszonyi jelentéssel; de 
van még per is, melyet a fölhozott szláv pere, pre-vel állíthatunk 
szembe, s melynek közönséges jelentése is (-on át) a csupa folyta
tott irány jelentéséből ered. Megjegyezhető, hogy a per adjectivumok 
előtt (permagnus) egy a szintilyen használatú szk. pra} szl. pre-rel; 
ezen per, pra-t igen alkalmasan úgy foghatjuk föl, hogy a nyelv 
avval mintegy a tulajdonság „túljárását" (értsd : a közönséges fo
kon való túljárását) fejezi k i , míg a latin ilynemű prae (praevali-
dus) inkább hely viszony inak marad = „vor (anderen) stark." Amaz 
tehát inkább: über = über (andere) hinaus gross. V. ö. a ném. weit 
comparativus előtt (weit besser), mi helyett a középfelnémetben vérre 
= góth fairra fern (vérre mér, vérre stärker s s weit mehr, w. stär
ker). Tehát csak ilyen Trpo-praeíixumos igék vehetők tekintetbe : 

προάγω : vor, fortführen; bewegen zu etwas, verleiten (el 3.) ; 
προβαίνω vorschreiten; übertreffen, überschreiten (el = túl) , fort-
gang haben, gelingen, von statten gehen (v. ö. el 4.), προβάλλω vor
werfen, -legen, Ätmverfen (ψνχήν preisgeben, v. ö. el 1.), προδίδω μι 
prodere (ν. ö. eingeben, el 1. és 3.), προϊέναι vorgehen, vorrücken 
(προϊόντος τον χρόνου ν. λόγου im verlauf, ν. ö. elhalad, el 4.), προιημυ 
vorausschicken, entsenden (czél felé); preisgeben (el 1.), erlauben 
(ν. ö. etwas umgehen lassen), προλείπω elhagyni, verlassen), προτείνω 
vorhalten, darreichen ( = einhalten), προτρέπω einwenden, /umkeh
ren ; προφέρω fortführen, aarbringen, fördern; übertreffen (el = túl) ; 
προχεω elönteni (ρόονε'ις άλα; προχέοντο ε&νεα πολλά ες πεδίον Нот.). 
V. ö. ezen latin ^ro-s igéket : pro-cedo (processio : pompával való 
járás MAlb., mintegy : eljárat),procido (Umfallen), procrastino,prod-
igo (el 1.), profligo, profugio . profundo (kiont, elönt MA.), ргоЫЪео 
(ν. ö. einhalten, fernhalten), prolato (el 2.), promereo (el 3.), promi-
scuus (v. ö. elvegyítni), proripio (elragad el 1.), prosequor (v. ö. el
kísér), provivo (tovább élek MA.) stb. V. ö. még : porrigo és pergő, 
prehendo (elfog, szk. pra-grah). — A latin per főleg a czélhozjutási 
eí-ünkkel (el 3.) találkozik: percipio (v. ö. elfog, elvesz = elfogad), 
perduco (v. ö. elvisz oda, elvezet), perfero,perlego, per-eo (el 1., v. ö. 
szkr. pra-i), perpetior, persequor, perterreo, pertineo (elérek, hozzá 
tartozom), pertolero, peroulgo (elhirdetem MA.). 

4) A n é m e t ver-nek magyar eZ-es igékhez való viszonyulása 
eléggé ismeretes; gót alakja fra, == szkr. pra. A fia, ver épen úgy 
nem maradt tartalmas helyviszonyi mint a magy. el, mert a határozót-
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tan helyviszonyi irány kifejezése a faura = újném. vor-ra hárult, 
mint a magyarban az elé-re. V. ö. e következő igéket : 

fra-bairan : vertragen, gewachsen sein (ν. ö. elvisel, elbír; lat. 
jperfero). 

fra-bugjan : verkaufen, ν ö. elárul, elad. 
fra-dáiljan : vertheilen, elosztani. 
fra-giban : vergeben, schenken, ν. ö. eladni, elajándékozni. 
fra-hinthan : fangen, gefangen nehmen — lat. £>rehendo; ν. ö. 

elfogni, szkr. ^ragrah, or. прохватить. 
fra-kviman : vertun, verwenden, verzehren (mintegy : végére 

járni). 
fra-kvistnan; -kvitjan : umkommen; umbringen, verderben, 

vö. elveszni, -veszítni. 
fra-letan: entlassen, erlassen, unterlassen; (v.o., elereszt, elhagy, 

elmarad), zulassen, gestatten (el 3.). 
fra-liusan : verlieren, elveszteni. 
fra-niman : nehmen ; in empfang nehmen, vö. elfogadni, el

venni. 
fra-slindan : verschlingen, elnyelni. 
fra-vairthan : verderben, zu gründe gehen (tkp. Am-werden, 

el 1., vö. perire). 
Az új német ver-nek fölösleges példáit hozni föl; a helyett a közép 
felnémetből mutatok be még egykettőt : verenden zu ende bringen 
( = elvégezni); vermileden ma: ermüden, ν. ö. e/fárasztani, verváhen 
aufnehmen (ν. ö. eZfogad), helfen (ν. ö. es will kein mittel verfangen · 
v. ö. nem fog rajta semmi) ; verswenden verschwinden machen, ver
schwenden (eltüntetni); versteln ma csak : stehlen, ellopni. 

Tudva van, hogy a német ver-nek a magyar eZ-lel való hason-
értéküsége eléggé határozottan éreztetvén, újabb időben sok ma-
gynr eZ-es ige ugyancsak német eZ-es igék mintája után keletkezett. 
Ez újítást nem lehet hibáztatni, ha az illető német igék ver praefi-
xuma olyan jelentéssel valónak mutatkozik, melyet a magyar el is 
fejtett ki, és ha a nyelv az illető, igefogalmat már nem fejezi ki más 
nem eZ-es igével. * 

így po. az elírni (téntát, papirost) — verschreiben', az elinni, 
elenni (pénzt) mellett tökéletesen jónak fogadható el, habár kétség
telenül csak újabb időben és a ném. verschreiben után készült. Más 
a dolog olyan ver-es igéknél, melyekben a ver a „hibásság, tévedés, 
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elvetés" másodrendű értelmét vette föl, mely a ver eredeti helyirá
nyi jelentését tekintve, alkalmasint az „über — hinaus" (értve : az il
lető czélponton el túl)-íé\e jelentéséből keletkezett i). A németben az 
ilyen ver-nek már korán mutatkoznak nyomai, p. o. gót fra-vaurkjan 
ssr sündigen (vaurkjan tkp. wirken, cselekedni, mivelni; fra-v. pe
dig = rosszul, hibásan mivelni = vétkezni; fra-vaurhts peccatum 
= rossz mivelet, rossz cselekedet); a Nibelungenliedben : vervarn 
= irre fahren („wer sol uns durch daz lant die rechten wege wisen, 
daz wir nicht vervarn?11', a mai németben pedig tudvalevőleg na
gyon közönséges ae : etwas (v. sich) verhören, versehen, verschrei-
ben, sich versprechev, etwas verheften, verstimmm stb. De a magyar 
nyelv nem ment annyira az el jelentéseinek kifejtésében, minta né
met a ver-éihen az említett igéknél, oly kevéssé, mint az elmondani 
igét sem érti úgy, mint a versagen-t a német; ellenkezőleg a magyar 
nyelvszokási öntudat tiltakozik ellene, mint idegenszerűség ellen, 
hogy a fentebbi német ver-es igék módjára használtassanak, p. o. el
ismer = félre ismer (verkennen), elnéz •=. nézésben elhibáz (verse
hen, NSz. elnéz 4.), elmér — hibásan, rosszul mór (NSz. 4 ) stb. Ezek
nek mindig a NSz. is megjegyzi a magyartalanságát. Azonban van 
már egy, a melytől aligha megtagadhatjuk a magyarosságot: elvetél v. 
elvet (NSz. 4. a ló elvetette csikaját, a tehén borját); de kérdésbe jö
het, vájjon az „abortus" nem értetik-e már a vetni igében'4), miután 
a „rendes" állati szülésről csak a német nyelvszokás szerint mon
datik „(junge) werfen" ; csak úgy lehet ugyanis az elvetni (borját), 
elvetélni rendes magyar el-es ige, különben pedig mégis a ném. nver-
werfen, verkalben" utánzása volna. — A német versehen (mit etwas) 
után készült a magyar ellátni (valamivel) ; nem anyira az el {== ver) 
miatt hibás ez ige, hanem azért hogy a sehen a németben átvitt je
lentéssel van (= sorgen), melylyel a magy. látni nem bír. — Végre 
megjegyezzük még ezeket : elfajul (entarten), elszokik (sich ent-
wöhnen, sich abgewöhnen), melyek nem újak ugyan, de mégis gya
núsok ; amaz — lat. cíegenero, emez = cZesuefio, desuescor (Molnár 
A.). Azt hiszem, az elfajul helyett magyarosabb ige lett volna : el-
fajtalanúl, mely most kissé más jelentéssel van; az elszokik igaz más-

') V. ö. etwas übersehen e's versehen. 
2) V. ö. csuvas aja praghas, szószerint :• gjevmeíetvetni •=. idétlenül 

szülni, elvetelni. 
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kép nem oly röviden fejezhető ki. Igazolni azonban ezen igéket úgy 
lehet, hogy az d-t a fentebbi el 1.-nek, s az egyszerű igét (fajúi, 
szokik) praegnanter használtnak veszszük, mint fentebb (1. 79. 1.) 
az elinni (pénzt)-féléket, a miszerint azokat hozzáértett mozgási 
igével kell kiegészítnünk : faj'úlva, szokva tér (megyén, távozik) 
el. De itt mindjárt kibúvik a szeg a zsákból : fajulni ige jogosan 
nem is létezik, jóllehet újabb szótáraink felhozzák; mert épen az, 
hogy jelentését = ausarten, entarten-nek adják (a mely tkp. az el
fajulni jelentése), mutatja, hogy csak a „^egenerare" után készült 
az egész eZfajúlni ige ; s hogy tehát előbb ez állott elé mint fajulni, a 
mely valóban ki sem fejezheti azt, mit jelentésül újabb írók ráfogtak. 

Befejezésül legyen szabad még Brassai úr nézetére fordítni 
a figyelmet, mely szerint a magyar igekötők (hogy megtartsam a bár 
nem tetsző terminust) nem levén olyanok milyenek az árja nyelvek-
beli igepraefixek, közülök kivált a meg és el-nék főtisztje az egy
szerű igének jelenidöalakjába tettleges jövő, múlt időalakjába teljes 
múlt fogalmát oltani be : „A magyar jövendő egyik idoma tehát az 
igetörzs, meg és el határozó szócskákkal, s ez a kapcsolat soha tett
leges jelent nem tesz" (Ak. Értés., nyelvt^ III, 65. 1.); „Elment, el
vesztett, elhalt stb., tehát nem külön jelentésű szerkesztvények, ha
nem az illető igék múlt idejei, melyeket tetemes hiba nélkül nevez
hetünk teljes múltaknak.11 (77. 1.). Ha ezekből valaki azt olvasná ki, 
hogy a meg és el már nem az ige fogalmi jelentését határozzák (azaz 
szorítják) meg, hanem csupa igeidőt kifejező segédeszközökké vál
tak : tudni kell, hogy Brassai úr korántsem tagadja ezen szócskák
nak az ige fogalmát határozó értékét, maga mondván azokat (64.1.) 
„a cselekvény teljes bevégeztet jelelő határzóknak, s egyszersmind 
(u. o. a jegyzetben) a meg és el voltaképi jelentési különbségét is 
fejtegetvén; sőt megengedi, hogy határtalan (nem tettleges) jelennek 
még a meg- és eZ-es jelenidöalakok is vehetők (67. 68. 11.). Ha tehát 
Br. úr a meg és el s a többi igekötők vagy „álpraeüxek" igefogalomha-
tárzó természetét nem tagadja (mert az árja praefixek ellenében is 
azt vitatja, hogy „meg, el, fel, le stb. mindnyájan állandó, biztos, ha
tározott értelműek" 55. 1.), azt hiszem jobb vala így adni a fent idé
zett könnyen félreérthető tételeket : a magyar nyelv folyamodhatik 
és szeret folyamodni; tettleges jövendő kifejezésére az illető, telje-
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sen és tettlegesen végbemenő cselekvést jelentő (tehát meghatáro
zott fogalmú) meg-es vagy eZ-es ige jelenidejéhez (mely szintúgy te
het futurumot is, mint más egyszerű ige is, v. ö. NyK. II, 187.) ; szint-
így teljes múlt kifejezésére ugyanannak a meg-es v. el-es igének 
múlt idejéhez. A kérdés nyilván csak a meg és el körül forog, me
lyek úgyszólván a legkevésbé vastag és tartalmas határozók, noha 
Br. úr a többi határozókat is belevonja (le, föl, át stb.); a meg igaz 
ma már jóformán csak perfectio-jelentö ; az el azonban, mint fen
tebb láttuk, nem oly egyforma, és úgy látszik hogy Br. úrnak fő
leg a mi 2. és 3.-féle eü-ünk (a czélhozjutási) lebegett szeme előtt; 
de mernék kételkedni, vájjon p. o. az el 4.-félék között nem talál
kozik-e ige, mely el-es létére mégis tettleges jelent tehet jelen idő
alakjában? p. o. eljár (most) hivatalában — hol tehát az el-nek 
semmi, még közvetett vonatkozása sincs az igeidőre. A kérdés pe
dig voltaképen az, vájjon a magyar meg és el elvesztik-e valaha oly 
annyira fogalomhatárzó értéköket, hogy bizonyos igeidőalak mellett, 
mint annak az igeidőnek valóságos segédkifejezöi tűnnének föl csak 
a beszéllő nyelvérzékében is, a mint p. o. a német ge praefixum (ge-
sagt, (/etán) most már csak a múlt idő valóságos eszköszlőjeként tű
nik föl a németnek nyelvérzékében, noha nem egyéb mint perfe-
ctiót jelentő praefixum (v. ö. es reut és gereut, mich; denken és ge-
denken) ? E kérdésre azt kell felelnünk, hogy nem hihetjük, mert a 
német gecsak az által nyerte múlt idői jelentését, hogy mind inkább 
c s a k a m ú l t i d ö a l a k (participium perf.) m e l l e t t használ
tatott , s egyebütt való eléfordulása szerfelett megritkult; a magyar 
nyelvben ellenben már csak az, hogy a meg és el egyaránt lépnek 
múltidöalakésjelenidöalak mellé, lehetetlenné teszi, hogy saját foga
lomhatárzó jelentésüket teljesen elvesztvén vagy a múlt vagy a jövő 
jelzője gyanánt, habár csak hamis látszat szerint is, tűnjenek föl. A 
magyar el-es és meg-es teljes múltak és jövendők azonban, az igefo
galom határozásának érezhetöségére nézve, egy fokon állhatnak az 
orosz többféle praefix (rendesen no , CT> , 3a, y) által határozott múl
tak és jövendőkkel, — a miből egyszersmind azt látjuk, hogy az 
igeidőre való közvetett vonatkozás sem tesz különbséget a magyar 
és árja nyelvekbeli igekötök között. 
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