
VEGYES APRÓSÁGOK. 
ISMERTETÉSEK, ÉSZREVÉTELEK, FEJTEGETÉSEK. 

27. Térdepelni. 

Föltetsző, hogy ezen igének a térd szótól való eresztésében 
a nyelv nem elégedett meg az egyszerű és rendes l denominativ-
képzővel (térdel), hanem közbe vetette még azt a p-t: térdepel. Azt 
csak nem hihetjük, hogy itt a p csupa nyelvszeszélyböl eredt jelen
tés nélküli betoldat; s nem hihetvén el ezt, kétféle lehetőség áll előt
tünk annak megmagyarázására. Ugyanis a p vagy a térd alapszóhoz 
járult, azt kiegészítvén vagy meghatározván, s ennélfogva névszói 
természetű, míg az igeképzö csak l; vagy az igeképzöhöz tartozik, 
s ennél fogva igeszói természetű, vagyis a teljes igeképzö nem l, 
hanem pel. — Egyszeriben eldönti e kérdést egy tekintet a csere
misz „térd" és „térdepelni" szókra. Cseremiszül a „térd" polvuj 
R. (egy kisebb orosz-cseremisz szógyűjteményben polba) ; „térde
pelni" meg a Bibliai szóalak szerint: pulvujtas, a magyar Z-nek 
megfelelő rendes t denominativképzövel (1. fent 58. 1.) pulvuj-tól ké
pezve. A polvuj, pulvuj-bem mindjárt ráismerünk a cser. vvj „fej" 
szóra, mely a finn paá-nek mása , s ehhez még hasonlóbb maradt a 
pol&a alakban. Ápol, pid tehát = finn polvi „térd", polvuj pedig 
= „térdfej", épen úgy a mint a csuvasban mondatik cir-possi térd
feje, és cir-possibe turas „térdepelni" (térdfején állni). A „térd-fej" 
tehát egy régen szokott összetételnek mutatkozik, s azt hiszsztik, 
hogy a magyarban is divatozott, mikor a fej szó még p-ve\ volt / 
helyett; de csak a térdepel igében maradt meg. Ezt tehát így tag
laljuk : térdepe-l, s a pe-t a fej, fe ( = fáá)-nek régibb alakú másá
nak ( = finn pad) tartjuk. így a térdepel igen egyszerűen meg van 
fejtve, a mennyiben képzése a cseremisz pul-vuj-t-évú tökéletesen 
megegyező. 
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28. A -matOS, metes (p.o. alkalmaíos-féle melléknevek. Elé 
vannak ezek sorolva a NSzótárban, etés alatt: kellemetes, jigyelmetes, 
szerelmetes, élemetes, szemérmetes, alkalmatos, szorgalmatos ; s a régi
eknél még ez i s : örömetes (örömetest = örömest). Magyarázatot ki
van itt az at, et, mely a rendes os, es melléknévképzö előtt még az 
m-végü alapfőnévhez járul, mely különben csak a nélkül divatozik. 
Még a régibb magyarságban sem találunk alkalmai, figyelmei-féle 
főnevet e h. alkalm, figyelm (később alkalom, figyelem) ; pedig az 
említett -matos, metes melléknevek mindig divatban voltak, s csak 
ujabb időben mondanak (vagy írnak) helyettök -mas, mes-féléket (al
kalmas, stb.). — Az alkalmafos stbibeli at, et magyarázatát aNSzó-
tár írói abban találják, hogy az csak az os , es melléknévképzőnek 
ismétlése (szorgalmatos eh. szorgalmasos, kellemetes eh.kellemeses), 
az elsöbbik s t. i. t-vé válván. E nézet, a mi a képző kettöztetését il
leti, nem járna nehézséggel: mert hiszen ilyen pleonasmust, milyen 
ragok és képzők kétszeres kitétele, nem hallatlan dolog, sem a ma
gyarban, sem más altáji és nem altáji nyelvekben. Nehézséget 
csak abban látunk, hogy egy valamikor már meglevő magyar s 
megint í-vé vált volna , a mit a magyar nyelvhangok tényleges fej
lődéséből , a mennyire azt ismerjük és ismerhetjük, aligha fogunk 
bebizonyíthatni. Még a széphangzat követeléseivel sem támogathat
nék az állított s : t hangváltozást; mert a magyar fül legkevésbbé 
sem ütközik meg ilyen két egymásután következő s-ben (v.ö. vasas, 
mesés, ásás, tövises, mely tkp. tövis&es helyett való stb.). —• E ne
hézségeket tekintve bátorkodom a kérdéses at, et-re nézve egy új, a 
rokon nyelvek hasonlítására támaszkodó nézettel lépni föl, mely azt 
talán könnyebben fejti meg. 

A mint a -más képzőt a magyar nyelvben alig egy két példa 
tartotta fen (áldomás , állomás, hallomás , tudomás) , míg az p.o. a 
cseremiszben és szuomiban igen közönséges, úgy egy *mat, met 
képző is csak néhány tőle származó melléknevekben (-matos, metes) 
maradhatott meg. E lehetőség bizonyossággá válik, mihelyt a *mat, 
met képzőt mint igenév-képzöt a rokon nyelvekben mutatjuk ki, 
úgy mint a -más is a finn -maisé, cser. -ma§ hasonmásokban létezik. 

A finn nyelvben a ma, ma-végü nomen actionis mellett, melynek 
a magy. m felel meg figyelm, alkalm, élem ( = f. eláma) stbiben, nem 
ritka nta, nta (nto , ntö, nti) képzésű igenév (lásd: Fábián, finn 
nyelvt., 62. 1.). Ezen nta-nak a ma-val párhuzamos használatát lát-
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hatjuk p.o. ezen runoversekből (Kalev. IV, 425.): „láksin sanan 
ssisdantahan, kieli-kerran kerrontahan" egybevetve evvel (405): láksi 
janis juoksemaAan", vagy 331. „menin merta kylpewa^cm"; XXIII, 
318. „menet — halkosien suollanto^an", 328. „láhet — nouantahan.11 

Tehát nta-végü és ma-végű igenevek illativusa (ntahan, mahan), egy
aránt czélkifejezö infinitivusúl használva. Szintígy p.o. adessivusa 
XXIII, 566. Tpoimennalla (ipoimentalla h.) és 565. tuomalla. Véle
ményem szerint az nta csakugyan a ma-ból tovább képzett alak is, 
épen úgy mint a -maisé, mise igenévképzö. Az nta ugyanis legkö
zelebb mto-ból (mely a finnben szükségképen nta lesz) , ez meg 
összevonás által maía-ból állott volna elé, épen úgy mint a finn 
rendszámnevek nte képzője mte, mete-b'öl ( = osztj. met, cser. mise, 
mise, mse). Az nta ezen eredetibb *maía-féle alakjának megfelelő 
hasonmását látom a magy. alkalmatos, élemetos stb. mat} ménjében 
(vagy szorosabban taglalva mato, mete jében : ma-to-s — finn *ma-
ta-ise), mely e szerint egy, bizonyosan valaha önállólag is a ma
gyarban divatozott igenévképző. Sőt lehet, hogy a futamai, folya
mai, s a székely nyilamaí szókban mégis ezen régi mat met képzőt 
kell elismerni, noha futavnní, folyamai igék is vannak. 

29. A talán (atlan) magyar fosztó képzőről már a Magyar 
Nyelvészet V, 537. s köv. lapjain tettem egy fejtegetési kisérletet, s 
most is ragaszkodom azon akkori nézetemhez, hogy a magyarban 
nem csak a talán egészben a fosztó értelmet kifejező képző, hanem 
mindenkor névtöhöz járul is , mint alapszóhoz, sohasem igetőhöz. 
Hunfalvy úr ugyanott 545. 1. azt az ellenvetést tette volt, hogy a 
magyar igető nominális (tulajdonságnévi) természetű levén, az akár 
olyan képzőket is fogadhatna el, minőket a névto; e szerint, a mint 
van szüleség, kívánság, fáradság, hazudság : lehetne tud-atlan, tör
etlen, állhat-atlan is , a fosztó képző közvetlenül az igetöhöz ragad
ván. — Nem tudom ugyan ; hogy még most is úgy vélekedik-e II. 
úr e tárgyról; részemről csak a következőket akarom megjegyezni. 
A magyar igető csak annyiban nézhető nominális természetűnek, 
hogy a praesens egyesszámi 3. személyalakja helyett áll, s a praedi-
catumként használt névszó mellől ugyanily idejű s személyü létige 
a magyarban elhagyatik; p.o. épen úgy mondatik : az ember tud, 
a mint mondjuk ezt: az emberfő. Itt a jó mellől csak e l m a r a d t 
a lé t ige , mely más és rokon nyelvekben is kitétetik, p.o. a finnben 
(mies on hyva), a törökben (adam e>\i-dir), s mely más időben vagy 
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személyben a magyarban sem maradhat el. Tehát helyesebben azt 
mondhatni, hogy az említett esetben a magyar névszó v e r b á l i s 
természetű. Hozzájárul, hogy a tud mint praes. egy. 3. szem. alak, 
a mint a megfelelő többesi alakból (tudnak) egy tekintetre is kitűnik, 
csak ragvesztett kopott alak, tehát csak külsőleg, nem pedig érték 
szerint, egyenlő az igetövei; söt még az is lehet kérdés , vájjon a 
v a l ó d i (eredeti teljes) igetővel csak külsőleg is egyenlő. Ugyan
is úgy lát«zik nekem, hogy az a köthang, melyet sok igealakban 
vagy igétől származó névszóalakban föl szoktunk venni (p.o. tudo
más, tudomány), igazabban az igetö eredeti végönhangzójának te
kinthető , a milyen végönhangzó p.o. a finn igének legtöbb alak
jaiban világosan elétünik. Mindenesetre a magyar ige- és igenéva
lakok helyes fejtegetésére s taglalására nézve felette fontos dolog 
az eredeti teljes igetöt határozhatni meg, a mi természetesen csak az 
épebb alakokat megőrzött rokon nyelvek segítségével történhetik. 
Erre nézve p.o. azt hiszem, hogy tudat szóban csak a í-nél kezdő
dik a képző : tuda-t; hogy tudás szónak hosszú á jábanmégaz igető 
végönhangzója is lappang stb. Ha p.o. a finn dáma, igenévbol mint 
igetö tisztán kiválik ela, ugyanígy kiválik a n;agy. élemetes~h'ó\ éle, 
valamint a cseremisz Ílema8-b6\ He. De ez nagyobb terjedelmű kér
dés , melyet itt csak meg akartam pendíteni, s fontosságára figyel
meztetni. Ha pedig a tud alak valamikor (még ép voltakor) többet 
foglalt magában, mint a puszta igetöt, most pedig még ennél is ke
vesebb hangteljességgel bír : bizony nem fogjuk egy néhány kiván-
ság-féle szóból a magyar igetö nominális jellemét következtethetni. 
— Visszatérve a talaii képzőre, meg kell jegyezni, hogy az tkp. nem 
„tagadó" hanem helyesebben „fosztó" (privativ)" képző : húzatlan 
pénzetlen nem azt teszik, hogy „nem-ház, nem-pénz", hanem „ház, 
pénz nélhülvaló.11 Az igecselekvés fogalma pedig, amilyen azaz 
igetö jelentésében élénkbe lép, nem valami tárgyiast fejez ki, mely-
lyel való vagy mely nélkül való lehet valaki v. valami; már ennél 
fogva is egyelőre furcsának , söt az altáji nyelvek egyszerű szabá
lyos észjárásával meg nem férhetönek tűnnék föl, hogy a talan-íéle 
képző közvetlenül igetöhöz járuljon. S ha mégis ez' a látszat van, 
ez csak az eredeti teljesebb alakok összevonása vagy elrövidülése 
folytán keletkezhetett, mely miatt már nem vehetjük ki tisztán 
azt az igen é vképzőt, mely az igető között s a fosztó képző között 
közvetítőül szolgált. Tisztán kivehető p.o. a finn tuntemattoma isme-
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retlen-ben a ma ige n é v képző, melynél fogva az egész szó azt te
szi, hogy : tuntema (ismeret) nélkülvaló (toma) ; de nem így a ma
gyar ismeretlen-ben. De -ebben is lappang az igenévképző , a mely 
igen könnyen a birtokosító ismeretes páralakból kivehető: ismereí-
telen, ismeret-tlen (v.ö. erőtlen), ismeretlen (ezt már nem lehet tag
lalni; mert sem ismer-etlen, sem ismeretlen, sem ismeret-len volna 
helyes taglalás). Az ismeretlen tehát a régi ismereí nomen actionis 
alaktól képzett fosztó melléknév, és az effélék lehetnek vagy activ 
(p.o. tudatlan) vagy passiv (p.o. hallatlan) értelműek, vagy egy
szerre mind activ mind passiv értelműek. Csak azt kell megje
gyezni, hogy ezen, igenévtöl származó fosztó melléknevek képzése 
olyan régi, hogy az igenévképzŐ a fosztóképzövel összeforrván a 
mai nyelvérzék előtt mintegy egységes képzőnek tűnik föl, mely 
az igetöből activ vagy passiv értelmű igeneveket képez. Ez által 
magyarázódik meg, hogy az Önálló t képzöjü igenév (nomen actio
nis) néha kissé eltér jelentésileg ugyanattól a t képzöjü igenévtől, 
mely a talán képzőhöz már a nyelv egy régibb korától fogva hozzá 
van forrva, p.o. ismeret különállólag némileg nomen acti lett ( = 
az, a mit ismer valaki), míg az ismeretlen (isniereí-£e£era)-ben nomen 
actionisnak maradt = ismerés (ismeretlen passiv értelmű, olyan 
tárgyról mondatván, melyre nézve valamely logikai subjectum nél
külözi az ismerést. 

Nagyon érdekes a magyar tudatlan, ismeretlen-íéle (hogy úgy 
nevezzem) tagadó igenevekre nézve, hogy ilyenek vannak a csere
miszben is, melyek szintén azt a látszatot nyújtják , mintha a fosz-
tóképzö (teme = magy. talán) közvetlenül az igetőhöz járult volna, 
p.o. küldömö (kelletlen), koldomof activ értelmű : nem halló, míg a 
magyar halla^cm passiv értelmű. És még érdekesebb az, hogy szin
tén egy t képzöjü igenév az igetÖ között s a fosztó képző között a 
közvetítő. Ennek kimutatását láthatni fentebb a 103. lapon. 

Végre Fogarasi úrnak, ki a talán (atlan)-nsik fosztó értékét 
csak a Zan-ban látja, Ny.K. I I I , 194 tett azon észrevétele után, 
hogy az alkalmat-os, Jigyelmet-es mellett álló foszló (vagy taga
dó) jigyelmet-ien, alkalmat-lan szók íregczáfolják a talán egész
ben használatának védőjit, mert nincs alkalmat-atlan, jigydmet-etlen: 
mégis csak a teljes talán védőjének vallom magamat. Mert nem is 
kellett soha alkalmat-atlan , hanem volt: alkalmat-i alán, mely al-
kalmat-tlan, alkalmatlan lett, épen úgy mint aj ismeret-telen lett is-
meretlen. Az alkalmat pedig azon , önállólag már nem dívó nomen 
actionis, melynek képzőjét fentebb a 28. Apróságban igyekeztem 
kimutatni, s melytől egyrészt fosztó képzővel származik alkalmat
lan, másrészt birtokosító képzővel alkalmatos. 
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