
A nyelvbeli kiegészülésről. 
A n y e l v b e l i k i e g é s z ü l é s n e k újszerű nevével óhajtanám — 

a német nyelvészet terén újabban használatos s u p p l e t i v i s m u s 
kifejezés mintájára — azoknak a jelenségeknek egy részét megjelölni, a 
melyeket az iskolai nyelvtan a ,ren db. agy óságok'nak sokat és sokfélét 
magában foglaló rovatában szokott tárgyalni. Ertem a sum fui esse,fero 
túli latum, bin war sein, bonus melior optimus, sok több-féle csoportokat, 
a melyeknek az a sajátossága, hogy az egy rendszerré fűződött alakok 
külömböző gyökerekből képződtek, hogy nem az eredet közössége s a 
hanganyag egyező volta, hanem csak a jelentesbeli megfelelés kapcsolja 
őket együvé. Magukat e tényeket évszázadok óta adja elő a leíró nyelv
tan, természetesen beérve azzal, hogy kivételeknek, rendhagyóságoknak, 
esetleg hiányos alakoknak keresztelje el őket. Hogy csak a régi hazai nyelv
tanok körében maradjunk : már ERDŐSI SYLVÉSTEK JÁNOS a comparatia 
irreguláris (Corpusgrammaticorum 13.1.) és verba defectiva (69. 1.) neve 
alatt, SZENCZI MOLNÁR ALBERT az anomália comparationis (134.1.), KOMÁ
ROMI CSIPKÉS GYÖRGY a defectiva (396. 1.) neve alatt tárgyalja az idetar
tozó jelenségeket s PERESZLÉNYI PÁL pl. a vagyok igéről azt mondja, hogy 
«aliqua tempóra accipit a le'szek» (503.1.). Es e jelenséget ily felfogással 
tárgyalja a leíró nyelvtan egész az újabb és legújabb időkig. 

Az összehasonlító és történeti nyelvtudomány művelői jóformán 
kezdettől fogva ügyet vetettek ezekre a jelenségekre is és, mint más 
,kivételes alakokat', ezeket sem tekintették fattyúhajtásoknak vagy korcs
alakoknak, hanem ép ellenkezőleg a nyelv ősrégi sajátságainak. 

A német nyelvtudomány terén már GRIMM JAKAB hangoztatott 
efféle felfogást. Az úgyn. rendhagyó fokozásról szólva ősréginek és orga
nikusnak mondja e rendhagyóságot, alaki szempontból a nyelv kiváló
ságának, a mely változatosságot szül s a nyelv szépségét fokozza. Több 
erő nyilatkozik szerinte a gut besser best-íéle változó fokozásban, mint ha 
egyhangú gut guter gutest-féle alakok fejlődtek volna ki. Megjegyzi azt 
is, hogy ez effajta rendhagyóság mind a fokozás, mind a név- és igerago-
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zás terén főképen a nagyon sűrűn használt szókon mutatkozik (Deutsche 
Grammatik I I I [1831], 600. s k. 1.). 

Egy más helyen a személynévmások ragozásában feltűnő többtövű-
séget magyarázza GRIMM (TJber den personemvechsel in der rede czímű 
tanulmányában). I t t kifejti, hogy az 1. személyű névmás az egyes szám
ban más tőből alakúit, mint a duálisban vagy a többes számban, mint
hogy az a két vagy több személy maga is külömbözik az egyszerű én-től. 
Az ich-nek megfelelő casus obliquusok, mein mir mich is mástövűek,. 
valószínűleg azért, mert az ich magát a beszélőt mint gondolkodót fejezi 
ki, a többi casus ellenben mint valami gondoltat. A második személy azt 
elsővel szemben mindig csak gondolt valami s azért itt egyformaság van 
(du, dein, dir, dich). Megjegyzi GRIMM azt is, hogy ha egyes nyelvekbon 
az 1. szem. esetei is ezt az egytövtíséget mutatják, ez már aránylag újabb 
fejlődés; megemlíti itt a lapp ós a finn nyelvnek egyformán m-mel kez
dődő eseteit is (KI. Schriften I II , 239—241.1.). 

Az e tárgyra vonatkozó későbbi fejtegetések közül figyelmet érde
melnek a CURTIUS GYÖRGYÓÍ. A Grundzüge der griech. Etymologie (1858—-
1862) bevezető részének 13. fejezetében (4. kiad. [1873] 94. s köv. 1.) 
CURTIUS a jelentés fejlődéséről szólva, kifejti, hogy az indogermán ősnyelv 
az egyest, a különlegest előbb jelölte meg mint az általánost. Az ember 
évezredeken át nevükön nevezte már az e g y e s állatokat, mielőtt olyan 
kifejezésre jutott, a mely az ö s s z e s állatokat magába foglalta. A 1 á t á a 
fogalma a görög ember előtt oly kevéssé egységes, hogy még a külöm-
böző időalakokban is más-más gyökérrel él: a hirtelen észrevételt, a meg
pillantást az lőetu fejezi ki, a folytatott nézést a öpav s ha a jövőt, alkal
milag a befejezett cselekvést is ki akarja fejezni, az ox-, orr- gyökérhez 
folyamodik. Mindez arra mutat, hogy a sokféleség e téren megelőzte az 
egyformaságot. A szavak jelentéseit mindig lehetőleg e g y é n i képzetekre 
kell visszavezetnünk. Ha az igerendszer körében szemügyre veszszük a 
beálló, tartós ós befejezett cselekvés külömbségeit, azt látjuk, hogy mivel 
bizonyos gyökerek már alapjelentésüknél fogva csak tartós, mások csak 
beálló cselekvést jelölnek, azért némelyek csak a praesens, mások csak az 
aoristos alakjaiban használatosak. Ez az oka annak, hogy a nyelv olykor 
külömböző defectiv-gyökereket és töveket egyesített, hogy egy-egy egy
séges jelentésű teljes ige rendszerét megalkossa, mint : öpav — eldov — 
o<j)o\iai, <pépa> — Yjveyxov — ol'aoj, sum — fui, elpx -— i(pov vagy éj evó-
\ifjv — r:é<puxa vagy yéyova stb. (id. h. 103. 1.) 

Látni való, hogy CURTIUS a külömböző gyökerű igealakok csopor
tosulását nem a szeszélyes véletlennek tulajdonította, hanem valami 
okszerűséget igyekezett benne kimutatni. Az ő fejtegetéseire támasz
kodva külön tanulmányt szentelt e kérdésnek TOBLER Die anomalien 
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der mehrstammigen comparation und tempusbildung czímmel (Zeitschrift 
für vergl. Sprachforschung IX [1860], 241. s k. 1.). Értekezése beveze
tésében TOBLER azt az eló'zetes kérdést veti fel, vájjon itt igazán a n y e 1 v-
nek avagy talán csak a n y e l v t a n n a k rendhagyóságáról van-e szó? 
Mert hisz lehetséges volna, hogy az eleven nyelvérzék e külömböző ála
toka t sohasem érezte együvé tartozóknak s csak a későbbi reflexió illesz
tette őket egységes egészszé. Majd részletesen felsorolja az egyes idg. 
nyelveknek idetartozó igealakjait és ,rendhagyó' fokozású mellékneveit. 
Az emez összehasonlításokhoz fűződő magyarázataiban TOBLER is kiemeli, 
a mit már GRIMM megjegyzett, hogy bizonyos k ü l ö n ö s e n f o n t o s 
ó s g y a k r a n e l ő f o r d u l ó f o g a l m a k kifejezéseiről van itt szó. 
A nyelvnek általában véve az a törekvése, hogy a fogalom módosulásait 
alakilag kifejezze; ama fontosabb és gyakoribb fogalmaknál ez a törekvés 
oly elevenné lett, hogy a nyelv itt nemcsak a szokásos eszközökre (pras-
senstő-bővülés, ablaut stb.) szorítkozott, hanem egész külön tövekhez 
nyúlt (252. és 274. 1.). Kiemeli továbbá, hogy ebben valami ő s r é g i 
á l l a p o t tükröződik: a nyelv olyan korszakának maradványai ezek, a 
mikor a teremtő erő még elég eleven volt, hogy a fogalmi módosulások 
számára mindjárt más-más szókat hozzon létre, holott a későbbi nyelv 
vagy egyazon alakra halmozza ama külömböző jelentésmódosulásokat, 
vagy inkább mechanikus módon képez új alakokat. Egyébiránt TOBLER 
munkája befejező részében is újra hangoztatja azt a már a bevezetésben 
említett gondolatot, hogy e külömböző alakok, főleg a melléknéviek, 
tulajdonkép nem is alkotnak szigorúan vett egészet, hanem csak a syno-
nymumok csoportját, a melyek külön-külön tekintve defectivumok 
{274. 1.). 

TOBLER óta az idg. Összehasonlító nyelvtudomány meglehető hosszú 
ideig nem foglalkozott e kérdésekkel, sőt, úgy látszik, hogy e czikk — 
bár elég hozzáférhető helyen jelent meg s bár CURTIUS a Grundzüge újabb 
kiadásaiban utalt is reá (4 103. jegyz.) — egészen feledésbe ment, a mi a 
tudományos folytonosságra annyira ügyelő német nyelvészetben elég ritka 
dolog. így pl. OSTHOFF mindjárt említendő munkájában a tőle tárgyalt 
kérdést olyannak mondja, a melyet a régibb nyelvészet nem méltatott 
figyelemre (woran die sprachbetrachtung der álteren zeitachtlos vorüber-
ging 3. 1.) és sehol sem idézi TOBLER értekezését és BRUGMANN is azt 
mondja: «merkwürdigerweise hat man ihnen [jenen thatsachen] eíne 
zusammenfassende wissenschaftliche behandlung noch nicht angedeihen 
lassen» {Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 54 [1900], 459.1.). 

Mielőtt OSTHOFF munkájának ismertetésére rátérek, meg kell emlí
tenem, hogy a BRUGMANN és DELBRÜCK nemrég befejeződött nagy össze
foglaló munkájában (Grundriss der vergl. Grammatik der idg. Sprachen) 
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DELBRÜCK a mondattani rész illető helyein a fokozásnak (III, 415.) és az 
igeragozásnak (IV, 256) szóban levő ama sajátosságát is tárgyalja, hogy 
külömböző gyökerű alakok egy rendszerré alakulnak, de pl. az utóbbi 
helyen nem igen tudok a CURTIUS magyarázatától lényegesen eltérő fel
fogást látni. DELBRÜCK szerint az idg. gyökerek egy része, még pedig na
gyobb része, oly cselekvést jelölt, mely beálltával mindjárt be is fejeződött 
(punktuelle Wurzeln): eredetileg csak ilyenekből lehetett képezni az 
aoristost s valószínűleg a perfectumot is. Ezekkel szemben állott a gyö
kerek másik része, a melyre nem áll ama meghatározás (nicht punktuelle 
Wurzeln, lehetne őket határozatlan vagy durativ gyökereknek is mon
dani), ilyen pl. az es ,lenni' gyökér: ebből az osztályból eredetileg csak 
a praasens és talán még a futurumot lehetett képezni. Már most könnyen 
beállhatott az az eset, hogy egy-egy ,nem punktuell' gyökérből képezett 
prassenssel egy ,punktuell' gyökérből való aoristos vagy perfectum tár
sult s vele együtt úgyszólván egy egységes igét alkotott. így pl. a ,lenni' 
jelentésű es gy. a praasenst, a bheu gy. az aoristost és futurumot szolgál
tatta : ezt az állapotot tükröztetik vissza a litván alakok: esmi, pra9t. 
buvaű, fut. búsiu, inf. buti s a görögben is eredetileg alkalmasint ekkép 
alakúit a megfelelő sor: slpi, i<pov, ipúao). DELBRÜCK e magyarázata, a 
mint mondtam, nem külömbözik lényegesen a CüRTius-étól: a DELBRÜCK 
, punktuell' gyökerei által kifejezett cselekvés az, a mit CURTIUS «mo
mentán gefasste Handlung»-nak mond, s a ,nicht punktuell' gyökerek a 
«dauernd gefasste Handlung» kifejezésére szolgálnak (CURTIUS id. h. 
103.1.). 

A szóban levő kérdéseknek igazán széles alapon nyugvó s a mai 
nyelvészeti kutatás módszerével való vizsgálatát legújabban OSTHOFE 
ejtette meg Vom Suppletivwesen der indogermanischen Spraehen czímű 
tanulmányában (Heidelberg, 1900. 95 1.). Munkája bevezetésében min
denek előtt elutasítja azt a felfogást és elnevezést, mely a szóban levő 
alakokat ,hiányosak'nak, d ef e c t i vumoknak mondja. B defectivum-
féle felfogás szerint bizonyos gyökereknek nem volt meg az a képessége, 
hogy a maguk erejéből létrehozzák az alakoknak azt a teljességét, a 
mely befejezett rendszer alkotására szükséges. A gut alak ebben az érte
lemben azért ,hiányos', mert nem fejlesztett önmagából közép- és felső
fokot, viszont a besser és best is ,hiányos', mivel nincsen ugyanazon fajtá
ból való alapfokuk. Azonban itt — úgy mond OSTHOFF — nem az a 
lényeges, hogy egyik-másik tőalak hiányzik, hanem az, hogy kölcsönös 
kisegítés, k i e g é s z ü l é s forog fenn. Ez pedig fennforoghat oly esetek
ben is, a mikor nincs is igazi alakhiány. A lat. túli és látum (régibb 
*tlatum) a prassens dolgában voltakép nem hiányos: ott van az ugyan
abból a gyökérből képezett tollo praesens, — csakhogy a nyelvérzék nem 
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ezt az etymologiailag hozzájuk tartozó alakot, hanem a fero-t kapcsolta, 
amazokhoz s ekkép most &fero tuli latum alakok kölcsönösen kiegészítik 
egymást. Ep ezért OSTHOFF e jelenség megjelölésére a s u p p l e t i v i s -
m u s elnevezést tartja alkalmasabbnak, — én ezt a k i e g é s z ü l é s 
szóval próbáltam kifejezni. 

OSTHOFF ezután gazdag nyelvi anyagban mutatja be az indogermán 
nyelvek körében uralkodó eme jelenséget. Az igei és melléknévi alakokon 
kívül a névmások, számnevek s a fó'névképzós köréből is számos példáját 
állítja össze. Legyen szabad e példák közül a legjellemzőbbeket itt is 
bemutatnom. 

Az i g é k sorában az evést jelentő ige a germánságban teljes rend
szert alkot (ich esse, a£, gegessen), ópúgy a latinban is (edo, edi, esus), 
több rokon nyelvben azonban kiegészülő alakokat mutat, pl. gör. eőto és 
iadUü, fut. idop.o.1, aor. £<payov. Igen gyakori a kiegészülés a jövóst-
menést jelentő igéknél: gör. é'p^ofiac, iXeúaofmt, r^uS-ov (^A#ov), éXtfXu&a; 
a gót gagga és iddja, a német gehe és ging, az ang. I go és I tvent alakok 
szintén külömböző gyökerűek; míg a latinban az Ire és vadere igék ön
állóan vannak meg, addig egyes román nyelvekben ez igék egymás közt s 
esetleg még egy harmadik igével is keverednek: fr. je vais, firai és aller; 
ol. vo és andare. A ,futni' jelentésű ige a görögben zpé^w, őpa/jioüfj.ai, 
idpaiwv stb. A ,vinni, hozni' igék a gör.-ben ipépu), ol'aco, ^vs'fxov, a 
latinban a fero, tuli, latum, ellenben a gót bátran, ném. gebdren ige 
teljes rendszerű. A látást jelentő igék kiegészüléséről idéztük már CURTIUS 
magyarázatát, a ,lenni' ige megfelelő jelenségeiről (ói. dsti — dbhüt, lat. 
sum, est, esse —fui, főre, futurus, ném. ist, sind — bin — war, gewesen 
stb.) DELBRÜCK nézetét. 

Igen gyakori a kiegészülés a nőnevek képzése körében. Míg az. 
egyes nyelveknek erre szolgáló ismeretes képzésmódjai (gör. üsóg : &eá, 
MCÜV : Ásatva, lat. rex : regina, vietor : victrix, ném. löwe : löwin stb.) 
kétségkívül újabb keletűek, a legrégibb eredetű nőnevek nem motio, 
hanem külön-külön gyökerekből való szóalkotás utján keletkeztek. Elég 
it t a következő szópárokra emlékeztetni: ói. pita — matd, bhrata •— 
svasd, sünus — duhita, gör. 7iazifjp — - ftqTiqp, lat. páter •—• mater, fráter — 
soror, ném. vater — mutter, brúder •— schioester, sohn — toehter. Es 
bizonyos,hogy az efféle,motio útján alakúit szópárok,mint: gör. ádsl(póq: 
ádsÁ<p7j, lat. jílius : filia újabb keletűek. Vagy az ói. ndr — gna, gör. 
wjifjp •— jwrj, náatq •— aÁo^og bizonyára ősibb felfogásmódot tükröz
tet vissza, mint deanórrjo, : déaizocva, lat. dominus : domina, puer : 
puella, ném. gatte : gattin stb. Hasonló elveket látunk az állatok elneve
zéseinek körében is : a házi állatoknál vagy másoknál, a melyekkel az 
embernek több dolga van, más-más szó jelöli a hímnemet és a nőnemet, 
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•pl. a németben ochse v. stier és kuh, hengst — stute, bock — geiss v. ziege; 
a ivolf: wölfin stb. itt is újabb kifejezésmód. 

Eészletesen ismerteti OSTHOFF a m e l l é k n e v e k f o k o z á s á 
n á l feltűnő kiegészülés eseteit. I t t is bizonyos általánosan használt 
fogalmak, jó és rossz, nagy és kicsiny, sok és kevés azok, a melyeknek 
kifejezései a külömböző fokokban külömböző gyökerekből valók. A szám
nevek körében az egy és kettőnek megfelelő sorszámnevek rendesen más 
gyökérből vannak képezve: unus •—primus, duo — secundus; ein—der 
•erste, zwei — der andere (még Luthernél; der zweite újabb eredetű); 
•one —first stb. A kiegészülésnek nagy szerepe van a n é v m á s o k terén 
is. I t t igen gyakori az az eset, hogy a külömböző nemek számára külöm-
DÖZŐ gyökéralakok vannak: a személynévmás terén ném. er, es ellenben 
sie; a mutató névmás: gör. 6, 7} — TÓ, gót sa ső — pata, míg a ném. der 
•die das már nem tükrözteti vissza az eredeti viszonyokat. Kiegészülés 
-viszonyában lehet — a mire, mint láttuk, már GRIMM figyelmeztetett — 
az alanyeset a többi esettel is: éyát — \iou, fioí, pi, ego — mei, mihi, me, 
ich— mein, mir, mich; világosan újabb fejlődés, ha pl. egy eredeti casus 
obliquus alakja nominativusul is használatos, mint fr. c'est moi. Külöm
böző gyökéralakokat látunk a névmások egyes és többes számában is : 
ego — nos, ta — vos, ich — wir, du — ihr s itt is a régi állapotot elho
mályosító fejlődés, ha pl. az újgörög a régi yjttseg alakot a erő, iaő hatása 
;alatt aelq, saeís-szel helyettesíti. 

A mi már most e jelenségek lélektani magyarázatát illeti, OSTHOFF 
is hangsúlyozza, hogy az itt szóba került alakok mind olyan képzetek 
kifejezései, a melyek a beszélő embert közelről érdeklik: bizonyos min
dennapi, elemi cselekvések, a legegyszerűbb rokonsági viszonyok, gyakori 
tulajdonságok és számviszonyok. Az ember az ő lelki szemével a képzetvilág 
tárgyait annál élesebben s annál e g y é n i b b m ó d o n fogja fel, mennél 
közelebb jutnak az ő érzéséhez és gondolkodásához, mennél mélyebben 
s élénkebben ragadják meg a lelkét, felkeltik érdeklődését. A szóalkotás 
és formaképzés terén két irány küzd egymással: az e g y é n í t ő felfogás
mód, a mely régibb keletű, a mely úgyszólván tulajdonnevekül alkotja 
meg a szókat és a c s o p o r t o s í t ó felfogásmód, a mely a belső okokból 
együvé tartozó dolgok neveit a hasonló alakok segítségével fűzi egybe s 
-azt, a mi jelentésben egyezik, hangban is egyezővé teszi. Azt az egyénítő 
felfogást, mely a sohn és tochterben nyilatkozik, &jilius ésjilia-bíin elho
mályosítja és elenyészteti a csoportosító felfogásmód. A közelebbről 
érdeklőnek ez az élesebb, egyénítő megfigyelése okozza azt, hogy egy-
egy tulajdonság fokozott mértékben egész m á s n a k látszik, az igei cse
lekvésnek mintha megváltoznék a m i n ő s é g e , mikor más időben tör
ténőnek gondoljuk; a személyről való képzet megváltozik, ha nem cse-
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lekvó'nek, hanem szenvedőnek vagy valamely cselekvéstől illetettnek 
képzeljük. A nyelvet alkotó naiv ősember élénkebben érezte egy nekünk 
egységesnek látszó általános fogalomnak konkrét árnyéklatait s külön-
külön néven nevezte őket, feltéve, hogy a dolog kellő érdeklődés mellett 
elég mélyen hatott kedélyére is. Valami költői vonása van ennek az egyé
nítő felfogásmódnak s azért napjainkban is a költészet az, a mely ama 
kiegészülésre emlékeztető kifejezésbeli változatosságot kedvel és alkal
maz. OSTHOFF tanulmánya végén rámutat arra, hogy míg a prózai beszéd 
pl. a veszélyesnek külömböző fokait egyszerűen a gefáhrlich, gefáhrlicher, 
am gefahrlichsten alakokkal fejezi ki, Schiller Glocke-jében ez esetben a 
suppletivismus szellemében jár el: 

Gefáhrlich ist's, den Leüt zu wecken, 
Verderblich ist des Tigers Zahn ; 

Jedoch der schrecklichste der Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wakn. 

OSTHOFF tanulmányának főórdeme — a mint már említettem — 
hogy széleskörű nyelvi anyagot tett vizsgálata tárgyává, hogy abból 
lehetőleg egységes következtetéseket igyekezett vonni s hogy a lélektani 
magyarázatot mélyítette. A lényeges pontokban nem mondhatom egé
szen újnak ezt a magyarázatot: láttuk a kérdés történetének tárgyalásá
ban, hogy már az előző kutatók, GRIMM, CURTIUS, TOBLER, DELBRÜCK 
kiemelték a jelenségnek régi, eredeti voltát, hogy rámutattak arra, hogy 
ép az emberre nézve különösen fontos, sűrűn előforduló fogalmakra vonat
kozik, hogy a sokféleség megelőzi az egyféleséget s hogy a formák bőségét 
bizonyos sajátos jelentésárnyéklatok kifejezésére való törekvés idézte elő. 
De OSTHOFF mégis alaposabban s találóbban rajzolta meg a nyelvet alkotó 
embernek, hogy úgy mondjam, azt a lélektani helyzetét, a mely ama 
nyelvi jelenséget létrehozta: most jobban értjük, hogy pl. az embert 
kevésbbé érdeklő távolabbi rokonok nevei (mint éxupóg éxupá, socer 
socrus, neffe nichte stb.) azonos gyökerűek, míg a szívéhez közelebb 
állókéi (páter mater, fráter soror) egyóniebben vannak felfogva s külön 
szókúl képezve. Voltakép itt is a mai nyelv bizonyos jelenségeinek ana
lógiájára próbáljuk megmagyarázni a nyelvalkotás szóban levő eseteit: a 
mint ma tapasztaljuk, hogy a bizonyos fogalomkör iránt való elevenebb 
érdeklődés vagy a szakismeret az illető körre vonatkozó szókészletnek gaz
dagabb kifejtését eredményezi, úgy lehetett az amaz őskorban is. Már 
régebben figyelmeztettek arra, hogy «a paraszt szájában a nemzésnek, a 
terhességnek, a szülésnek, halasnak, ölésnek majd minden egyes állatnál 
külön neve van, így a vadász is szeret külön nevet adni más-más állat járá
sának és teste részeinek» (MÜLLER MIKSA Felolvasásai I, 61), sot GELEJI 
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KATONA ISTVÁN már 1645-ben jegyezte meg, hogy: «A lelkes állatoknak 
teniszetik mind az önnön nemekhez illendő szókval mondathatnak kL 
Mint: az asszony szül; a ló tsikózik, a szamár vemhezik, a tehén borjúzik... 
Nem mind fiazik, a mint szoktak szollani . . . A madár továbbá költ, a 
hal ívik, a méh ereszt avagy rajzik» (u. o. 448. 1. és Corpus Gramm. 
316. 1.). 

Az egész jelenség kiindulópontját, a lélektani magyarázat alapját-
OSTHOFF bizonyára helyesen határozta meg s kétségkívül igaza van abban 
is, hogy a nyelvnek az a hajlandósága, hogy a közelebb esőt és mélyebb-
érdeklődést keltőt egyénileg alakúit szavakkal fejezi ki, általános emberi 
vonás. A sémi nyelvek köréből — BEZOLD és NÖLDEKE közleményei alap
ján — maga OSTHOFF sorolja fel munkájában az ide tartozó eseteket óa 
hogy az ugor nyelvekben sem ismeretlen e jelenség, azt akár csak a ma
gyar nyelvre szorítkozva könnyen megállapíthatjuk. Hisz ugyanaz a 
nyelvi ösztön működött közre, ha a magyar nyelv — az indogermán nyel
veknél finomabban egyénítve — megkülömbözteti a bátyát az öcstől, a 
nénét a húgtól. Jól tudom, hogy ép e primitiv rokonságneveket egynek 
kivételével kölcsönszóknak, mégpedig a bátyát és M^rot árja, az öcsöt a 
kaukázusi nyelvterületről került kölcsönszóúl igyekszik újabban kimutatni 
MUNKÁCSI (Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben 153., 356., 
496. 1.): azonban akár van valószínűség e föltevésben, akár nincs, az 
esetleges átvétel s a jelentések megállapodása kétségkívül amaz e g y é 
n í t ő felfogásnak régi korszakában ment végbe, míg az általánosító-
testvér kifejezésnek már képzésemódja is világosan mutatja az újabb 
keletet. Egyébként azonban feltűnő, hogy a magyar nyelvben aránylag 
kevés az igazi kiegészülés példája. A melléknévi fokozás terén a sok — 
több, az igeragozás terén a vagyok — Unni, a számnévképzés terén az 
egy —• első, kettő — második, a névmásképzés terén az én — mi viszonya. 
a szembetűnőbb esetek és, tudjuk, ezek sem egyformán régi példái a 
kiegészülésnek: régi nyelvemlékeinkben megvannak még a válni, válván 
alakok, a melyeket ma lenni, lévén helyettesít (SIMONYI, TMNy. 273. 1.) 
és az én és mi névmásokban a nyelvtudomány egyazon gyökérnek külöm-
böző alakulatait látja (SZINNTEI, Nyelvhasonlítás 29. és 83.1.). Lehet, hogy a 
magyarban az általánosításra és kiegyenlítésre való törekvés elenyész-
tette a régibb korokban az említett alakokon kívül esetleg másokban meg
levő külömböző gyökerű képzéseket, lehet, hogy egyrészt a magyar nyelv 
régibb emlékeiben, másrészt a rokon nyelvekben még nagyobb számmal 
vannak ama jelenségnek kimutatható példái. Mindenesetre örvendetes 
lenne — s ezzel magának OsTHOFFnak előttem kifejezett óhaját is tol
mácsolom — ba valaki, a ki ezen a nyelvterületen nálamnál járatosabb,, 
e példák összeállítására vállalkoznék. 
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OsTHoirnak, mint mondtuk, elvitathatatlan érdeme, hogy e jelen 
ségeket együttesen s egységes szempontból tekintve tárgyalta, ezt az 
•érdemét elismerték bírálói is, mint WUNDT (Anzeiger f. idg. Sprach- u. 
Altertumskunde 11, 6) és BRUGMANN (Zeitschr.f. das Gymnasialwesen 
54, 459). Azért azonban mégis jogosult annak a kérdésnek felvetése, 
vájjon ebben az egy kalap alá foglalásban nem rejlik-e valami kis 
veszély is, vájjon nem általánosítunk-e mi is kelletén túl? Hisz tud
juk, hogy a nyelv terén gyakran külömböző úton-módon is egyformák
nak látszó eredmények jönnek létre. Kérdés tehát, igazán egyforma sup-
pletivismus uralkodik-e a külömböző kategóriákban, egyformán szoros-e 
az összetartozás a főnevek, a melléknevek, az igék, névmások és szám
nevek föntebb felsorolt .kiegészülő' alakjai között ? Erre, azt hiszem, 
nemmel kell felelnünk: bizonyos fokozati külömbség van e külömböző 
alakok összetartozásának erejében. 

Igazán szoros kiegészülés van az i g e i alakok között. Ásumfui 
•esse, bin war sein nemcsak a nyelvtanban szerepel egységes paradigmá
ban, hanem kétségkívül a nyelvérzék is egynek érzi és érezte e rend
szereket. Ennek világos bizonyítékot ép a német bin alak története 
szolgáltatja: kezdő hangja a bheu gyökér eleme (1. szem. *bheuö), végső 
hangja a régi *esmi személyragjának maradványa s hogy a kettőből con-
taminált alak keletkezett, ez arra mutat, hogy a nyelvérzék szorosan 
egymáshoz tartozóknak, azonos jelentésűeknek tartotta a külömböző 
gyökerekből való alakokat. 

Ugyancsak erős a kiegészülő alakok összetartozásának érzete a 
n é v m á s o k terén: a külömböző nemben, számban és esetben levő ala
kok sűrűn befolyásolják egymást. így tudjuk, hogy a ném. der és die 
vagy a litv. tas, ta kezdő dentalisa a semleges alak és a cas. obliquusok 
hatása alatt jutott a hím- és nőnemű nominativusba, v. ö. gör. ó i] ró, 
viszont a gör. o'i al többes alakok régibb zoí vaí helyett valók stb. (BRUG
MANN, Grundr. II , % 767). Gyakori az az eset is az idg. nyelvekben, hogy 
a névmások többesót az egyesszámú alak befolyásolja, az ,én' jelentésű 
alak hatással van a ,mi'-re, a ,te' a ,ti'-re, a megfordított eset, hogy pl. 
a ,mi'-hez igazodnék az ,én' szó kezdete, úgy látszik, nem fordul elő 
(BRUGMANN id. h. 805. 1.). Befolyásolják egymást az esetek is : a gör. <rú 
alak (dór tó) <r-ja a aé hatása alatt (BRUGMANN I2 311. 1.) stb. Mindezek 
a kereszteződések azt tanúsítják, hogy a nyelvérzék egymást igazán szo
rosan kiegészítőknek érezte e névmási alakokat. 

Jóval lazább a kapcsolat a névszóképzés terén kiegészülő alakok 
között. I t t mindenekelőtt a melléknévi fokozás eseteit említhetjük, a 
melyeknek tárgyalása OsTHOFFnál — a mint ezt már WUNDT (id. h. 4. 1.) 
és BRUGMANN (id. h. 464. 1.) is megjegyezték bírálataikban, különben sem 
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kifogástalan. Az ide tartozó kiegészülő alakok, mint multus — plus, 
viel — mehr, sok — több viszonya kétségkívül más, mint az efféle ala
koké : édes édesebb, gonosz gonoszabb. Az utóbbi igazi f o k o z á s , 
gradatio, az előbbi h a s o n l í t á s , comparatio. Mert világos, hogy ha 
azt mondom, hogy A gonoszabb mint B, akkor az alapföltevés az, hogy 
mindakettő gonosz és a ,gonoszabb' igazán magasabb fokot jelent, —• de 
ha azt mondom, hogy .4-nak több a pénze mint J3-nek, ebből még nem 
következik, hogy akár .4-nak, akár £>-nek absolut értelemben sok pénze 
van. A mi különösen az idg. nyelveket illeti, ezek terén a nyelvtörténeti 
kutatás kiderítette, hogy bizonyos tulaj donságfogalmakat korábban hasz
náltak pusztán hasonlító jelentéssel, mint absolut értelemben: korábban 
mondták azt, hogy valaki egy másiknál jobb, nagyobb stb. s csak későbben 
azt, hogy (absolut értelemben, hasonlítás nélkül) jó, nagy stb. DELBRÜCK 
összeállította az óind melléknevek elég nagyszámú csoportját, a melyek 
csak közép- és felsőfokban fordulnak elő s a melyeknek alapfokuk egy
általában nincsen ( Vergleichende Syntax der idg. Sprachen III , 1, 414) 
s újabban SOMMER a latin nyelvi comparatióval foglalkozva kifejtette; 
hogy azok a melléknevek, a melyeknek efféle relatív értelme van. volta
kép positivus nélkül szűkölködtek s csak újabb jelenség, másodlagos fej
lődés az, hogy positivusuk is alakúit, a mely az illető tulajdonságnak 
mintegy normális mértékét jelöli meg. Ép ilyenkor lehetséges azután, 
hogy ama comparativussal egészen más gyökérből való szó associálódik 
alapfokúi. Innét van az, hogy a mit a grammatika a melior positivusá-
nak tekint: a bonus, egészen más gyökérbői való; ilyen a viszonya a 
plus és multusnak (Idg. Forsch. 11, 264.1. NyK. 30, 477.) ós a sok — több
nek is. Az itt kifejtett elmélet értelmében a sok és több eme viszonya is 
igen régi lehet s e tekintetben nem vagyok egy véleményen ZoLNAival, 
a ki azt mondja, hogy a sok <cősugor eredete ellen egyeben kívül épen 
hiányos, még teljesen ki nem fejlődhetett schemája is erős gyanút tá
maszt)) (Defectivumok a magyar nyelvben. Phil. Közi. 15, 1060). A ki 
nem fejlődött schema itt ép oly keveset bizonyít az ősi eredet ellen, mint 
a hogy pl. a nem. viel ősnyelvi eredete ellen nem szólhat az a körül
mény, hogy nincsen ugyané gyökérből való közép- és felsőfoka, — az 
ősnyelvi eredetet itt a rokonnyelvi alakok (szkr. purú, gör. noÁúg stb.) 
egész kétségtelenné teszik. Ha ezeket szem előtt tartjuk s ha figyelembe 
veszszük azt, hogy ezen a téren aránylag ritka a kiegyenlítődés, hogy a 
gut-hól való gutest igazán kivételes korcsalak (OSTHOFF 5.1.), akkor" be 
fogjuk látni, hogy a melléknevek ,kiegészülése' már sokkal lazább, mint 
az előbb tárgyalt kategóriáké, a nyelvérzék itt jobban érzi az alakok ön
álló voltát s itt már inkább a grammatikusnak volt gondja rá, hogy egy-
egy rovat ne találjon üresnek maradni. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. J-'-> 
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Még lazább a kiegészülő alakok viszonya a szóképzés egyéb esetei
ben. OSTHOFP itt csak egy-két kategória vizsgálatára szorítkozott, a nő-
nevek és egy pár kicsinyítő szónak a képzése módjáról szólva. Pedig 
több-kevesebb joggal ide lehet számítani egyéb eseteket is. Pl. a többes
képzés és a vele fogalmilag rokon gyűjtŐnóvképzés terén is gyakran 
hasonló viszonyt találunk. Ismeretes, hogy a németben a mann szó töb
besét bizonyos összetételekben leute helyettesíti (kaufleiite, landleute), 
voltakép ez is külömböző gyökéralakok kiegészülése. A mi a gyűjtőneve
ket illeti, a magyarban az összetartozást jelentő -s képzővel alakultak 
egyes erdőnevek, pl. fűz : füzes, tölgy : tölgyes, fenyő : fenyves, de már 
a fából nem képződött ily gyűjtőnév, itt erre csupán az erdő szolgál, — 
bizonyos joggal tehát azt mondhatjuk, hogy a, fa és erdő szintén a kiegé
szülés viszonyában vannak. 

A melléknévről szólva OSTHOFF csak a fokozás jelenségeit tárgyalja, 
de ugyancsak a kiegészülés viszonyában vannak egyes melléknevek a 
nekik értelmileg megfelelő, de más gyökérből képezett határozószókkal 
is, pl. gót góds, ófn. kfn. guot ,jó£ és g. waíla, ófn. wela, wola, kfn. wol 
,jól'; csak az úfn.-ben lehet a gut adverbium is. A kfn.-ben michel és 
grog mellett határozószóúl sere használatos, a manec mellett vil; az 
úfn.-ben a gern a liebnek megfelelő határozószó. 

A kiegészülés viszonya létesülhet továbbá — s erre OSTHOFF szin
tén nincs tekintettel — az igeképzés terén is. Pl. a kfn.-ben a sterben 
(ófn. stérban),meghalni' erős ige mellett volt egy sterben, sterbte, gesterbt 
(ófn. sterben) ,megölni' jelentésű gyenge ige, a mely az amabból képe
zett műveltető ige volt; szintúgy a töuwen (töun) ,meghalni, haldokolni' 
ige mellett a toeten ,megölni'. A mai németben azonban a második és a 
harmadik ige kiveszett s most a sterben és töten a kiegészülés viszonyába 
jutot t : viszonyuk, jelentésüket tekintve, ugyanaz mint pl. a Hegen és 
legen-é. Vagy az úfn. tod főnév jelentés dolgában oly viszonyban van a 
sterben-hez, mint a lage főnév a liegen-hez. 

Ez utóbb említett esetekben az összetartozás érzése kétségkívül 
sokkal lazább, mint pl. a sumfui esse alakoknál s így a kiegészülés szo
rosságára nézve bizonyos fokozati külömbségekről lehet szólanunk. Látni 
való egyúttal, hogy a kiegészülés jelenségét a nyelvnek számos más kate
góriájában is ki lehet mutatni, a melyeket az eddigi kutatók nem is szá
mítottak ide. Sőt ha a suppletivismust, a kiegészülést a szó tulajdonképi 
értelmében lehetne venni, akkor az ilyen, egymást fogalmilag szintén 
kiegészítő szócsoportok is tartoznának ide, mint : tavasz nyár Ősz tél 
(1. BRTJGMANN, Zeitschrift f d. Gymnasialwesen 54, 460). Ezek persze az 
OsTHOir-féle elmélet értelmében nem igazi ,kiegészülő' csoportok, mert 
az ez értelemben vett ,kiegészülés' kritériuma az, hogy az illető csopor-
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tok mellett, velük párhuzamosan létezzenek hasonló értelmű csoportok, 
a melyek egyazon gyökérből vannak képezve, már pedig az évszakok 
kifejezésére ilyen egygyökerü szavaink nincsenek. 

OSTHOFF felfogása, nézetem szerint, még egy fontosabb pontban 
helyreigazításra szorul. Abban kétségkívül igaza van — s ezt már GRIMM 
is hangsúlyozta — hogy a kiegészülés jelenségeiben rendszerint valami 
ő s r é g i f e l fogás tükröződik s hogy a mai nyelvek efféle esetei jórészt 
még a legprimitivebb korszakok maradványai. Azonban mégis tartózkod
nunk kell a túlságos általánosítástól s nem szabad a kiegészülésnek minden 
újabb jelenségét kapcsolatba hoznunk amaz ősrégi viszonyokkal. OSTHOFF 
az újabb keletű kiegészülő alakokat is úgy magyarázza, hogy ezek régi 
minták módjára keletkeztek. Pl. a latin fero — túli ós a gör. <pépco — 
ol'aa) — 7fse~f**ov paradigmájában a praesens-alakok egyezők, a többiek 
eltérők, OSTHOFF ebből mégis azt következteti, hogy a *bhérö ige már az 
idg. ősnyelvben kiegészülő volt, a suppletivismus á l l a p o t a itt ősrégi, 
azonban az egyik vagy a másik nyelv idővel más — de szintén kiegészülő — 
alakokkal helyettesítette a régieket, a mint OSTHOFF mondja: «új bort 
töltöttek a régi tömlőkbe» (6. 1.). Vagy feltűnő, hogy egyes román nyel
vekben keverődnek a lat. íre és vadere alakjai, holott a latinban Ire is 
külön végig ragozható, vadere is. Ezt OSTHOFF így magyarázza: «Da im 
latéin die mutterverba íre und vadere ungemischt eiu jedes für sich be-
stehen, möchte man vermutén, dass durch irgend einen uns nicht mehr 
offensichtlichen nebenkanal der vulgársprachlichen überlieferung die 
romanischen konjugationsverhaltnisse mittelbar auf d i e t r a d i t i o n 
d e s a l t é n s u p p l e t i v w e s e n s bei dem verbalbegriff gehen sich zu-
rückleiten» (9. 1.). E szerint egyes alakoknál valami hagyománya volt a 
régi kiegészülésnek s az új alakok ama régi minták alapján keletkeztek. 
Ez a felfogás, azt hiszem, nem helyes. Magában véve sem igen képzel
hető, hogy egyes igefogalmakhoz a formai viszonyoknak efféle emléke
zete fűződhetnék. De meg aztán miért ne tulajdoníthatnók az újabb 
korok emberének — habár csak szűkebb határok közt is — azt az ösztönt 
s azt a képességet, a melyet az ősembernek tulajdonítunk, hogy minden 
mintától és hagyománytól függetlenül, első sorban jelentéstani okokból, 
bizonyos sajátos értelmi árnyéklatok kifejezésére törekedve pl. egy-egy 
igealakban más gyökérből való képzést használ és állandósít, mint más 
alakokban ? Miért kellene feltennünk, hogy az egyénítő felfogásmód 
csak az ősembernek volt sajátja s az utódokban már egészen kiveszett ? 
A nyelvtörténet adatai, azt hiszem, ép azt mutatják, hogy a kiegészülés 
újabban keletkezett eseteiben nem régi minták mechanikus utánzása, 
hanem szintén j e l e n t é s t a n i o k o k szerepeltek, mellettük néha 
bizonyos hangtani mozzanatok is. A régi németségben pl. az úrnak 
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és az úrnőnek neve egyazon gyökérből volt képezve: ófn. fró és 
frouiva, az első alakot idővel kiszorítja a hér melléknév comparativusa 
hériro, herro, herre s már most pl. a mai németben herr ós frau nem 
egygyökerű, hanem kiegészülő alakok. De, a mint itt világosan látjuk, 
ez alakok nem azért kerültek egymás mellé, mivel az Ős- nyelvben 
külön-külön alakkal fejezték ki a férfit s a nőt és ennek a kétféle-
ségnek a hagyománya valamikép fennmaradt, hanem egész újonnan: 
a szót alkalmasint először a megszólításban, czímezésképen használtak 
(KLTTGE, Et. Wb.° 173), az alárendelt különösen ki akarta emelni azt a 
mozzanatot, hogy az ura nálánál magasabb vagy tiszteletreméltóbb s e 
törekvés állandó lévén, a szó is állandóvá vált. Vagy a lat. magnus, 
major, maximus sor helyett az olasz a grandé, maggiore, massimo sort 
használja (OSTHOFF 26. 1.): a kiegészülést bizonyára itt sem valami ősi 
hagyomány emléke okozta, hanem valószínűleg az, hogy az efféle jelen
tésű melléknevek positivusa az absolut értelem kifejezésére szolgálván, a 
magában véve is nagynak, a kiválóan nagynak kifejezésére idővel alkal
masabb volt a grandís, mint a színtelenebb jelentésű magnus. Ugyanez 
az eset az, mint mikor a németben a régi mickel ,nagy' melléknevet 
kiszorítja a ,terjedelmes' jelentésű grd$ (v. ö. GRIMM, Gramm. 3, 008: 
«das ahd. grog hat ursprünglich den sinn von crassus, fortis, mittellat. 
grossus, nicht von magnus»), csakhogy itt ezt a melléknevet a közép- és 
felsőfokban is használták. Az igeragozás terén a magy. vagyok és lenni 
alakok viszonyát említhetjük. Tudjuk, hogy a lenni inf. helyettesíti az 
elveszett válni alakot s a jövő időben a leendek, fogok lenni a *valandok 
alakot. Kétségkívül itt is az az eset forog fenn, hogy bizonyos jelentés
ben mellékárnyóklatok jobban hozzáfűződhettek a lenni-hez, mint a 
vagyok illető alakjaihoz. BUDENZ szerint a lenni mozgást, eredetileg me
nést jelentett (MUgSz. 698) s ma is érezzük ,fieri'-féle jelentését. Mint
hogy már most a jövő időalakkal inkább a valami felé mozgás, mint a 
nyugvás képzete associálódik, azért érthető, hogy a leendek, fogok lenni 
kiszorította a *valandok alakot. Maga a lenni infinitivus — SIMONYI sze
rint — azért szorította ki a válni iníinitivust, mivel ez alak rendesen czél-
határozóúl volt használatos s a lenni alapjelentésénél fogva erre is alkal
masabb volt. Azt hiszem, e példákból kitűnik, hogy a kiegészülésnek újab
ban keletkezett esetei szintén bizonyos jelentésbehárnyéklatokkifejezósére 
való törekvésből, vagy, ha úgy tetszik, az egyénítő felfogás ösztönéből 
magyarázandók. Mert, hogy ez az egyénítő felfogás épen nem veszett ki, 
azt épen egyes ősrégi kiegészülő alakok megmaradása bizonyítja: pl. hogy 
a, németben megmaradtak a külömböző gyökerű sohn és tochter alakok s 
nem szorította ki őket egy filius : filia-íéle szópár, azt ép az egyénítő 
felfogás erősebb hatásának tulajdoníthatjuk. 
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Az itt kifejtett nyelvi jelenségek magyarázatában bizonyára nem 
egy pont olyan, a mely bizonytalan s még felderítésre szorul. Ezek 
azonban inkább részletkérdések; a főszempontokat, azt hiszem, helyesen 
állapította meg a nyelvpsychologiai kutatás. S így látjuk, hogy a nyelv 
úgyn. rendhagyóságainak egy része nem a nyelv szeszélyének, gyönge
ségének vagy elfajulásának szüleménye, hanem annak az ősi kornak 
maradványa, a mikor a nyelvben még nem fejlődtek ki a szabályos és 
arányos alakrendszerek, a mikor a későbbi szürke egyformaság helyét 
az alakok gazdagsága és költői változatossága foglalta el. Ekkép ez az 
elmélet is szolgálatába lép a nyelvtudomány ama nehéz, de szép felada
tának, hogy a maga szövétnekével világosságot igyekszik deríteni arra a 
rég letűnt, homályos korszakra, a melybe az emberi gondolkodás kez
detei esnek. 
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