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Átmeneti szókategóriák. 
Ha szólani munkákat, szótani fejtegetéseket forgatunk, 

minduntalan azt olvassuk, hogy a szavak közölt vannak tőszók és 
származékok, egyszerű szók és összetettek. Olyasfélekép szokták 
emlegetni a szavak e csoportjait, mint hogyha e kategóriákba 
mind be lehetne sorozni a szókészlet tényeit, mert hisz ami nem 
származékszó, az nyilván tőszó, ami pedig nem összetétel, az nyil
ván egyszerű szó és megfordítva. 

Bármennyire közkeletű is azonban ez a beállítás, bármilyen 
magától értetődőnek lássék is az indoklása, nem nehéz bebizonyí
tani, hogy egyik sem helyes. Azokban a nyelvekben, amelyekben 
ezeknek a megkülönböztetéseknek eg3'általán értelmük van — s 
bizonyára a nyelvek nagy-nagy többsége ilyen — a helyzet nem 
ilyen egyszerű. Azokban a nyelvekben, amelyekben e megkülön
böztetéseknek értelmük van, nemcsak tőszók és származékok for
dulnak elő, hanem olyan szavak is, amelyek ha még nem is 
tőszók, de már nem is származékok; nemcsak egyszerű szók és 
összetételek vannak, hanem olyan szavak is, amelyek még ugyan 
nem egyszerű szók, de már összetételeknek sem tekinthetők. Ez 
magyarán azt jelenti, hogy a tőszók és képzettek kategóriája 
között egy harmadik csoportja is van a szavaknak, és ebbe azok 
a szókészleti tények tartoznak, amelyek sem a tőszók, sem a kép
zett szók csoportjába nem sorolhatók be. Úgyszintén az egyszerű 
és összetett szóknál is van egy ilyen középső szócsoport, mely sem 
ide, sem oda nem tartozik. Vagy mondhatjuk ezt úgy is, hogy 
a tőszók és származékok, az egyszerű szók és összetételek csak 
egy-egy szélső pólusát alkotják a szókészletnek. Ezek a pólusok 
nem elszigeteltek, hanem csak egy-egy kontinuumnak a vég
pontjai, s e végpontokat a megfelelő kontinuumba tartozó át
meneti szókategória tényei kötik össze egymással. 

Hogy a tőszók és származékok közt van egy ilyen átmeneti 
szókategória, azt legkönnyebb diachronikusan igazolni. 
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Közismert tény, hogy a legtöbb nyelvben seregestől akad 
olyan tőszó, amelyről a szótörténész hitelterdemlően be tudja 
bizonyítani, hogy eredetileg képzett volt. Az olyan magyar szavak, 
mint apa, erdő, est, fény, folt, kert stb. a mai nyelvállapot szem
pontjából kétségkívül toszok, de épp oly kétségtelen az is, hogy 
ezek mindegyike egykor képzett szó volt. Azt, hogy „mai" nyelv
állapot, nem szabad mereven értelmezni. Az említett szavak egyi-
kénél-másikánál esetleg több évszázadnyira vissza lehet menni n 
múltba, és már ott is az a helyzet, mint ma: a kérdéses szó már 
tőszó. Az „egykor" is csak azt akarja jelezni egész általánosan, 
hogy egy még régebbi nyelvállapot szerint viszont származék volt 
az illető. 

Mi történt tehát ezekkel a szavakkal? Egész durván meg
fogalmazva az, hogy a nyelvtörténeti változások során átkerültek 
a képzettek kategóriájából az egyszerű szók kategóriájába, s ma 
is ott vannak. Valamivel pontosabban ezt úgy is mondhatnók, 
hogy ezek a szavak bizonyos történések következtében eltávolod
tak a származékszók pólusától, és az ellenkező pólushoz tolód
lak át. 

Hogy ez a kategória-váltás nem máról-holnapra történt, 
ahhoz nem férhet kétség. Itt van pl. az édes 1. 'dulcis', 2. 'suavis' 
szavunk, amely eredetét tekintve az íz ~R. N. éz 'sapor' szárma
zéka. A magyar régiségben valamikor biztosan volt egy nyelválla
pot, amikor a naiv beszélő is olyan összetartozóknak érezte e sza
vakat, mint ahogy ma a büdös és bűz szavakat érzi. Hogy mikor 
volt és meddig tartott ez az állapot, azt évszámokban természetesen 
nem tudjuk megmondani, de nyelvi mozzanatokban ki tudjuk 
fejezni, nyelvi mozzanatokban ki tudjuk jelölni ennek az állapot
nak az időbeli határait. Az édes és íz synehronikus kapcsolata a 
nem-nyelvész beszélő számára akkor és addig volt erős, amikor és 
ameddig a tőszó 'sapor' jelentése mellett a származék *'saporem 
habens, sapidus'1) jelentésű volt, s a hangalaki eltérés sem volt 
mutatis mutandis nagyobb, mint — mondjuk — egy egyidejű 
édes — éz eltérése. 

Később ez a kapcsolat meglazult, majd meg is szakadt. 

*) Ezt a jelentést megcsillagoztuk, mert a nyelvtörténeti adatokból nem 
tudjuk kimutatni, feltételezését azonban az etimológiai összefüggés elegendő
kép indokolja. 
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A meglazulást és szakadást azok a változások idézték elő, melyek 
a két szót jelentésileg és hangalakilag érték. Az édes (ill. megfelelő 
hangalakú előzője) egyszer csak megindult azon a jelentésfejlő
dési úton, mely végül is a 'dulcis'-hoz1) vezetett. E fejlődés mene
tét kétfélekép is elképzelhetjük. Először így: *'ízzel bíró' -> 'jó 
ízzel bíró, jóízű' (vö. szagos 1. 'szaggal bíró', 2. 'jószagú'; ízes-
'ízzel bíró, jóízű') -> 'egy meghatározott jó ízzel, a keserű ellen
tétével bíró, vagyis: dulcis'. De elképzelhetjük másodszor úgy is, 
hogy 'ízzel bíró' jelentés után közvetlenül a 'meghatározott ízzel, 
a keserű ellentétével bíró' jelentést tesszük meg következő fejlő
dési állomásnak. Azonban akár három, akár két állomását külön
böztessük is meg a fejlődésnek, semmiesetre sem szabad úgy 
elképzelnünk a történteket, hogy az egykor egyedül megvolt ere
deti jelentést (*'saporem habens') minden átmenet nélkül váltotta 
fel a belőle származott (közvetve vagy közvetlenül a 'dulcis') 
jelentés és lett egyedül használttá. Ilyen éles fordulatok a nyelvi 
fejlődés folytonos menetében szokatlanok. Bizonyára közelebb 
járunk az igazsághoz, ha számolunk egy (a háromfázisos elgon
dolás szerint esetleg több) közbülső állapottal is, amikor az ere
detivel egyidőben megvolt a fejlődött jelentés is. Tehát eredeti 
állapot: 'ízzel bíró'; közbülső állapot: 'ízzel bíró' és 'meghatáro
zott ízzel, a keserű ellentétével bíró, dulcis'; végső állapot: 'dulcis'. 

Már a közbülső állapot is lazítólag hathatott szavunknak 
eredeti tőszavával való kapcsolatára. Még inkább lazított persze 
a kapcsolaton a jelentési helyzet végleges kialakulása, amikor is 
a két szó jelentése már úgy élt egymás mellett, mint 'sapor' 
és 'dulcis'. 

Hogy ez egymaga elég lett volna a végleges szakításhoz, nem 
tudjuk. Az azonban kétségtelen, hogy amit a divergáló jelentés
változás esetleg nem tudott megcsinálni, azt mindenesetre elintézte 
a két szó eltérő hangalaki fejlődése. Egyes nyelvjárásainkban, 
mégpedig nyilván a gyengén í-zőkben azzal vált el a két szó útja 
végleg egymástól, hogy az áz-ből íz lett, az édes pedig változatlan 
maradt. Ez a helyzet kerekedett ki a gyengén í-ző köznyelvben, 
ez rögzítődött az irodalom nyelvében, sőt köznyelvi vagy irodalmi 
hatásra olyan erősen é-ző vagy erősen í-ző nyelvjárásokban is, 
amelyekben az első magánhangzó differenciálódása egyébként 

1) Az affektív jellegű 'suavis' jelentés most nem érdekel bennünket. 
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nem következett volna be. Önként értetődik, hogy ez a hangalaki 
változás sem tegnapról-mára játszódott le. 

Hogy mennyi ideig tartott a lazulás folyamata, mely végül 
is szakadásra vezetett, nem tudjuk. Hogy így zajlott-e le, mint 
ahogy megrajzolni iparkodtunk, nem bizonyos. Egy azonban holt
bizonyos, s ez az, hogy az eredeti, etimológiai állapotot (vagyis, 
hogy az édes *'saporem habens' jelentésben még világosan kép
zett szó és az éz 'sapor'-hoz való kapcsolata az egykorú beszélő 
számára is kétségtelen) és a köznyelvben, az irodalom nyelvében, 
sőt a legtöbb nyelvjárásban is jelentkező végleges állapotot (vagyis, 
hogy az édes 'dulcis' jelentésben már tőszó és synchronikusan nem 
függ össze az íz 'sapor' szóval) egy változási folyamat hidalta át. 
Amíg e változási folyamat tartott, édes szavunk úton volt, hogy 
eredeti jellegét levetve, tőszóvá váljék. Útban volt a képzett szók 
pólusától a tőszók pólusa felé, hogy végül is elérje azt. 

Mármost bárhol álljunk is meg az egyik pólustól a másikig 
vezető úton, az eredmény csak egy olyan édes szó lehet, amely 
már nem tisztán képzett szó, de még nem is tőszó, hanem átmenet 
a kettő között, egy olyan szó, amely jellegzetesen az átmeneti 
kategória tagja. 

Ha ezt a közbülső változási folyamatot általában is elfogad
juk minden egyes szónál, mely egykor biztosan képzett volt s 
azután kétségtelenül tőszóvá alakult át, akkor el kell fogadnunk 
azt is, hogy a változás idején minden ilyen szó az átmeneti kate
góriába tartozott, egy olyan szókategóriába, mely az átmenetet 
képviselte a képzett szók és a tőszók csoportja között. 

Ezzel már voltakép az átmeneti kategória synchronikus létét 
is igazoltuk. A helyesen felismert diachronikus tényeknek ugyanis 
nyomuknak kell lenniük a nyelvi synchroniában is. Ha a dia-
chronia tapasztalatai arra késztetnek, hogy számoljunk a tőszók 
és származékok között levő átmeneti szókategóriával, akkor 
ennek a kategóriának meg kell lennie synchronikusan is. 

A magyarban száz meg száz szó csinálta végig a származék
szóból tőszóvá válás folyamatát. Az egyik későbben indult el a 
származékok pólusától, a másik korábban érte el a tőszók pólu
sát. Egyáltalán nem valószínű tehát, hogy valahol is találhassunk 
a múltban egy olyan nyelvállapotot, melynek minden szava már 
vagy az egyik vagy a másik pólusnál helyezkedett el, és ne volna 
egy sem éppen útközben a kettő között. És ha száz meg száz sza-

Nyelvtudományi Közléménuek. Ll. 2 
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vunknál ma már be is fejeződött a kategória-váltásnak ez a folya
mata, bizonyos, hogy más száz meg száz szavunknál még ma is 
tart, mert a mai nyelvállapot sem lehet kivétel az alól, amit a 
múltra vonatkozólag megállapítottunk. Ma is kell lenniük olyan 
szavainknak, melyek egykor megindultak a tőszavasodás útján, 
de még nem jutottak el a másik pólushoz, tehát az átmeneti kate
góriába tartoznak ma is. Igen ám, de melyek ezek a szavak? 

Hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, előbb meg kell mon
danunk, hogy milyen szavak lartoznak a két szélső kategóriába, 
a tiszta képzelt szók és a tiszta toszok csoportjába. 

A tiszta képzett szók közé az olyanok tartoznak, mint a 
futkos, üldögél, asztalka, fehérség s hasonlók. Ezek mindegyike 
alakilag és jelentésileg világosan két részre bontható: tőre és 
képzőre. A tő szintén két részből áll: a tőtestből (pl. fut-) és 
a tő jelentésből (pl. a fut- hangsorral kifejezett cselekvés), s a kettő 
együtt olyan, hogy önálló szókészleti egységként is megállja a 
helyét. 

A képzőnek is van egy külső, testi része (képzőtest, pl. -kos) 
és van egy belső, tartalmi része (képzői jelentés), s a kettő együtt 
olyan, hogy önálló szókészleti egységként nem fordul elő. Vagy 
alakilag is olyan már, hogy önálló szóegységként számba sem jön 
(pl. -dögéi), vagy jelentésileg alkalmatlan erre a szerepre, mert 
a képzői jelentés sohasem tartalmaz önálló jelentés-pulzust, hanem 
csak a tőjelentést módosítja (a -kos-nál az ismétlődés ez a módo
sítás) . A képző ilyenformán nem más, mint egy szókészleti módo
sító, s mint ilyen rokonságot tart a szintaktikai módosítókkal, 
a ragokkal, ha egyébként egy világ választja is el tőlük. 

Ott, ahol a külső és belső elemzésnek két (esetleg több) 
önálló szókészleti egység vagy ezzel egyívású tény az eredménye, 
összetétellel van dolgunk. Ahol az alaki és jelentési elemzés nega
tív eredménnyel zárul, ott egyszerű vagy tőszó a vizsgált jelenség. 

Mindez tudott dolog és nincs benne semmi új. Újként kell 
azonban megfogalmaznunk az átmeneti szókategóriába tartozó 
tények viselkedését az említett elemzésekkel szemben. Az átmeneti 
kategóriájú szavak — most persze csak arról az átmeneti kategó
riáról beszélünk, melyet a tőszók és származékok közt állapítot
tunk meg — az alaki elemzés tekintetében pozitíve viselkednek, 
tehát külsőleg épp úgy tagolhatok, mint a képzett szók, a jelentési 
elemzéssel azonban negatív eredményt mutatnak, tehát belsőleg 
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épp oly tagolhatatlanok, mint a toszok, vagy ha esetleg mégis 
tagolhatok, jelentési tagoltságuk nem felel meg az alakinak. 

Itt van pl. farkas 'lupus' szavunk. Alaki tagoltsága ma is 
világos. Külsőleg ma is jól felismerhető benne az egykori tőtest 
{fark-) és a képzőtest {-as), mégpedig nemcsak a nyelvésznek, 
hanem a naiv beszélőnek is. A jelentési síkon azonban már hiába 
keresnők az egykori tőjelentésnek és a képzői jelentésmódosítás
nak a kettősségét: a 'lupus' jelentésben semmi nyoma neki. Ez a 
jelentés épp olyan osztatlan tömböt alkot, mint pl. a galamb tőszó 
jelentése. 

Ne tévesszen meg senkit sem, hogy van egy farkas 'caudatus' 
szavunk is. Ez ma is tiszta képzett szó, amit alaki tagolhatóságán 
kívül jelentésének az alaki kettősséggel párhuzamos volta is (tő-
jelentés: egy tárgy, képzői jelentésaspektus: a tőjelentésben foglalt 
tárggyal való ellátottság; pl. farkas o 'farkincával ellátott o betű') 
tanúsít. Ez mindig is képzett szó volt, és részben ez szolgált alapul 
farkas 'lupus' szavunk kifejlődésének. Azért csak részben, mert 
a teljesebb előzmény valószínűleg (vÖ. EtSz.) egy farkas állat-féle 
szerkezet vagy összetétel volt. 

Ha ezt a teljesebb előzményt kissé jobban szemügyre vesz-
szűk, azt is észrevehetjük, hogy mi indította el farkas 'lupus' sza
vunkat a képzettek pólusától és terelte a másik pólus felé, melyet 
ma sem ért el még egészen. Az ok az eredeti összetétel sajátos 
jelentése lehetett. A farkas állat már eredetileg sem az egyszerű 
összegét jelentette annak, amit tagjai külön-külön jelentettek. 
Nem akármilyen farkkal bíró állatspeciest értettek rajta eredetileg 
sem, csak egy bizonyos fajtát. Az összetétel vagy szerkezet tehát 
már megszületésekor is összegalatti jelentéssel bírt, s ez az összeg
alattiság tovább zsugorodva ('egy bizonyos állatfajta, melynek 
farka van' -* 'egy bizonyos állatfajta') adta végül is a 'lupus' 
jelentés osztatlan tömbjét. Hogy ezt a jelentési tömbösödést nagy
ban megkönnyítette a szerkezet vagy összetétel második tagjának 
az elmaradása, azt talán mondanunk is fölösleges. 

Most azonban nem ez a történet érdekel bennünket, hanem 
e történet synchronikus vége, az, hogy a ma is teljes jogon képzett 
szónak számító farkas 'caudatus' szavunk mellett van egy farkas 
' lupus' szavunk is, és ez a tőszók ós képzettek közti átmeneti szó
kategóriába tartozik. És ilyen szavunk sok van. Hogy csak néhá
nyat említsünk, ilyen pl. a szarvas 'cervus', sertés 'sus', forrás 

2* 
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'fons', házas 'verheiratet', hirtelen 'plötzlich', asztalos 'Tischler', 
szabó 'Schneider' (de vö. a tisztán képzett szónak számító 
szabász-i) stb. stb. Nem tartoznak azonban ide a bíró 'judex', 
himlő 'Blattern'-félék, jóllehet alaki tagoltságuk látszólag világos. 
A bíró történeti alapszava, a *bír 'ítél, büntet' ma már nem él 
(ezért lehetségesek pl. az ilyen összetételek, mint büntetőbíró, 
ítélőbíró!), a himlő himlik alapszava is már csak egy-két nyelv
járásban van meg. A bíró tehát általában, a himlő pedig legalább 
is a köznyelvben már tiszta tőszó. 

Hasonló átmeneti kategória van az egyszerű szók és az ösz-
szetételek közölt is. Ezt a kategóriát diachronikusan ugyanúgy 
lehet és kell fundálni, mint az előbbit. 

Ismeretes, hogy eredeti összetételeink közül többen ráléptek 
az egyszerűsödés útjára, és azt végig is járva, ma már — sőt bizo
nyára régebb idő óta — egyszerű szóknak számítanak. Az olya
nokról, mint az arc, kengyel, lány, sármány, ünnep stb. a nyelvé
szen kívül senki emberfia nem tudja már, hogy valamikor össze
tételek voltak. A naiv beszélő egyszerű szóknak érzi őket, és a 
múltban is már jóideje annak érezte bizonyosan. 

Az említett szavakat rendszerint „elhomályosult összetéte-
lek"-nek nevezik nyelvészeink, még akkor is, ha nem történeti, 
hanem leíró szempontból tárgyalják őket. Ez a szempont-zavar 
még csak a kisebb hiba, a nagyobb akkor keletkezik, amikor 
közéjük sorozzák a testvér, húsvét-féléket is, pedig ezek összetett
sége még korántsem homályosodott el, legalább is nem annyira, 
mint az arc, kengyel-féléké. Nincs magyarul beszélő, aki ne látná 
egész világosan a testvér szó alaki összetettségét, alig van, aki ne 
érezné, hogy a húsvét szó alakilag tagolt. Az átlagos beszélő is 
érzi, hogy ezek külsőleg nem olyan egyöntetűek, mint a bot, dél, 
kár, véka- féle egyszerű szók. 

Ennek az alaki tagoltságnak persze aztán nincs meg a meg
felelője a jelentés síkján, mint az igazi összetételeknél (pl. kenyér
héj, vaskályha, sótartó). A testvér jelentése nem az, ami az alaki 
tagok jelentéséből ('corpus' és 'sanguis') következnék, hanem 
valami más, egy tagolatlan jelentés-tömb: egy rokonsági fok. Az 
megint csak ne tévesszen meg senkit, hogy a nyelvész le tudja 
vezetni ezt az egységnyi jelentést a 'corpus' és 'sanguis' részjelen
tésekből. A nem-nyelvész beszélő számára ez mellékes: neki csak 
ez az egységnyi jelentés létezik, ezzel és csak ezzel él, amikor a 
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testvér szót használja. A húsvét jelentése sem tagolt ma már, épp 
olyan egységnyi, mint pl. karácsony szavunké. 

Az „elhomályosult összetételek" közt szokták emlegetni a 
holnap, tegnap-félékei is. Ezeknél talán a naiv beszélő is érzi azt 
a kettős jelentés-pulzust, melyet én mindenesetre érzek: 'nap, mely 
a mát követi' és 'nap, mely a mát megelőzte'. Érzi, bizonyosan 
érzi azonban e szavak alaki összetettségét, csak éppen nem tud 
mit kezdeni a hol-lal és a teg-géi, mert ezek külön semmit sem 
mondanak neki. Azt, hogy 'időbeli megelőzés' vagy 'időbeli követ
kezés', semmikép sem mondják. k 

Amikor a testvér, húsvét, holnap, fe^nap-félékkel bíbelődünk, 
akkor olyan szavakkal van dolgunk, melyek valamikor tiszta 
összetételek voltak, később megindultak az egyszerűsödés útján, 
de még ma sem jutottak oda, ahová az arc, kenggel-íélek már rég 
elérkeztek. Ma is azok, amik bizonyára már huzamosabb idő óta: 
átmeneti jellegű szavak, s mint ilyenek az egyszerű és Összetett 
szók csoportja közt állanak, nem tartozván sem ide, sem oda. 
Ezek alakilag mind tagolhatok, akár olyan világosan, mint 
a testvér, akár csak annyira, mint a tegnap, jelentésük azonban 
már vagy egységnyi (pl. testvér), vagy ha még nem az, a jelentési 
tagozódásnak alaki párhuzamosításában mutatkoznak nehézségek 
a beszélő számára (pl. tegnap). 

Az összetételek kategóriáját tehát éppúgy egy átmeneti jel
legű szócsoport köti az egyszerűekéhez, mint a képzettekét a tő
szavakéhoz. A kör azonban ezzel még nem teljes. Hiányzik az 
összekötő láncszem az összetett szók és a származékok között. Kér
dés, nincs-e ezek közt is egy átmeneti csoport, mely kitölti e két 
pólus közötti hézagot? 

De van. 
Kell lennie, mert a nyelvtörténetből számos adatot tudunk 

arra, hogy önálló szókészleti egységek a fejlődés során szókészleti 
módosítókká, képzőkké lettek. Hogy a legközkeletübb példát 
említsem, a mai német -heit képző régente önálló szó volt (vö. 
kfn. heit 'minőség, tulajdonság', óin. heit 'rang, állás', gót haidus 
'minőség'), a vele egybeszerkesztett szavak tehát Összetételeknek 
számítottak. Ma — és már jó ideje — minden -heit-tel kapcsolt 
szó tisztán és világosan képzettnek minősül. 

Amilyen biztos ennek a fejlődésnek a kiinduló pontja és a 
végeredménye, olyan kétségtelen az is, hogy a kettőt egy átalaku-
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lási folyamat kapcsolta össze, melynek tartama alatt minden 
-heitet tartalmazó szó az átmeneti kategóriát képviselte, vagyis 
még nem volt képzett szó, de már összetétel sem. A kései kfn.-ben 
vagy a korai úfn.-ben bizonyosan meg is lehet találni ezt az átmene
tet. Egy olyasféle nyelvállapotot, aminőt a pl. a mordvinból isme
rünk, ahol a M. si, E. ci 'dies, sol' szó önállóan is előfordul, meg 
az ilyenekben is, mint M. par-§i 'jószág, vagyon', E. paro-ci 
'jószág, jólét' (vö. pára, paro 'jó'), M. sumbra-si, E. Sumbra-ci 
'egészség' (vö. Sumbra 'egészséges'). Ez utóbbiakban a si, ci — 
mint BUDENZ Nyr. I, 345—9 mondja — „már valóságos képző
szóvá kezd válni".1) 

Éppen ez a „kezd válni" az, ami minket most érdekel. Ez 
jelenti azt az összekötő változási folyamatot, mely minden át
meneti kategóriánknak, ennek is az alapja. Persze ezt a változási 
folyamatot könnyebb elképzelni, mint tetten érni. Könnyebb fel
tételezni, mint megmutatni. Hisz aránylag kevés képzőnknek 
ismerjük önálló előzményét, és még az ú. n. fiatalabb képzőinknél 
is inkább már csak a befejező mozzanatait látjuk annak a törté
nésnek, melynek egésze érdekelne bennünket igazán. 

A magyar -ság, -ség képző pl. már rég gyanús ebből a szem -
pontból, de önálló előzője még sem a magyar adatokból, sem a 
fgr. nyelvekből nem került elő. BUDENZ i. h. ugyan megpróbálta 
az említett mordvin „képzőszókkal" és a f. sáa 'tempestas, tem-
pus'-szal egyeztetni, de e kísérlet — épp úgy, mint G-oMBocz-é is 
(ÖM. I, 153—6) — különféle nehézségek miatt nem volt meggyőző. 

A -ság, ség-röl lényegileg ma sem tudunk többet, mint hogy 
régi nyelvemlékeinkben néha még illeszkedés nélkül, sőt külön 
írva szerepel (Beszt. Szj.: ag sig, aleth sig, Serm. Dom.: alkolmas 
seg, BécsiK.: kazda(fsé(jo} AporK.: irgalmassegő; de HB.: uimad-
sag, birsagnop). A külön-írás természetesen nem sokat jelent, az 
illeszkedés hiánya — mint a viszonylagos önállóság jele — már 
többet, de ennek alapján is legfeljebb annyit mondhatunk, hogy 
— ha e képzőnk valóban önálló szóból lett — a magyar írásbeli-

*) Az átmeneti kategória meg nem különböztetése érdekes ellent
mondásba kergeti GoMBOcz-ot, aki a hasonló szerepű vog. sup 'darab, rész' 
szót tárgyalva azt írja, hogy ez már jórészt kicsinyítő képző értékével bír 
az ilyen összetételekben: sqs-sup 'órácska' (sas 'óra'), mant-sup 'lapátocska' 
(mant 'lapát'). Nyr. XXVII, 341. 
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ség korai emlékei is már csak egy meglehetősen előrehaladott stá
diumát tárják elénk a képzősödés folyamatának, az átalakulás 
utolsó rezdületeit, és ami megelőzőleg történt, arra nézve már egy
általán nem vallanak, sőt talán soha nem is fognak. 

Már jóval töhbet tudunk a magyar -né-ről. Tudjuk róla, hogy 
történetileg a nő szavunkkal függ össze. Tudjuk azt is, hogy meg
indult azon az úton, hogy képzővé váljék, sőt egyesek szerint mái
éi is érte ezt a fokot (vö. SIMONYI, A magy. nyelv2 293: „képzővé 
gyöngült"). 

Ez a véleménye egyébként KERTÉsznek is, aki egy rövid, de 
magvas cikket (Nyr. XXXVIII, 122—3) szentelt annak idején 
e kérdésnek. Szerinte a két egyeredetű szó közül a nő más szavak
kal kapcsolatban is mindmáig megőrizte önállóságát, míg a -né 
denominális képzővé halványodott. Látnivaló ez már abból is, 
hogy az olyan összetett szóknál, melyeknek második tagja a nő 
(pl. barátnő), a ragok magashangú alakjukban csatlakoznak az 
összetételhez, azaz a' -nő hangrendjét követik (pl. barátnőnek), 
míg a -né esetében az alapszó hangrendje a mérvadó (pl. papné-
nak). A -né-nek ez a képzővé válása — KERTÉSZ szerint — nem 
egyszerre történt, hanem fokozatosan. Hisz a magyar nyelv múlt
jából számos példát lehet idézni, olyant, amely az 'uxor' jelentésű 
-né-nek nagyfokú önállóságát tanúsítja még. A régi magyar úr
asszonyok aláírásai között pl. gyakran olvashatunk ilyeneket: Az 
szegin megholt Zolthay Lewryntzné Posár Ilona; néhai Fekete 
Jánosné, ki most Gicöri Györgyné stb. Ma a tulajdonnévhez kap
csolt -né annyira összeforrt már a névvel, hogy egy ilyen aláírás 
elképzelhetetlen. A XVII. század derekáig viszont oly laza volt 
még a kapcsolat, hogy ilyeneken nem akadt fenn senki. A -né-nek 
ez a viszonylagos függetlensége magyarázza meg azt a negatívu
mot is, hogy miért nem fordul elő régebben az özvegy Kovács 
Jánosné-féle aláírás: a XVI. században ez még özvegy Kovács 
János — nejét jelentette volna, egy özvegyember e l h a l t feleségét, 
aki persze már nem igen osztogat autogrammot e siralom völ
gyében. 

A -né-nek ez a relatív függetlensége arra indítja KERTÉSZÍ, 
hogy ezekben a példákban még inkább összetételeket lásson, sem
mint képzéseket. Később, a XVII. század közepe után már ilyenek 
nem fordulnak elő, és csakhamar feltünedeznek az özvegy Kovács 
Jánosné-féle aláírások is. Mindebből azt következteti KERTÉSZ, hogy 
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a -né képzővé válása a XVII. század második felében fejeződhetett 
be teljesen. 

KERTÉSZ fejtegetései nagyon tanulságosak, csak éppen végső 
következtetésének a helyessége tekintetében merülhet fel kétely. Az 
bizonyos igaz, hogy a -né és a nő származásilag egyazon szó. x\z 
is kétségtelen, hogy a múltban volt idő, amikor a -né-vel össze
kapcsolt szavak épp oly összetételek voltak, mint a nó'-vel össze
lettek. Erre mutatnak a kufárnő ~ kufárné ~ kufárasszony-féle 
váltakozások is a régi emlékekben. Az sem vitatható, hogy a -né 
megindult a képzősödés útján, és nemcsak alakilag lett szorosabb 
a kapcsolata a vele egybeszerkesztett szóval vagy névvel, hanem 
jelentésileg is. Mi bizonyítja azonban, hogy a -né képzővé 
válása végleg lezárult már a XVII. század második felében? Az, 
hogy azóta némileg megváltozott a nyelvhasználat a -né dolgában, 
legfeljebb csak azt jelenti, hogy a -né egy lépéssel tovább ment a 
képzősödés útján, mint korábban volt, de még korántsem azt, 
hogy ezzel a lépéssel véglegesen el is érte a képzői fokot! 

Mert níi a helyzet ma a -né tekintetében? Az, hogy részben 
a Kovács Jánosné-félékben fordul elő 'feleség' értelemben, részben 
a szaA'ócsné-félékben 'nő' értelemben. Mind a két használatban 
nagyon eleven a jelentése, s mind a két jelentés inkább külön 
jelentés-pulzusként hat, semmint képzői jelentés-aspektusként. A 
Kovács Jánosné és a Kovács János neje jelentésileg nem is külön
böznek egymástól. A szakácsné-félekről is tudjuk, hogy sokszor 
szabadon váltakoznak a szakácsnő-féle tiszta összetételekkel, ami 
csak úgy érthető, hogy, a -né jelentése ilyenkor még épp olyan 
önálló jelentés-pulzusnak számít, mint a -nó'-é. 

A -né alaki önállósága persze már mind a két használatban 
korlátolt (vö. az utána következő ragok illeszkedését!), de az alaki 
önállóság teljes feladásáról még korai volna beszélni. Sokkal tel
jesebb volna az önállótlanság, ha a -né már illeszkedő volna, 
vagyis ha volna egy -ná alakja is, mint a -ség mellett a -ság. 

Nem. A -né erősen önálló jelentése és még csak részben fel
adott alaki függetlensége miatt szó sem lehet arról, hogy benne 
tiszta képzőt lássunk. A vele egybekapcsolt szavak, ha már nem is 
tiszta összetételek, de még ma sem származékok, hanem annak 
az átmeneti kategóriának a tagjai, mely e két pólust köti össze, az 
összetett szók és a képzettek pólusát. 
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Ennek az átmeneti kategóriának különösen igekötős alakula
taink szempontjából van nagy fontossága. Ezek között ugyan 
szép számmal vannak tiszta összetételek (pl. bemegy, felnéz, körül
jár stb.), de vannak átmeneti jelenségek is {elmond, meghal stb.). 
Az utóbbiakban az igekötő jelentésileg már képzői fokon áll, hisz 
nem külön jelentési pulzust hoz, hanem csak az igében rejlő jelen
tés módosítását jelzi, alakilag azonban még őrzi a viszonylagos 
függetlenséget: alkalmilag elválhat igéjétől, sőt ige nélkül, magá
ban is'előfordulhat. 

LAZICZIUS G-YÜLA. 

Faramuci. Erről a szavunkról nemrégiben (MNy. XXXV, 25) azt 
mondottam, hogy olasz eredetű és nyilván a far{e) ammusire kifejezéssel 
függ össze. Újabban (MNy. XXXVI, 254) GARÁZDA PÉTER ennél egy 
„valószínűbbnek látszó" magyarázatot kísérelt meg, felhíva a figyelmet 
az olasz mosca cieca (szószerint „vak légy") szembekötősdi játékra. 
Szerinte a magyar szó a faré a mosca cieca átvétele volna. 

Magyarázatomat nem akarom védeni, de talán nem árt megemlí
tenem, hogy az én indulási pontom nem föltett és nem is csillagos alak, 
mint ahogy GARÁZDA PÉTER uram tévesen idézi, hanem valódilagosan.létező 
olasz kifejezés. 

Ami mármost az újabb magyarázatot illeti, nekem persze némi
nemű kételyeim vannak a valószínűsége tekintetében. Ha — stílusosan 
— szójátékkal akarnám magam kifejezni, azt mondhatnám, hogy egy 
kicsit „garázdának" érzem e szófejtést, hangalakilag is, tárgyilag is. 

A fate a mosca cieca-ból ugyanis a magyarban valami *faramosz-
kacsékázni vagy *faramoszkázni-íélét várhatnánk, faramucizni-t aligha. 

A íaramucizás játéknak ugyan játék, de egyáltalán nem szembe
kötősdi, és tárgyilag semmi köze a „blinde Kuh" és a „mosca cieca" 
néven ismert gyermeki, vagy ha úgy tetszik, gyermeteg szórakozásokhoz. 

L. GY. 


