
KGY NAGY PÖR FELÚJÍTÁSA 279 

lyek eddig legalább is nem igazoltak, és nem is adnak meg
nyugtató magyarázatot semilyen irányban sem, vagy pedig az 
á ős-, ill. ó-magyar létezése fogadható-e el inkább9 Aki e kettő 
közül az Ét-föltevést választja, annak tudnia kell, hogy SIMONYI 
tézise mellé köti le magát véglegesen, és vállalnia kell azt a 
formalisztikus olvasási imódot is, amely SIMONYI alapgondolatá
ból sarjadt. Aki azonban az á-föltevést elveti, annak vissza kell 
térnie SZINNYEI olvasási módjának a nyelvi lényeget kereső fő
pontjaihoz, és vállalnia kell azt a sok-sok vesződséget is, ame
lyet ez az olvasás okoz. 

Mindenkinek válaszolnia és választania kell: vagy-vagy. 
Én már választottam: SZINNYEI mellékgondolata ellenében az ő 
főgondolatát. 

1942. március 24—május 15. LAZICZIUS GYULA. 

Az átmeneti szókategóriák kérdése. 
TECHERT JÓZSEF hozzászólásához (MNy. XXXVIII, 254—67) a követ

kező megjegyzéseket fűzhetem: 
1. Az átmeneti szókategóriák kérdésével én nemcsak történeti, 

hanem leíró szempontból is foglalkoztam, sőt a történeti fejlődések 
synchronikus lecsapódásaira vonatkozó megállapításaim alkották dolgo
zatom lényegét. 

Ezzel szemben TECHERT csak történeti szempontból nézi a kérdést, 
s ez annál inkább feltűnő, mert ő éppen azt vizsgálja, vájjon leíró nyelv
tanainknak tudomást kell-e venniük az átmeneti szókategóriák létezéséről. 

2. Hozzászólásában TECHERT felrója, hogy nem vettem szemügyre 
minden lehetséges történeti előzményt az átmeneti szókategóriák kiala
kulásánál, így pl. csak a képzett szó -> tőszó, összetétel -> egyszerű szó 
fejlődésekre voltam tekintettel, a visszájukra már nem. 

Mivel engem az átmeneti szókategóriák kérdése synchronikus 
szempontból, főleg a mai nyelvállapot szempontjából érdekelt, történeti 
teljességre egyáltalán nem törekedtem. így természetesen nem tágyal-
tam az említett ellentétes irányú fejlődéseket sem, mert ezeket pon
tosan úgy ítélem meg, mint TECHERT, amikor azt mondja: „az, hogy 
egy-egy összekötő hídra két irányból is jöttek szavak, a leíró vizsgálat 
szempontjából közömbös" (267). 

3. Leíró teljességre azonban törekedtem, de most, TECHERT hozzá
szólása után sem látok a mai nyelvállapot szempontjából több átmeneti 
szókategóriát, mint hármat: egyet a tőszók és származékok, egyet az 
egyszerű szók és összetételek s egyet az összetételek és származékok 
között. 

Több átmeneti kategóriával csak akkor kellene számolnunk, ha a 
megkülönböztethető pólusok nemcsak ezek volnának: tő- ill. egyszerű 
szók — képzett szók — összetételek. 

Az ikerszavak seregét én nem tartóm külön pólusnak a szókész
letben, hanem csak az összetételek sajátos alcsoportjának. 

/ LAZICZIUS GYULA. 


