
A határozóval kapcsolt igenévi szerkezetek egyik fajáról 

KLEMM IMRE abban a tanulmányában, amelyet Simonyi Zsigmond 
mondattani munkásságának értékeléséről és hatásáról írt, kiemeli, hogy 
,,Simonyi felhívta a figyelmet a nyelvtudományban mai nyelvünknek egy 
ősrégi sajátságára: az i g e n é v i s z e r k e z e t e k r e . Ezek átmenetet 
alkotnak az egyszerű és az összetett mondat között" (I. Oszt. Közi. V, 
497). Igaza van, mert jóllehet SIMONYI előtt is többször és többen írtak az 
igenévi szerkezetek különféle fajairól, mégis ő volt az, aki Igenévi szerke
zetek című tanulmányában (Nyr. XXXVI, 97, 193, 241, 264; NyF. 47. sz.) 
nyomatékosan rámutatot t e szerkezetek fontosságára. Munkája előszavá
ban így ír: ,,A finnugor nyelvek mondattanában 'igen fontosak az igenévi 
szerkezetek. A mi nyelvünkben az utolsó századokban igen sok tért vesz
tettek, de annyival fontosabb, hogy fölkutassuk őket régi nyelvemléke
inkben". 

Nyelvemlékeink tanúsága szerint az igenévi szerkezeteknek a régi 
nyelvben sokkal kiterjedtebb, szélesebb körű volt a használata a mainál. 
Ősrégi voltukat a rokon nyelvek hasonló szerkezetei is megerősítik. Idővel 
használatuk köre szűkült. Legtöbbször a relatív mondatszerkezet foglalta el 
a helyüket. Néhány szerkezetről azonban kimutathatjuk, hogy használatuk 
az újabb nyelvfejlődés során nemcsak hogy nem korlátozódott, hanem — 
főként az irodalomban — mind szélesebb körűvé vált. Ilyenek különösen az 
-ó, -ő képzős igenévnek tárgyas és határozós szókapcsolatai s a belőlük fejlődő 
összetételek. A tárgyas szerkezetekről, mint szókapcsolatokról és összetéte
lekről már megemlékeztem a Pais Emlékkönyvben (571 — 5). Ezúttal a hatá
rozóval kapcsolatos -ó, -ő képzős igenévi szerkezeteket kerítem sorra, mint 
olyanokat, amelyek a mai irodalmi nyelvben szemlátomást terjednek. Ilyenek 
például: célravezető, égbenyúló, előrelátó, életbevágó, együttérző, félreeső, félre
vezető, ingyenélő, jóleső, kétségbeejtő, kézenfekvő, mélyreható, nagyratörő, nagyra
vágyó, semmirekellő, szembeszökő, szemrehányó, szívből fakadó, szívhezszóló, 
távolbalátó, távoleső, világraszóló stb. Az ilyenféle igenévi szerkezetek terjedése 
érthető, mert létrejöttük igen könnyű. Az igenevek jelentésének igei eleme 
ugyanis erősen kiérződik, s ezért éppúgy vehetnek maguk mellé határozót 
(és tárgyat), mint a megfelelő igék. Az így létrejött s rendszerint jelzőül 
alkalmazott szerkezetek aztán az irodalmi nyelvben — elsősorban a sajtó 
nyelvében — a gyakori használat folytán állandó kapcsolatokká, s legtöbbször 
valóságos összetételekké válnak. E megállapítás fő bizonyítéka az, hogy leg
többjüket egységes szóként fokozzuk, még az olyanokat is, amelyeknek első 
tagját is fokozhatnánk, pl. messzemenőbb (messzebbmenő), mélyrehatóbb 
(mélyebbreható), jólesőbb (jobban eső), előrelátóbb (előbbrelátó), nagyravágyóbb 
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(nagy óbbra vágyó) stb. [Legutóbb egy nyelvtudományi felolvasásban hal
lottam: legkézenfekvőbb, s talán ez a legkézenfekvó'bb bizonyíték!]. 

Ez az igenévi szerkezet meglehetősen elterjedt volt már a régi nyelvben 
is. KÖNNYE NÁNDOR már 1884-ben több érdekes példát idéz e használatra 
a régiségből: „égbe néző mester (astronomus) ÉrsK. 238; által folyó (ivó) papiros: 
charta bibula Com. Jan. 155; rhetor: ékesen-szolásra-Tanitó-mester Com. Vest. 
144; ezent cselekedgye az igy szollo Petrarcha Ferencz-el is Czegl. Jke 131; közel 
levő fák Ap: Enc. 224; nyállal folyó szitkai Bal: Ep. 2; elején érő gyümölcs Bethl: 
Önéi. I I . 333." (Budenz-Album 196). „Valódi n o m e n a g e n t i s -ek, 
melyek az igecselekvést maguk végzik: Határozóval állók: az mi előttunc iaroc 
Mon. Ápol. 260; buároc, vizbenbukóc Com. Jan. 91; marháját az hitelben adóknac 
(creditores) el-pazarolni uo. 191; utón járó (viator) Com. Vest. 52." (uo. 200). 

Talán a legrégibb ilyen szerkezet a Tihanyi Alapítólevélben előforduló 
feheruuaru rea meneh (hodu utu rea), amelyben a menő igenév és a Fehérvárra 
irányjelölő helyhatározó szoros kapcsolatot alkot s a hodu ut-nak. a jelzője. 
Hozzá hasonló szószerkezetekkel elég gyakran találkozunk a régi nyelvben. 
Eredetileg mindegyikük szintaktikai szerkesztésmóddal jött létre, közülük 
egyesek aztán az idők folyamán gyakoriságuk s jelentésük változása követ
keztében összetétellé tapadtak össze. A Fehérvárra menő út, akárcsak a Budára 
vezető út, alkalmi szókapcsolat; ugyanilyen kapcsolat pl. az úton álló kocsi is, 
de az önállóan használt útonálló szó már valóságos összetétel; mert azt a rablót 
jelenti, aki az úton állva lesi, várja áldozatát, hogy kifoszthassa. A két úton 
álló (útonálló) igenévi szerkezet voltaképpen egy és ugyanaz, de a második 
— amely a régiségben utat álló, út álló alakban is járatos volt — eredetileg 
a lator, tolvaj főnév jelzőjeként állandó szókapcsolattá vált, majd később a 
jelzett szó jelentésében önállósult: útálló-tolvaj, utatálló-tolvaj: insidiator viae 
(PPB1); utállo latrok (KászKit. 236); ha útállók, egyéb latrok, tolvajok talál
tatnának (Monlrók VIII 193) stb. 

A sok régi nyelvi adatot, valamint az irodalmi nyelvben lépten-nyomon 
talált -ó, -ő képzős igenévnek határozóval kapcsolt szerkezeteiből összeszedett 
sok példát tartalmazó gyűjteményem tanúsága szerint igen nehéz eldönteni, 
hogy az egyes esetekben csak egyszerű szószerkezettel vagy már valóságos 
Összetétellel van-e dolgunk. Természetesen nem méltathatjuk figyelemre ez 
irányú vizsgálódásunknál az egybeírás vagy különírás kérdését. BÁRCZI is 
azt írja a Tihanyi Alapítólevélről írt monográfiájában, hogy ,,Az összetételek 
megítélését elsősorban az teszi nehézzé, hogy sokszor nem lehet eldönteni, 
még szószerkezettel vagy már valóban összeforrott összetétellel állunk-e 
szemben. Azt mondani sem kell, hogy az egybeírás vagy különírás mint kri
térium szóba sem kerülhet" (182). Ugyanezt a fölfogást tükrözi az új Helyes
írási Szabályzat 141. pontja is. 

Mi hát az a kritérium, amely a valóságos összetételeket az alkalmi szó
kapcsolatoktól, a szószerkezetektől — valamint az „állandó szókapcsolatoktól" 
is — megkülönbözteti? Csupán az összekapcsolt1 szavak ismételt, gyakori 
használata, a megszokás egymaga nem lehet (vö. GRÉTSY LÁSZLÓ: MNy. 
LIII , 69—76). Összetételről csak akkor beszélhetünk, ha a kapcsolatba állított 
szavak együttes jelentése nem azonos a tagok jelentésének összegével, „hanem 
annál vagy több, vagy kevesebb, vagy valami egészen más" (BÁRCZI, Bevez. 
a nytud.-ba 73). Igen tetszetős azonban GRÉTSY LÁszLÓ-nak az a gondolata 
is, mellyel az összetétel harmadik kritériumaként fölveszi a s z ó l a m b e l i 
e g y s é g követelményét is. 
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Az elmondottak alapján a régi nyelv határozóval kapcsolt -ó, -5 képzős 
igenévi szerkezetei közül megpróbálunk néhány olyant kikeresni, amelyek 
valóságos összetétellé váltak. Nem terjeszkedünk ki a való igenévvel alakult 
szerkezetekre, amelyekben a két tag a határozó és állítmány viszonyában áll, 
és egy összetételbe vont mondatot kell látnunk bennük, pl. alábbvaló, útravaló, 
fülbeváló stb. = aki másnál alább van, ami az útra való, ami a fülben van, 
a fülbe való stb. A NySz.-ban hemzsegnek az idevágó [ez is ilyen!] példák. 
Egyik ilyen régi s ma is használt összetétel az akasztófáravaló, (ez a Helyesírási 
Szabályzat szótárában nem kapott helyet); már a Salamon és Markalf histó
riájában is megvan: „Mi dolog te akasztó fara való" (NySz.), de megvan régi 
szótárainkban is: Cal.-nál'furcifer', MA.-nél 'homo trium literarum', PPBl.-nál 
'eruciarius, patibulatus' jelentéssel. — Nem foglalkozunk itt a határozó és 
a méltó igenév összekapcsolásával alkotott szerkezetekkel sem, az ilyenekkel: 
dicséretre, figyelemre, irigylésre, szánalomra, bámulatra méltó; ezekben ugyanis 
a méltó igenév — mint a buzgó, forró, késő, merő stb. — az állandósult mellék
névi használat folytán ma már egészen elvesztette eredeti igenévi jellegét 
(vö. TOMPA: Pais-Eml. 250). 

Azokat az -ó, -ő képzős igeneveket vizsgáljuk régi nyelvi előfordulásaik
ban, amelyek határozóval összekapcsolva külön jelentést vettek föl, s ezért 
a föntebb tárgyalt útonállóhoz hasonlóan már valóságos összetételnek tekint
hetők. Legtöbbjük úgy jött létre, mint az útonálló, clZclZ cl szószerkezet ere
detileg valamely főnév jelzője volt, s az állandósult jelzős kapcsolatban a 
jelző a jelzett szó jelentését átvéve önállósult. 

Az útonjáró szókapcsolatot eredetileg szintén csak az ember főnév jelzője
ként használták, de már a kódexekben megtaláljuk önállósulva is; ma viszont 
már elavult, mert az utazó, utas kiszorította a használatból: Kebelét penzuel 
tele hordozuan bewsegest ezuegynek, aruaknak, vtonyaroknak el oztyauala 
(EhrK. 7); Nemynemew wton yarotwl zeplőben eseek az gazda leánya (ErdyK. 
339); Az utón járó (viator) ki lépik az úti költséggel (Com: Vest. 52). 

Az ajtónálló, ez a ma már ritkábban használt szó, szintén tapadás útján 
vált összetétellé, mint az útonálló, csak az a különbség, hogy míg az útonálló 
valóban az úton áll, addig az ajtónálló nem az ajtón, hanem az ajtó előtt. 
Eredetileg ez is jelző volt, a szolga (-leány) főnévé, s később önállósult 'janitor, 
ostiarius; Türsteher' jelentéssel. Ajtón álló szolga (Fr: SzJán. 89). Ajtón-álló 
leány: ostiaria (Pázm: Préd. 498). — Ugyanígy áll a dolog az 'atriensis, janitor; 
Türsteher' jelentésű kapunálló összetétellel is (1. NySz., OklSz.), mely nyilván 
a kapuőrség tagjainak neve volt, de ma már nem használatos. 

Egyike a legrégibb ilyen összetétellé vált igenévi szerkezeteknek az 
égbekiáltó. Eredetileg a bűn főnév állandó jelzője volt: ,,égbe v. égre kiáltó 
bűnök", „égbekiáltó bűn, mely szörnyű gonoszsága által mintegy Istenre 
kiált és bosszúállását sürgeti" (CzF.). A régi nyelvben mennybe kiáltó alakban 
is járatos volt: Ménbe kaiáíto bvn (GuaryK. 2.); Vetkeztem az nagy menybe 
keálto bwnwkbe (VirgK. 12). Ma már csak az égbekiáltó használatos, s már 
nemcsak a bűn szó állandó jelzőjeként szerepel, hanem egyéb szók mellett 
is előkerül, pl. ,,Te, a nemzethálátlanság égbekiáltó némasága" (Pet. Szép
halmon); „égbekiáltó igazságtalanság" (CzF.). — Mikszáthnál megvan az 
égrekiáltó változat is: ,,S egyik sem olyan égrekiáltó" (RUBINYI , Miksz.-
szót. 135). 

A mai, önállóan, magában használt messzelátó összetétel a régi nyelvben 
ugyancsak jelző volt, a cső meg az üveg szóé: messzelátó cső, messzelátó üveg: 
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perspicillum (Fernrohr), pl. Ezt megláthattyuk a sz. írásnak perspicillumán, 
messzelátó csőjén (TKis: Pan.62); messzelátó üvegeket, perspicillumokat ki
formálván (Com: Jan. 167). — I t t említjük meg, hogy a messzelátó-cső elő
fordul a régi nyelvben általlátó-cső alakban is: Nosza velem edgyütt nézd 
meg a sz. írás által látó hosszú csőjin (Szöll: Dáv.80). — Hasonló összetétel a 
messzehordó is, amely ma is az ágyú (fegyver, puska) állandó jelzője. 

A fülbemászó összetétel régente csak a féreg, bogár jelzőjeként volt hasz
nálatos, és csak később önállósult. Ma nemcsak mint e bogár nevét, hanem mint 
a dal (dallam) gyakori jelzőjét is használjuk. A NySz.-ban ilyen adatokat 
találunk: fülbemászó-bogár: forficula auricularia, Ohrwurm; A félbe mászó 
bogár, kinek két ágú farka van, kárt teszen a fűekben (Lipp: Pkert I I . 238); 
fülben-mászó féreg: fullo (Com: Jan 51, Kern: Élet. 379). 

Az 'inauris, Ohrgehánge' jelentésű fülbevaló (mely máig megmaradt, 
s amelynek fülrevaló alakja is volt) régen fül-függő, fülben-függő, fülön-függő 
alakban nyilván ugyancsak jelzői viszonyban volt járatos, mint pl. fulon 
függő násfák (Com: Jan. 101). Ez az alak ma is előkerül: [A nő] fülönfüggőül 
szívünket veszi (József A.: Nő a tükör előtt). — Ugyanebben a jelentésben 
használatos volt a fülbevető is: Jacobnac adac azokaert a fülbe vetőieket is: 
dederunt ergo ei inaures, quae erant in auribus eorum (Helt: Bibi. I . R2). 

A fülbe-vetővel azonos kapcsolat a nyakba-vető is, amely eredetileg a 
lánc, óra, kard jelzője volt: Aldozwan wr ystennek feryseket (periscelides), 
nyakba wetew lanczokat (JordK. 184); nyakba-vető-óra: horologium viaticum; 
nyakba vető török kard: parazonium (PPB). A nyakbavető összetétel azonban 
'torques, Halskette, nyaklánc' jelentésben már a kódexek idején magában is 
gyakori volt, mint azt a NySz. és az OklSz. számos adata bizonyítja. 

Ide tartozik a régi nyelvi fejre-vető, amely nyilván a fejkendőt jelentette: 
Pénzt küldtem vala tőle két sapkát; egy szablyát, főt, egy sarut, két fosztánt 
. . . két küs fejre vetőt (1595, OklSz.). Ez a fejre-vető bizonyosan azt a fejrevaló 
kendőt jelentette, amelyről az OklSz. ezt írja: ,,Azon kendőt nevezi így mai 
napig is a szegedi nép, mellyel a leányok, de különösen az asszonyok a fejőket 
előre kötik be, mivel a, kontyra kötött kendőnek neve: hátrakötő. Kovács 
János közlése". 

A vető igenévvel alakult az asztalra-vető is, amely az asztalterítő neve 
volt: stragulum mensam vestiens, Tischdecke; egy tarka szép asztalra vető 
ponyva (KecskTört. I I . 54). Vö. asztalra való szőnyeg: stragula mensae (NySz). 

Ma már nem használjuk, de a régi nyelvben gyakran találkozunk a 
karban öltő szókapcsolattal, mint a kosár jelzőjével, de önmagában is: karban 
öltő kosároc, két fülű kosároc (Com: Jan. 109). A karban-öltő jelentette a régi 
nyelvben a mai karperec, karkötő nevű ékszert is: Arany pereczek avagy 
karban-öltőc: armillae seu brachialia (Com: Jan . 101). Ebben az igenévi szer
kezetben az -ó, -ő képzős igenév szenvedő jelentésű, s a cselekvés tárgyát 
jelöli: karban öltő kosár = olyan kosár, amelyet a karba öltenek; ugyanilyen 
a nyakba kötő orvosság (amuletum PPB1) = olvan orvosság, amelyet a nyakba 
kötnek (vö. TMNy. 504; B E K É : Nyr. XLII,"342). 

A napraforgó növénynév eredetileg szintén jelző volt, mégpedig a fű 
főnévé. B E K É egy cikkében kimutatta (Nyr. LXXI, 173), hogy ez az igenévi 
összetétel egyrészt a ma is közismerten napraforgónak, nevezett, olajsajtolásra 
termesztett növénynek (Helianthus annuus), másrészt a katángkórónak. (He-
liotropium europaeum) a neve volt, és régi szótárainkban ilyen változatai 
is voltak: nap után fo%gó fű, naprajáró fű, napranéző fű, napraforduló fű. B E K É 
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a régi szótári adatok mellett összeállította a népnyelvi adatokat is, amelyek 
az eredeti alakot általában eltorzult formában mutatják. MUNKÁCSI a moldvai 
csángóknál még a régi naputánjáró elnevezést jegyezte föl a mai 'napraforgó' 
jelentésben (Nyr. X, 202), R U B I N Y I ellenben már egy teljesen elhomályosult 
változatát találta meg Szabófalván: lapitánjárom (Nyr. XXXVI, 356). Ugyanezt 
az elhomályosult formát az északi csángóban is följegyezte WICHMANN: 
kápitan-jarö, auch lápitgn-járö (Volksetymologisch aus ^náp-utqn-járö)^ 
Sonnenblume (Helianthus) (Wörterbuch des ungarischen Nordcsángódia-
lektes).1 

Az idézett igenévi szerkezetekhez hasonló sok más jelző is előfordult 
még a régi nyelvben az NySz. és az OklSz. tanúsága szerint, de e kis cikk 
keretében nem törekedhettünk teljességre. Sok ilyen jelzőül használt igenévi 
szerkezetből nem lett önálló használatú összetétel, pl. élőérő, árpával érő 
körtvély, ágyékban termő tetű, fűben járó csiga, fülbesúgó gyónás, magától 
mozgó szekér, éjjeljáró madár, sárban telelő csiga, kereken forgó rokka, égbe 
néző tudomány, víztőlfélő beteg, kétszer érő borsó, fára folyó bab (tök), kézzel 
vonó talyiga, úr után járó szolga, nehezen épülő szőllő, együttfogó, együttlakó 
társ, környülálló dolog stb. 

Érdekes az is, hogy a Calepinus-szótárban előforduló lakó igenévvel 
kapcsolt határozós szerkezetekből sem lettek valóságos összetételek, pl. 
égben lakó: caelicola, erdőben lakó: silvicola, mellette lakó: accola, mezőn lakó: 
rusticus, sárban lakó: lutarius. 
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1 BEKÉnek sikerült a napra forog kifejezést is kimutatnia Dugonics Példa
beszédeinek ebben a szólásában: Napra forog a tányér virág is (i. h.). A MTsz. szerint 
a tányérvirág a Helianthus annuus neve több vidéken. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LX 






