
HAZAI IRODALOM 347

fos lett volna továbbá Mikes styljének é6 prózájának rövid általános jel
lemzése is.

A levelek jól ki vannak válogatva. Mindamellett egy megjegyzést 
nem lehet elhallgatnom. Erődi úr azt véli, hogy Mikes naplót írt levél 
formában; ezzel szemben én e folyóiratban (IV. 1880, 64—79. 1.) már 
egyszer kifejtettem volt a magam véleményét, a mely szerint ezek való
ságos missilis levelek. Nem akarom a rég elfelejtett vitát föleleveníteni, 
távol legyen az tőlem. Csak azt tartom sajátságosnak, hogy Erödi úr 
azokat a leveleket, a melyek az ő felfogása ellen bizonyíthatnak, majd
nem mind kihagyja. Ilyenek, hogy néhány példát említsek, a XX.,
X X I., X X II I . ,  X X IV ., X X X IV .,  L m . ,  L V I ............. (Toldy kiad.), a
melyek kihagyására, legalább a mennyire én látom, alig foroghat föDn 
más egyéb ok.

Ezt természetesen nem megrováskép mondom, mert a sok jó 
közül kiki azt válogatja ki, a mi neki jobban tetszik. De viszont az is 
magától értetődik, hogy e levelek mind belekerülnek, ha esetleg én ren
deztem volna a kiadást. Sajnálom azonban, hogy nem vette be a L X III. 
levelet, a melyből kitűnik, hogy Bólyai révén innen ered Kisfaludy 
Károly Iréné czímű tragédiájának a tárgya, a mint azt ugyanezen 
folyóiratbanl) szintén kimutattam. Helyette azt hiszem, bátran ki lehe
tett volna hagyni a LXH. (33.) levelet, a mely, minthogy pedagógiai 
dolgokról szól, nem az iskolába való.

A  magyar gyakoritó és mozzanatos igék képzése. Irta Simonyi Zsi gmond.
(A Nyelvtudományi Közlemények ez idei folyamából.)

A magyar szóképzéstan nyelvtudományunk legérdekesebb kérdé
seinek egyike. Ez az a fejezete nyelvünknek, mely gazdagnál gazda
gabb és leleményesnél leleményesebb változatosságaival határozottan 
túl tesz összes rokonainak nyelvén. És mégis aránylag kevés történt e 
téren, ha tekintetbe veszszük azt a gazdag nyelvtörténeti és népnyelvi 
anyagot, mely a szóképzéstannak lehető legbecsesebb kincses bányája. 
Ez anyag feldolgozásából várható, hogy a különféle képzőknek úgy ala
kokban, mint színekben gazdag változatait kellőleg fel tudhassuk tün
tetni, s ilyen munkát végzett Simonyi, midőn a szóképzés gazdag köré
ből a frequentativ és momentán igeképzést, nyelvünk legelevenebb és 
leggyakoribb képzőit, egymás közt való kapcsolataikkal együtt számos 
példákban összeállította. A példák csoportosításában úgy látszik több

l) Negyedik kötet, 1SS0, 174. 1. —  L. Heinrich Gusztáv czikkét: 
Kisfaludy K. Irenéjének tárgya (Budapesti Szemle, 58. sz.) is.

Szilasi Móricz.
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tekintettel volt a népnyelv közleményeire, mint a régiségre s hogy 
mindamellett oly számos s érdekes osztályokat tudott felállítani, az csak 
nyelvünk, illetőleg szóképzésünk gazdagsága mellett bizonyít.

A szóképzés tanáról eddig sem hiányoztak előmunkálatok. Bu- 
denz összehasonlító alaktani jegyzeteiben alapvető rendszerét állította fel 
úgy a névszó mint az igeképzésnek és «Néhány magyar igeképzőről 
(ászt, ad : íí, ül: í, l :  tat)*' Nyelvtud. Közi. IV., továbbá «A magyar I 
és z denominativ igeképzők» Ny. Közi. X. czímű értekezéseiben az illető 
képzők funkczióit is megállapítja. Becses adalékokat nyújtott még a 
magyar szóképzés tanához Halász, kinek a Nyelvőrben megjelent „ Rit
kább és homályosabb képzők“ czikksorozata nem egy adatot világosított 
meg. £ dolgozatok azonban inkább csak a képzők eredetének kimutatá
sával s a megfelelő ugor képzőkkel való egybevetésével foglalkoznak, 
míg Simonyi az ugor nyelvek közös birtokáúl már megállapított kép
zőkre s ezek legtarkább vegyűletére állít fel csoportokat. Az előbbiek a 
többi ugor nyelveket is tekintetbe veszik, az utóbbi a magyarságon 
belül marad ; az előbbiek eljárása inkább összehasonlító, az utóbbié leíró.

Már az ugor alapnyelvben megvolt az ige és névszó közti külömb- 
ség s így külön képzése is volt az igének is, meg a névszónak is. Az ige
képzés ismét vagy igeféle (deverbale), vagy névszóféle (denominale) 
alapszótól származhatik, hasonlóan a névszóképzés is. Ez utóbbihoz 
tartoznak a különféle nomen verbálék, kicsinyítő, fokképző s más névszó 
képzések ; az előbbiekhez pedig a causativ, reflexív, passiv s a szóban 
forgó freijuentatir és momentán ige képzők. Az ugor alapnyelvben Budenz 
e két utóbbi képzőnek tizenegy egyszerű alakját mutatta ki, melyek 
többé-kevésbbé minden ugor nyelvben megvannak, de többnyire más 
képzőkkel kapcsolatban. Ezek közűi a gyakorító képzőkre a következő 
hat ju t: 1. -1: 2. -nd; 3. -sk; 4. - j : 5. -ng s 6 . r ; a momentán képzőkre 
pedig ö t : 7. -m ; 8 . - t : 9. -p ; 10. *Zr és 11 . -1. Van még ezen kívül egy
1 2 . - ks, -s képző, de ennek a magyarban semmi nyoma.

E tizenegy képzőnek alakjaival, kapcsolataival s elterjedésének 
vizsgálásaival foglalkozott Simonyi s kimutatta az egyes képzőknek 
egymás közt s mindakét képzőnek egymással való kapcsolatait. Az egyes 
csoportok tárgyalásánál egyes alosztályokat állított fel a szerint, a mint 
a képzők a) élíl és b) elavult vagyis csak szófejtés útján megtalált alap
szók után járulnak; továbbá hogy egyszerű vagy pedig tovább képzett 
alakokban találhatók meg. Nem lesz felesleges, ha az egyes képzőkből, 
Simonyi szorosabb rendjéhez nem alkalmazkodva, az áttekintés kedvé
ért egy-két példát idézünk.
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AJ Gyakorító képzők.

1 . -I. Ma már többnyire csak más képzőkkel található, s mind
össze is kevés példánk van, melyekben az alapszót csak is az l követi; 
pl. kér el, döf öl, hatol, sajtol, vesztegel, nagyoll, sárgállik. Ellenben más 
képzőkkel kapcsolatban gyakrabban fordúl elő, pl. lövöldöz, koszlat, mor
golódik, fázlódik, mozsdókodik. Ezeken kívül elavult alapszók után is 
gyakran található e képző, mint pl. hííl, sitt, száll, romlik, felesd, tébolgog, 
szorgal stb.

2 . -nd. Egy-két példa kivételével a magyarban rendesen d felel 
meg neki s más képző hozzá kapcsolása nélkül is még ?lég gyakran for
dúl elő, pl. csíped, leped, rakod, süldő, állapodik, telepedik s általában az 
odihr, ödik-féle képzős igék. Nem élő alapszók után is gyakran található, 
pl. toldoz, hord, old, sindik, csődül. Valószínűleg csak a d változott el a 
következőkben: pirossogyik, örvengyék. Tovább képzett alakban, mint -nd 
pl. csapondár, -Id pl. lövöldöz és -dől, pl. bukdol fordúl elő.

3. -sk. Ebből a magyarban különféle alakok fejlődtek. így sz, pl. 
m ász, hal Iszik, eszik és a fekszik, hidekszik stb. igékben ; ezeknél csak is a 
folyó cselekvésben marad meg az sz. Azután z, pl. kötöz, érez, kérdez és a 
•doz féle kombinált képzők, pl. hasadoz, szakadoz. Továbbá: mulatoz, pat- 
togzik és a reflexív jelentésű -«-s igék, pl. tartozik, zárkózik, Jodöz. Másik 
alak az pl.futos, keres, felesel. Előfordúl mége képző a következő ala
kokban: -es, -szol,-czol, sol, -zsol, -csol; továbbá más képzőkkel kap
csolatban: -doz s -dós, pl. lépcső, hurczol, tapsol, dörzsöl, szökdécsel, fejle- 
dez 6 pökdös.

4. -ng. A magyarban rendesen g a megfelelője, de az eredeti -ng is 
megmaradt még sok példában, pl. hullong, lappang, szorong, lézzeng stb. 
Élő alapszó után kevés esetekben található, pl. tátog, diillög, szédeleg, gő
zölög, csavarog, óláig. Elavult alapszó után sokkal gyakrabban járul a g 
s ilyenkor rendesen -n momentán s -dúl inchoativ képzős igék használa
tosak mellette, pl .fo rog : fordul, potyog: pottyan, libeg: libben, per meg: per
metez stb. Más képzőkkel együtt következő kapcsolatokban fordúl még 
elő: -ng, -lóg, -dog, -czog, -czong, -csöng, -goi, •ngol, pl. szállong, szédeleg, 
haldogol, kunczog, mar czong, ácsong, rongol, csatangol.

5. -j. Más képzőkkel kapcsolatban, még pedig az előtte levő 
magánhangzóval hosszú magánhangzóvá olvadva egyike a legelterjed
tebb gyakorító képzőknek. Azon képző ceoportozatok, melyekben e j  
megtalálható, a következők : <  ál él, <  al el, Iái -lél, -lal -lel, -dal -dél, 
-dal -dél, •dácsol -décsel, -szál, •czál, -zsál zsél, -csál -csél, -csel, -sel, -gál -gél, 
-yal •gél, -dogál -degél, -dögéi -digál, dogal *degel, -dögéi, *szigál •czigál, <.ánd 
énd, <  and end, <  ad ed, <. ész ász, <L asz esz, <L áz éz, -dász, <. ácsol.
<  écsol, <  écsel, <  ángol, <  ág. Lássunk mindegyikre egy egy példát:
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iáról, metél, tapasztal, lehel, táplál, kérlel, foglal, szurdál, vagdal, lépdel, 
bukdácsol, nyiszál, kóriczál, körömzsél, faragcsál, döngicsél, szökősei, visel, 
rongál, nézgél, nyargal, üldögél, fúdogál, énekeldegel, ránczigál, csiklandoz, 
lelkendez, örvend, porlad, csügged, enyész, kaparász, meneszt, hullaszt, lógáz, 
intéz, kajdász, rikácsol, döngécsel, mulángol, kndág, kodácsol.

Ide 6orozza Simonyi a minden igéből képezhető <  and end végű 
igealakot, mely régen <  ánd énd-re végződött. Most már a latin futurum 
exactumnak felel meg, de a mint a régiség példái bizonyítják, eredetileg 
a beálló cselekvést jelölte, sót a közszokásbeli elegendő, illendő, kelendő, 
várandós egyenesen tartós, folytonos cselekvést jelentenek. E kielégítő 
magyarázat mellett Simonyi a HB-beli emdul (émdiil) alakra támasz
kodva, még egy másik magyarázatot is nyújt, mely szerint az <  and
<  ánd-nak elemezve egyenértékű volna a momentán frequentátiv kép
zős <  ámod-dal, pl. riUámodik, futamodik. E vélemény azonban nem áll 
elég biztos lábon, valószínűbbnek tartható az az egyszerű eset, hogy a 
HB-beli emdúl-bán az m n-ből változott át. Sokat nyom a latba az a kö
rülmény is, hogy a régi nyelvben nyomát se találjuk egy átmeneti alak
nak, melyre a fentebbi vélemény támaszkodhatnék.

6 . -r. E képző eredetibb alakja tulajdonképen l, mely aztán az 
egyes ugor nyelvekben külön-külön r-ré változott. A magyarban még 
számos r-es szónak kimutatható eredeti /-es alakja, pl. fúr, furdal- 
fulánk, kotor-kotül, kóborog kóbol, fanyarag-fanyalog stb. Élő alapszótól 
csak más képzőkkel kapcsolatbau fordúl elő e képzés, pl. bojtorodik, hu
nyorít, toporzékol, töpörödik. Nem élő alapszók után az ugor alapnyelv
ben is megtalálható az r, pl. jár, kórász, tár s tovább képezve : ingerel, 
vicsorog, sanyarog. E képző még a következő kapcsolatokban fordúl elő :
-rol rel röl, -roz, -rog reg rög, -dorog dörög, -szorog czorog csorog, <  ár ér,
<  ároz, érez, -rál rél, -rász rész, pl. kóborol, pazarol, hanczuroz, nyomorog, 
didereg, döbörög, bódorog, vánczorog, áncsorog, szivárkodik, lógároz, kanya
rul, fütyörész, motorász.

B ) Mozzanatos képzők.

Számra nézve kevesebbek a gyakorítóknál s élénken érezhető 
jelentésűek csak az < ű » « i , <  iní, <  it s <  all ell képzők. Legtöbb- 
nyire gyakorító képzőkkel kapcsolatban fordulnak elő.

7. -ni. Egyszerű alakjában egypár példát kivéve alig maradt fen. 
Leggyakoribb elváltozásai és tovább képzett alakjai a következők: -m, 
-n, -v, <  ám, <  án, <  am em, <. an en, <i am l(ik) eml(ik), <C amod(ik r  
fmed(ik), -mól mel möl, -múl mél s mád med, pl. nyom, köszön, omlik, ont, 
v-re változott alakban : hervad, sorvad; a -vány vény névképző eredete 
még kérdés alá eíhetik, hogy vajon ugyanazonosak e. Továbbá : a>iHá
tink, kiván 8 tovább képezve siránkozik; futam, folyam, uszam(ik): fogan,
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hullán, 8 elavult alapszók után: csattan, rohan, iZ/an. A megnyujtott 
mássalhangzók után járuló <  an en előtt valamely deverb. képző lap
panghat, pl. roggyan, l ükken, dörren stb. Továbbá : villámlik, nyilamlik; 
vetemedik, nyilamodik: törmöl, káromol; kuszmál, böcsmérel, kegymél: tá
mad, förmed.

8 . -t. Különösen más képzőkkel kapcsolatban egyike legelterjed
tebb képzőinknek. Elő alapszók után: félt, írt, fóa/t, árt továbbá látt 
;'é»í s csak is tovább képzéssel: ültő, álltó s az c  al el képző előtt: étel, 
ital stb. Képző csoportokban a következők igen elterjedtek : <  at et az 
<C át rövidítéséből, pl. sirat, szeret s tovább képezve : hivatkozik, unatko
zik ; -lat let, pl. koslat, vizslat; gat get, pl. ugat, bogét, eveget, ivogat, kére- 
get, kapargat, mutogat, feszeget, teginget s még számos más példa. <  it (ré
gebben -jt), pl. taszít, fényit. Továbbá: merít, hajit, emelít, csővárit s el
avult alapszóval: hunyorít, lombit, támít stb. -nt, pl. köszönt, kaczont;
<  ánt ént, teként, kurjánt s megrövidülve bosszant, horkant, durrant. Élén
ken érezhető funkcziója van az <  int képzőnek; mely részint a régi
<  ont elváltozása, pl. kacsont, osont, részint az ént megfelelője : teként, 
érént, résziut a mom. ií-tel való összezavarása, pl. taszint, kavarint, 
husint. Előfordúl még e képző -tol és -tél alakban, pl. zakatol, börbitél.

9. -p, -b. Világos alapszó után: hagyap, üleped s homályos alap
szóból: harap, teleped, szörpöl stb. A -/>-nek -b alakjához rendesen a 
frequ. -I szokott járulni, pl. lőcsből, zűrből, rombol, dorombol. Továbbá 
-bál, pl. nyirbál, kiabál, himbál.

10. -k. Tisztán csak kevés példában maradt meg: búk, szitok e más 
mom. képzőkkel : rikkan, reszket, pirkad. Leggyakrabban frequ. képzők
kel szokott társulni. E csoportok a következők: -dók dök dek: esdek, 
oldok, érdekni; s ugyané képzőnek Mel való folytatott alakja; esdekel, 
haldokol, öldököl. Továbbá: kol köl: tuszkol, dömösköl, szunyákol 8 tovább 
képezve: hánykolódik, sütkérez, hajkurász. -kál kél legelevenebb gyakorító 
képzőnk, pl. bujkál, úszkál, áskál, kandikál, czirókál, faracskál 8 tovább 
képezve: sikárol, sütkérez továbbá: csapkod, veszekedik. Előfordul még 
ezeken kívül: -kos, koz, -kász kész s kot ál csoportokban, pl. futkos, átkoz, 
fürkész, járkotál.

11 . -I. Előfordul erősítve, pl. fuvall, rivall, lövell, sugall s mom. 
-/-vei kapcsolatban, pl. kiált, rikolt, - üvölt,

íme nagyjában felsorolva a gyakorító és mozzanatos igeképzők
nek részint önálló, részint egymással való kapcsolatos előfordúlása. 
Pedig ez összeállításnak szókincsünk csak egy része szolgált alapúi s 
így kimerítőnek nem is mondható. Hány meg hány példával fogja még 
bizonyíthatni a csak részben felkutatott anyag képzőink alaki változa
tosságát. Hozzá járul még az is, hogy sok képzős szót csak hozzávető
leg lehet-elemezni az előtte levő homályos alapszóból s így könnyen
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megeshetett, hogy a mit ma képzői résznek tartunk, az idővel az alap
szóhoz tartozónak fog bizonyúlni és megfordítva. A versel igét példáiil 
Simonyi ver+sel-nek elemzi a ver igéből, pedig ha a verset fu t kifejezést 
tekintetbe veszszük, aligha megállható e feltevés. Az összehasonlító 
nyelvészet feladata lesz e homályos kérdéseket megoldani, az alapszók
tól elválasztani a képzőt s e czélból mi sem lehet hasznosabb, mintha 
összehordjuk az erre szükséges anyagot a régiség s a nép nyelvéből.

K unos T.gnácz.
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Lucillius.
(Anthol. Pál. XI. 391.)

A fösvény Asklepiades egeret lel a házban
S kérdezi: Házamnál, kedves egér, mit akarsz ?

Jó ízűt nevet és így szól az egérke; ne reszkess t 
Itt soha ennivalót, csak maradást keresünk.

Ford. P. T. E.

Terentius.
Anth. Lat. 734. R.

A karthagoiak nagy városába’ születtem 
S Róma vezéreinek hadbeli foglya levék.

Emberi erkölcsöt festettem, az ifjú- s a vénét,
S a rabszolga legény hogy szedi rá az urát,

Mily cseles a kéj hölgy s a kerítő, s milyen a fösvény.
Mind a ki olvasod azt, úgy hiszem óva leszel.

P. T. E.

A latin Anthologiából.
(Riese 706.)

Hólabdát hajított az imént rám Júlia. Hittem,
Nincs tűz a hóban, s tűz vala mégis a hó.

Mi hidegebb hónál ? S lám, Júlia, mégis a hógömb,
Mellyet rám hajitál, szívemet égeti meg.

Hol lehetek biztos szerelemnek a csalfa cselétől,
Hogy ha keményre fagyott vízben is annyi a tűz ?

Júlia, csak te birod szívemnek eloltani lángját:
Nem hóval s jéggel; tűzzel a tűzre, csak úgy.

Ford. P. T. E.
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