
A nyelvjárás: igeképzők tanulmányozásának szempontjairól 

A magyar nyelvjárások hangtani és szótani vizsgálata mellett halasztha
tatlan feladat az alaktani természetű jelenségek kutatásának kellő mértékben 
való kiszélesítése is. A nyelvjárások hangrendszerének tanulmányozását irá
nyító kikristályosított szempontok gazdagsága mellett azonban nagyon sze
gényesek és távolról sem tekinthetők kidolgozottnak az alaktani jelenségek s 
köztük az igeképzők vizsgálatának módszeres alapelvei. Ezeknek hiánya jelen
tette a legnagyobb nehézséget „A kalotaszegi nyelvjárás igeképzőrendszere" c. 
dolgozatom megírásában, és ezek kiérlelésével, megfogalmazásával való pró
bálkozást kellett legfontosabb feladatomnak tekintenem. 

A szempontok kidolgozásának alapjául a táj- és tájnyelvi szótárak, 
valamint a nyelvjárási monográfiák szolgáltak. Ez utóbbiaknak nem annyira 
minősítései, mint inkább adatanyaga volt hasznosítható. Értékes forrásként és 
eligazító segítségként kell megemlítenem az utóbbi évtizedekben megjelent 
képzőkkel foglalkozó terjedelmesebb és átfogóbb munkák közül D. BABTHA 
KATALIN/ A. Kovász MAGDA,% SÁMSON EDGÁRÉ dolgozatait és nyelvjárási 
képzőtanulmányait, valamint SzABÓ T. ATTILA képzőmonográfiáját.* Segít
ségemre voltak ezeken kívül a nyelvjárási jelenségek tanulmányozását, vala
mint a monográfiák készítését közelebbről megszabó, újabban megvitatott 
általános követelmények is.s 

Fentebb jelzett dolgozatomnak részben módosított, bővített, itt közlésre 
kerülő részletében nem törekedhettem arra, hogy a vizsgálódás alapjául szol
gáló szempontokat mind kimerítsem. Egyáltalán nem érintem például a követ
kező fontos kérdéseket: az irodalmi és köznyelv mint viszonyítási alap; a vizs
gált nyelvjárás igeképző-állományának önálló rendszer volta, de ugyanakkor 
alárendelt részrendszer jellege; a szinkrónia és diakrónia szerencsés egyeztetése; 
más nyelvjárásokhoz való viszonyítás és nyelvjáráson belül való megoszlás; 
az eddig általában mellőzött, valójában azonban nélkülözhetetlen stilisztikai 
szempont; az irodalmi nyelv és köznyelv hatásának megnyilvánulása; a vizs
gált nyelvjárás társadalmi és gazdasági viszonyainak múltja és jelene. Ezek a 

* A szlavóniai nyelvjárás szóképzése. Mliyj. I, 84—60. 
* Képzőtanulmányok a Sopron megyei nyelvjárásokból. MNyj. II, 71—106. 
*A magyar nyelv egyszerű gyakorító igeképzői. Pannonhalma, 1986; Z>ő& képzős gyakorító igéink. Pannon

halma, 1948; Fejezetek d. z képzős gyakorító igéinkből. Pannonhalma, 1942; A magyar nyelv -dg/ végű gyakorító 
képzős igéi. NyE. U H , 184—210; -dw, -dw, -dw összetett gyakorító képzős igéink. MNy. XXXVII, 806—20; -dA 
összetett gyakorító képzős igéink. MNy. X X X I X , 104—11; Az W«&-féle igék nyelvtörténeti tanulságai. Pais-Eml. 
160—5. 

* A kicsinyitő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
1956. 445—91. 

' DEME Liszió, A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp., 1953. 22—80, 83—5,167—9; BÁaozi: I. O E . 
VI, 78—9; D. BABTHA: uo. 98—9; DEME: uo. 103—5; VÉan: MRyj. II, 46—52; DEME LÍ8ZLÓ, Nyelvatlaszunk funk
ciója és további problémái. Bp., 1956. 283—813; BENKŐ LO&&ND, Magyar nyelvjárástörténet. Bp., 1957. 85—57, 
105—108. 
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szempontok mind általános jellegűek, bármelyik nyelvjárási jelenség vizsgála
tában kötelező érvényűek, éppen ezért ezekről itt most nem szólok, ehelyett 
inkább szükségesnek látszik azokat a kérdéseket felvetni, amelyek többé-
kevésbé sajátosak, csak az igeképzőkre vonatkoznak. Ezek közül is elsősorban 
arra kell feleletet adnunk, hogy egy nyelvjárás igeképzőrendszere miben mutat
hat eltérést az irodalmi nyelvihez vagy más nyelvjárásokéhoz viszonyítva. Meg 
kell tehát neveznünk azokat a lehetőségeket, amelyekből igeképzésbeli nyelvjá
rási sajátosság fakadhat. Eddig ugyanis ezekről a sajátosságokról igen szegé
nyes ismereteink voltak, a nyelvjárások igeképzőinek vizsgálója nem tudhatta, 
hogy tulajdonképpen mit kell megfigyelnie. 

A kérdéses alaktani elemek tanulmányozása során az volt megállapítható, 
hogy a nyelvjárási igeképzők sajátos vonásai természetük szerint ötfélék. 
A sajátosság megnyilvánulhat a képző 1. hangalakjában, 2. funkciójában, 3. for
galmában, 4. termékenységében és 5. a képzőállomány rendszerében: az iro
dalmi nyelvben vagy más nyelvjárásban ismeretlen képzők használata, másutt 
járatos képzők hiánya. 

1. A legfeltűnőbb, leghamarabb szembeötlő különbség a képzők hang
alakjában jelentkezik. E hangalaki eltérések nagy része magától értetődően a 
vizsgált nyelvjárás általános hangtani sajátságaiból fakad. Közismert például 
az -# képzőnek a mezőségi nyelvjárásokban hallható -i(; Zdbz'W, %yf?r»(, peWenY 
(NyF. XXXIII, 53—6) vagy a székelyföldiek beszédében megfigyelhető -2%; 
&m#f, /ord#f (HoBGEB, MNyj. 142) változata. A mezőségi a-zó vidékeken á 
-doa helyén -doa szerepel: caapdoa, &az%Wo (NyF. X X X I I , 24), dw^&aa (uo. 46), 
a -&022& helyén pedig -&az?'&.- &%%/&&&Z2& (uo. 48). 0-ző nyelvjárásokban nincs 
-déa vagy -McZ^, hanem helyette -dőa, -Á%%7z& hallható: cg2p<föa, c&&pegz&(xZ# 
(OrmSz.). Az »-ző nyelvjárásokban pedig az -ész néha -»az alakban jelentkezik: 
txreMazm (NyF. XXXVIII, 12), eprwe, &Ő7#% (Nyr. XLII, 214). 

Némely nyelvjárási származékban a képző régies hangalakot őriz. Ilyen 
például az -ÓZ, -ŐZ (D. BABTHA, A magyar szóképzés tört. Bp. 1958, 48): gryara-
fxfZ, WepőZ (NyF. XIII, 38), repJZ (MTSz.) vagy a -̂ <%Z, ^ formansváltozat 
(SiMONYi: Nyr. X X X I X , 65; SziNNYEi: Berz. Emi. 221): eZ&ez<%eZ, t^cmo^oZ, 
??26?^eZ, %;e/greZ (MTsz.). 

Az ilyen esetek mellett sokkal figyelemre méltóbbak a különböző alakulás-
módok (pl. alakvegyülés, halmozás, hangátvetés, hangbetoldás) következté
ben létrejövő hangalaki módosulások. Pl. az -»Z képző hangtestének analógiá
jára a szlavóniai nyelvjárásban az -%Z, -%Z képzőnek -ÍZ hangalakja járatos: 
d W Z 'ámul', azortZ 'szorul' (MNyj. I, 46). 

Az analógiás hatás mellett az alakvegyülés is érdekes módosításokat 
végez. A /WZa/gzf 'fullaszt', aza&a/azf 'szakaszt' (MTsz.) az azonos alapszavú 
-a;( (pl. szakajt) és -aazf (pl. szakaszt) képzős származékok kontaminációjával 
magyarázható meg. A /<%;&%Z 'fájdít' (MTsz.) igét minden bizonnyal a /d;á# és 
/d;W keveredése hozhatta létre. # 

Néha többé-kevésbé nehezen felderíthető okok miatt hangátvetés változ
tatja meg a képző hangalakját és az egész származék felépítését: mar2cgMz 
'összefogdos' a m&re& főnévből, mocaoZX%xZ# 'mocskolódik' a mocgo& főnévből 
(MTSz.). 

'Minthogy a különböző, felhasznált forrásokból merített adatok fonetikus jelölése (vagy nem jelölése) 
nagyon eltérő természetű, a közlés egységességének kedvéért az adatokat, példákat átírtam, köznyelvi cimszóérté-
kűknek megfelelő módon közlöm. 
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Az ilyen és éhhez hasonló alakulásmódok számbavétele azért fontos a 
képzők vizsgálatában, mert működésük eredményeképpen létrejövő hangalaki 
változás könnyen állandósul és általánosul, és így új képző keletkezhetik. 
Némelykor azonban nagyon nehéz eldönteni, hogy új képzővel van-e dolgunk 
vagy pedig csak módosult hangalakú formánssal. Pl. a Z^xf^ef 'lépeget', myomt-
dograf 'nyomogat', f(W<#ef 'töröget' (kalotaszegi tájszók, saját gyűjtésemből) 
felfogható úgy is, mint kontamináció következtében bővült hangtestű -g#(, -g#Z 
képzős származék (pl. lépdeget <C lépeget X lépdes), valószínűbb azonban, 
hogy a -&%W képzők összeolvasásából f-d -|- -gfaZj keletkezett kevés származék
ban fellépő önálló értékű képzőbokor (1. M N y . LV, 112—3). 

Legtöbbször az alapszó és a képző között található hang vagy hangcso
port elemzése, minősítése okoz nehézséget. Pl. &^re%cW 'kéreget' (MNy. I, 151), 
me*7/(xy%Zdz»& 'megkapaszkodik' (OrmSz.), c8%&zA;oro%(fiÁ; 'csuszkái' (MTSz.), 
Wrae&# 'méreget' (MTSz.). Ilyen esetekben meg kell állapítani a beékelődött 
hang vágy hangcsoport eredetét (képzőelem-e, puszta hangalaknyújtás ered
ménye-e?), és el kell dönteni, hogy az így bővült hangtestű formánst új, 
önálló képzőnek kell-e tekintenünk. Kérdéses tehát, és elegendő adat hiányá
ban rendszerint nem dönthető el, hogy — a jelzett példáknál maradva — beszél
hetünk-e külön, önálló értékű -emcW, -2(fd22Á;, -&oroW(i&, -aeW képzőről. 
Ez a kérdés különben már egy másik vizsgálódási szempont felé hajlik, össze
függ ugyanis a képzőállománnyal, hiszen ha egy hangalakbeli változatról 
sikerül megnyugtató módon igazolnunk, hogy önálló képzőértéke van, akkor 
egyúttal kimutattunk egy olyan képzőt, amely az irodalmi nyelvben vagy más 
nyelvjárásban nem él. 

2. A képző funkcióját érintő eltérések világosabb taglalása érdekében 
szükségesnek látszik tisztázni, közelebbről meghatározni a képző funkciójának 
a fogalmát. 

A képző funkciója tág körű, átfogó jellegű fogalom. Rajta lényegében a 
képzőnek azt a szerepét értjük, hogy új szót alkot.? A funkció tág körén belül 
két egymásnak nem mellé-, hanem alárendelt részfogalmat kell megkülön
böztetnünk: 1. a képző szófaj alkotó szerepe, 2. a képző jelentésmódosító 
szerepe.* E két részlet természetesen szorosan összefügg egymással, inkább 
csak megkülönböztetésük lehetséges, nem pedig elkülönítésük. A kettő össze
függése olyanszerűnek látszik, mintha a jelentésmódosítás alá volna rendelve 
a képző szófajalkotó szerepének. Ez természetes is, hiszen a jelentés kötve van 
a képzésmód szófaji természetéhez, a deverbális és denominális csoporton 
belül sajátos, csak az egyik csoportra jellemző jelentések különíthetők el, 
olyanok, amelyek a másik csoportban ismeretlenek (pl. a cselekvés tétetése 
jellegzetesen deverbális jelentésmódosítás). Az idevágó fogalmak tisztázásával 
való próbálkozás után áttérve a nyelvjárási vonatkozásokra, előlegezésképpen 
megállapíthatjuk, hogy az igeképzők funkciójának mindkét részletében talál
kozhatunk tájnyelvi eltérésekkel. 

? Vö. azonban pl. SZABÓ D & m s : „A képző funkciója tulajdonképpen szinten a képző jelentése, — & W d » 
értelemben vett jelentése". (A mai magyar nyelv. Bp., 1955. 201); másképpen BuzsiczKY ÉVA: „ A képzőnek Ilyen 
vagy olyan szófajú szó létrehozására való alkalmassága: szűkebb értelemben vett funkciója..." (Nyr. L X X X I I , 202). 
A képző szerepének azűtdA értelmezése mellett „tágabb értelemben véve az a szerepe, hogy új szót produkáljon". 
(Uo. 201.) A kiemelések tőlem. 

»A képző funkciójának és jelentésének viszonyáról némileg mást valló korábbi felfogásomat (A kalotaszegi 
nyelvjárás Igeképzőrendszere. Kandidátusi értekezés tételei. Kolozsvár, 1957. 5—6) módosítva helyesebbnek, inkább 
elfogadhatónak tartom D. BABTHA KATAiaanak disszertációm vitájára küldött levélbeli megjegyzését. Szerinte a 
népző funkciója = a) jelentesmódositó szerep, bj szófajalkotó szerep. Képlete a kettő közötti viszonyt azonos értékű-
kek, mellérendelőnek tünteti fel. 
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o^ Á képző szófajalkotó szerepén az új szó létrehozásában azt a módosu
lást (vagy nem módosulást, hanem megőrzést) értjük, amely az alapszó és a 
származék szófaji viszonyát érinti. Eszerint beszélhetünk deverbális és denomi-
nális képzésekről. E két nagy csoport között nem ritka az átcsapás, jellegzete
sen deverbális formáns is alkothat denominális származékot. Pl. z#;oMgr, édeggef, 
M % M . A nyelvjárási képzőhasználatban a szófajalkotó szerepet érintő eltérés 
főleg abban mutatkozik, hogy a nominális alapszóból kimondottan deverbális 
igeképzővel alkotott származékok száma nagyobb, mint az irodalmi nyelvben, 
több olyant is hallhatunk, amely nem általánosan ismert. Pl. &opáro0 'kopár 
földön legel, éhezik' (SzamSz.), W W o z 'habzik' (MTsz.), ê ercaéZ 'egerészget' 
(MTsz.; egyéb jelentéseit 1. uo.), ZywWoZ 'lyuggat' (NyF. L X I X , 26), cs(%a( 
'csókolgat' (MTsz.), WzgroZ 'mázol' (MTsz.), cgecaW 'szoptat' (Wichmann, 
Wörterbuch), M r M 'hirdet' (uo.), &Wof 'kínoz' (NyF. X X X I V , 39), gzerf^ 
'szerteszét barangol' (NyF. X L , 66). 

Ugyancsak az igeképzés szófaji természetéből fakadó nyelvjárási sajá
tosság az olyan származék is, amelynek alapszavából (pl. ragos főnév) az iro
dalmi nyelv normái szerint nem szokás igét alkotni. Pl. /e;6á?z , fejbe ver' (MTsz.). 
És itt kell megemlítenünk mint nyelvjárási sajátosságokat azokat a származé
kokat is, amelyekben az a feltűnő, hogy az irodalmi nyelv vagy más nyelvjárás 
képzett melléknévi alapszava helyett főnévit találunk: eZWrgW 'elgennyese
dik . . .' (OrmSz.; vö. elmérgesedik), MpfxW 'laposodik . . .' (SzamSz.), 7%#fHr-
g W 'megkérgesedik' (MTsz.), mZdgW*& 'világosodik' (MTsz.). 

&) Á képző jelentésén azt a jelentésmódosító szerepet értjük, amelyet az 
alapszóhoz járulva betölt. Ez a jelentésmódosítás pontosabb, gazdagabb tar
talmú, és a képző szerepéről többet mond, mint a képző szófajalkotó vagy még 
inkább új szót létrehozó szerepe. Igazolja ezt az is, hogy a képző általános 
funkcióját, az új szó alkotását az alapszó csak nagy általánosságban, mint 
nélkülözhetetlen alap határozza meg, szófajalkotó szerepe már az alapszó 
szófajiságától is függ, jelentésmódosító szerepét azonban az alapszó értelme is 
megszabja (vö. ZsiBAi: M N y . LI, 1—11), ez pedig a szófajiságnál sokkal gazda
gabb tartalmú. 

Az igeképzők alapvető jelentésében nyelvjárási különbséget nem észlel
hetünk. Nincs nyelvjárási eltérés olyan értelemben, hogy egyik képző sem 
fejlesztett ki olyan jelentést, amely a szóban* forgó képző csoportjának (pl. 
gyakorító, műveltető, denominális) ne volna sajátja. E határon belül azonban 
lehetséges nyelvjárási eltérés, egy képzőnek lehet olyan jelentésű származéka, 
amely nem mindegyik tájnyelvi egységben ismert. Ennek a lehetőségnek oka 
abban rejlik, hogy egyik-másik formáns a képzők élénkebb, kötetlenebb for
galma következtében olyan szavakhoz is járul, amelyekből az irodalmi nyelv
ben vagy más nyelvjárásban a kérdéses formánssal nem keletkezik származék. 
Minthogy a képző jelentését az alapszó értelme is meghatározza, érthető, hogy-
az olyan jelentést sugároz, amelyet nyelvjárási sajátságként kell elkönyvel
nünk. Pl. a denominális -<M 'valamit tesz', az -W 'valamiként viselkedik' jelentése 
feltűnő eltérés; WütddfÁ; 'csónakázik' (NyF. X X , 16), meaferW 'mesterkedik' 
(MTsz., kontamináció). 

Az eltérő jelentés archaizmus is lehet. A denominális -AxxfzA; képzős szár
mazékok 'valamivé válik' jelentése például megőrzött régiség, minthogy a 
mai irodalmi nyelvben és a nyelvjárások egy részében már ismeretlen: éW&e-
dü&'éhessé válik . . .'(SzegSz.),e^?MzazÁW^'rossz, illetlenlesz' (NyF. X X X I V , 
88), m % # * W % y W i & 'hitvánnyá lesz' (NyF. XLVIII, 23). 
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Mint némileg problematikus eseteket kell megemlítenünk azokat az 
igéket, amelyekben a jelentésmódosulás magában a származékban mehetett 
végbe, s éppen ezért a képző jelentésével közvetlenül nem függ össze. Ilyen az a 
származék-ige, amelynek jelentésköre megszűkült, specializálódott: %e#ezgre( 
'csúf névvel illet. . .' (SzamSz.), ew% 'szokott enni' (Nyr. XXII, 216); vagy 
pedig még őrzi az eredetibb, konkrétabb, rendszerint gyakorító vagy műveltető 
jelentést, amely az irodalmi nyelvben és más nyelvjárásban teljesen elvonttá 
lett: W e M 'érintget' (NyF. X X V I , 28; SzamSz; SzegSz.), / < % W 'folyat, 
folyni hagy' (MTsz.), Wea&(f%& 'keresgél. . .' (SzamSz.). Azért mondhatjuk 
ezeket az igéket problematikusnak, mert bennük a jelentésváltozást nem a 
képző váltotta ki. Megemlítésük talán mégsem fölösleges, hiszen számolnunk 
kell azzal, hogy ilyen igékből vonva el a kérdéses képzőt, esetleg más alapszóhoz 
járulva, képes lesz az új jelentést sugározni. Éppen azért a nyelvjárási képzők 
jelentésmódosító szerepének tanulmányozása során tanácsos számba venni az 
ilyen természetű eseteket is. 

3. A legtöbb és legérdekesebb eltérést a képzők forgalmában találjuk. 
Ennek a szempontnak az érvényesítése biztosítja azt, hogy egy nyelvjárás 
igeképzésének legpezsgőbb oldalát láthassuk. A képzők forgalmának két fő 
megnyilvánulási formája: a képzők megterheltsége és a párhuzamos származé
kok felhasználási foka. 

&J Valamely képző megterheltsége az irodalmi nyelvhez viszonyítva lehet 
nagyobb, kisebb vagy azonos fokú. 

Egy képző nagyobb fokú megterheltségéről akkor beszélünk, ha több
kevesebb olyan származéka is van, amely az irodalmi nyelvben ismeretlen. PL 
néhány palóc nyelvjárásban az irodalmi nyelvinél több származékban lép fel 
az -áZ, -éZ gyakorító igeképző: c&máMZ, M M Z , TwWáZ, momMZ, &%zeZ0 (KÁLMÁN: 
M N y . LI, 478). Nagyobb fokú a megterheltsége a székely nyelvjárásokban a 
mozzanatos - W képzőnek: /orr&ZW, M z W , Á#rmöZW, M ( W , %#W, txzrfyW 
(MTsz.). Az irodalmi nyelvi használathoz viszonyított nagyobb fokú megterhelt-
ség alapján egy-egy képzőről megállapíthatjuk, hogy a vizsgált nyelvjárás 
divatos, kedvelt igeképzője. Az -dZ, -éZ tehát viszonylag nagyobb népszerűség
nek örvend a palóc nyelvjárásokban, az - W pedig a székely nyelvjárásokban. 
Nagyobb a megterheltsége, divatos képző a szamosháti nyelvjárásban a gyako
rító -g%%, -<y0: á"gy0, /omaydZ, Ao^yo^dZ, Aázg%íZ, iraydZ, m%%%#óZ, W/ogrdZ (SzamSz.) 

Valamely képző kisebb fokú megterheltségéről akkor beszélhetünk, ha a 
vele alkotott irodalmi nyelvi származékok egy része a vizsgált nyelvjárásban 
nincs meg. A gyakorító -AxxZ, -AW, -&őd például a szlavóniai nyelvjárásban alig 
ismert formáns, minthogy ott kevesebb származékból mutatható ki, mint az 
irodalmi nyelvben (BABTHA: MNyj. I, 40). 

H a egy képzőnek a vizsgált nyelvjárásban nincs olyan származéka, 
amelyet az irodalmi nyelv ne ismerne, vagy nincs olyan irodalmi nyelvi szárma
zéka amely a szóban forgó nyelvjárásban ne volna járatos, akkor a képző meg
terheltsége azonos fokot mutat az irodalmi nyelvivel. 

A képzők különböző fokú megterheltségében jelentkező eltéréseknek 
többféle megnyilvánulási formája lehet. Legáltalánosabb a képzőcserének 
látszó eset Ilyen volna a fentebb tárgyaltak közül majdnem mindegyik, hiszen 
a 7%07%MZ a moWograf, a /07K#dZ a /o?%#&6 helyén áll. Valójában azonban nem 
tanácsos úgy szemlélni az ilyen igéket, hogy bennük nem az irodalmi nyelvben 
megszokott képző, hanem más, hasonló szerepű áll, mert ezzel meghamisítanék 
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a nyelvi valóságot, azt ti., hogy az irodalmi nyelvinél is élénkebb nyelvjárási 
képzőforgalom több párhuzamos származékot is életben tart (1. Nyr. L X XXIII, 
93—4). A Szamosháton például a /o?%#dZ mellett a /owxyaf is él (SzamSz.). 
Képzésmódbeli eltérést kell az ilyen esetekben látnunk: az irodalmi nyelvben is 
élő alapszó f/o%), az irodalmi nyelvben is használt képző f-gKÍ̂  olyan származé
kot alkot f/o?Kxyd^, amelyet az irodalmi nyelv nem ismer. A képzésmódbeli 
sajátosság lehet archaizmus is:. W&z^&xfáZ (MTsz.; 1. NySz.), & W 'érlel' (MNyj. 
II, 80; 1. NySz. drW c a.), /Woa 'futkos' (MTsz.; 1. NySz.). 

Nagyobb fokú megterheltsége lehet valamely képzőnek olyankor is, 
amikor a vele alkotott nyelvjárási származékot nem állíthatjuk szembe meg
felelő jelentésű és értékű irodalmi nyelvű képzett igével, minthogy vagy maga az 
alapszó ismeretlen ott, vagy pedig a származék-igének körülírás felel meg. 
Alapszavuk miatt nyelvjárási értékű származékok például a nem általános 
hangutánzó és hangfestő tájszók: bmyoZ 'nyaggat, gyötör, zaklat', moAogr 
1. 'elhalóan dörög, morajlik' (távoli zivatar) 2. 'dohog, dúl-fúl', z#örögF 'bubo-
rékoló hangot ad' (SzamSz.). Irodalmi nyelvi megfelelője nem képzett ige, 
hanem körülírás vagy igekötős ige, és éppen ezért minősítendő tájszónak: 
M z W (MTsz.) 'egyet húz, meghúz, hirtelen meghúz'. Kétségtelen, hogy az 
ilyen esetek is a vizsgált képző nagyobb megterheltségi fokáról tanúskodnak. 

&) A képző megterheltsége mellett szükségesnek látszik tekintetbe venni 
a párhuzamos származékok felhasználási fokát is. Meg kell tehát figyelni, hogy 
egy származék (pl. caáazMZ, érM, /ow%W, &&p&W) az ugyanazon alapszóból más, 
hasonló értelmű képzővel alkotott igéhez (pl. cgá&z&oráZ, éreZ, /owxydZ, A%%2%W^ 
viszonyítva gyakrabban vagy ritkábban használatos-e. A párhuzamos szárma
zékok szociális értéke ugyanis rendszerint nem egyforma. Egyfelől lehetnek 
ritkán és kevés embertől használt, másfelől meg közismert, gyakran hallható 
igei származékok. De a mindenkitől ismert származékok felhasználási fokában 
is lehet különbség. 

E szempont valószerűségét az átvizsgált nyelvjárási anyagból vett pél
dával nem tudom igazolni. Nem találhatni ugyanis olyan párhuzamos származé
kokat, amelyeket felhasználási fokuk szerint értékelnek. A magam kalotaszegi 
gyűjtő munkája során azonban módomban volt megfigyelni, hogy ott a -&od 
(pl. csipked, kapkod) és -<foa (pl. csipdes, kapdos) képzős származékok közül a 
-&w-sal alkotott igéket gyakrabban használják. 

A párhuzamos származékok felhasználási fokának megfigyeléséből érté
kes következtetéseket lehet levonni. Az előbb említett kalotaszegi tapasztalat 
alapján, és annak ismeretében, hogy a -Axxf fiatal képző (SziLY: M N y . VIII, 
328), az arehaikusabb nyelvjárásokban alig szerepel néhány származékban 
(1. pl. BABTHA: MNyj. I, 40), arra gondolhatunk, hogy Kalotaszegen valószínű
leg éppen az irodalmi nyelv hatására, most van elterjedőben. Már ugyanannyi 
származékban szerepel, mint a -&*g, csak éppen nem annyira közkedveltek a 
vele alkotott igék, mint a -doa képzősök. Megtörténhetik, hogy idővel elérik 
versenytársuk forgalmát, esetleg felül is múlják, hacsak nem történik jelentés
megoszlás vagy valamilyen stiláris értékű elkülönülés. Ez esetben ugyanis már 
nem azonos értékű származékként állanak egymással szemben. 

E fontos vizsgálódási szempontról szólva, nem mulaszthatjuk el megje
gyezni, hogy érvényesítése igen sok nehézségbe ütközik. A képzők természete, 
a kötetlen képzőhasználat, az igeképzős adatoknak kérdező módszerrel való 
gyűjtése (e módszer nehézségei) sokszor nem engedi meg, hogy egy származék
szó felhasználási fokát közelebbről meg lehessen állapítani. Fogódzó lehet 
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esetleg — és ez némileg csökkentheti a nehézséget — annak megfigyelése, 
hogy a párhuzamos származékok közül melyik milyen mértékben használatos 
továbbképzésre. Az, amelyikből több új igét vagy névszót alkotnak, feltehető
leg nagyobb népszerűségnek örvend. H a tehát van (és több van) caafxWW, 
caa/xfoad, cgap&)Ma, de nincs (vagy kevesebb van) ca&p&odW, GaapJkô d, caap&o-
(Mg, akkor a caapdoa divatosabb lehet, mint a ca%p&o& 

4. A képzők termékenységében szintén tapasztalható nyelvjárási eltérés. 
E nyelvjárási sajátosság lényege az, hogy az irodalmi nyelv valamely impro
duktív, új származék alkotására nem alkalmas képzője egy-egy nyelvjárásban 
termékeny (produktív) lehet.* Pl. a reflexív -W a háromszéki nyelvjárásban 
termékeny; új igéket lehet vele létrehozni: Mz%Z 'húzódik' (MTsz.); ,,A falu 
körül hegyek ÁMz%Zwi&"; ,,A legyek & é M W % a & a szobába" (Sepsiszentgyörgy 
környéki tájszók, saját gyűjtésemből); 1. még/o?W 'fonódik', ?%oW 'mosódik', 
&%%% 'tépődik', odfW 'vájódik' (MTsz.). 

Az ilyen sajátosságot a képzők története szempontjából rendszerint úgy 
értelmezhetjük, hogy valamelyik képző a közhasználatban már improduktívvá 
lett, egy nyelvjárásban azonban megmaradt továbbra is produktívnak (vö. 
Kőaösi: Nyr. XI, 17). 

Egy nyelvjárás képzőinek produktív vagy improduktív voltát meg
lehetősen nehéz meghatározni. Nehéz, mert az irodalmi nyelv, képzőinek 
ilyen természetű, ilyen szempontú minősítése sem történt még meg teljes 
mértékben és kielégítő módon, és a vizsgálódás szempontjai is csak részben 
ismertek (1. BuDENz: Nyr. I, 7—8; KŐEösi: Nyr. XI, 16—T; BuzsiczKY: 
Nyr. L X X X I I , 200—8). Útmutatás és összehasonlító alap tehát csak részben 
áll a kutató rendelkezésére. 

A nyelvjárási igeképzők termékeny voltának meghatározásában a követ
kező általános szempontokat vehetjük figyelembe: termékeny formáns az a 
képző, amely új szót alkot. Rendszerint azonban az új szó alkotásának lehető
ségei nem korlátlanok. Tapasztalhatjuk ugyanis, hogy az alapszó értelme vagy 
esetleg hangalakja bizonyos képzők illeszkedését nem engedi meg, illetőleg 
csak bizonyos hangalakú és értelmű származékok létrehozására nyújt lehető
séget. A képzők termékenysége tehát korlátozott; mindegyik formáns esetében 
pontosan meg kell nevezni azokat a lehetőségeket, amelyekben produktívnak 
mutatkozik.10 Megállapítható például, hogy a gyakorító -<f csak hangutánzó 
és hangfestő igék alkotásában termékeny (pl. &xf, &&<%%?, W % % ) , a -&xyá2 
csak egytagú és duratív értelmű szavakból alkot származékot fáZZ&wfáZ, 
meW#70, #&&#dZ), a gyakorító -z termékenysége szinte abban merül ki, hogy 
a -Z és -d végű, illetőleg képzőjű szavakhoz csatlakozik ^»á%oz, tőfőz, őmfőz, 
a&úw&xz, marWoz, gza&aáoz,), a denominális -&od csak 'valamiként viselkedik' 
jelentésű igék alkotásában termékeny fMfor&(%ft&, (%/ere&&&W2&, &W?M/&Oű^&). 
E képzési típusok pontos, részletes leírása mind az irodalmi nyelvi, mind pedig 
a nyelvjárási igeképzőrendszer tanulmányozása során elengedhetetlen feladat. 

Ugyanazon formáns produktív vagy improduktív képzési típusai az 
irodalmi nyelvben vagy valamelyik nyelvjárásban nem mindig azonosak, 

' Egyetértésben az újabb idevágó irodalom (EnzsiczKV: Nyr. LXXXII, 200—1; E. E. MaümHCKaa, 
BeHrepcKHM m w K n, Ax. Hayx CCCP. MoCKBa, 1959, 19—20) műszóhasználatával, 6M képző helyett f w W & # w 
fpnxfuM&U.dwMdf helyett fwm krmábgmy C&MprodwWoJ képzőről beszélek, fenntartva az 0d megnevezést a felis
merhető, az «&MMiBof pedig a fel nem ismerhető képző megnevezésére. 

" A szovjet leíró nyelvtanokban általános azoknak a képzési típusoknak a bemutatása, amelyekben a pro
duktivitás megnyilvánul. L. pl. CospeMeHHWH pyccKHA ma&iK. Mop^oJionm. MocxoBCK. y m m . 1952. Pe%. B. B. 
BHHorpaaoB, 51—2 i. m. 19—20 és az egész szóképzést tárgyaló részt, 21—146, 
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ebből az eltérésből nyelvjárási sajátosság fakadhat. Pl. a denominális -Z 
'valamilyennek tart' jelentésben (pl. &et#WZ, roaaWZ, a o W ^ az irodalmi 
nyelvben improduktív (MAJTYINSZKAJA, Veng. Jaz. 123), az apátfalvi nyelv
járásban ellenben termékenynek tartható: a&w?ao%yoZZ, apróZZ, AamaroZZ, öregeZZ, 
^am%yoZZ (TAKÁcs LAJOS, Az apátfalvi nyelvjárás. Makó, 1926. 28). 

A képzők termékenysége összefügg forgalmukkal, nfegterheltségükkel. 
Erre az összefüggésre mint a képzők produktív vagy improduktív voltának 
minősítését megkönnyítő szempontra kellő figyelmet kell fordítani. Ennek 
alapján elmondhatjuk, hogy ha az irodalmi nyelv valamelyik termékeny 
képzője a vizsgált nyelvjárásban az irodalmi nyelvivel azonos megterheltségét 
mutat, akkor a kérdéses formánst produktívnak nyilváníthatjuk. Ugyanúgy, 
ha az irodalmi nyelv egy nem termékeny képzőjének megterheltsége a köz
nyelvinél nagyobb fokú, akkor lehetséges, hogy produktivitása is van. A leg
vitathatóbb kérdés e tekintetben a következő: hány, az irodalmi nyelvben 
ismeretlen származék szükséges ahhoz, hogy egy képzőt az irodalmi nyelvinél 
nagyobb fokú megterheltség alapján megnyugtató módon termékenynek 
lehessen nyilvánítani. Az irodalmi nyelv termékeny képzőire (gyakorító -#, 
-<yo(/ mozzanatos -%; műveltető -af, - W ; visszaható (kZ; denominális -z, -»Z, 
-%Z, -<%Z, -7%xZ) gondolva, sok és széles körben ismert származékot kell ehhez 
megkövetelnünk. Mégis két ok miatt a származékok számát nem feltétlenül 
kell perdöntő értékűnek tartanunk. 

a) A termékenység korlátozottsága (1. fentebb) némely képző esetében 
nem engedi meg nagyobb számú ige létrehozását. H a a megszabott határon 
belül nincs lehetőség arra, hogy — mondjuk — tíz-húsz igénél többet alkosson, 
akkor talán két-három új, másutt ismeretlen származék is hirdetője lehet 
produktivitásának. A származékok száma tehát nem annyira abszolút érték
ben, mint inkább a meglevő képzett igékhez mért viszonylagosságban sejteti 
azt, hogy képzőjüknek van új szót alkotó ereje. Pl. a szamosháti nyelvjárásban 
a SzamSz. tanúsága szerint 18 -űfoa képzős ige él. Ehhez viszonyítva a -(Zog-nak 
az irodalmi nyelvben nem ismert négy származékát, a %yeMea, 7M/%Z#ZZ&m&, 
<%Zőg, &Wea igét elegendőnek tarthatjuk annak igazolására, hogy a -&)& 
a Szamosháton produktív képző lehet. 

&) Megtörténhetik, hogy valamely improduktív képző egy adott pilla
natban produktívnak bizonyul, hosszabb szünet után új igét alkot. Valóban, 
amíg egy formáns élő, felismerhető, világosan értelmezhető, a nyelvérzék 
számára nyilvánvaló képző volta, addig megvan a lehetőség arra, hogy alka
lomszerűen új származékban lépjen fel.n Ez az alkalomszerű produktivitás 
az irodalmi nyelvben sem elképzelhetetlen, a nyelvjárások színes, élénk, 
kötetlen képzőhasználatában még több lehetőség kínálkozik rá. Erre volna 
példa a szlavóniai megwZoyZoa, amely a gyakorító -a produktív szerepéről tesz 
vallomást (MNyj. I, 37). Éppen ezért helyesnek találjuk azt a nézetet, hogy 
termékeny lehet egy képző, ,,ha nem állandó velejárója ugyanannak a szónak, 
hanem — bár csak elvétve is — újabb és újabb szavakhoz kapcsolódhat" 
(BABTHA UO.). 

Mindezt azért kellett részleteznünk, hogy lássák: a származékok száma 
valamely képző termékenységének minősítésében nem lehet perdöntő jelentő
ségű. N e m lényeges ez azért sem, mert a származékok száma, beleértve az 
irodalmi nyelvben nem élő igéket is, nem feltétlenül tanúskodik produktivi-

ii Erre a lehetőségre TAMis Lajosnak disszertációm vitájára küldött levélbeli megjegyzése hívta fel figyelmemet. 
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tásról. A SzamSz. tekintélyes számú gyakorító -Z képzős igéi^ nem bizonyítják 
az -Z termékeny voltát, hanem csak arról világosítanak fel, hogy képzőjük 
az irodalmi nyelvinél több származékban maradt fent kövületként. 

Az eltérő, nem közismert származékok száma, a képző nagyobb fokú 
megterheltsége tehát kiinduló pont lehet a produktivitás megítélésében, de 
önmagában nem bizonyíték. Az ilyen célú vizsgálódás számára van néhány 
más természetű követelmény és szempont, amelyekkel feltétlenül élnünk kell, 
ha a kérdéses képzőt néhány, az irodalmi nyelvben ismeretlen származék 
alapján minősíteni akarjuk. Ezek a következők: az ilyen származékok alap
szava csakis élő, önállóan előforduló szó lehet (nem számítva természetesen 
a hangutánzó és hangfestő igéket), pl. mazgyef (SzamSz.), de Mm^dZZ 'támogat' 
(uo.; SzÉPE: M N y . LII, 364); a képző jelentésének világosan felismerhetőnek 
kell lennie, pl. AxwzdWtA; 'kaszáltatik': ,,Mikor &&&2dZ&M: a sarjú?" (SzamSz.), 
de ZeW 'les', csak ebben a szólásban ,,Orsót k W (uo.); a régi, az irodalmi 
nyelvben már elavult származékot, amely éppen archaikus jellege miatt szo
katlan, a vizsgálatból ki kell rekeszteni, pl. wgros 'ugrál' (MTsz.; 1. NySz.); 
az erős expresszivitása képzett ige, amelynek stiláris értéke éppen képzés
módjából fakad, feltehetőleg új származék, pl. AWca&dZ 'gyakran hí...': 
,,Sose A W c a M M , látod, hogy nem jön" (SzamSz.). 

A képzők termékenységében mutatkozó nyelvjárási sajátosságok fel
tárásában a kellőképpen kikristályosított szempontok hiánya fokozott óva
tosságra figyelmeztet, a produktivitás természetének nem szilárd volta szintén 
arra int, hogy nagyon körültekintően kell eljárnunk. 

5. Érdekes és számottevő fontosságú nyelvjárási sajátosságokat talál
hatunk egy nyelvjárás igeképző-állományában mint rendszerben. Ezeket úgy 
fedhetjük fel, ha egybevetjük a vizsgált nyelvjárás igeképzőrendszerét az 
irodalmi nyelvével vagy más nyelvjárásokéval. Az egybevetés alapján fel
színre kerülnek a két nyelvváltozat igeképző-állományában jelentkező eltéré
sek, nevezetesen az, hogy 1. melyek az irodalmi nyelvben vagy más tájnyelvi 
egységben ismeretlen igeképzők és 2. melyek a nyelvjárásból hiányzó igeképzők. 

aj Az irodalmi nyelvben ismeretlen, kizárólagosan nyelvjárási értékű 
igeképző rendszerint a vizsgált nyelvjárás nyelvi különfejlődésének az ered
ménye. Ilyen például a nagyszalontai gyakorító -Á%w, -&ea, -Ms, pl. &ap&og, 
ZdpW, A;őp&ö8 (SÁMSON: M N y . X L , 98—100); a székelyföldi -&#&(, -&#ef, 
pl. *ZZogW 'iszogat', WZe^eZ 'veszeget. . .' (MTsz.); a Kalotaszegen és a vele 
szomszédos nyelvjárások több pontján feljegyzett -<fdz, -#&, m/*Z(%%(W& 'nyilall-
doz', ( W % & » & 'törölközik' (1. M N y . LIV, 145—6). Ez utóbbi képzőt igazoló 
eddig előkerült legrégibb adatunk W c W g % % W & 'sich klammern' :Gvad: Hist. 
52: ,,Karjaival lábaira &(#go&f&fzo#" (NySz.) szintén nyelvjárási értékűnek 
ítélhető, mint nyelvjárási elem szerepel Gvadányi idézett munkájában.** 

Az itt bemutatott három tájnyelvi igeképző mellett jó néhány adat 
alapján m a még csak inkább sejtjük, mint tudjuk, hogy igen-igen nagy lehet 
a száma a csak egy vagy több nyelvjárásban élő igeképzőknek. Tájékoztatásul 
hadd említsek meg a -̂  gyakorító formánssal mint előtaggal összetett képző-

" Körülbelül ISO származéka van, ezek között több világos képzésű, pl. cmfpúf 'csapkod', A<mzd 'hímez', 
m w & f W 'durchwaten', nagy része azonban az irodalmi nyelvben ismeretlen hangutánzó és hangfestő ige, pl. W W 
'zilál, szétszór, fölráz', c*o(# 'riadtan kotkodácsol...', &ea% 1. 'űzekedik, petélődík' 2. 'ugrándozik ...' 

" Köztudomású ugyanis, hogy Gvadányi mintegy három évet töltött Szatmár vidékén. N e m meglepő tehát, 
hogy e vidék nyelvjárása ilyen vonatkozásban is hatással volt rá. Huzamosabb ideig élt ezenkívül olyan helyeken is, 
amelyek az északkeleti nyelvjárásterülethez tartoznak, vagyis mind olyan vidékeken, amelyek m a is ismerik a -#& 
igeképzőt (1. PINTÉR JENŐ Magyar Irodalomtörténete. Bp., 1931. IV, 412). 
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bokrok közül néhányat: -<ydz, pl. m e ^ w ^ d z 'meglyukaszt' (székelyföldi 
tájszó, Zsemlyéi János gyűjtéséből); -(/wdZ, pl. m r ^ W Z '. . . sírogat' (MTsz.; 
vö. M'r^ 'ordít'); -p&Z, pl. tere^&Zzt 'per útján követel' (NyF. XVII, 40); 
-f/á-gz, pl. Tigogfŷ rgz 'nevetgél' (8zegSz.; 1. még NyF. XVI, 15); -^#dZ pl. Wzgr^Z 
'mázolgat' (MTsz.). Az ilyen és ehhez hasonló jellegű formánsok számbavétele, 
alakulásmódjuk leírása egyik legsürgetőbb feladat. 

A kizárólagosan nyelvjárási igeképző lehet arohaizmus is. Az irodalmi 
nyelvben m a már teljesen szokatlan és ismeretlen gyakorító -&)& a szlavóniai 
nyelvjárásban még kimutatható egy m a is élő származékból: ?M/om&)& (MNyj. 
I, 39; 1. NySz.). Megőrzött régiségnek tekinthetjük a denominális - W képzőt 
is, m e ^ r W 'vért ereszt valakin' (MTsz.; 1. NySz.). 

5j Olyan esetről is tudunk, hogy az irodalmi nyelv valamelyik képzője 
egy nyelvjárásban nincs meg, hiányzó formáns. A SzamSz. vallomása szerint 
például a gyakorító -A%xf, -&a#, -%%%Z képző a szóban forgó nyelvjárásban 
teljesen ismeretlen (legalábbis a szótár készítésének évtizedeiben nem élt), 
egy származéka sem szerepel a szótárban. A Dunántúl nyugati nyelvjárásaiban 
pedig a másutt közismert gyakorító -&w, -dea, -dös származékai hiányoznak 
(SÁMSON: M N y . X X X V I I , 319—20). 

* 

A felsorolt igeképzésbeh sajátosságok mint vizsgálódási szempontok, 
természetesen, további gazdagításra várnak. Felhasználásuk még inkább 
hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább érlelődjenek. Kikristályosításuk nagy
mértékben függ attól is, hogy a történeti, de még inkább a leíró nyelvtanok 
mennyire bővítik igeképzésről szóló ismereteinket, és hogy a még megoldásra 
váró feladatok közül mennyit old meg a képzők diakronikus és szinkronikus 
vizsgálata. 

SZABÓ ZOLTÁX 

Concerning the criteria of studying the Yerbal suffixes of the Hungárián dialects 

One of the most important task of the Hungárián dialectology, that suffers no 
delay, is the widening of the study of morphological phenomena. The accomplishment 
of snch a task requires first of all the elaboration of the criteria that is necessary for the 
study of the lingnistic fact in qnestion. That was the problem I had to grapple with in 
m y work ,,The system of verbal suffixes of the Kalotaszeg dialect". The present essay, 
which constitutes one of the chapters of this work, deals with the following problem: 
what are the characteristics of the verbal suffixes in the Hungárián dialects? 

Snmmarising the cases which were observed during the preliminary research, 
it may be ascertained, that differences in the use of verbal suffixes may be found in the 
following aspects of the suffixes: 1. phonetic structure, 2. fnnction, 3. cireulation, 4. pro-
ductivity, 6. system of suffixes: existence of suffixes which are not customary in the 
standard language, absence of suffixes which are used in the standard language. 

Z. 8ZABÓ 
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