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ÖSSZEHASONLÍTÓ LATIN SZÓNYOMOZiS. 

Midőn a görögök a szóképzést etymologiának (érvfioloyía) 
elnevezték, azzal valószinüleg azt akarták kijelenteni, hogy a nyelv
ben bármely szót csak akkor érthetünk meg igazán, ha azon 
alka'részeket, melyekből össze van téve, fölismerhetnünk sike
rült. Csak ez az ervpo* a valódi, igaz', s csak ennek fölismerése 
után lehet a megértés tökéletes. Ezen szempontból kiindulva állí
tani lehet, hogy a nyelvészetnek leginkább ezen része felel meg az 
emberi ész azon veleszületett hajlamának, mely szerint a külvilág 
összes tüneményeiről kifürkészés által nem csak felületes tájéko
zást, hanem azoknak létrejöveteléről is határozott tudomást akar 
magának szerezni. Ezen törekvés nem egyéb, mint tágasb érte
lemben vett philosophia, azaz tudni és érteni akarás. Milyen sze
reppel bír az etymologia a nyelvészetben, azt nem szükséges fejte
getnünk, megmondja azt maga a név. Az etymologia a nyelvtudo
mány alapja, mivel mindazon nyelvtudományi és történeti eredmé
nyek, melyeket az újabb nyelvtudomány kivívott, egyedül etymo-
logiai kutatások útján jöttek létre. E szerint a nyelvtudomány leg
fontosabb, de egyszersmind legnehezebb része az etymologia ; nincs 
tudomány, mely a tudásvágyat annyira ingerelné, mint épen a szó
képzéstan. Nem is lehet másképen, mert mi lehetne az emberre 
nézve nagyobb dicsőség, mint ha kifürkészhetné azon nyelvnek, 
melyet beszéli, eredetét. Első keletkezése, tulajdouképeni eredete 
annak, mi előttünk kifejlődve egész terjedelmében fekszik, annyira 
közelről érdekel bennünket, hogy annak fejtegetésével, magya-
rázgatásával kisebb-nagyobb mértékben csaknem mindnyájan fog
lalatoskodunk. Ezen eredet azonban előttünk rejtve van, s bárhol 
kezdjük meg, kutatásukkal csak egy bizonyos pontig hatolhatunk 
be a nyelvbe. Ezen behatolás is jórészben csak hypothesiseken alap. 
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szik, melyek a nyomozót csaknem észrevétlenül ragadják légből 
kapott következtetésekre. A mi Heraclitus, Pythagoras követői és 
Platótól kezdve a legújabb időkig a szóképzés tanban napvilágra 
jött, az mind hypothesiseken alapszik, mely alapon azután minél 
éretlenebb volt a tudomány, annál nagyobb tévedések és alapta
lanságok jöttek létre. Tanulságosak, de egyszersmind intő példákul 
is szolgálhatnak a szóképzésben szón szabályok, melyeket Lersch 
a régi etymologusok műveiből összeállítva közöl. Ezek szerint csak
nem minden hang átmehet a másikba, p. o. # átmegy ?r-be, X át
megy ;r-be, fi pedig x-ba stb. Hogy azután a sok alaptalan tanítás 
között itt-ott alapos szabály is előfordul, az inkább a véletlennek 
mint az öntudatos következtetésnek tulajdonítható. Az „Etymologi-
cum Magnum" következő szabályát például ovdénoxt to i tig a toinitai 
az újabb szónyomozás is helyesli. Ezen etymologizáláson még az 
újabb korú Scaliger „De causis linguae latináé" czímü müve sem 
javított, sőt némely latin szavak görögből való származtatásában 
még vakmerőbben járt el mint a régiek, p. o. pulcher, ebből: TIOXV%SQ, 
ordoy ebből: OQOV őm stb. 

Mi módon jártak még a XVII. században is latin és görög sza
vak Összehasonlításában, arról tanúskodik Vossius „Etymologicum 
linguae latináé" czímü munkája elején álló „tractatus de litterarum 
permutatione"} mely szerint n átmehet s-be (similis a fiifirjXóg), r át
mehet s-be (nXéov plus), r átmehet g-he (seges a serendo), t átmehet 
v-he (vello a ríXXco) stb. Ily szónyomozás folytán legkevésbbé sem 
lehet csodálkoznunk azon, hogy az „Etymologicum linguae Graecae-
hez" adott „Index etymologicus praecipuarum vocum latinarum-uha,n 
a latin nyelv „dialectus linguae Graecae-Unek neveztetik. A régi 
etymologia következő két nézet között ingadozott: mi módon fej
lődtek ki a teljesebb alakok az egyszerűbb és rövidebbekből, vagy 
megfordítva, mi módon csonkultak, koptak el a rövidebb alakok a 
régibb, hosszabb, teljesebb alakokból. Az összehasonlító nyelvészet, 
melynek jutott osztályrészül e téren szilárdabb álláspontot elfoglal
hatni, az utóbbi nézetet vallja. Ha pl. tudjuk, hogy a szanszkrit
ban ezen gyök: vas} a latinban: ves (ves-ti-s), a gótban: vas (ga-vas-
jan) annyit tesz mint „ruházni", akkor mindegy az, ha egyik nyel
vész azt állítja, hogy a szóban levő alak a görög é (tp-vvfxi) gyökből 
fejlődött ki, a másik pedig az ellenkezőt tanítja, hogy t. i. a diganv 
mának eredetét a görög szavak kezdőbetűi affectioján ak, hova a 
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digamma tetszés szerint gondolható, vagy pedig az eredeti állapot 
maradványának kelljen tartani. A fő dolog az, hogy vas a legrégibb 
három nyelvben mutatkozó történetileg ránk maradt alak, s mely
ből a kritika a kiindulást határozottan követeli. Nem tagadhatni 
azonban, hogy az összehasonlító nyelvész is, behatóbb kutatás útján, 
oly korra mehet vissza, melyben magok a gyökök is sajátságos 
fejlődésen mentek át. Ezen sajátságos tovább képződést nem te
kintve, ki lehet mondani, hogy a szavak csak a nyelvanyaghoz a 
szóalakok elemeinek, azaz a ragok, képzők és az ezekkel együttjáró 
hangtani váltakozásoknak hozzájárulása által növekedhetnek. Min
den más hangváltozás a nyelvtörténelem alaptörvényei szerint tör
ténik ; mi azonban korántsem a nyelv kihalásáról, hanem csak 
annak elfajulásáról tanuskodhatik. Ebből kitűnik, mily fontos a 
tőalakok tudása a szónyomozásban; e nélkül lehet ugyan az egyes 
szókat darabokra vagdalni, de észszerűen egyes alkatrészeikre 
felbontani teljes lehetetlenség. Ezen tőalakok tudása pedig csak 
azóta vált lehetségessé, mióta a szanszkrit nyelvvel megismerked
tek, melyben a tőalak-rendszer legtisztábban van kifejlődve és 
fenntartva. Eleinte a szónyomozók a szanszkrit nyelvben talált 
megbecsülhetetlen kincsen való túlságos örömükben ezen nyelv
nek a szónyomozásban túlsúlyt tulajdonítottak ugyan, de azt még 
sem állította egy szaktudós sem, hogy ez a több indogermán nyelv
nek anyanyelve volna. A szanszkrit épen olyan testvére a több 
rokon nyelveknek, mint azok neki, s ha ő több testvéreinek sok 
ideig világító fáklyául szolgált, most már ő reá is világító fény 
sugárzik vissza a több nyelvekből. A szanszkritot tehát nem lehet, 
szabályainak minden teljessége, finomsága, alakjainak minden ré
gisége mellett sem, jogosan a több testvér-nyelvek szülő anyjának 
nevezni; s ezt — a mint mondók — elvileg minden összehasonlító 
nyelvész elismeri, az összehasonlítás eszközlésében azonban sokan 
megfeledkeznek róla, s azt vitatják, hogy az indogermán nyelvek
ben nem csak a gyökök, hanem még a gyökökből eredő szók kü
lönféle képzö-elemei is azonosak. Mely eljárás különösen a latin 
nyelvre nézve nagyon merész, mivel szerinte oly hangváltozásokat 
kell az összehasonlító nyelvésznek fölvenni, melyek a latin nyelv
ben egészen idegenek, s csak a szanszkrit és görög nyelvben bír
hatnak jogosultsággal, így pl. c, önhangzók közt kieshetik, c átme
het í-be, d a szó belsejében önhangzók közt í-vé lehet, t a szó kez-
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eletén s belsejében d-vé lehet, p pedig/, b és m-mé; továbbá m át
m e h e t / é s b-he, a szó belsejében önhangzók közt n-be, az n ismét 
m és l-be. Épen így állítják, hogy s gyakran az euphonia végett 
csúszott be, hogy azután s átváltozhatik c-vé, j pedig c és d-\é, sőt 
hogy v helyett c, gv, b, p) f, m, r, l is állhat. Ha tehát már a gyökök
ben az ily hangváltozások lehetségesek, miért ne lehetne az ilyen 
hangtani szabályokat a képzőkre is átvinni, mely szerint például a 
szanszkrit ant képzővel a latinban következő alakok azonosak : 
ont, ebben : fons; unt, ebben: eunt; ent, ebben: torrens; ent-o} eb
ben : argentvm ; et, ebben : teres ; it, ebben: dives ; t, ebben: damnas; 
vd, ebben : pecus; ud-o, ebben: pecuda; id-o, ebben : algidus ; und-o, 
ebben : dicundus ; end-o, ebben: ferendus ; on, ebben: ordo ; en, eb
ben : pecten ; in-a, ebben : reg-ina ; in, ebben: iecinoris ; n, ebben : 
pignus; os, ebben: honos; os, ebben: opos; vs, ebben: opus; es, 
ebben: honés-tus; es, ebben: sceles-tus; is, ebben : cinis; őr, ebben: 
dolor ; ör, ebben : cteqvor ; vr} ebben: robur, er, ebben : uber; er-o, 
ebben : umerus; ul-o, ebben: oculus ; de, ebben: edax; 6c, ebben : 
velox ; ac-o, ebben : meracus ; űc-o, ebben : caducvs / u, ebben : genu ; 
o, ebben: modus; e, ebben : sedes; i, ebben: auris. Ezen tanítás 
szerint továbbá a szanszkrit vant képzőből következő alakok fej
lődhettek ki a latin nyelvben: nt-o, ebben: verutum; it, ebben: 
tudes • ven, ebben: sanguen-; in, ebben: itineris; in-o, ebben : sobri-
nus; n-o, ebben : magnus; vis, ebben: pulvis ; ons-o, ebben :formon-
sus; os-o, ebben: generosus ; us, ebben : Tellus; is, ebben : priscus; s-a, 
ebben: noxa ; ver, ebben: pulver ; itr, ebben : Telluris ; vo, ebben : 
conspicuvs ; vi, ebben : suavis; u, ebben vem. Ezen irányt, mely egye
sítő, csoportosítónak (synkretistische Richtung) nevezhető, Benfey 
ds tanítványai, mint pl. Meyer Leo, követik ; a több összehasonlító 
nyelvészek azonban, mint Bopp, Pott, Curtius, Schleicher és Corssen, 
határozottan kárhoztatják ezen eljárást, s egészen más, amazok által 
elkülönítő, elszigetelőnek (individualisirende, isolirende Richtung) 
gúnyolt irányt követnek. E szerint az egyik iskola a syneretismus, 
a másik az individualismus mellett harezol; amannak kézi könyve 
Meyer Leo „ Vergleihende Grammatik der griechischen und lateinischen 
Sprache" czímü munkája, emennek Corssen „Kritische BeitrUge und 
Nachtrdge zur lateinischen Formenlehre." Mi eléadásunkban mindkét 
iskola tanítását éber figyelemmel fogjuk kísérni, s a mennyire kitű
zött czélunknak megfelel, mindkettőből hálás elismerés mellett vesz-
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szük át alapos tanításaik eredményét, a nélkül azonban, hogy akár 
az egyik, akár a másik által bennünket merészebb összehasonlító 
combinatiók sikamlós terére ragadni engednők. 

I. Gyök (radix.) 
A gyök, a mint Pott mondja, a nyelv eleme, eredeti anyaga. 

A gyököt szorosabban Curtius következőleg határozza meg : A 
gyök azon hangösszeg vagy hangcsoport, mely fennmarad, ha vala
mely adott szóalakból minden benne foglaltató képzőelemet eltávo
lítunk, p. o. ezen szóban: é-tí-&s-to, az « augmentum, mely a múltat 
jelöli, ti a jelenidői tő reduplicatiója vagy durativuma, to a 3. sz. sg. 
med. raga, tehát gyöknek fennmarad ös. Épen így, ha pl. ezen szókat 
^bvy-vv-ni, £tv<-i-g, í^vyó-v egymással összehasonlítjuk, közös gyökül 
£vy jön ki, melyből ama három szó könnyen származtatható, mivel 
az alaktanból vv és \n jelentését, a szóképzéstanból a ti (ÖV) és o 
képzők functióit, amaz a nominativust jelző g-val, emez az accusa-
tivust jelző r-vel s végre a két első szóban a diphthongust, mely 
v-ból fokozás útján jött létre, bebizonyíthatjuk. A gyök ezen defi-
nitióját azonban lehet, sőt szükséges is szűkebb korlátok közé szo
rítni ; mert ha pl. ezen szót i-yi-yv-e-to úgy elemezzük, mint i-ti-&s-to 
alakot, akkor gyökül yv maradna fenn, mely hangösszeg már kiejt-
hetetlen. Ilyen kiejthetetlen gyökalakokat Benfey föl is vesz; sze
rinte létezhetnek ilyen gyökalakok : yl, «Q, XV} őf} sőt mi több, ilye
nek is: 0frt, QP2 stb. Az ilyféle gyökök jogosultságát azonban a 
legtekintélyesebb nyelvészek határozottan tagadják. A gyökök tu
lajdonképen abstractiók, de ebből azért nem következik, hogy va
lósággal is meg ne volnának a nyelvben: ők csak magokban nin
csenek, ámde a tőlük származtatott szóknak élő, meglevő alapját 
képzik épen úgy, mint a gyökökből származtatott tőalakok alapjául 
szolgálnak a belőlük képzett alakoknak. E szerint gyökök az indo
germán nyelvekben csak az oly hangcsoportok lehetnek, melyek az 
indogermán ős nyelv hangtörvényei szerint kiejthetök; épen így pl. 
a latin nyelvben csak azon hangcsoportok tekinthetők gyököknek, 
melyek ezen nyelv hangtana szerint egymással megférnek. És va
lóban lehet is találni mindig oly önhangzót, mely gyökönhangzó 
lehet. A ki yv-hő]f e helyett ysv indulna ki, annak már yhog-ha,h 
hangerösbödést, tehát képzőelemet kellene fölvennie, a mi meg 
nem engedhető. Épen azon körülmény, hogy a gyök- és töalakokat 
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az árja nyelvekben nem csak első alkatrésznek, hanem minden bár
minemű továbbképzésnek alapjául, a nyelvszellemben kisebb-na
gyobb mértékben élő egységekként feltűnő jelenségeknek kell tar
tanunk, mutatja, hogy mindan egyei nyelvben külön gyökalakokat 
kell fölvennünk, melyek az úgynevezett első rendű (primitív) gyök
alakoktól különbözők. A fentebb érintett esetben a primitív árja 
gyökalak : gan, ebből fejlődik a szkr. íján, gör. ysv} lat. gen. A hol 
a görögben az önhangzó ingadoz, ott gyakran már az egyik alakot 
tovább fejlödöttnek kell vennünk, p. o. yov, ebben: yóvo-g összevetve 
ezzel: ytr. Ezen hangcsere azonban e és a-ra nem terjed ki, mely 
utóbbi gyakran csak az igeragozásban tűnik fel s épen ezért ety-
mologiai fontossággal nem bír; a hol ezentúl előfordul, ott nem 
lehet mást tenni, mint kettős gyököt venni föl, p. o. xaX, xtX; atcd, 
(TTSX; taX, TSX ; tap, rtfi stb. Épen ez történik némely mássalhangzói 
affcctióval is; ha pl. ezen szót: ŐGGS ezzel: oyofiui ugyanazon 
gyökre akarjuk visszavinni, akkor a görög előtti ok gyökre kell 
visszamennünk, mely a latin oc idu-s-ban megvan. Ha azonban az 
említett görög szó gyökéül ox-ot veszünk fel, akkor sohasem jutha
tunk őípopat-hoz, mert a torokhangnak ajakhangba való átmenete 
nem alaki fejlődés a nyelvben, mivel általa semmi sem jelöltetik, 
tehát a szóképzés semmit sem nyer vele. Szükséges tehát, hogy 
őyjoficci, oxpig szóknak gyökéül 6n-ot vegyünk fel, ezt azonban — 
mivel a nyelv első megszilárdulásában még nem ingadozott — bx-
kal kell összefüggésbe hoznunk, azaz itt is 6x. és bn kettős gyököt 
kell fölvennünk. 

A gyök kivétel nélkül egy szótagból áll; ezen szótag azon
ban állhat egy vagy több mássalhangzóból összekötve egy önhang-
zóval, még pedig úgy, hogy vagy a mássalhangzó áll elül vagy 
pedig az önhangzó, p. o. da ad, sta áll, ag hajt, üz, pa (bibo) iszik 
stb. Az is igen gyakori eset, hogy az önhangzónak előtte is utána 
is mássalhangzó áll, p. 0. tar (tero) dörzsöl, star (sterno) kiterjeszt, 
tark (torqueo) csavar stb. Ezen kivül a gyök kettőzést (reduplicatio) 
is vehet föl, p. o. su-sur (susurro) suttog, zug, i-mit utánoz (imitari 
eh. mimitari, gör. fiifieia&eci)} ti-tinn cseng(v. ö. tinnio), ti-till(titillo) 
csiklandoz stb. Ügy látszik azonban, hogy mindezen gyököknek 

• eredetileg még egyszerűbb alakjuk volt, s hogy bennük már bizo
nyos képzőelemek rejlenek, melyek a tiszta gyökkel már a nyelv 
gyermekkorában szilárdul összenőttek; lehet ugyanis, hogy pl. 
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ebben: ju-g a (/már képző,saz eredeti gyök ju (jungerc) volt; épen 
így mat eredetileg ma (metiri) lehetett. Ily tovább képzett gyökök 
leginkább úgy állhattak elé, hogy azon hangok, melyek eredetileg 
a praesens jelölésére szolgáltak, később a gyökbe magába olvadtak 
belé, p. o. man (cogitare), ebből: ma ; gan (nasci), ebből: ga ; handh 
(vincire, Ugaré), ebből: badh. Sőt eredeti kettőzések is fordulnak elé, 
p. o. ka-k (coquere), gi-g vivere). E szerint magok a gyökök is lehet
nek eredetiek vagy származottak. Az úgynevezett ige- és névmás
gyök között különbség nincs, mert azon különbség, melyet Meyer 
Leo (Vergl. Gramm. d. griech. u. lat. Sprache I. 323.1.) az úgyneve
zett névmási és igegyökökre, vagyis szerinte a rámutató (Deutewur-
zeln) és fogalmi (Begriffswurzeln) gyökökre nézve felállít, hogy 
t. i. amazok a szóló és megszólított között csak a külviszonyt jelö
lik, s épen ezért csak valami pillanatnyit, rövid tartamút jelentenek, 
emezek pedig ellentétben amazokkal, valami folytonos és tartós 
jelentéssel bírnak; ezen finom különbség ha megvan is az említett 
gyökök között, de értekezésünkben számítás alá nem eshetik; és 
pedig annyival inkább nem, mert pl. ezen gyökök : i, ka, ta, ja, 
épén úgy lehetnek ige- mint névmás gyökök: i pron. demonstrat. 
és ire ; ka pron. interrogativum és acutum esse ; ta pron, demonstrat. 
és extendere. 

II. Név- ós igetö. 
A név-és igetö még nem szó, nem mondatrész, mivel minden 

valódi szó, minden mondatalkatrész vagy verbum vagy nomen 
(a valódi interjectiók nem szók, hanem csak indulatot kifejező 
hangelemek, az adverbiumok, particulák és praepositiók pedig ere
detileg vagy casus- vagy igealakok.) A tők magokban sem nőmé
nek sem verbumok nem lehetnek, azokká csak bizonyos casus-
vagy személyragok által lehetnek. Ezen tő pl. bhar~a, ezen gyök
től : bhar, még se nem ige, se nem név; a nominativus sing. masc. 
hhara-s, az accusativus sing. bhara-m már név, s mint ilyennek 
nomen agentis functiója van; a 2. sz. sing. praes. bharasi, a 3. sz. 
sing. bhara-ti már ige. Casus- és személyragok tehát a tulajdon-
képeni szóképző elemek, ellentétben a tőképző elemekkel. A szó
képző elemek az árja nyelvekben csaknem mindnyájan névmási 
elemekre vihetők vissza, melyek ezen nyelvek Ősi életében még ön
álló gyökök voltak, p. o. bhara-s nom. sing. masc, latin feru-s, ebből : 

% 
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fer, összeolvadva ebből: bhar a sa ; bhar a gyök, mely annyit jelent 
mint ferre, a meghatározó névmási elem, mely itten a cselekvőt 
jelöli, sa pron. demonstr., mely az élő nemet (genus) a nominativus-
ban jelöli; bhara-ti = fert, ebből van összetéve; bhar -\- a -\- ti 
elavult ta, mely utóbbi nem egyéb, mint a 3. sz. névmása (v. ö. 
ezen gyököt: ta, ebben: ta-m, gör. tóv, lat. (is)-tu-m). 

III . Igék (verba.) 

A. g y ö k i g é k . 
A gyökigéknek valamint a görögben és latinban, úgy többnyire 

a több árja nyelvekben is, melyeknek gyökeik önhangzón végződ
nek, igen rövid alakjuk van. Lat. e-o megyek, gyök: i, mely gyök 
következő alakokban megvan: i-mi/s, i-ti-o-(n), i-tu-s, i-ter (it-iner-) 
stb.; gör. /, sl-pi (i /itv) 'í-trig, i-xa-\io g vakmerő; szkr. *', t-mi (pl. 
i-mas), i-ti-s menés. Lat. sto állok, gyök: sta, st-o, si-st-o állítok, 
sta-ti-m, sta-ti-o, Stá tor, sta-tu-s, stá-tu-o, sta-tu-a, sta-bu-lu-m, sta-bi-
li-s ; ara, s-arrj-v (aor.), i-aty-pi = sisto, axá-aig; szkr. sthd, ti-shihá-mi 
sto, consisto, sthi-ti-s status, stha-la-m locus, stha-vi-s szövő. Latin : 
da, da-re, da-tor, dó-s (tőalak: dóti-), dő-nu-m ; do, dí-őoo pt, őo-rr/o, 
düirriQ, 8á-g, őcö-u-g, őó-ai-g, őm-oo-v; szkr. dá, da-dá-mi, dá-td 
(tőalak: dd-tar) ad'ó, dá-na-m adás, dd-man adomány. Lat. po, 
po-tu-s, po-ti-on-, po-tor, pó-c-ulu-m, pőtare, bi-b-o ; gör, no, ni, aeol. 
nco-v-ío, nc-v-co (fut. nio\iai, aor. i-ni-ov, ni-Oi, perf. ní-na-aa i^zom, 
nó-rog, nó-fia, ncö-fia, nó-ai-g ital, nó-rrigivó, no-trjQ-io-v kehely; szkr. 
P>d, pi, pdmi, pi-bd-mi (pi-vd-mi) bibo, pd-tra-m ivóedény, pd-na-m 
ital, pi-ta-s ivott. Lat. pa, pa-sc-o, pd'vi, pas-tvm, eh . pa-sc-tum 
legeltetek, étetek, pa-bulu-m ; gör. na-o\ica, ní-na-[iai szerzek, bírok, 
ncS-vv nyáj = szkr. pdju pásztor, paiman, pdman = noi-fxrjv. Ezen 
két utóbbira nézve azonban v. ö. Curtius Grundz. d. griech. Ety-
mologie 254. 1. A latinban sajátságosak az ilyenek: linere bekenni, 
Jlére sírni, jidre fúni, crescere növekedni, nasci születni, seíre tudni. 
Ide sorozhatok a következő rövid alakú igegyökök is, melyeknek, 
mint közönségesen hiszik, gyökalakuk hasonlóképen önhangzón és 
pedig w-n végződik, mely u azonban egykor valószínűleg v volt: 
Lat. spu, spuo, spu-tu-m ; gör. ntv, nvr} ntv-a köpök, nzx-ako-v nyál; 
szkr. shtiv, e h. sptív/ shliv-d-mi = spuo. Lat. lu, re-lu-o beváltok, 
so-lvo e h, se-lu-o (so-lu-tu-s\ lu-o lakolok; gör. Iv, Iv-m, Iva felol-

# 
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dás, Xv-ai-g kiváltás, XV-TTJQ kiváltó, XV-TQO-V váltságdíj; szkr. 14, lu-
ná-mi = seco, disseco. Lat./w, fu-am, fu-i,fu-turu-s} fo-re, fü-tu-o, 

fé-tus, fé-cundus, fio (ebből: fijo, fujo, melyben aj? a praes. jelzője); 
gör. <pv, qjv-ro {é-yv-v) nemzek, yv-o-ftai növök, leszek, cpv-ij növés, qpv-
at-g természet; szkr. bhü, bhav-d-mi (3. sz. aor. a-bhu-t) existo, orior, 
bhav-a-s origó, bhdv-as natura, bháv-ana-s creator, bhü-ti-s exsisten-
tia, bhú-mi-s terra. Lat. lu, lu-o (ad-lu-o, pol-lu-o, di-lu-o), di-luv-iu-m, 
ad-luv-ies, lű-tor mosó, lü-tu-s, lusti^u-m lav-e-re (lav-d-re), lau-tu-s; 
gör. Xv, Xv-ua mocsok, XV-&QÖ-V bemocskolás, Xvurj szidalmazás, Xv-
liaív-o-fiai szidalmazok, Xov-m mosok, XOV-TQO-V (Xof-B-tQo-v) fürdő. A 
következő gyökigék v félhangzóval vannak képezve: lat. volv-o, 
volú-ti m, volú-td-re, volú-men, vol-va, volú-ta; gör. gyök: feX, j-aX, 
éXí-m hajtok, görbítek, BÍXV-OJ, i'XX-w hömpölygetek, betakarok, HXV-
fia, iXv-tno-v boríték ; szkr. úr-mis, e h. var-mis ráncz. Lat. férő
ére, fermen-tum (v.ö.formus); szkr. gyök: bhar, bharv, bhur buzogni, 
bharman forranyag. Lat. cao-eo, cau-tus, cau-tion-, cau-téla zálog, 
biztosság; szkr. gyök: hű, megelőző a-Tal szándékozni: d-kuv-ate, 
á-kú-ta, d-kú-ti kdv-i látnók, költő, kav-ja előd, khav, khau-náti 
megjelen (k% mindig = sk); gör. xof-sm tudok, ismerek, észreve
szek, tulajdonképen ,látok', ettől: xop-o-g ismerő, ebben: dvóa-xoj-o-g 
áldozatismerő, xov-vém, e h. xof-reco ismerek, xo-xv-cu szellemek. — 
Lat. mov-eo ; szkr. gyök: mív, mú, mav-jati toszít, miv-ati megmoz
dít, múta megmozdított. Megjegyezni valók még a latinban fov-eo 
ápolok, fótvs e h. fov-tus ; juv-o segítek, jutvs e h. juv-tus, pav-eo 
remegek, perf. pa-vi. 

Ezen önhangzón végződő gyökök közül némelyek, — a mint 
fentebb is említők, — nagyon hihető, hogy csak lekopás és megcson-
kulás által jutottak mostani alakjukra, eredetileg azonban teljeseb
bek, tökéletesebbek voltak. Sokkal határozottabb, biztosabb formá
juk van azon gyökigéknek, melyek mássalhangzón végződnek. 

1. T o r o k h a n g o n v é g z ő d ő g y ö k i g é k . 

Lat. dtc, dico, causi-díc-us, in-díc-o, judex e h. jus-dex; gör. 
öix (Őeix), deix-vv-fii mutatok, dűgi-g feladás, Őíx-t] jog ; szkr. dig, dig-
á-mi mutatok, dig, digá irány. — Lat. eredeti gyök: dak régibb alak
ja dik gyöknek, doc-eo tanítok, disco e h. dicsco tanulok; gör. ion. 
<5e£a>, rendesen íe<|oj mutatni fogok, gyök: 8tx, ői-daaxw tanítok, eh. 
öi-8áx-axw, őx-őa'i-i] tanítás. — Lat. voc, vox = vocs, voc-á-re, in-ví-td-
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re, con-vic-iu-m; gör. ünav azaz ftfBnov =z szkr. vcwakám, stinov e 
h. fpefSízov = szkr. avocam; szkr. gyök: vac, vak-mi, vi-vaJc-mi dico; 

voco, vak-a-s szó, ének, vak vox, vak-ja-m, vak-ana-m sermo. — Lat. 
dúc-o ; szkr. dúk, duk-ati húzni, mely nem egyéb, mint du, div gyö
kök tovább képzése. Sajátságosak a latinban ezen duco igén kivül 
még az ilyenek is : vinccre győzni, parceve kímélni, icere ütni, jacere 
hajítni, facere tenni stb. Vannak a latinban oly igék is, melyek
nek származtatott alakjaikon kivül különösen a jelenidői tőben 
még régibb formáik is vannak: sancire megszentelni, part. sanctus; 
vincire kötni, part. vinctus; sarcire foltozni, part. sartus (ebből: 
sarc-tus) ; amicire felöltöztetni, part amictus stb. Ide sorozhatok az 
sk-\a\ képzett igék is, melyek ezen sk-v al eredetileg csak a prae-
senstőt képezték : poscere kívánni, perf. poposci; vesci táplálkozni; 
com-pescere (ebből: compedseere) korlátok között tartani, zabolázni, 
perf. com-pesevi; miscere vegyítni, perf. miscui, part. mixtus v. mis
tus. Ez utóbbi ige azonban már származtatott, a görögben gyöke 
fity, ebből: (dny-m, (líy-w-^ii (i-{jiiy-t]v, i-^íx^V'1')) a szanszkritban: 
mig-ra-s mixtus, migra-jd-mi misceo, á-mik-shd vegyített tej. 

Ide tartoznak továbbá: lat. ag, ag-o, ag-men, agili-s, ac-tor, ac-
tu-s, ac-ti-o; gör. «j-, ay-co} ay-irs-eo hajtok, űzök, vezetek, ay-ó-g, áx-zoiQ 
vezető, ay-cov versenyharcz ; szkr. ag, ag-d-mi megyek, hajtok, aga-s 
hajtó, ág-i-s versenyharcz. Latfvg,fug-i-o,fuga,fug-ax, fugiiivus, 

fugaré; gör. qpty, yevya futok, qvy-r\ menekülés, <pr£« ijedtség, qiv£i-g 
menekülés; szkr. bhug, bhug-d-mi flecto, aca-bhugna-s inflexus, 
o^ő r̂a-s serpens, bhuga-s bracchium. — L a t . leg, leg-o, leg-ion, de-lec-
tu-s, lec-tu-s kiválasztott; gör. Xty, Xéy-m szedek, gyűjtök, számolok, 
elbeszéllek, Xtx-tóg, Xoy-á(ő)g kiválasztott. — Lat. ág, cing, cing-o, 
cing-ulu-m; szkr. gyök: kagh, kang körülvenni, övezni, ebből: 
gdgh, gakh, gakh-á-mi. — Lat. jiig, jlig-o, jlag-ellum, flág-itare ; gör. 
qiXáco, yXífioa, ezek mellett: &Xiim} &XIP03 csíptetek. — Lat. gyök :fluv, 
jlugo, jlu-o, jlű-men, Jluv-ius, jluc-tu-s, Jluxu-s ; gör. q>Xv} ano-qXv-o) ki
köpök, áva-yXvco felbuzgók, qXv-oj kifutok; épen így a latinban struo, 
gyök: struv, strvgv,ésfru-or, gyok'.fruv, frugv. — Lat. gyök: ug, 
szkr. óg, aug-eo, aug-men-tum, aug-vstu-s. —Lat . indulgeo, mely igét 
Meyer Leo (Zeitschr. f. vergl. Sprachf. VI. 233. 1.) és Grassmann 
(Zeitschr. f. vergl. Spr. XII. 127. 1.) a gót drag-a = vivék alakkal 
hasonlítják össze, melynek gyökéül Grassmann dhragh-ot veszi föl. 
A gót drag-an-hoz igen közel áll a szláv drüz-ati tenere, mely utóbbi 
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ismét a szkr. darch = szilárddá tenni, megerősítni gyökre vihető 
vissza. Miklosich is (Die Wurzeln im Altsloven 21.1.) lehetőnek 
tartja, hogy dargh és drűz-ati összefügg dhar gyökkel. Walter azon
ban (Zeitschr. f. vergl. Spr. XI, 434.1.) ismét longu-s és a gót lagg-s 
szókkal veti egybe. Curtius (Grundz. d. griech. Etymologie 175. 1.) 
mindezen összehasonlításon nagyon kétkedik, mivel indulgeo jelen
tése más mint a nevezett gyököké, azután meg indulgeo igét így is 
lehet megszakítni: ind-idg-eo, így is : in-didg-eo. — Lat. lug} lúg-e-o, 
lug-u-bri-s, Ivc-tu-s ; gör. Xvy, Xvy-Qo-g szomorú, borzasztó, XtvyaXéo-gf 

Xoiyó-g romlás; szkr. rug'', rug-á-mi frango, vexo, rőg'ajami occido, 
rug'y rug'a morbus. — Lat. fav, fau, fav-e-o, fautor; szkr. gyök : 
bhu, causativum : bhavaja elésegitek, bhavaj-tar ápoló. Ezen igéről 
egészen más véleményben vannak Curtius és Corssen: amaz qp« s 
az ebből képzett qav, cpaf világítni továbbképzésének hiszi fav-e-o-t, 
faus-tu-s-t (e h. fav-os-tws) stb. (v. ö. Grundz. d. griech. Etymologie 
267. 1.), emez pedig (Beitráge zur lat. Formenlehre 56.1.) a szkr. 
bhag' colere gyökből származtatja. — Lat. ango, ang-us-tus, ang-or, 
anxiu-s ; gör. á%, uy%, áy%oo összeszorítok, megfojtok, á^-o-pai, á%-tvoa 
szorongatott vagyok, á%-og szorongatás; szkr. gyök: agh, angh szo
rongatni, ettől: agha, aghana, aghas, aghi, aghu, aghtas, anghra. — 
Lat. li-n-g-O) linc-tum, lig-uri-o ; gör. Xi%f Xtí^a, Xi^-ixá-co, Xi%-(xá-£-(o 
nyalni, Xfy-vo-g nyalakodó; szkr. gyök: righ, Ugh nyalni. — Lat. 
ming-i-t, mingu-it, subst. mingu-is, nix (tő : niv} e h. nigv, nichv) ; gör. 
víqi-a (acc.) hó, vKpá(&d)-g hópehely, ny-eró-g hófuvatag, víy-ei hava
zik; szkr. snigh havazni. — Lat. mi-n-g-o, mej-o, mic-iu-s ; gör. fiix, 
6-[ti%-é-tt> (cűjtíí̂ a vizelleni, o-|u/^-juavizellet; szkr. migh, maigh-ati vi-
zelleni. — Lat. á-j-o, e h. ah-jo, ad-ag-iu-m, ad-ag-ion-; gör. ij-fií 
mondok (3. sz. dór. rj-rí, aeol. rt-aí; imperf. 1. sz. %-v (3. sz. tj); szkr. 
perf. 3. sz. áh-a monda, mond. A gyökök tehát ezek: szkr. agh, gör. 
ái, lat. ag. Mind a három nyelvben hiányos igét képez; a gör. »]-/«'-
ben a személyvégzet elől a % kiveszett, épen úgy mint ebben rj-fiai 
a a; a latin a-jo e helyett áll: ctg-i-o, mint me-j-o e helyett: mig-i-o, 
ma-jor e h. mag-ior. 

2. A j a k h a n g o n v é g z ő d ő g y ö k i g é k . 

Lat. clep-o; gör. xXen, xXéa-t-oa lopok; szkr. krap, klap lopni 
kharp-ara tolvaj. — Lat. serp-o, serp-enftJ-'S, serp-ula ; gör. ÍQ7t} &(JTI-G> 
megyek, csúszók, /(>7r-író-j'csúszó-mászó állat; szkr. sarj), sarp-d-mi 
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serpo, eo, sarp-a-s serpens. Ide tartozik rep-o is, mely metathesisszel 
ebből lett: srep-o. — Lat. ap-isc-or, ap-tus-sum; szkr. ap, ap-noti, 
ap-ati elér, elnyer. Curtius (Grundz. d. griech. Etymologie 447. 1.) 
a görögből ide számítja ezeket: aq-svog, ácp-vog gazdagság, aqvt-ió-g 
gazdag, acpv-v-co, áq>v-vv-co gazdagítok. — Lat. cap-i-o, cap-ulu-m} 

cap-ax ; szkr. kap, kap-ati megfogni, kötni; gör. xcta, xtáni? marko
lat. — Lat. cup-i-o; szkr. cvp-já-mi, mozgásba jőni, haragudni. — 
Lat. sap-i-o, gör. (Tncp-iqg} irocpóg = sapiens, aeoliai v — o-val redup-
likálva JX-ffvcp-og (v. ö. Tíívgog, pluog ,erővíz' cselekvő értelem
ben. — Lat. rup, rump-o, rup-tu-s, rup-es szikla; szkr. Ivp, lump-a
mi rumpo, interrumpo, perdo, lvp-já-mi confundo, perturbo, part. 
perf. pass. lupta = ruptti-s. — Lat. carp-o, crisp-us göndör; gör. 
xccQty-w összevonok, ránczolok, xáyn-og gyümölcs; szkr. karp, krasp 
tépni. — Lat. scalp-o, sculp-o, scalp-ru-m; gör. (TXOQTZ-Í^CO szétválasz
tok, elszórok, crxoQn-lo-g scorpio; szkr. skarp, karp, kalp, kalp-ajati 
szétvágni, kalp-ani olló. Másképen tanít. Curtius Grundz. d. griech. 
Etymologie 55, 152. és 633. 1.; szerinte a latin scalp-o, scalp-ru-m 
és talp-a vakondok szavaknak a görögben e következők felelnek 
meg; gyök: cxctkn, axáXoxp, anála§, áanaka^ vakondok. 

3. F o g h a n g o n v é g z ő d ő g y ö k i g é k . 

Lat. pet,pet-o, im-pet-u-s, pen-na (clav. pes-naj, acci-pit-er; gör. 
nit, nét-o-fiai repülök, ní-nz-w, dór. aor. e-mt-o-v esem; szkr. pat, 
pat-d-mi repülök, esem. — Lat. pand-o; gör. ntzct, mrá-vw-fii, 7ih-vY\-yu 
kiterjesztek. — Lat. me-t-o, mes-si-s, mes-sor; gör. «jt*«-w aratok, 
gyűjtök, áfirj-To-g aratás; szkr. ma, maj-ati kaszálni, aratni. — Lat. 
vert-o (vort-o) ; szkr. vart, tulajdonképen vrt, vart-ati fordítni, vart' 
uka-s = rotundus, vartiká, úrtika •=—. OQTV^ (tő: oQtvy és OQTVX) fürj. 
—• Lat. be-t-e-re (ad-bi-t-e-re, im-bi-te-re, re-bí't-ere) ar-bí-ter; gör. 
(ia, aor. e-fitj-v, praes. fiah-co; szkr. gd megyek, aor. a-gá-m, praes. 
gi-gd-mi, ga-ti-s menet. — Lat. scat-eo, ennek gyöke a litvánban 
van meg: skat-au ugrom. — Lat. nit-or, nísu-s, e h. nit-tu-s, nit-i; 
szkr. nath gyámot keresni, nath-a támasz, segítség, menedék. — 
Lat. utor, úti = oitier, uitier; mitto, e h. mit-jo és a következő szár
maztatott praesenstojü igék : veidre, de vetitus, sentire, perf. sensi 
(ebből: sent-si). — Lat. ed-o (3. sz. ts-t), ed-d-x, esu-s, esu-ri-o, es-ca ; 
gör. idf ső-oj, sa-ű-ü), ia-Oi-co eszem ; szkr. ad-miesse, ad-ana-m evés, 
ad-a-ka s evő, dd-ja-s ehető. — Lat. scid, scind-o (sci-cid-i, sctd-i); 
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gör. ö'jfatw e h. <T%aő-jco, ff^áff-aw} S-<T%CCJ-CC} töalak: (T%ad = szkr. 
skhad hasítni, cxsö-ávvv-^i, Gxsd-áco, xsö-áoo, szétugratni, szétszórni, 
axtd-va-/A,ai elszéledek, o-ĵ oo > aXl(7(T0)> töalak: <riid hasítni; szkr. 
skhad, skhadate széthasítni, cMd, chínat-ti hasítni, törni. — Lat. ol-eo, 
e h. od-eo, od-or, od-oravi ; gör. o£"o>, e h. 6d-jca szaglom, perf. oő-
(ad-a} bö-firi (oa-fiij) szag; szkr. vad, vad-jati szaglani. — Lat. sed-e-o, 
sid-o, sel-la, e h. sed-la, sed-e-s, sed-áre, sol-iu-m; gör. §d} slact, e h. 
i-Gtd-Ga} é-id-cra ültettem, iő^oftai, eh . tő-joiiai, íő, í^ofiai; szkr. sad, 
sad-ti, sídati — sídit. — Ide tartoznak még következő praesens-
töjüket származtatással képző gyökigék: ardere, perf. arsi, audere, 
perf. ausus sum, mordére, part. morsus, prandere, part. pransus, pen-
dere, perf. pependi, spondere, perf. spopondi, tondere, part. tonsus, 
rídére, perf. risi, taedet, perf. taesum esi. Ezen igegyökök között 
valószinüleg vannak olyanok is, melyeknek gyökük dh-n végző
dött, melyeket csakis a rokon nyelvek megfelelő alakjaiból lehet 
kimagyarázni; fídere, gör. nsl&sff&ai, ntí&tív^ gaudere, perf. gavisus 
sum, gör. yri&uv stb* 

4. S z i s z e g ö h a n g o n v é g z ő d ő g y ö k i g é k . 

Ezen igék a görögben, hol a sziszegő s gyakran kiveszett, 
különösen a jelenidői tőben, alig ismerhetők meg többé; ennélfogva 
az alább következő igékről is nem lehet bizonyosan állítni, ide 
tartoznak-e vagy pedig a származottakhoz. A latinban az s két 
önhangzó között jobbára ^-be ment á t : shai, elavult, é'nusvai (ebből: 
Bajiéval esse lenni, tveiv (ebből: svcetv) égetni, avnv (ebből: avasiv) 
felgyújtani, űrére égetni, nzíaanv széttaposni, pinsere, Összetörni, 
zúzni, tÍQGtadai száradni, de már torrére szárítni származtatott 
ige, part. tostus, (ebből: torstus), rysív (ebből: tQscreiv) reszketni, de 
terrere ijeszteni már származtatott ige. A görög ysvscűai (ebből: 
yeva&a&ai) élvezni gyökigének a latinban csak a származtatott gu-
stare kóstolni felel meg. — Megjegyezni valók még e nemből a 
latinban: gerere (ebből: gesere) viselni, quaesere és quaerere kérdezni, 
keresni, queri (ebből: quesi) panaszolkodni, visere látni, megláto
gatni és a származtatott jelenidői tővel bíró: haurire merítni, part. 
haustus, censere becsülni, part. census, haerere függni, perf. haési. 

• 
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5. Orrhangon végződő gyök igék. 
Ilyenek: gignere nemzeni, yíyvtaOai lenni, melyekhez ytívta&ai 

és nasci (ebből : gnasci) születni igék is tartoznak; fitvttrf (tjprettt 

manere maradni, mely utóbbi már bizonyára származtatott ige, de 
van régibb képzésű alakja is, p. o. mansi. — Ezen gyöknek man 
számos ige felel meg valamint a latin úgy a görög nyelvben is : 
fié[iova (perf.) akarok, meminisse perf. emlékezem; nélltív (ebből: 
(Airjetv) szándékozni, re-minisci visszaemlékezni, nmvrfixuv emlékezni, 
fivaa&at gondolni, ftaívsaSai. Ennek: xXírttv meghajtani, a latinban 
C3ak a származtatott de-clínáre elfordítni, meghajtani és ac-clináre 
ráhajolni, rátámaszkodni felel meg. Ezekből pedig: creare teremteni, 
hiáre tátongni, száját felnyitni, melyeknek a görögben ngaiveiv és yác-
xtív igék felelnek meg, anasalis egészen kiveszett. Megjegyeznivaló 
még a latinban canere énekelni, dalolni, és vannere szórni (búzát).— 
Ide sorozhatok az m-en végződő gyökigék is, milyenek: tQé[itiv} tre-
mere reszketni, fiyénsiv zúgni, fremére morogni; dctfivqfu és a származ
tatott dapváo), őafiáco szelidítek, domáre eredetibb domitus alakjá
val ; fiftivtív (ebből: fláfijnv) lépni, menni, és a származtatott veriire 
(ebből: vemtre) jönni, mely utóbbihoz a régibb alakú veni tartozik. 
Magából a latin n^-elvböl megjegyezni valók még: gemere sóhajtani, 
premere nyomni, con-tcmnere megvetni, és emere venni, összetételei
vel együtt: svmere venni, prómere eléhozni, cőmere díszítni, inter-
imere megölni, per-imere megsemmisítni, red-imere vásárolni, kivál
tani, dir-imere elválasztani. 

G. Folyékonyhangon végződő gyökigék. 
Ilyenek: cpegur, ferrehozni, 6QVV[IIfelegyenesítek, onwa&aiföl

emelkedni, oriri eredni, támadni, régibb alakú perfeclumával: ortits 
sum; tiQEiv serere egymás mellé rakni; TÍÍQHV, terrere dörzsölni; crro-
QÉvvvvai, atoQvvvatj argoavivvai sterneret kiterítni; cernere elkülönít-
ni, látni, XQIVSIV Ítélni. A görög {iifíQ<»(Txui> enni, aor. (ÍOQÍIV igének 
a latinban csak a származtatott vorare elnyelni felel meg; épen így 
felel meg ennek: éytÍQtw felkölteni a származtatott vigiláre virasz-
tani. — Sajátságosak a latinban az ilyenek; caret^e gerebenezni, 
currere futni, parere szülni, spernere megvetni, móri meghalni, ver-
rere söpörni, de-serere elhagyni, dis-serere megbeszéllni, ex-serere 
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kinyújtani, mondani, s a következő származtatott igék : com-perire 
tapasztalni, perf. com-peri, re-períre találni, perf. re-peri. 

Az l-en végződő gyökigék körül, melyek a latinban a görög
nek megfelelnek, álljanak itt a következők: acpáXXeiv,faüere megej
teni, rászedni, fiovXaa&oa, velle akarni, xéXXstv, óxéXXsiv hajtani, döfni, 
re-cellere visszalökni, per-cellere átdöfni; tXrjvai (aor.) elviselni, kitar
tani, túli (perf.) vittem, tollere fölemelni; níus&cu, níXuv (ebből: xféXi-
a&ai} xféXsiv) lenni, mozogni, tulajdonképen ,forogni'; colere felügyelni, 
ápolni, in-colere lakni; ccXXeG&ai (ebből: aXjea&ai) ugrani, ennek a 
latinban a származtatott salire felel meg ősibb alakjaival: salui és 
in-sultum. Ezen ige : psallere cziterán játszani, a görög xpúXXuv igéből 
van átvéve; ennek: (iáXXtív vetni, dobni, a latinban csak a származ
tatott volare repülni felel meg, mint szintén ennek is: bXXvvai tönkre 
tenni csak a származtatott ab-olere kiirtani felel meg; ellenben a 
régibb latin oc-culere elrejteni igének a görögben csak a származ
tatott xuXvTitav (ebből: xaXvfijuv) felel meg. — Megjegyezni valók 
végre a latinban ezek : ex-cellere kitűnni, pellere űzni, con-sulere ta
nácskozni, molere őrölni, e-vallere hántani, W/ere kitépni, alere táplálni, 
olescere növekedni; se-pelíre eltemetni régi alakjával együtt: se-pultus. 

Az eddig eléadottakból kitűnik, hogy a gyökigék különösen 
a latin és görög nyelvben még meglehetős számban felelnek meg 
egymásnak; sokkal nagyobb azonban azoknak a száma, melyeken 
az azonosságot többé fölismerni nem lehet. Miből nem az követke
zik, mintha a latin és görög nyelv egymáshoz nagyon távol vagy 
épen semmi rokonságban sem állanának, hanem az, hogy a nyelv 
élő organismus, mely mindig működésben van: fejlődik, növekedik, 
fogy, kopik és csonkul, s épen ezért soha sem engedi magát előre 
megszabott rámákba erőltetni. Gyakran megtörténik, hogy míg 
valamely gyökige egyik nyelvben vagy egészen kiveszett vagy 
pedig annyira elmosódott, hogy azt többé fölismerni még a rokon 
nyelvek segítségével is nagy feladat, addig a másikban ugyanazon 
szó nemcsak megmaradt, hanem számos belőle származtatott sza
vakat is képes felmutatni. Hogy ez így van, az alább következő 
s zármaztatott igék eléadásánál világosan ki fog tűnni. 

B. S z á r m a z t a t o t t i g é k . 

Valamint a görög úgy a latin nyelvben is sokkal nagyobb 
számmal vannak az oly igék, melyek bizonyos képzők segítségével 
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verbum vagy nomen-böl képeztetnek. A gyökigékhez, hogy azok a 
mondat élő alkatrészeivé lehessenek, a személyragok, nem (genus)-, 
idő- és módjelzők közvetlenül csatoltatnak, melyeknek elvétele 
által a puszta gyök marad ott. A származtatott igéknél ez nem úgy 
van, mert ha ezektől a személyragokat s a több jelzőket elsza
kasztjuk, nem marad ott a gyök, hanem egy olyan alak, mely már 
maga is képezve van, s mely többnyire már maga is teljesen kifej
lett szó értékével bír. így pl. rpégeiv hozni, vinni, a görögben gyök
ige, mert ha egy ehhez tartozó időalakból, pl. icpegofisv imperfectum-
ból először is a plur. 1. sz. ragát (iiv, azután a jelenidői tőhöz tar
tozó o-t és a kezdő s-t, mely mint augmentum a cselekvés elmúlá
sára utal, elveszszük, akkor ysg marad ott, melyet — a mennyire 
legalább eddig meghatározható — gyökalaknak nevezhetünk. Ha 
azonban cpdstv szeretni igének ugyancsak az imperfectumából iqn-
XéofiBv az említett képzőelemeket elveszszük, ott guta marad, melyet 
már csak azért sem nevezhetünk gyökalaknak, mivel két szótag
ból áll; épen így ha ebből: curabam az 1. sz. ragát: vn, azután az 
imperfectum képzőjét: ha elveszszük, nem marad ám ott a gyök
alak, hanem egy valóságos szó, t. i. cura, mely gyökalaknak sem
miesetre sem nevezhető. Az ilyenek tehát csakis származtatott, de 
gyökigék nem lehetnek. — Mi módon történt eredetileg ezen szár
maztatás, azt a latin és görög nyelvből többé biztosan meg nem 
határozhatni; ha azonban az összes indo-german nyelveket mé
lyebben kutatjuk, világos, hogy minden származtatott ige a neki 
alapúi szolgáló szóalaktól ja szótaggal jött létre, mint pl. a szansz
kritban migra-ja-ti vegyít, ettől: migra-, és baudhá-ja-ti tudat, ettől: 
baudha-; a gótban varmja, melegítek, ettől: varrna-, rignjan esik 
(az eső), ettől: rigna-. Micsoda változásokon ment légyen ezen ja a 
görög s latin nyelvben az idők folytán át, míg egészen kiveszett, 
azt csak az árja nyelvek történetéből lehet következtetni, de bizo
nyossággal a fokonkénti kiveszést többé meghatározni nem lehet. 

— A görög nyelvben ugyanis az oly igékről, melyeknek jelenidői 
tőjükben £ van, a legnagyobb valószínűséggel lehet következtetni, 
hogy a még úgynevezett görög-latin korszakban a j még megvolt, 
úgy hogy pl. ÍXTIÍ^CO igének végzete idjo vagy talán épen idjőmi volt. 
— A mi azután ezen ja vagyis inkább a-ja (az első a nem egyébb 
mint a mindenkor alapúi szolgáló névszó vagy ige végönhang-
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zója) képzőt illeti, azt Bopp a szanszkritba*) menni gyökből szár
maztatja, tehát benne a „menés" fogalma rejlik, melyből azután a 
„tevés" és „cselekvés" jelentést lehet kimagyarázni. — Különben 
bármi legyen is eredete a ja képzőnek, annyi bizonyos, hogy 
ezen képző által létrejött származtatott szóknak eredetileg egy és 
ugyanaz jelentése és alakja volt, mely jelentés nem lehetett egyébb 
mint az alapúi szolgáló szónak cselekvő hatása, azaz, hogy a szó 
mindig ige-értelmet vőn fel, habár ezen értelem azután nagyon is 
különböző volt. 

A görög igéknek ezen képzőre való visszavitele következő
képen eszközölhető. — Az eredeti a-^a-ból B-JS, o-js, a-js lett; hang
tani szabály következtében később a j két önhangzó közül kiesett, 
tehát: cpoQsT = cpoQést, e h. cpoQtjs-tt, eredetileg bharqja-ti, ezen tő-
alaktól : yoQo, ebben : yógo-g, vagy pedig ezen tőalaktól: yege, eb
ben : qpsoí-í, ebből: cpegs-tt, fokozás folytán s átment o-ba; IQVGOX = 
auro obducit, összevonva ebből: %QV<TCU, ez ismét ebből: xQvff°Js"tli 
ezen szótól: %QV(TÓ-Q = aurum; tiftq. = típusi, ebből: zifiajs-ti = 
honorat, ettől: tipr) = honor; ciQi&ueí = numerát, összevonva eb
ből: áqi&nísjs-Ti, ettől: aQi&pó-g = numerus. — Az ily származta
tott igék közül némelyek praesenstőjüket s&a-val is képezhetik: 
•qfiá-oxh-i, e mellett : i^áe-f, ettől: ly/fy = iuventus; különben az is 
lehetséges, hogy ijpáaxm egyenesen 17/to-ból van képezve; áXőq-Gxa) 
= cresco, e mellett álőéoo stb. 

A latin nyelvben mint szintén a hozzá tartozó testvérnyel
vekben is — a mennyire eddig meghatározható — ezen a-ja az a 
hangnak a és e-be való feloldása s azután i-be való gyengülése 
folytán háromféle alakban fordul elé. 

1. Az a-ja képző összevonatik a-ba, p. 0. seda-t, ebből: sédá-t 
= sedaja-ti (v. ö. ezen gyököt sed, ebben: sed-eo); igen gyakori 
ezen képzés a névtőktől származtatott igékben, p. o. nomina-t, 
ettől : nomin-, nominativus : nomen; remiga-t, ettől: rémig-, nom. 
remete (rémig- tőalak bizonyára ebből van képezve: remo-, nom. 
remu-s, ésig, mely ag (agere) gyökből gyöngült el). Az 1. sz. singu-
larisban az eredeti ajá-mi-hól, azaz : ajo-bói a j kiesése után ao 
lesz; ezen képző az umber nyelvben mint au ebben: subocau = sub-

*) Másképen tanít Benfey Sanskritgramm. 56. 1. ; szerinte az a-ja régibb 
apaja és ápaja-bol elkopás által jött létre; különben a ja képzőt ö is ja menni 
gyökre viszi vissza. 

10* 
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vocao, subvoco, megmaradt; ezen ao később ő-ba vonatott össze, 
mint a görögben «w ebből: ajco, w-ba, p. o. nominő e h. nominao-mi, 
gnomina-jo-mi, tőalak: gndman-ajd-mi; nominds, tőalak gndman-
aja-ti; nomindt, tőalak: gndman-aja-ti stb. — Az ilyenekben mint 
son-ui, e mellett sona-t, ettől: sonu-s képezve, a képzőelem el
enyészett. 

2. Az a-ja képző összevonatik é-be, p. o. mon-é-mus = mdna-
jd-masi (verb. eaus. praes. plur. 1. sz., ezen gyöktől: man cogitare), 
moneo = mdnajd, e h. mánajá-mi (1. sz. sing. praes.); épen így fla-
veo, ettől: jiavu-s, caneo, ettől: canus, stb. — Ezen alakot különösen 
a nem származtatott, azaz gyökigék, vették föl. 

3. Az a-ja képző összevonatik i-be ; 1. sz. sing. —io, —ajd, 
ebből: ajd-mi, p. o. sopio = svdpajd, e h. svdpajd-mi; sópi-mus = 
svdpajd-masi (verb. caus. 1. sz. plur. praes., ezen gyöktől: svop dor-
mire); épen így a perfectumban sopí-vi, part. sopi-tu-s, saeví-mvs, 
ettől: saevu-s, molli-mus, ettől: molli-s, itt tehát az i eredeti, mivel 
minden tőalakban megmarad. Ezen % eszközlésével a tor, turu-s, 
eredetileg tar képzőjü participiumtól igék is származhatnak, p. o. 
é-suri-mus, azaz: ed-tur-í-mus, tőalak : ad-tar-aja-masi. — Megje
gyezni való itt, hogy a latinban a származtatott igék alakjai a 
gyökigékéivel igen gyakran összevegyülnek. Gyakori eset az is, 
h°gy a gyókigék a praesenstőben származtatott igékké lesznek, 
ide tartoznak az ilyenek: veni-mus, e mellett: vén-i és ven-tum, re-
peri-mus, e mellett: re-(pe)per-i, re-per-tum stb. — Az eo-n végződő 
igék az igetöből rendesen kivetik a képzőelemet, úgy hogy az oly 
gyökigéket, melyek az e-t (= aja) csak a jelenidői tőben veszik 
föJ, mint pl. sede-mus, e mellett: sed-i, sessum — sed-tum, vide-mus, 
e mellett: vid-i, visum, ebből: vid-tum, a származtatott igéktől, 
melyek a képzőt elejtik, nem lehet megkülönböztetni. — Ezen 
származtatott igék jelenidői tőjüket ska-vaX is képezhetik, p. o. in-
vetera-sci-t, tő : veterá = vetesd, ezen névtőtől: veter-, nom. vetus; 
Jlave-sci-t, ettől: Jiavu-s stb. 

1. O l y i g é k , m e l y e k aj a-t a-ba v o n j á k ö s s z e . 

Valamint a görög úgy a latin nyelvben is igen nagy az oly 
igék száma, melyeknek nőnemű tárgynevek szolgálnak alapúi. Az 
ily igék — mint fentebb láttuk — úgy képeztetnek, hogy a ja szó
tag a tárgynévhez kapcsoltatik, p. o. xofta'w = xoftw como haj fürtös 



ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓNYOMOZÁS. 1 4 9 

vagyok, ezen tárgynevektől: HÓ/XTJ (xó^ia), coma, tehát mindenek 
előtt ezek helyett állnak: xofiajm, comájó. — Ilyen igék causári (causa) 
okolni, okul adni; cenáre (céna) ebédelni; umbráre (umbra) beár
nyékolni stb. — Ide sorozhatok az oly igék is, melyeknek alapúi 
már nem a-, hanem o-tőjü tárgynevek szolgálnak, mert hiszen 
ezekben is a töbeli o eredeti a-ra vihető vissza. Ezen görög igének 
pl. hxfxav szórni (gabonát) az o névragozáshoz tartozó Xixfio- tőalak 
szolgál alapúi; épen így a latinban ennek: fúmáre füstölni, fümo-
tőalak felel meg, mely a szanszkritban még dhumá-, tehát az ere
deti tőönhangzó még itt megvan. — Ilyen igék: acerváre (acervo-) 
halmozni; caeláre (caelo-) vésni; damnáre (damno-) kárhoztatni; 
dominari (dominó-) uralkodni stb. — Igen sok ide tartozó ige van 
olyan is, melyeknek alapjául tulajdonságnevek szolgálnak, ilyenek: 
caecáre (caeco-J megvakítni; curváre (curvo-) görbítni; firmáre (fir
ma-) erősítni; iteráre (itero-, adverb. iterum) ismételni; Uberáre (li
beró-) megszabadítni stb. — Ide sorozhatok az oly a igeragozáshoz 
tartozó igék is, melyek némely igéknek részesülői tőjétől képeztet
nek, p. o. specere látni (mely ige rendesen csak összetételben mint 
pl. per-spicio stb. használtatik), igető: spec, a részesülő képzője to 
eredetileg ta, tehát specto; ebből lesz spectáre szemlélni. — Mily 
korán fejlődhetett ki az ily képzés a nyelvben, azt abból is lehet 
következtetni, hogy köztük igen sok ige van olyan, melyek a nekik 
alapúi szolgáló egyszerű igét egészen elvesztették, p. o. gustáre kós
tolni, mely mindenek előtt ezen részesülői tőalaknak: gusto- felel 
meg, melynek — egybevetve a görög ysvuv e h. yivouv kóstoltatni 
gyökigével — egyszerű igéje bizonyára gúrere lehetett, épen úgy 
mint üreie, e mellett: usto-; épen így cunctáre, cunctari késedel
mezni, szkr. gánkatai gondolkodik, Jiórtári, melynek egyszerű alakja 
Enniusnál ,horiturc még eléfordúl. — Ily neműek még: adjutáre 
segítségül lenni (adjuto-, ettől: adjuvdre segítni); cursare (currere) 
futkosni: ductáre (dúcere) vezetni; natáre (náre) úszni; saltare (sa-
líre) tánczolni stb. — Kétségkívül ez történik az oly igékkel is, 
melyeknek részesülői képzőjét egy rövid i előzi meg, p. o. domitare 
szelidítni, e mellett: domito-, ettől: domáre; crepitáre erősen zörögni, 
e mellett: crepito-, ettől: crepáre; sőt azon idetartozó igéknek szá
ma sem kevés, melyek a másképen képződött részesülői tőktől egé
szen elütnek, p. o. a gitáré mozgásba hozni, ettől: agere mozgatni, 
melynek részesülői tője acto-; sciscitáre tudakozódni, ettől: sciscere> 
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melynek részesülői tője se nélkül van meg: scito-. Különben ezen 
itdre-n végződő igék is visszavihetők már gyakran származtatott 
igékre is, s épen ezen fejlődésnek tulajdonítható a részesülői tő 
előtt álló i megrövidülése, mely szabály már a fentebb felhozott 
domito- (e h. domáto-), crepito- (e h. crepdto-J igékre is alkalmaz
ható. — így vihető vissza pl. minitári a hasonjelentésü minári (ré
szesülői tő : mindto-J; éjiditdre, ejuldre; vocitdre, voedre; volitdre, 
voldre igékre. Az ilyen igékhez legközelebb állanak a titdre-n vég
ződő igék, melyeknek belsejében hasonlóképen ilyen hangrövidü
lés mutatkozik, mint pl. dictitdre, mely először is ezen részesülői 
tőre: dietdto-, ettől: dictáre vihető vissza, mely ismét a fentebb elé-
adott módon dicere egyszerű igétől származik; épen ilyen: cursi-
tare (cursdre, currere), ductitdre (dücere) stb. 

Sajátságos ezen a igeragozáshoz tartozó igék egyik osztályá
nak képzésében azon tünemény, miszerint a mássalhangzón vég
ződő alapszavak először egy a-val növekednek, s úgy lesz belőlük 
egy származtatott ige, p. o. ebből: nomin-, lesz nomindre, mintha az 
alapúi szolgáló tárgynév nem nomin-, hanem nomino- vagy nomina-
volna, mi a görögben egészen másképen van. Itt ugyanis a mással
hangzón végződő névszók a képző j-t közvetlenül fölvehetik, p. o. 
óvofiaívco, e h. övofiáv-joa vagy óvo[iá£(o, e h. ovopcíd-jeo stb. — Ilyen 
igék a latinban : erimindre (erimin-) vádolni, exdmindre (eocamin-) 
vizsgálni, fulmindre (fulmin-J villámlani stb. — Ezeken kivül sok 
ige van még valamint a latin úgy a görög nyelvben is, melyek a 
bennök levő képzőnél fogva nyilván tárgynevi alapszókra mutat
nak vissza, a nélkül, hogy ezen alapszók a nyelvben már megvol
nának. Valamint firj^avav és firj^avda&at, kigondolni, ezen alapszóra 
f*VXavií ^8 nXavaa&ai bolyongni, ez utóbbi ismét nXávq-ra, vihető visz-
sza, épen ilyen vagy ezekhez hasonló alapszavakra utalnak vissza 
az ilyenek: dsixarátr&ai üdvözölni, tgvxavdv, ia^avávfeltartóztatni stb. 
Abban sem lehet kétség, hogy pl. aedificdre építni, ambiddre sétálni, 
cantilláre énekelni, educdre, opindri stb. ezen alapszavakra: aedi-fec-
vagy aedifico-, ambulo-, cantillo-, éduc-, vagy éduco-, opino- (mely 
utóbbi még ebben: nec-opino- megvan) utalnak vissza. 

Végre vannak még az a-igeragozáshoz tartozó igék között 
olyanok, melyek egyszerűeknek, gyökigéknek látszanak és semmi
féle alapszókra többé vissza nem vihetők, ilyenek : adulári hize-
egni, amdre szeretni, ardre ( = ágoTv) szántani, bedre boldogítni, ere-
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dre teremteni, medre menni, condri szándékozni, rogdre kérni stb. — 
Valószinü, hogy ezen igék, vagy legalább közülök némelyek egye
nesen, azaz, minden közvetítő névszó nélkül, igegyökökre utalnak 
vissza, épen úgy mint a szanszkrit úgynevezett verba causativák, 
melyeket épen oly egyszerű igéknek szoktak tekinteni, mint a nekik 
alapúi szolgáló gyökigéket, p. o. ezen verbum causativum-ot: partd-
jdmi dobok, épen úgy pat gyökre viszik vissza, mint ezt : pátdmi 
esem. Az is meglehet azonban, hogy ezen igéknek épen úgy mint 
a latin és görög nyelvben tárgynév szolgál alapúi, mint ezt az ily 
igék mellett gyakran találjuk is, p. o. baudhájdmi tudatok mellett 
ott van baudha- tudás tárgynév, smardjdmi emlékezem mellett 
smara- emlékezés stb. 

Ilyen valódi verbum causativum a latinban kevés van, p. o. 
fugdre megszalasztani, e mellett: fxigere futni, seddre megnyugtatni, 
tulajdonképen „leültetni", e mellett: sédére ülni; placdre kibékítni, 
e mellett: piacere tetszeni; lavdre (ebből: plavdre), szkr. plaváyati 
leönt, e mellett: plávatai foly stb. 

2. O l y i g é k , m e l y e k a z a-ja-t é-be v o n j á k ö s s z e . 

Az ilyen igék száma a latinban sokkal kevesebb, mint az 
olyanoké, melyek az a-ja-t «-ba vonják össze. A görögben azonban 
épen ezen igék száma igen nagy, melyek a latinnak egészen meg
felelnek, p. o. CÍQXBIV = arcere visszatartani. Ezen aQxsm pedig — mint 
a fentebb mondottakból is kitűnik — ágnéjoj, aQxsjoafii helyett áll, mely 
képzés a fentebb felhozott dafiáco-tól ebből : dadája, őafiájmfii csak 
abban különbözik, hogy az a-ja itt nem «-ba, hanem s-ba vonatott 
össze. Itt nem lehet mondani — mint az are-n végződő igéknél — 
hogy & ja képző oly alapszókhoz járult, melyek e-n végződnek, mert 
ilyen tárgynevek sem a görög sem a latin nyelvben nincsenek. — 
Az ilyen képzéseket mint pl. arceo közönségesen úgy magyaráz
zák, hogy az ennek alapúi szolgáló igealak arkágdmi-bol a j nem 
veszett ki, mint pl. ebben: domó, e h. domao, domajőmi, hanem a 
megelőző a-val először is ai-vá, később ae, e'-vé, végre pedig meg
előző önhangzó előtt e-vé lett, hogy tehát arceo, régibb arkéo, azu
tán arkiő helyett áll. — így tanítottunk fentebb mi i s ; ámde Meyer 
Leo (Vergl. Gramm. II. 22.) azt hiszi, hogy arceo, régibb arcejo 
alakra utal vissza, melyből később arceiö, arceo fejlődött k i ; s ezt 
annyival inkább állítja, mivel a fentebb említett arceo — áqxéo 
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igéken kivül még a következők is megfelelnek egymásnak a két 
nyelvben: QoyeTv (e h. ffQoqielv) = sorbére, xqonűv = torquére, yrjöHv 
= gaudére, ntoB~ia&ai •= pavére, dyleTcrffai, =. délére, s valószínűleg 
tgofiBiv = timére (ebből: trimére). — Ezek ellenében azonban maga 
Meyer felhozza ezeket: xaluv, XofsTv, mint a melyeknek a latinban 
caldre és laváre felel meg. Felhozza még Meyer állításának bebizo
nyítására azon tüneményt, miszerint a szóban levő igéknek a görög
ben igen gyakran o-névragozáshoz tartozó szavak szolgálnak ala
púi, p. o. ennek: POGTECO alapúi voato- szolgál. Azon körülmény pe
dig, hogy itt s helyett o áll, épen oly kevéssé lehet feltűnő mint 
ebben: téxog, gen. téxiog (e h. réxtxrog) gyermek, mivel mindkét ön-
hangzó eredeti a-ra mutat vissza. — Általában mindaddig, míg az 
o-nak í-hoz való viszonyát tökéletesen nem értjük, addig nem mond
hatunk többet, mint hogy az e úgy a latinban mint a görögben 
gyengébb hang mint az o. 

A latin nyelvben olyan e-igeragozáshoz tartozó ige, melynek 
o-névragozásu tő felelne meg, nem igen sok van, p. o. miseréri, e 
mellett: miseret, ettől: misero-; poenitet, oportet, melyek hasonlóké
pen poenito- és oporto- tőalakokra látszanak visszautalni. — Ezen 
három ige azért is nevezetes, mivel csak ezek állanak több szótag
ból, míg a többiek mindnynyájan feltűnő egyformasággal bírnak 
képződésükben, sőt még jelentésükben is feltűnően hasonlítnak 
egymáshoz, a mennyiben l é t e i t , á l l a p o t o t jelölnek s ez által 
bizonyos szenvedőlegesség rejlik bennök, p. o. aegrére (aegro-) bete
geskedni, albére (albo-) fehérnek lenni, calvére (calvo-) kopasznak 
lenni, canére (cdno-) szürkülni, salvére (salvo-J egészségesnek lenni, 
suére (suo- övé, tulajdona) megszokva lenni stb. — Épen így az oly 
igék, melyeknek alapúi «-tőjü tárgynevek szolgálnak: putrére (putri-) 
rothadtnak lenni, lactére (lact-, elavult: lacti-) szopni, mollére (molli-) 
puhának lenni stb. — De vannak oly ide tartozó igék is, melyek
nek alapúi — épen úgy mint az a-igeragozásnál — mássalhangzón 
végződő tők szolgálnak iflorére (fllős-) virágzani, senére (sen-) öreg
nek lenni, algere (algor- e h. algos-), dolére (dolor-) fájlalni; sőt 
olyanok is vannak, melyek alapnevöket elvesztették, p. o. fatéri 
vallani, tűmére dagadtnak lenni stb. — A több ide tartozó igéknek 
jelentése egészen szenvedő vagy átható, p. o.jacére feküdni, carere 
szűkölködni, tulajdonképen ,elvágva, mentt lenni' (v. ö. xagrjvai, 
aoristos, ettől: XSÍQUV nyirni, levágni) stb. 
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Megjegyezni való itt a görög ovr-on végződő igék, mivel ezek
ben az eredeti a helyett o áll, úgy hogy az ilyen igék praesen-
sében az eredeti ájámi végzet óra (e h. ójco) összevonva ro áll; infi-
nitivusokban pedig ovv, ebből: ótsv van Összevonva. — A latin nyelv
ben az ezeknek megfelelő igéknek öre-n kellene végződniök; ilyen 
igék azonban a latinban nem találhatók, hanem amely igék a 
két nyelvben egymásnak e nemből megfelelnek, azok mindnyájan 
az a-igeragozáshoz tartoznak, miből következik, hogy az ily latin 
igék képzése eredetibb, sokkal régibb amazokénál. Ilyen igék: 
figavr = aráre szántani, ligáre kötni, Ivynvv meghajtani, nováre = 
vio\v megújítani, ettől: vso- = novo-, líberáre = éledeoovv (líbcro-
= tlevttsQo-) stb. 

3. Oly igék, melyek az a-ja-t t-be vonják össze. 
Az ezen osztályba tartozó latin igék száma körülbelül annyi, 

mint az 67-igeragozásba tartozóké. A görög igék között egy sincs, 
a mely ezeknek képzésével teljesen egyeznék, hanemha xltísiv, 
Homerus szerint xlrjfi^eiv latin claudere zárni, mely utóbbinak való
színűleg egy régibb clavidje^e felel meg, és íiMödíttív, mely ennek: 
impedire megakadályozni felel meg. Az ilyen latin igék jobbára 
visszavihetők a nekik alapúi szolgáló i-töjü névszókra, p. o. partire 
és farúri {parti-) részekre osztani, potiri (pot-, poti- = szkr. páti 
úr) urává tenni, sepíre (sepi-) bekerítni} sitire (siti-) szomjazni, le
nire (leni-) enyhítni, didcíre (didci ) édesnek lenni stb. — Vannak 
azonban ide tartozó igék is, melyeknek más önhangzón végződő 
névalakok felelnek meg, p. o. blandin (blando-) hizelegni, ignavire 
(ignavo-) restté tenni, ineptire (inepto-) helytelenkedni, in-saníre (in-
sdno-) őrjöngeni; ez utóbbi háromnak azonban ignavi-, inepti-, in-
sani- is lehetett tőalakjuk épen úgy mint inermo- mellett inermi-; 
inanimo- mellett inanimi- tőalak is van. — Megemlíthetők itt még 
a tűrire (sűrire)-w végződő, k í v á n s á g o k a t , a k a r á s t kife
jező igék is, melyek hasonlóképen névszói töalakokra mutatnak 
vissza. Nem lehet ugyanis kételkedni, hogy az ilyen igék a türo-n 
végződő részesülőkhöz tartoznak, tehát parturire vajúdni akarni, 
partüro-hoz, mely helyett azonban paritúro van használatban, tar
tozik. — Némi nehézséget gördít itt élénkbe az u hosszúsága, 
mely Horatius szavaiból (parturiunt montes etc.) itélni rövid ; ámde 
az sem lehetetlen, hogy ily nehézkes képzésben az u megrövidült, 
különösen ha megfontoljuk, hogy a türo-n végződő részesülök s a 



154 SZÉNÁSSY SÁNDOR. 

velük szorosan összefüggő tor (datúro- adni akaró, datór- adó) képző 
eredetileg rövid önhangzóval bírtak, mit már abból is következtet
hetni, hogy datór- tőalaknak a görögben datoQ- tőalak felel meg; 
épen igy a szanszkritban dátár- (locativvs: dátari). — Ilyen igék: 
cénáturire ebédelni akarni, moriturire meghalni akarni, ésurire enni 
akarni stb. 

Valamint a többi osztályoknál úgy itt is vannak oly igék, 
melyek világosan névszókra mutatnak ugyan vissza, de ezen ala
kok többé a nyelvben nem léteznek, p. o. balbütire (balbo-) dadogni, 
hebegni, dormíre aludni, mentire hazudni. Nevezetesek ezen igék 
között az olyanok, melyek valami emberi vagy állati hangot fejez
nek ki, mint blatire fecsegni, friguttire vagy frigultíre csicseregni, 
csiripelni, grunnire röfögni, hinnire nyerítni, mintríre vagy mintráre 
czinczogni, mtigire ordítni stb. — A több ide tartozó igék, melyek 
látszólag gyökigékből származtak, a nélkül, hogy alapszavuk meg
volna, az ilyenek causativum alakot vettek föl, p. o. só-pire elaltatni, 
mely a szanszkrit svápáyati, e mellett: svápiti alaknak egészen 
megfelel; audire hallani és ob-oedíre engedelmeskedni, melynek a 
görög aiff&áveff&aij ebből: áfia&átsa&ai észrevenni felel meg; liníre 
bekenni, mely nem egyéb mint linere tovább képzett alakja; épen 
így dafivám, ebből: őápvrjfii; nanáre, rendesen nancisci megnyerni, 
ordiri elkezdeni, oriri fölemelkedni, támadni, bqvvvai mozgásba 
hozni, felkölteni, onvva&cu mozogni, fölemelkedni; pavire = naluvy 

e helyett: nafiuv ütni, salíre = allw&ai ugrani, veníre jönni, (iaivtív 
menni stb. 

Végre van a latin igéknek egy nem igen sok szót magában 
foglaló osztálya, melyek uo-n (e h. ujo-mi) végződnek, s melyeknek 
a névszók változatlanul szolgálnak alapúi; a j ezekből is nyomtala
nul kiveszett. — Ilyen igék: acuere (acu- tő) élesítni, tribuere (tribu-
osztály) részesítni, statuere (statu-) állítni. Ezen igék tőalakjai ere
deti a-t vettek föl, tehát statui-t, e helyett áll: statua-ti. 

IV. Névszók (nomiiia.) 
Valamint az igék két részre, úgymint gyök- és származtatott 

igékre oszthatók fel, úgy a névszók is gyök- és származtatott név
szók lehetnek. — A névszók képzésében rendesen úgy járnak el, 
hogy először is azon alakokat veszik, melyek a gyökalakokkal 
egészen megegyeznek, azután az oly szókat tárgyalják, melyeknek 
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képzőik a, i vagy u önhangzók, végre átmennek a teljesebb kép
zőkre, milyenek: ia, ma, na stb., s csak ezek után térnek át a még 
nehézkesebb mant, vant képzőkkel bíró szavakra. — Ezen rendso
rozatot azonban már csak azért sem tanácsos követni, mivel eddig
elé egyetlen képzőnek sem határozhatjuk meg eredetét biztosan, és 
pedig annyival inkább nem, mert némely megcsonkúlt, elkopott 
egyszerűnek látszó képző, mely egy tekintetre a legősibbnek tart
ható, bebizonyíthatólag teljesebb és kiképzettebb volt, mint sok 
más nála nagyobb teljességgel dicsekvő képző. — A nyelv törté
neti fejlődése ugyanis azt bizonyítja, hogy az eredetileg teljes ala
kok időfolytán mind inkább-inkább erőtlenednek, s azután egészen 
elvesznek, nem pedig azt, hogy a rövidebbek, tökéletlenebbek meg
erősödnek és azután megnövekednek. — Legczélszerübb tehát az 
oly képzőkön kezdeni el, melyek minden időben a legtöbb életre
valósággal bírtak, az igékkel a legszorosabb összeköttetésben áll
nak, s valamint a nyelv szervezetében úgy annak használatában is 
fontos szereppel bírnak, értjük a részesülőket és határozatlant. — 
Részesülő minden igéből képezhető, sőt minden eredeti névszó vagy 
gyöknévszó is fogható úgy fel mint részesülő. 

1. R é s z e s ü l ő i k é p z ő : ant*). 

Ezen ant vagy nt képző a szanszkritban és görögben nem
csak a praesenstőtől származó participii praesensben, hanem az as 
gyökkel képzett part. fut. és aoristusban is használatban van. — A 

*) A part. praes. activi az indo-európai nyelvek eredeti egységének kép
viseletében a fénypontot képezi. — Nevezetes ezen alakra nézve azon körülmény, 
miszerint az említett nyelvek közül többekben, és pedig olyanokban is, melyek 
mind máig mint élőnyelvek szerepelnek, ezen eredeti képzó'elem teljesebb alak
ban van meg mint a szanszkrit legrégibb nyelvemlékeiben. Ez utóbbi ugyanis 
csak kevés casus-alakban tartotta meg a képző nasalisát, és pedig csak az úgyne
vezett gyenge casusokban (a gyenge casusok ezek : accusativus plur., s a három 
szám (sing. dual. plur.) több casusai, kivéve a nominativust, vocativust mind a 
három számban, végre a singularis és duális accusativusát), p , o. bharantam zz: 
<pépov"cct,ferentem, dual. bharantáu, a védában bharantá is (nom. acc. voc.) =• <pápovxe; 
plur. bharantas (nom. voc.) = tpápovrei; ámde az accusativusban már bhdratas 
ellentétben a görög cpepovx-as alakkal, mely a nasalist mindvégig megtartotta. — 
Épen így enyészett el a nasalis a több gyenge casusokból is mind a három szám
ban, tehát gen. sing. bhdratas, de cpápovTO;, lat. ferentis, gótul : bairandin-s, új-néme
tül : stehendes, gekendes stb. — A latinban egyedül ferens alak az, mely az eredeti 
tőalakból iferent- képződik, a többi casus mind az t'-tők szerint képeztetik. — Fe-, 
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mássalhangzón végződő tők nt, az önhangzón végződök ant képzőt 
vesznek föl, p. o. ad ant, gyök : ad (edere), praesenstö: ad ; s-ant, 
gyök: as (esse), praesenstö as ; tudá-nt, gyök : tud (tandere), prae
senstö : tudd; fut. sjd-nt, neutr. sjd-t, feni. sjá-nti vagy sja-ti, p. o. 
karis'-já-nt, fera. haris-ja-nti vagy karis-ja-ti, gyök : kar (facere), 
futurumi tö : karis-já-; aoristus-tő : vidha-, ezen gyöktől : vardh 
(crescere), part. vrdhánt. 

A görögben e képző alakja: ovt és vt; a v itt mindig megma
rad, fem. ovrja, vrjcc, mely hangtani törvény szerint: ovaa, ovact, aa 
lesz, a megelőző önhangzó megnyújtásával, p. o. éóvt (később: ővt), 
azaz: ia-óvr, fem. éovace, azaz : íxr-ovt-ja, gyök: ég (esse), praesenstö: 
sa; cpéoorT, fem. ytQovact, ebből: ysoo-raa, qisQo-rrja, gyök: qiSQ (fer-
re) , praesenstö: ytQo, qitQe. — Épen így a futurumban: lvao-vr} 

gyök: Ív (solvere), futurumi tö : Ivao- stb. Aoristus simplex: &é-vr, 
gyök és aoristusi tő: #« (ponere); őo-vr, gyök és aoristusi tő: őo 
(dare) stb. — Aoristus compositus: Xvaa-vr, gyök : lv, aoristus-tő : 
Xvfftt- stb. 

A latinban ezen képző alakja ent, elavult ont, unt, többnyire 
pedig nt, mivel csaknem minden praesenstö a latinban önhangzón 
végződik : tehát: (prae) s-ent, e h. es ent, gyök és praesenstö: es; 

rentia és ferentium épen oly határozottan az *"• névragozáshoz tartozik, mint pl. 
facili-a, facili-um. 

Az indus grammaticusok azt tanítják, hogy a part. praes. képzője a gyenge 
casusokban : at, az erősekben : ant. Bopp azonban (Vergl. Gramm. III . 142. 1.) 
azt tanítja, hogy az a, ebben : bharant] épen oly kevéssé számítható a képzőhöz, 
mint ebben : cpepovx az o ,• az önhangzó mindkét nyelvben az osztályszótaghoz tar
tozik, azaz, az o, ebben : cpep-o-vx azonos az o-nal ezekben : cpép-o-|xev, cpep-o-vxt, és 
az e-nal ezekben : cpep-e-xe, Icpep-e-c stb. — Hogy a görög részesülői képző csak vx 
és nem ovx, világosan kitűnik a JAI igék conjugatiójából, hol a gyök végönhangzó-
jához vagyis az igetőalakhoz vx j á ru l : o*t5o-vx, xi&e-vx, íaxoc-vx, 8etx-vu-vx ; a szansz
krit azonban azon sajátsággal bír, hogy valahányszor az nt vagy t képzőnek nem 
a vagy á-hoz kell kapcsoltatnia, az igetőalakot egy a-val toldja meg. Innen van 
az, hogy pl. st/nvant (e h. stpiunt) a görög oxopvuvx alaknak felel meg. — A latin 
harmadik conjugatio participii praesensében levő e, ebben : veh-e-ns, veh-e-ntem z r 
sakr. vah-a-n, vafi-a-ntam eredetileg nem egyéb, mint az osztályönhangzó i, ezek
ben : veh-i-s, veh-i-t stb., mivel a latin két consonans előtt jobban kedveli az e-t 
mint az t-t. A negyedik conjugatio participii praesensében az ie, ebben : aud-ie-ns, 
a gót ja, szkr. aya képzőnek felel meg az ilyenekben : gó t : sat-ja-nds ülve = szkr. 
sád-áya-n ültetve. •— Hogy végre az első ós második conjugatio part. praesensé
ben az a és e, ezekben : am-a-ns, mon-e-ns az ige tőalakjához, az a pedig ezekben : 
da-ns, sta-ns, fa-ns ésfla-ns a gyökhöz tartozik, azt említnünk sem szükséges. 
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i-ent, e-unt = e-ont, gyök : i, praesenstö : ei; vehe-nt, gyök: veh; prae-
senstő: vehe stb. — A ja képzővel bővült nőnemű tőalak, melyet a 
szanszkrit és görög futurum-tőkön láttunk, itt tárgynevi functióval 
bír: sapient-ia, abundant-ia, labent-ia, prudentia stb. — A latin ige
nevekre nézve megjegyezni való, hogy közülök igen számosan ige-
természetöket elvesztvén egyszerű tulaj donságnevekké lettek, me
lyeknek még az igéjük sincs meg többé a nyelvben. Ilyenek: fre-
quent-, melynek a szkr. bhrga- (sok) felel meg, in-gént-, recent-, repmt-, 
sönt-, in-sont- stb. Másoknak megvan ugyan alapigéjük, de sajátsá
gosan fejlődött jelentésük folytán az összefüggés lazult meg köz
tük, p. o. éloquent- ékesen szóló (éloqui kibeszéllni), praestant- jeles 
(praestare elülállani), praesent- jelenvaló (prae-esse élén állani), infant-
még nem beszéllő, csecsemő (fari beszéllni). Ezen képzés külső 
alakjára nézve feltűnő az, hogy a nyelv virágzó korában, ha nem 
is szigorú következetességgel, de névszerint a sing. nominativus-
ban igen gyakran megkülönbözteti az ily adjectivumokat a valódi 
participiumtól, a mennyiben amazoknak töalakja: ni-, emezeké: 
nti-; amazok tehát a foghangu, emezek pedig az *-tők szerint ra-
goztatnak. Különbség van tehát pl. ebben: splendente sole — a nap 
sütvén, azaz, fényes nappal, ettől: splendentí sole = a fénylő nap 
által. — Ezen tünemény megvilágosítására felhozza Meyer Leo az 
ó-szász nyelvet, melyben a tárgynevileg használt részesülői tőalakok 
and, a tulajdonságneviek pedig andja képzőt vesznek föl, p. o. hé-
landi (tőalak: héliandja-) crist = a megszabadító Krisztus, e mel
lett : the hélago heleand = a szent üdvözítő. Ezen különbség még az 
új-németben is megvan. Különböző pl. ezen kifejezés: der Weg ist 
láng (itt a tulajdonságnév képzése: láng, gót: laggs, elavult longvs 
helyett, a végzetre nézve longus és őolixóg szavakkal teljesen meg
egyezik), ettől: ein langer Weg, mely utóbbiban langer össze van 
olvadva egy eredetileg önálló névmással: jas, melynek semmi más 
czélja nem lehetett, mint a szónak tulajdonságnevi természetét job
ban kiemelni, azaz, azt szigorúbban meghatározni, s melynek a latin 
tulaj donságnevi részesülőket jellemző «-vel ugyanazon alapja van. 
— Ezen participiumok között végre olyanok is találtatnak, me
lyek egészen tárgynevekké lettek, p. o. in-fant-, animant-, ad-ules-
cent-, parent-, serpent-, client- = xlvovx- halló stb. 
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2. R é s z e s ü l ő i k é p z ő : vant*). 

Ezen képző eredetileg a kettőzött gyökhöz járult, s a part. 
perf. activit képezte. Mint ilyen képzőben a t gyakran s-be megy 
át, mi n után az indo-európai nyelvekben nem ritka. tJgy látszik, 

*) A reduplicált praeteritum part. act. képzője a szanszkritban a casusok 
különfélesége szerint (erős, gyenge, leggyengébb casusok) váns, vat és ush. Az 
indus grammaticusok azonban ezen képző valódi alakjául vas-t tartják, noha a 
képző ezen alakban egyetlen casusban sem fordul elé. Az erős casusok ugyanis 
váns-bál, a középcasusok vát-ból, a leggyengébbek pedig ws/t-ból erednek. 

Minthogy pedig — mondja Bopp (Vergl. Gramm. III . 156. 1.) — részesülő 
képzővel gyakran névszók is képezhetők, tehát a latin ősö képzőt az ilyenekben : 
lapid-ősus, lumin-osus, fructu-ősus, form'-osus, pisc'-osus a szanszkrit váns képzővel 
lehet egybevetni, melyhez amaz körülbelül olyan viszonyban áll, mint ior közép
foki képző a szanszkrit tyám vagy yáns-hoz, csakhogy itten az eredeti sziszegő 
hang megmarad, de a v kiesik, körülbelül úgy, mint so/uo-ban, összevetve a 
szanszkrit svápdyámi igével. — Bopp tehát a latin ősö képzőt a szanszkrit part. perf. 
activi erős casusaiban eléforduló váns képzőből származtatja, mit Corssen (Kri-
tische Beitrage zur Lateinischen Formenlehre, 480. 1.) kétségbe von, mivel először 
is nem valószínű, hogy egy igen számos latin tulaj donságnevekben eléfordúlt 
képző egy a szanszkritban csak bizonyos meghatározott casusokban eléforduló 
részesülői képzőre volna visszavihetö, azután meg a szanszkrit váns képzőnek 
megfelelő alakja a latinban bizonyára vons vagy vens volna, vagy pedig o-val 
bővülve : vonso, venso. Ámde a latinban eléforduló onso, unso, osso, oso kép-
zöalakokban a kezdő v-nek nyoma sincs. Oly képzések, melyek a görög CTOVO-
5éooa-félének , pl. aqua-vosus, vini-vosus pisci-vosus megfelelhetnének, a latinban 
egyáltalában nincsenek. Az ilyenekben : mont-u-osu-s, monstr-u-osu-s, volupt-u-osu-s 
az M nem állhat eredeti v helyett, mert az ilyen képzés csakis félreértésen alapuló 
utánképzése a hozzá hasonló sumptu-osu-s, saltu-osu-s, quaestu-osu-s szóknak, épen 
úgy, mint volupt-u-ariu-s egészen sumptu-ariu-s, quaestu-ariu-s szerint van képezve. — 
Az őso képzőt maga Corssen is még „Aussprache und Vocalismus" 1.99.1. onto-ból, 
mely ont képzőből o-val tovább van képezve, származtatja. Ezen nézetét azonban 
(,Beitrage' 481. 1.) egészen tarthatatlannak nyilvánítja, mivel semmi hangtani 
szabályt nem lehet felhozni, mely szerint a t ebben: ontó sziszegőhangba mehetett 
volna át, annyival inkább nem, mivel a t számos névszóképzésben (névszerint az 
ewío-val képzett névszókban) változatlanul megmarad. Nem tagadhatni azonban, 
hogy onso, osso, oso képzők alapja bizonyára nem más mint ont, mely épen úgy, 
mint ent ezekben : cru-ent-u-s, flu-ent-u-s, eredeti ant-ra, vihető vissza ; ámde ezen 
ont a latinban nem csak o-val, hanem io-val is bővülhet, a mint már Pott is (Etym. 
Forsch. II . 1009. 1) helyesen vélte, hogy az s ezen képzőben a következő i befo
lyása következtében lett f-ből. A fokonkénti fejlődés tehát következőleg történt : 
— ebből; form-ont-io-s lett a t assibilatiójával: form-ons-io-s, azután az i kiesté
vel : formons-u-s: az o-nak consonanscsoport előtt w-ba való homályosulása után : 
form-uns-us, a nasalisnak s előtt való elenyészése után : form-osu-s. — Épen így 
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hogy ezen képző két elemből van összetéve, t. i. va és nt = ant-hb\} 

épen úgy mint a vele rokon mant is ebből van összetéve: ma és 
(a)nt. — Jelentésére nézve vant annyi mint , valamivel bírni', ,vala-
mivel ellátva lenni', p. o. agva-vant = equis praeditus, lovakkal 
ellátva lenni, fem. agva-vatí, azaz : agva-vatjá az n kiveszésével. 
Épen így agni-mant = igne praeditus, tűzzel ellátva lenni. 

A görögben ezen képzőnek fsvr felel meg, fem. pt<Tffa} &z&z : 
j-stja = szkr. vatt, azaz: vatjá, p. o. %aQÍ-[-&vr, fem. %aQi-[-£Gaa stb. 

A latinban a vant képző foghangja sziszegőhangba ment át, 
tehát : vans s ezután az a-tők közé lépett, úgy hogy a képző tő-
alakja : vansa, melyből azután: vonso, voso lett; ezen vőso azonban a 
v-t egészen elvesztette, p. o. fructu-űso, lumin-oso, forma-oso, mely 
utóbbiból azután formőso lett. A latinban ezen képzőnek következő 
alakjai vannak: oso, ezekben: aqu-osu-s, vin-osu-s, pisc-osu-s, sal-
tu-osu-s; osso, ezekben : odi-ossu-s, form-ossa, fam-ossa, verruc-os-
su-s ; onso, ezekben : form-onsu-s, gramm-onsu-s ; unso, ebben : form-
unsu-s; vso, ebben : Lvmin-usu-s. 

(Folytatása következik). 
SZÉNÁSSY SÁNDOR. 

A JELENKORI GÖRÖG IRODALOMRÓL. 
(Előadatott deczember 21-én 1867). 

Száthasz, Vrétosz, Zavírasz. 

{^Eá&aq, Bgévog, ZafiÍQccg.) 

Az athéni egyetem 1865-ben Rhodokanákisz Tódor alapítvá
nyából a következő, lOOOdrachmányi (400 forintnyi) pályakérdést 
tűzte ki : 

Adassék elő bizonyítékok kíséretében a görög mivelődés tör
ténete Konstantinápoly bukásától 1821-ig, kimutatván 

lett ebből: Gan-ont-ia a közvetítő Can-ons-ia á l ta l : Crn-us-ia, s az i kiestével s az 
«-nak régibb o-ba való visszatérésével a mai Can-osa; ebből: Ven-oní-ia : Ven-us-ia 
s a mai Ven-osa. 



A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik Inad. Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 185<">- 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csató és Nagy János : A m. nyelv ragai 

és Bzdképzói, Buda, 18:54. 58 kr. — II. Engel és Nagy J. A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838 5:5 1 — 111. Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi : Magyar ékos szókötés. Buda, 1816. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vasa József jutalmazott pályamunkája Pest 
1860. 60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fngarasi. I - V . kötet. 
Pest 1802— Ö. Sajtó alatt az VI. k. Minden kötet ára 5 ft 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 18 n . 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1«.!8. 70 kr 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR, 2-dik kiad Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Pest 1861. 

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 188". 
5 ft — II. Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes in. iratok, Buda 1840. 5 ft.— 
III. Tatroni Biblia. Vegyes m. iratok, 1812. 5 ft. — IV. I. Guary-eodex, Buda 
1816. I ft, U3 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. S/.alay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GRAMMA1ICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztöl. Pest 

1866. 4 ft. _ ^ 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1*61. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatajtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREM1&S1CUM utriusque dialeeti, Hudenz Józseftől. Pest 

1865. 1 ft 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI I . A vogul föld és nép Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
i « ' u _ 6 1 , :; ft. — II . 1861 62, 3 ft. — III . 1863 — 65, .5 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖ/.LEMÉNYKK. I—VI. k. Pest. 1862—8. Mindenik kötet 
ára •"> tt. 

Ú J MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Janesovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 
MAGYAR NYELVÉSZET, szerk. Hunfalvy Pál. Pest 1856—61. 6 köt. Egy-egy köt. 

» ft. üö kr. A hat kötet együtt 25 ft. 

Pest, 18G8. Nyomatott az ,,Athenacum" nyomdájában. 


