
ÖSSZEHASONLÍTÓ LATIN SZÓNYOMOZÁS. 
(Folytatása.) 

3. R é s z e s ü l ő i k é p z ő : ta*). 

Ezen perfecti part. passivi képző gyökigéknél közvetlenül a 
gyökhöz csatoltatik, származtatott igéknél pedig az igetöhöz, p. o. 
szkr. data = datus, nom. sing. masc. da-ta-s, neutr. da-ta-m, fem. 
da-tá, gyök: da =• dare; sádaja-ta = positus, igető: sádaja = po-
nere, gyök: sad =• sedere stb. 

A görögben a képző tó, nom. sing. masc. τό-g, neutr. tó-v, 
fem. τη, ρ. ο. κλντό, gyök: xlv = audire; a gyökönhangzó fokozása 
úgy marad mint a praesensben, ρ. ο. φενχ-τό, praes. φεύγω, gyök: 
φυγ = fugere; más praesensképzések azonban nem maradnak meg 
ezen képző előtt, ρ. ο. σπαρ~τό, gyök: σπερ = serere, praesens : 
σπείρω =• σπέρνω stb. 

A latinban a képző: tu, elavult: to, nom. sing. masc. tus, el
avult: to-s, neutr. tu-m, elavult: tom, fem. ta, p. o. da-to, gyök: da 
(dare), in-clu-to, gyök: clu (audire), coc-to, gyök: coc (coquero)-
rup-to, gyök : rup (rumpere), stra-to, gyök : ster, stra (sternere)^ 
passo, e. h. pas-to, ebből: pat-to, gyök: pat (páti) stb. — A ta képző 
a latinban egészen eredeti elevenségében megmaradt, minek bizo
nyára az az oka, hogy a latinban ezenkívül semmi más részesülő 
nem fejlődött ki a passivum vagyis médiumban, mint pl. a görög-

*) Bopp (Vergl. Gramm. III . 206. 1.) nagyon valószínűnek hiszi, hogy a 
latinban többnyire a 2. conjugatióra tartozó középigéktöl idus végzettel származó 
tulaj donságnevekben, milyenek : pall-i-dus, ferv-i-dus,frig-i-dus, torr-i-dus, tim-i-dus, 
tep-i-dus, splend-i-dus, 7iit-i-dus, luc-i-dus, fulg-i-dus, viv-i-dus, sap-i-diis, flu-i-dus — a 
du, azaz : do képzőben a d nem egyéb mint az eredeti tenuis (t) elgyengülése, 
s hogy tehát pl. frigidus körülbelül úgy áll frigitus helyett mint quadraginta e h e 
lyett : quatraginta. 

\ 
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ben, mert az úgynevezett fut. part. pass. tulajdonképen nem is pas-
sivum, hanem egy szükségességet jelölő tulaj donságnév (adjectivum 
verbale); az ant és turo-n végződő részesülők pedig a médiumba 
egyszerűen az activumból mentek át, melyeket mindig se-vel kell 
kiegészítni, mivel csaknem minden mediumi vagyis eredetileg re-
flexivumi alakok mindenek előtt se-vel képeztettek. Másképen van 
ez a görögben, hol a mediumi képzővel: [isvo^val képzett alakok a 
•ro-val képzetteket egészen háttérbe szorították. — Valószínűleg 
ezen képzőhiánynak kell azt is tulajdonítnunk, hogy a ío-val kép
zett part. perf. passivinak gyakran — és pedig valódi átható igék
nél is — activumi jelentése van, p. o. pranso az, a ki reggelizett, 
ettől: prandeo, céndto az, a ki ebédelt, ettől : céno ebédelek, jűrdto, 
az, a ki megesküdött, ettől: jűro, de juror esküszöm is stb. 

4. R é s z e s ü l ő i k é p z ő : na. 

Ezen eredetileg perf. part. passivi képző már a szanszkritban 
is gyéren találtatik, p. o. pür-nd, e h. par-na, gyök: par (implere), 
stír-na, e h. star-nd, gyök: star (extendere), bhugna, gyök: bhug 
(flectere), bhin-na} e h. bhid-na, gyök: bhid (findere) stb. 

A görög és latinban na mint részesülői képző elé sem fordul. 
A görögben ide számíthatók a következő adjectivumok: (TB[iv6} e h. 
ffep-vó tisztelt, gyök : <TÍ/3 (aÉp-ofiat vereor, revereor), azvy-vó gyűlölt, 
megvetett, gyök: atvy, ebben: í-axvy-ov {prhyűv detestari), artyvo be
fedett, gyök: (Ttsy, ebben : at&y-m (tego) stb. Tárgynevileg van hasz
nálva ebben: TBX-VO született, gyök: tsx (parere, v. ö. s-tex-ov, té-
rox-a). — A latinban az ilyen képzésű participiumnak csak töredé
két találjuk az ilyenekben: ple-no megtöltött, gyök: ple = pia, 
eredetileg: par (implere), mag-no megnőtt, gyök: mag = szkr. moh 
(crescere), do-no az adott, gyök: da (dare), reg-no kormányzott, 
gyök: reg (regere) stb. De annál gyakoriabbak az ezen képzővel 
származtatott tulajdonság- és tárgynevek, p. o. bono-, cano (ebből: 
casno), digno stb. — Sajátságos a latin nyelvben ezen no képzőre 
nézve az, hogy előtte a tőönhangzók különbözőleg, hogy ne 
mondjuk önkényesen változnak, p. o. sali-nu-s, regt-na (tehát itt a 
mássalhangzón végződő tő az i-tők közé megy át) ; alie-nu-s (tő : 

alieno-) ; montá-nu-s (tő: monti-), urbd-nu-s (tő : urbi-), veterd-nu-s 
(tő : veter-)} oppidd-nus (tő : oppido-) ; ellenben : ebur-nu-s (tő : ebor-), 
patér-nu-s ( tő: páter-), ver-nu-s (tő: ver-) stb. A tárgynevek közül 
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ide számíthatók az ilyenek: som-no-, e h. sop-no- = szkr. svap-na, 
gör. νπ-νο; ví-no- — ροΐνο, ag-no-, an-no- stb. A na képző önhangzó-
jának elgyengülése folytán létre jött ni, p. o. im-mani- = szkr. a-ni-
mána, ίη-áni-, im-múni, com-múni-} leni-, segni; épen így: cri-ni-s, 
pá-ni-s, fi-ni-s, fü-ni-s. — Meyer Leónak (Vergl. Gramm. II. 192. 
1.) az is nagyon valószínűnek látszik, hogy az ilyenekben: fundo-, 
mely a szanszkrit budhna-nak felel meg, unda, ebből: udand, mely 
a szanszkrit uddn- víz, tárgynévhez áll közel; lánc-, tál = λακανη 
= λεκάνη, a nasalis nem egyéb mint a na képzőnek maradványa, s 
azt hiszi, hogy pl. pando, melynek a görögben πίτνημι (gyéren elé-
fordúló mellékalakja πετάνννμι igének) felel meg, s mely mindenek 
előtt ηέτνημι, azután pedig πάτνημι, helyett áll, visszavihető a szansz
krit patnámi igére; épen így felel meg szerinte σχίδνημι a latin 
scindo igének. 

5. R é s z e s ü l ő i k é p z ő : ma, man. 

Ezen képzőnek szenvedő és középigei értelme van; ma külö
nösen mint tőképzö használtatik gyakran (a szóképzésben az 1. 
személyt jelöli), mint másodrendi képző a superlativusban fordul 
elé, mint elsőrendű találtatik p. o. a szanszkrit ghar-ma (calidus, 
calor), gyök : ghar ; dhü-ma vagyis inkább dhauma (fumus), gyök : 
dhu (movere); tig-ma (acutus), gyök: tig (acuere) ; bhí-ma (timen-
dus, adjectivum), gyök : bhi (timere). —- Igen közel áll ehhez man 
képző, p. o. szanszkrit ag-man (lapis), gyök: ας; ná-man (nomen), 
e h. gná-man, gyök: gna = gan (uosse) stb. 

A görög és latin nyelvben az eredeti ma helyett többnyire 
mo áll, ρ. ο. ϋερ-μό (calidus), &έρ-μη (fem. calor), gyök: &ερ (&έρ-ο-
μαι calesco), eredetileg ghar; κομμό (planctus), e h. κοπ-μο, gyök: 
κοπ (xón-τω , κε-χοη-αός ferire); άν-ε-μο (ventus) segédönhangzóval 
ezen gyökből: an (spirare) stb. 

Az eredeti man képző helyett μον és μεν is használtatik, p. o. 
ίδ-μον (adjectivum nom. sg. masc. ϊδ-μων, neutr. Ίδ-μον gnarus, gyök: 
ριδ, eredetileg vid — videre, scire); ηοι-μέν (masc. nom. sg. ποι-μψ 
= pastor), gyök: pi, valószínűleg jt?a-ból (tueri) elgyengülve. Ide 
sorozhatok a görögben μϊ-ν és μϊ-ro képzők is ezekben: ρηγ-μΐν 
(masc. gen. sg. ρηγ-μΐν-ον aestus), gyök: ραγ, ebben : ρήγ-ννμι (fran-
go) ; νσ-μΐν (dat. sg. νσ-μϊν-ι) és νσ-μίνη (pugna), gyök : v&, szanszkrit 
judh (pugnare); κνκλά-μινο (masc. és neutr. cyclamen növénynév), 
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ettől: κύκλο (κύκλος ciiculus). — A görög nyelvben végre ma kép
zőhöz ματ is közel áll, mely utóbbi gyakran mint amannak mellék
alakja tűnik föl, ρ. ο.σησ-μό és σεΐσ-ματ- (motus terrae); különben 
erre még a szanszkritban is fordul elé példa, p. o. dhar-ma és dhar-
man (lex, ordo, mos). 

A latin nyelvben az eredeti ma képző helyett mindig mo (mu) 
áll, p. o. ani-mo (nom. sg. ani-mu-s), gyök: an (spirare); fú-mo (fu-
mu-s), gyök: dhu (m'overe);fir-mo (fir-mu-s), gyök: dhar = tenere 
(v. ö. fre-nu-m) ; for-mo (for-mu-s), gyök :fer (ebben: ferveo) ; al-mo 
(al-mu-s), gyök: al (alere). — Gyakori a latinban men az eredeti 
man helyett, p. o. ger-men, gyök: ger, eredetileg ghar (virescere); 
gnó-men (no-men, co-gno-men), gyök: gno, eredetileg gan (noscere) ; 
teg-men vagy tegi-men, gyök: teg (tegere) ; ag-men, gyök: ag (agere) ; 
sola-men, igetö: sola (solari) ; certa-men, igető: certa (certare); molí-
men, igető: moli (moliri) és flá-men, melyből — mint Meyer Leo 
(Vergl. Gramm. II. 275. 1.) gyanítja — valami veszett ki, s e sze
rint egészen megfelel a szanszkrit brahman- tőalaknak. — Ezen 
képző a latin nyelvben gyakran mon alakban tűnik föl, p. o. ser-
mon, gyök: ser (ebben: ser-o, ser-tum) ; ter-món, elavult mellékalakja 
a használatosb termino tőalaknak (v. ö. termen), gyök: ter, eredetileg 
tar (transgredi, ad finem pervenire) stb. Az is megtörténik, hogy a 
men képző to-val szaporodik meg, p. o. co-gno-men-to, mely nem 
egyéb mint co-gno-men kevésbé használatos mellékalakja, mely szó 
már azért is igen nevezetes, mivel benne az egyszerű nomen ősi 
alakjában, t. i. torokhanggal kezdődve van meg. Mily régen vesz
hetett ki a nomen-böl a torokhang, mutatja azon körülmény is, hogy 
a rokon nyelvekben is épen így fordul elé, p. o. szkr. náman, gót 
naman, görög ονομαζ-} mely utóbbiban a kezdő önhangzó valószínű
leg a kiveszett g-re utal vissza. — Ilyenek még a latinban: argű-
mento ok, ismertető jei, blandi-mento hízelgés, de-lectá-mento gyö
nyörködés, ex-perí-mento kísérlet, fundá-mento (sőt fundamen is) 
alap, ornd-mento (néha orndmen is) ékesség, vesti-mento ruházat stb. 
— A latinban végi*o az is megtörténik, hogy a mon képzőhöz ja já
rul, mi által azután mőnio eredetileg manja áll elé, mely már több
nyire másodrendű képző, p. o. queri-monia, ettől: queror, acri-mo-
nia, ettől: acri-, testi-monio} ettől: testi-, matri-monio, ezen tőalak-
tól: mdtri, ebből: mater, eredetileg mdta r stb. 

A man képzőre nézve a vélemények szétágaznak. — Auf-
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recbt (Zeitschr. f. vergl. Spr. VI. 177.1.) azt tanítja, hogy a latin men 
és mentő képző a szanszkrit mant-ból jött létre, amaz a dentalis le-
kopási, emez pedig o-val való továbbképzés által; szerinte tehát 
ez: momentum s ennek mellékalakja: momen, így választhatók el: 
mo-ment-u-m, mo-men, amabban mant, o (w)-val szaporodott, emeb
ben pedig a foghang veszett k i ; épen így sementis, ezen gyökből: 
se és ezen képzőből ment áll, mely utóbbihoz még egy i járult. Eb
ben pedig semen a foghang veszett ki. — Meyer Leo (Vergl. Gramm. 
II. 263. 1.) ezen tanítást a görög fiat képzővel is támogatja, mely
ből szerinte a nasalis épen úgy veszett ki mint a szanszkrit man 
képzőből a dentalis. Ha még ezen tanításhoz hozzáadjuk azon két
ségbe nem vonható tényt, hogy t. i. a szanszkritban a mant képző 
vant-ta\ teljesen egyértéküleg használtatik, s hogy bizonyos ese
tekben egymásért állhatnak is, p. o. balavant erővel (bála-) megál
dott, erős; prajávant- utóddal (prajá-J megáldott; javamant- árpával 
(java) ellátott, madhumant- mézzel (madhu-) ellátott stb. — el kell 
ismernünk, hogy ezen tanítás nem kis valószínűséggel bír. — Lás
suk tehát elég fontosak-e az okok, melyek velünk Corssen (Kriti-
sche Nachtráge z. lat. Formenlehro 125.1.), Bopp (Vergl. Gramm. III. 
166.1. 2. kiadás), Pott (Etymol. Forschungon I. 592.594.1.), Schlei-
cher (Compend. d. Vergl. Gramm. II . 330. 1.) azon véleményüket 
fogadtatják el, hogy men képzőt a latin mon, min, görög pov, [isv} 

a szanszkrit man-nsA. együtt mant képzőtől elkülönítsük, s hogy 
men-to csakis men latinos továbbképzése, melynek a szanszkrit mant 
képzővel épen semmi köze sincs. 

Oly men-noí képzett szók, melyeknek mento-vsl képzett mel
lékalakjuk nincs, a régi és classicai korban, e következők: 

ag-men, 
sag-men, 
ab-leg-men, 
ful(g)-men, 
ex-a(g)-men, 
fla(g)-men, 
su-(g)-men, 
lu(c)-men, 
sub-te(x)-men, 
dis-cer(p-)men, 
ver-men, 

ger-men, 
ter-men, 
cul-men, 
ru-men, 
nu-men, 
colu-men, 
no-men, 
prae-no-men, 
o-men, 
ab-do-men, 
cri-men, 

dis-cri-men, 
peti-men, 
speci-men, 
fle-men, 
se-men, 
fe-men, 
sta-men, 
gra-men, 
suf-fla-men, 
alű-men, 
bitűm-en, 
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acu-men, 
volű-men, 
statü-men, 
cacű-men, 

forá-men, 
sola-men, 
puta-men, 
certa-men, 

curva-men, 
ge8ta-men, 
voca-men, 
farcí-men. 

Ezen szavak közül körülbelül kétharmad ön-, vagy mással
hangzón végződő egyszerű igetőalakokból, még pedig minden köz
vetítő vocalis nélkül, vannak képezve, úgy hogy a men képző előtt 
gyakran az igető vég-mássalhangzója esett k i ; egy harmada pe
dig oly igetőalakokból származik, melyek ű, á, z, önhangzókkal 
képezvék. 

A későbbi nyelvben csak kevés oly me/i-nel képzett szók 
vannak — a fentebb eléadottakon kivül —, melyeknek náluk ré
gibb vagy velők egyidejű mento-val képzett mellékalakjuk ne volna. 
Ilyenek: 

ferrű- men ef-fa-men, nuta-men, 
af-fa-men, prae-fa-men, seda-men. 

Oly men-to-vsX képzett névszók, melyeknek men-en végződő 
mellékalakjuk nincs, a régibb és classicus latin nyelvben e kö
vetkezők : 

pig-men-tu-m, 
mag-men-tu-m, 
co-ag-men-tu-m. 
ru-men-tu-m, 
iu-men-tu-m, 
ter-men-tu-m, 
fer-men-tu-m, 
pul-men-tu-m, 
lo-men tu-m, 
fo-men-tu-m, 
ad-iu-men-tu-m, 
a-men-tu-m, 
in-stru-men-tu-m, 
com-ple-men-tu-m, 
cre-men-tu-m, 
in-cre-men-tu-m, 
e-molu-men-tu-m, 
monu-men-tu-m, 
iugu-men-tu-m, 

ele-men-tu-m, 
ali-men-tu-m, 
de-tri-men-tu-m, 
inter-tri-men-tu-m, 
re-tri-men-tu-m, 
vesti-men-tu-m, 
sepi-men-tu-m, 
blandi-men-tum, 
ex-peri-men-tu-m, 
exa-men-tu-m, 
ind-igita-men-tu-m, 
luta-men-tu-m, 
purga-men-tu-m, 
paluda-men-tu-m, 
tempera-men-tu-m, 
in-rita-men-tu-m, 
ferra-men-tu-m, 
sternuta-men-tu-m. 
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Ezen szók nagyobb része egyszerű igealakoktól, más része 
pedig névszavakból képzett igéktől származnak. 

A latin nyelv későbbi korában is jönnek oly szavak elé az 
épen említetteken kivül, melyeknek men-nel képzett mellékalak
juk nincs: 

pag-men-tu-m, con-cre-men-tu-m, 
strig-men-tu-m, ex-cre-men-tu-m, 
de-strig-men-tu-m, de-cre-men-tu-m, 
o-men-tu-m, in-tri-men-tum, 
stru-men-tu-m, ludi-men-tu-m, 
in-du-men-tu-m, iura-men-tu-m, 
sternu-men-tu-m, spissa-men-tu-m. 
im-ple-men-tu-m, 

A latin nyelv régibb és classicai korából 45 szó van itt olyan 
felszámítva, melyek men-nel és 37 olyan, melyek men-to-val van
nak képezve, a későbbi korból pedig 6 men és 15 men-to képzővel 
van hozzáadva, melyek közül a men-nel képezteknek semmi men-to-
val képzett mellékalak s a men-to-vsA képzetteknek semmi men-nel 
képzett mellékalak meg nem felel. Ezen szám bizonyít legalább 
annyit, hogy a régibb korban számosabbak a men-nel képzett szók, 
míg a későbbi korban a men-to-vaX képzett szók száma nagyobb. 
Ezenkívül a két képzés jelentése között is mutatkozik, ha nem is 
lényeges, de mindenesetre figyelemre méltó különbség. A men-to-
val képzett szók többnyire szerszámot, edényeket vagy más gaz
dasághoz, földmiveléshez és mesterséghez megkívántató eszközö
ket jelölnek; a men-nel képzettek ellenben többnyire a személynek 
vagy tárgynak valamivel való ellátottságát az igegyökben rejlő 
cselekvés fogalmával fejezik ki, p. o. ag-men,jia-men, lu-men, ful-men, 
ru-men, nu-men, no-men, vi-men, se-men, sta-men stb. — Mit dem suf-
fix men-to — folytatja Corssen — erscheint eine genauere Ausprá-
gung des Wortsinnes zu dem Begriíf des Werkzeuges oder Mittels 
verbunden, als das bei dem Suffix men der Fali ist. 

Nagy a száma az oly névszóknak a latin nyelv valamint egy 
és ugyanazon, úgy különböző korszakában is, melyek ugyanazon 
igetőből mindkét képzővel származtatott alakkal bírnak. — Már 
Cicero s Augustus kora előtt egymás mellett tűnnek föl e követ
kező alakok: 



ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓNYOMOZÁS. 271 

suf-fi-men és suf-fi-men-tu-m, 
docu-men docu-men-tu-m, 
teg-men teg-men-tu-m, 
mo-men mo-men -tu-m, 
pro-pag-men ante-pag-men-tu-m, 
fru-men fru-men-tu-m, 
moli-men moli-men-tu-m, 
li-men Li-men -t-inu-s 
flu-men Flu men-t-ana (porta) 
>en így állnak a classicus korban egymás mell 
tegu-men és tegu-men-tu-m; 

tegi-men in-tegu-men-tu-m, 
frag-men frag-men-tu-m, 
muni-men muni-men-tu-m, 
nutri-men nutri-men-tu-m, 
co-gno-men co-gno-men-tu-m, 
ob-lecta-men ob-lecta-men-tu-m? 

leva-men és leva-men-tu-m, 
vela-men vela-men-tu-m, 
firma-men firma-men-tu-m, 
fundamen funda-men-tu-m. 
későbbi korszakban egymás mellett állanak: 
albu-men és albu-men-tu-m, 
in-volu-men in-volu-men-tu-m; 

sedi-men sedi-men-tu-m, 
fig-men fig-men-tu-m, 
crassa-men crassa-men-tu-m. 

A nyelv különböző korszakaiban egymás mellett feltűnnek, 
és pedig úgy, hogy a régibb alakok többnyire a classicus és későbbi 
korban is megmaradnak : 

régibb, 
fla-men, 
aug-men, 
vi-men, 
legu-men, 
sar-men, 
tor-men, 
regi-men, 

classicus, 

sar-men-tu-m, 
tor-men-tu-m, 

későbbi korszak. 
fla-men-tu-m; 

aug-men-lu-m, 
vi-men-tu-m, 
legu-men-tu-m, 

regi-men-tu-m, 
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régibb: 

stra-men-tu-m, 
sub-stra- men-tu- m, 
pro-pag-men, 
seg-men, 
prae-seg-men, 

dura-men, 

de-lecta-men-tu-m, 
spira-men, 
corona-men-tu-m, 
salsa-men-tu-m, 
orna-men-tu-m, 
funda-men-tu-m, 
pulpa-men-tu-m 

classicus : 
fulci-men, 
stra-men, 
sub-stra-men, 

seg-men-tu-m, 

medica-men, 
sola-men, 
cona-men, 
imita-men, 

canta-men, 
liqua-men, 
liga-men, 

spira-men-tu-m, 

funda-men, 
pulpa-men. 

későbbi korszak 
fulci-men-tu-m, 

pag-men-tu-m, 

medica-men-tu-m, 
sola-men-tu-m, 
eona-men-tu-m, 
imita-men-tu-m, 
dura-men-tu-m, 
in-canta-men-tu-m, 
liqua-men-tu-m, 
liga-men-tu-m, 
de-lecta-men, 

corona-men, 
salsa-men, 
orna-men, 

Ezen összeállításból kitűnik, hogy a men-nel képzett szók, 
melyek az összes számnak több mint kétharmad részét teszik, ré
gebben megvannak a nyelvben mint a men-to-vsil képezvék. 

Az itáliai dialectusokban kevés az oly szók száma, melyek 
men-nel vannak képezve. Ilyen pl. az umber-dialectusban: no-men, 
u-men, az oskusi, sabellusi és volskusi dialectusban pedig egy smcs? 

mint szintén a men-to képzővel való származtatások is egészen ide
genek az itáliai nyelvemlékekben. 

Összefoglalva az eddig mondottakat, úgy találjuk, hogy a la
tin nyelv régibb korában a men-nel képzett szók száma sokkal több 
mint a me?ito-val képzetteké, különösen az oly képzésekben, hol 
ezen képző minden önhangzó segélye nélkül egyenesen az igegyök
höz van kapcsolva, a későbbi nyelvben azonban a men-to-vsil kép
zett szók száma mindinkább-inkább növekedik, és pedig feltűnően az 
oly szókban, melyek az a-conjugatióhoz tartozó igetökből vannak 
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képezve, s hogy végre az itáliai dialectusokban ezen képzés egé
szen idegen. 

Hogy pedig a régibb latin nyelv a ment képzőt, (e h. mánt) 
ha benne megvan, el nem csonkította volna, azt eléggé bizonyítja 
azon eljárás, melyet a nyelv a görög — vx-n végződő töalakok la-
tinosításában követett. Következő tőalakokból pl. Taqavr-, 'dxQayavt-, 
2movi-, Tlv^ovr — ilyen latin névszókat képez: Tarent-u-m, Agri-
gent-u-m, Sipont-u-m; Bvxent-u-m, e h. Puxunt-ti-m ; nem dobja tehát 
el a görög töalakok végéről a foghangot, hanem még tovább képzi 
o-val. Ha tehát ment (e h. mant) volna az a képző, melyből a latin
ban men és men-to létrejött, akkor az épen említett görög töalakok 
vagy változatlanul maradtak volna, mint más számos nt-n végződő 
tőalak, vagy pedig, mint ezen töalakok o-val tovább képezve, mind
járt ment-o alakjában lépett volna fel a nyelvben, s ezen képzést a 
nyelv úgy a régi mint későbbi korban épségben tartotta volna meg. 
— E szerint az eredeti mant, ment képzőből a foghang kiesése a 
latin hang- és szóképzéstan szabályaival ellenkeznék. 

Figyelemre méltó továbbá a régibb nyelvben azon tünemény, 
hogy a men-to-val képzett szók mellett men-ta-ysX képzettek is for
dulnak elé, ilyenek: 

la-men-tu-m la-men-ta, Pacuv. Non. p. 91. G. 
ar-men-tu-m ar men-ta, Enn. Fest. p. 4. M.Non. p. 129. G. 
cae-men-tu-m cae-men-ta, Enn. Non. p. 129. G. 
ful-men-tu-m ful-men-ta, Plaut. Trin. 720. Cat. R. R. 14. 
of-feru-men-tu-m of-feru-men-ta, Plaut. Rud. 753. 
ra-men-tu-m ra-men-ta, Plaut. Rud. 1016. Bacchid. 513. 

v. ö. Non. 151. G. 
Ide sorozható végre: Car-men-ta, mely car-men-töl (jóslat) 

származván, egy jóslattehetséggel megáldott istennőt jelöl. Itt tehát 
világosan látható, hogy men tovább van képezve ta képzővel. Sőt 
men-to képzőnek nem csak men-ta, hanem menti alakja is eléfordúl 
ezekben: Car-men-ti-s és se-men-ti-s, melyekben a nőnemet jelző ti 
képző men-nel képzett névtökhöz járul. 

Mindezekből kitűnik, hogy a men-to képző nem egyéb, mint 
a men szkr. man képzőnek iío-val való tovább képzése, mely képzés 
a latin nyelvnek kizárólagos tulajdona. így magyarázható meg, 
hogy a men-to-val képzett névszók száma a későbbi korban mindig 
szaporodik, az itáliai dialectusokban pedig egészen idegen, sőt a 
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görög s más rokon nyelvekben se találtatik. Hogy pedig to képző
vel már meglevő névszókból új szók képezhetők, mutatják a kö
vetkező szóképzések: robus-tu-s, onustu-s, angus-tus, aug-us-tu-s, 
vet-vs-tu-s, sceles-tu-s, funes-tu-s, in-temp-es-tu-s, moles-tu-s, modes-tu-s, 
hones-tu-8 stb. — A semleges nemű men-to-va\ képzett szóknak a 
nyelvhasználatban tárgynevi functiójuk van, épen úgy mint a cro, 
bro, culo, bulo, ar-io, tor-io képzők semleges nemű alakjainak, mi
lyenek : in-volu-cru-m, mem-bru-m, cubi-culu-m, lati-bulu-m, Bó-
ariu-m, de-ver-sor-iu-m (e h. de-ver-tor-iu-m), melyek mellett hím
es nőnemű képzések épen úgy fordulnak elé, mint a men-to- mellett 
a men-ta és men-ti nőnemű képzések. 

Ha a fentebb mondottakból eléggé kitűnik, hogy mentő képző 
men-\-to-hó\ áll, akkor az a kérdés támad : miből lett a képző má
sodik része ? Bopp (Vergl. Gramm. III. 175. 2. kiad.) azt hiszi, 
hogy a men-nek mento-vá való továbbképzése nem egyéb tiszta 
phonetikai jelenségnél, mely körülbelül úgy áll men-hez, mint a gót 
hvn-da (nom. hunds) a szkr. sun, görög xvv (xío3i>, xvvóo) alakhoz, 
vagy mint a latinban a szkr. gyök tan (kinyújt) és han (ebből: 
dhan ütni, ölni = görög : i)av) tend és fend (f = d h , #) alakokká 
bővültek, sőt ilyen bővülés magában a szanszkritban is fordul elé, 
p. o. kan és cand (ebből: kand) fényleni, eredetileg egy és ugyan
azon alak. Általában az orrhanghoz igen könnyen csatlakozik né
mahang, s ehhez ismét önhangzó, úgy hogy mentő megfelel az ó-né
met munda (ebből: manda) tő-alaknak, nom. mund, ezen szóban: 
hiiu-munda, nom: hliumund (megcsonkúlva: liu-mund = új ném. 
Leumund.) — Pott (Etym. Forsch. II. 594) ellenben azt tanítja, hogy 
a mento-bsni levő második képzőelem eredetileg részesülői képző: 
to (tus,ta, fum) ; ezen tanítást mi elfogadhatóbbnak tartjuk az elsőnél. 

6, R é s z e s ü l ő i k é p z ő : ma na. 

Ez a részesülői képző eredetileg praesens-, futurum-, aoristos-
és perfectumtőkhöz szokott járulni. A szanszkritban hosszú belön-
hangzóval fordul elé : mána; oly igéknél pedig, melyeknek tőalakjai 
nem a-n (kivéve: na-t) végződnek, mána helyett ána másodrendű 
képző áll, p. o. bhara-mána, praesenstő: bhara, gyök : bhar (ferre) ; dá-
sja,-mána, futurumtő : dá-sja,gyök: da(dare); sasr-mána, perfectumtő : 
sasar, gyök : sar (ire) ; ellenben lih-ána, gyök és praesenstő: Uh (lam-
bere); dadrg-ána, perfectumtő: dadarg, gyök: darc (videre) stb. 
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A görögben a képző alakja: uevo = mana (nom. sg. masc. 
fievo-g, neutr. fiivo-v, fem. (isvrf) mely a médiumban az említett tők
höz rendesen járul, p. o. ysgo-ixevo, praesenstő: (pegs, q>son, eredeti
leg bhara, bhará, gyök: qpso, eredetileg bhar (ferre); őavo-pero, futu-
rumtö: ömao, gyök: do • XeXv-fiévo, perfectumtö: XsXv, gyök: Xv (sol-
vere), Xelsi^i-fisvo, e h. XSXSI7T-[ASVO, perfectumtö: telein, gyök: Xm 
(linquere) ; őo-fiero egyszerű aoristostö és gyök : do (dare); hná-peva, 
aoristostö: Ims, Xino, gyök: Xm (relinquere); Xvaa-fitvo, összetett 
aoristostö : Xvaa, gyök: Xv stb. 

A régibb görög nyelvben ezen képzőnek nomen actionis 
vagyis infinitivusi functiója is van, a mikor a képző alakja pevai, 
megrövidítve fisv, p. o. sd-jisvai, eredeti tőalak: ad-mana, gyök s el
avult praesenstő: iőt eredetileg ad (edere, különben a praesenstő 
ide, ido; áfivré-fisvai, oífivri-ptfo, praesenstő : áftvv$ (arcere, defendere); 
ál-é-pevai, a£é-[isv} eredeti tőalak: agsja-mana, futurunrtő; «£*, azaz: 
ayaef áfőjif tőalak : ay-aja, gyök: áy, eredetileg ag (agere) ; rtd-vá-
l-tevai, re»9W-pt>, perfectumtö: rs&va, gyök: &t>a = -Osv (móri); éX&é-
fisvai, iXd-e-fitv, egyszerű aoristostö : iX&e (fjX&v-v, é'Xv&ov), gyök : éXvd-
(venire) stb. 

A latin nyelvben mana mint participiumi képző nem tarthatta 
fenn magát, de fent van egy más igealakban, t. i. a 2. személy plur, 
passiviban ; itt, ha a nyelv úgy jár vala el mint a több személy kép
zésében, amatur-n&k kellene lenni. Ámde ez a sing. 3. személylyel 
külsőleg egészen egyenlő lenne, azért a nyelv a közönséges képzés
től egészen eltérve, a szóban levő 2. személyt miní-vel képezte, mely 
nem egyéb, mint egy a görög juífo-val egészen megegyező parti
cipiumi plur. nominativus a hímnemben; e szerintferi-miniegészen 
összeegyezik ^soó-fisroi s a szanszkrit bharamdnds alakkal. Hogy 
azután ezen hímnemű mini mind a három nemet (genus) képviseli, 
azt ezen nem többiek fölött való elsőségének lehet és kell tulajdo-
nítni. — Megjegyezni való azonban, hogy ezen alak pl. amdmini, 
melylyel a nyelv tulajdonképen a 2. sz. plur. indicativi passivi-t je
löli, egyszersmind az imperativus többesi 2. személyt is jelölheti. 
— Min megütközni — mint Meyer Leo (Vergl. Gramm. II. 289. 1.) 
hiszi — már csak azért sem lehet, mivel az indicativusban is na
gyon könnyen kiegészíthető ezen participiumi alak: feri-mini, ez
zel : estis, tehát jelentése mintegy „hordva vagytok" volna; épen így 
lehet az imperativusban ezt: ama-mini, ezzel: este vagy estóte kiegé-

na 
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szítni, tehát amdmini este vagy estőte =a= legyetek szeretve. — Az 
imperativusnak azonban az egyesi szám második és harmadik sze
mélyében is fordul elé néhány oly elavult alak, melyek mino-
val vannak képezve, mely képző mini-vei szorosan összefügg; ilyen : 

fa minő = kell, hogy mondja (Festus); yrae-faminő = kell, hogy szó
lítsd meg előbb (Cato de re rustica 141. 2) ; fruimino = kell, hogy él
vezzen (Orelii 3121-dik felirat) ; prqfitémino = kell, hogy jelentse föl 
(egy régi törvény szava); antestdmino = kell, hogy tanúbizonyságul 
hívja (a tizenkét törvény táblán); progredimiiio —kell, hogy előre lépj 
(Plautus Pseudulus 3,2, 70), és arbitrdmino = kell, hogy hidd (Plau-
tus Epidicus 5, 2, 30). — Valamint tehát mini nemegyéb mint apar-
ticipium plur. nominativusának elavult hímneme, úgy minő sem le
het egyéb hímnemű participiumi alaknál, s eredetileg minős helyett 
állott, melyből azonban a sziszegő hang nyomtalanul elenyészett, 
mint ez más szókban is gyakran megtörtént, p. o. Terentio, Tvr-
pilio Albdnio, ezek helyett: Tcrentios, Terentinx stb. — A mi pedig 
jelentésüket illeti, az itt is könnyen kiegészíthető es vagy esfő-val. 

A praesens indicativi és imporativi személyein kivül eléjön még 
mini az imperfectum és futurumban is, hol bhít vagy bhav gyökök 
közbevetésével vagy pedig a conjunctivus jelzőjével azonos kép-
zöelem hozzájárulásával szerepel; sőt az úgynevezett conjunctivi 
praesens és imperfectumban is használtatik, p. o. amdbdmini, laeta-
bdminí, seqnebamim, amdbimini, fatébiminí', de sequemint, experiémint, 
mely utóbbiakban az é bizonyára oi-ból vonatott össze, s a tulaj-
donképeni futurum-jelző csakis az i, mint szintén a conjunctivi 
praesensben is a jelző nem egyéb mint egy elavult, használatból 
egészen kiveszett i, mely azonban már csak a származtatott «-tők-
ben összevonva t-he szokott feltűnni. — Ezen é régebben ja volt, 
mely a több igékben egészen egy hosszú a-vá lett, p. o. seqvdmini, 
fated-miríi, ordidmini, melyekben az d az elkopott teljes ajá helyett 
áll. Az imperfectum conjunctivi a görög sziszegőhangos optativi 
aoristosszal egészen megegyezik, úgy hogy pl. bodrem vagyis az 
elavult bovdrcm nem egyéb mint a görög fiorifjaifu elavult ftoj-t'/artifii ; 
épen így felel meg domdrem a görög őnuiívaifn-wík, mely utóbbi 
helyett azonban a rövid önhangzós daiiátTai/xt van használatban. — 
Ezen cselekvő alakokhoz valamint a több időben, úgy itt is nagyon 
közel állnak a szenvedő miní-vel képzett alakok, milyenek: laetaré-
miní, űi ere mi ni, fatert mi ni stb. —Ezeken kivül fordulnak mégelé ala-
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tinban itt-ott mini-vei vagyis mana-val képzett névszók is, ezek 
azonban már amazoktól egészen függetlenül fejlődtek ki a nyelv
ben, p. o. alumno, e h. alo-me-no (tanítvány), s az ennek megfelelő 
alumna (fogadott lány), melyet még úgy is foghatunk fel, mint 
alere igéhez tartozó participiumot; termino (határ), mely a szansz
krit tdruti (gyéren taraiai = átmegy) igéhez áll közel, s következőleg 
egy szanszkrit mediumi participium-alaknak : taramdna felelne meg. 
Ide tartoznak még: auctumno (ősz), Vertumno, e h. Verto-meno (is
tennév), Volumno s az ehhez tartozó Volumna, PUumno, Portumno 
vagy Portáno, és a Neptvmno-hól lett Neptűno. 

7. N o m e n a g e n t i s-t és fu t . p a r t . a c t i v i-t k é p z ő : tar. 

Az ezen képzővel származtatott szanszkrit, rokonságot jelölő, 
névszóknak nominativus singularisa tá, e h. tar-s, accusativusa 
tar-am, p. o. pi-tar, e h. patar (páter), ma-tar (mater), bhrd-tar (frá
ter) stb. — Az ezen képzővel származtatott nomina agentis a kép
zőt gyakran tdr-vk fokozzák (nom. sg. masc. td, e h. tar-s, az acc. 
sing. pedig tdr-am), melyekhez svasar, e h. sca-star, sva-su-tar (soror) 
is sorozható. — Az ilyen nominaknál a képző egyenesen a gyökhöz 
járul, melynek önhangzója első hangfokozást nyer, p. o. dd-tar (da-
tor), gyök: da (dare). A femininum ja képzőt vesz föl, p. o. nom. 
sing. dd-tri, azaz: da-trjd, ebből: dd-tarjd. A tar-on végződő tök a 
futurum körülírására szolgálnak, és pedig úgy, hogy a masculinum 
a más két nem helyett is állhat. Az 1. és 2. személyben a singularis 
nominativus megridegült alakja (mely alak a plurális és duálisba 
is átmegy) az as segítőige praesensével olvad össze, a 3. személy
nek ezen igealakra szüksége nincs, tehát 1. sz. ddtdsmi, ebből: 
ddtd -\- asmi, 2. sz. ddtdsi, ebből: ddtd -\- asi, 3. sz. ddtd (gyéren 
ddtdsti, ebből: ddtd -J- asti) ; plurális 1. sz. ddtdsmas, ebből: ddtd 
-f- smas, 2. sz. ddtdstha, ebből: ddtd -\- siha, 3. sz. ddtdras. — Az 
összevont tra képző csaknem mindig semleges nemű szókat képez 
tra-m sing. nominativusszal, gyéren nőneműeket trd sing. nomina-
tivusszal, p. o. grő-tra (auris) gyök : gru (audire), gd-tra (membriim), 
gyök: ga (ire), vas-tra (vestis), gyök: vas (vestire), vak-tra (os), 
gyök: vac (loqui), dams'-t'ra masc. és dams'-t'rd femininum, a hang
tani szabályok törvénye szerint e h. áll: damg-tra, damg-trd (dens) 
gyök : dag, damg (mordere). 

A görög nyelvben már nincs meg többé a tar képzőnek azon 
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ereje, hogy futurumi viszonynak kifejezést adhatna. Itt mint rtQ a 
rokonságot jelölő szavakban fordul elé, ellenben mint T^Q, ZOQ no-
mina agentist képez, ez utóbbiak itt \a ja másodrendű képzővel nő
nemű szavakat képeznek. 

1. Rokonságot jelölő névszók: naiéf) (páter, acc. nattQ-a), jur/-
tÍQ (mater, acc. [írjtég-a). 

2. Nomina agentis: ŐO-Z^Q (dator, acc. sg. do-tiJQ-a), gyök: do 
(dare), a femininum-képzésekben a tar nem fokoztatik, p. o. dózuQa, 
azaz : őo-reg-jct, töalak: da-tar-jd, aco-t^Q (servator), tőalak: <x<», fe-
mininum aco-reiQct stb. Az ilyenekben mint: ysvs-tiÍQ, gyök: ysv (gig-
nere), az első rész nem egyéb, mint a praesenstö eredeti a-val bő
vítve. — A rpta-val képzett nőnemű szók csak abban különböznek 
a itiQu-va\ képzettektől, hogy az eredeti önhangzó a képzőből kive
szett ; tarja-hói ugyanis lett trja, azaz : tria, p. o. noirj-ZQia, igető : nottj 
(facere). A ja-v&l való továbbképzés a görög nyelvben igen gya
kori, p. o. ebből: na-zr\Q, lesz ezen töalak: na-zq-io (patrius), fem. 
na-tQ-ict (origó, gens); (rm-rtjo-io (servans, salutem ferens), ezen tő-
alaktól : aca-triQ, mely nőnemű továbbképzés megszilárdulván, az 
eredeti tar képzőt csaknem egészen kiszorította. A tra képzőnek a 
görög nyelvben ZQO, &QO (neutr.), zqa, %9ga (fem.) felel meg, mely 
utóbbiban a hehezetes hang bizonyára az r befolyásának köszön
heti létét, p. o. vin-TQo (neutr. aqua manibus vei pedibus lavandis), 
e h. VI^-ZQO, gyök: n/3, eredetileg: nig (az eredeti alak megvan 
ezen igében: vi£w = viy-jca lavo), CCQO-ZQO (neutr. aratrum), ezen 
igetőtől «£>o (arare), ebben : ugó-co, aoó-aa, aQÓaai, gyök : Ó.Q (arare)5 
pa-dgo (neutr. fundamentum), gyök: /3«, eredetileg ga (ire) stb. — 
A zlo, ftlo} fem. zlt], &hr} képzők nem egyebek mint amazoknak 
mellékalakjai: iv-tlo (neutr. liquor, aqua), gyök : yy (fundere), -dva-
&Xo (neutr. instrumentum, Baccho sacrum), gyök: &v, i%6-tlt] (stiva), 
igető: éfj& (v. ö. fye-zs), gyök: é% (habere, tenere), ysví-zlrj (origó), 
t ő : ysvs (v. ö. yévé-aig, yspé-<r&ai,)"gyÖk. : ytv stb. 

A latin rokonságot jelölő nevekben ezen képző alakja ter, 
melynek önhangzója azonban csaknem minden casusból kiveszett; 
a nomina agentis-t képzőalak: tor, melyben az eredeti tar fokozva 
van, épen úgy mint a görög trjQ-hen. A futurum part. activi körűl
írása túró képzővel történik, mely nem egyéb mint tőro, tőalak: 
tára, melyben először is az eredeti képző (tar) fokozva s egy más 
a képzővel van megtoldva, épen úgy mint ebben tro, tőalak: tra. 
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A túró képző nőnemű alakja: túra, nomina actionis-tis képezhet. A 
nőnemű tríc torokhanggal van tovább képezve, s valószínűleg egy 
tria mellékalakot föltételez, épen ilyen továbbképzés: tri-no, trí-na. 

1. Rokonsági nevek : pa-ter, niá-ter, frd-ter (ellenben: soror, 
ebből: sosor s ez ismét ebből: sos-tor, avas-tar, mint a szanszkrit
ban sva-sar, accusativus: sva-sdr-am. Hogy pedig soror = svasar 
csakugyan tar képzővel van származtatva, mutatja a vele egészen 
megegyező Schwester, gótsvistar, mely előbbiekből tehát a foghang ,-
egészen kiveszett). 

2. Nomina agentis : vic-tőr, gyök: vic (vinco, vic-tus), censor, 
e h. cens-tor, gyök: cens (censeo), sponsor, e h. spond-tor, gyök: 
spond (spondeo), balnea-tőr, igetö: balnea, mely azonban a haszná
latból egészen kiveszett, da-tőr, gyök: da stb. 

3. A tára képző futurum participii activi-t képez, p. o. da-tűro, 
gyök : da, vic-túro, gyök : vic stb.; mint femininum nomina actio-
nis-t is képezhet, p. o. sepultüra (v. ö. sepul-tus, ettől: sepelio), űsüra, 
e. h. út-tűra (v. ö. út-or), censúra, e. h. cens-túra, gyök: cens stb. 

4. A semleges névszókat képző : tro, mely többnyire igetök
höz s csak gyéren járul névtőkhöz, p. o. ros-tro (rostrum), e h. rod-
tro, gyök : rod (rodo), claustro, e h. claud-tro, gyök: claud (claudo) ; 
ellenben: mons-tru-m, ezen szanszkrit gyöktől: man (putare, ere
dére, opinari, meminisse, nosse, scire), mely gyökből a szanszkrit
ban : man-as (animus) semleges névszó, a görögben pév-og szárma
zik, melynek a latinban : men-er, e. h. men-os, ezen szóban : Men-er-va 
(későbbi alak: Min-er-va) felel meg, s épen úgy jött létre mint: 
vet-er, ebből: vet-us, vet-os; plaus-tru-m, ezen gyöktől: plu (natare, 
nave vehi, fluctuare, huc illuc commoveri), melyből önhangzó foko
zással a szanszkritban: plav-as (navis) és plav-e (nave vehor) szár
mazik, miből kitűnik, hogy plaustrum alapjául is plav-os névtő szol
gál, nem pedig plaud-ere mint Pott(Etym. Forsch. II. 273.) hiszi. A 
tro képzőnek nőnemű alakja is eléfordúl, de csak igen ritkán, p. o. 
fulge-tra = fulgor, igetö : fulge (fulgere). Ebben: li-ttera *) a képző 
önhangzója is megmaradt. 

*) Ezen névszónak valamint írásmódjára úgy származtatására nézve is 
elütök a vélemények. — Fleckeisen (Rhein. Mus. VIII, 229) azt vitatja, hogy egy 
í-vel kell írni, mivel a régi feliratokon ilyenek is fordulnak elé : leiteras (lex 
agr. Sérv.), leiterai (lex repet.). Szerinte litera össze van vonva ebből: licitera, moly 
a szanszkrit likh (vakarni, írni) gyökre vihető vissza, tehát belőle torokhang ve-
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Az eredeti tar képző tovább képzései. 
l.y«-val, tehát trió és tőrio, p. o. pa-tr-io, eredetileg pa-tar-ja, 

ettől: páter; audí-tor-io, ettől: aiidí-tőr, legd-tor-io , eUől: legd-
tőr stb. 

2. ic-kel, p. o. vic-tr-ic, ettől: vic-tor vagyis inkább a régibb, 
még nem fokozott tar képzőtől, melynek önhangzója íc elül, nyom
talanul kiveszett; ez-pul-tríc, ettől: ex-pul-tőr, mely azonban nem 
fordul elé; pis-tr-íc, ettől: pis-tőr, gyök: pis (pinso, pis-tus) stb. 

3. ma-val, p. o. pis-tr-ino (pistrinum), pis-tr-ína, ettől: pis-tór, 
gyök : pis; doc-tr-ina, ettől: doc-tör, gyök: doc stb. 

Meyer Leo (Vergl. Gramm. II. 356.1.) ide számítja még a kö
vetkező képzőket is: 1. cro, mely szerinte nem egyéb mint a tro hü-
mása. Megjegyezni való ugyanis, hogy a tro-val képzett névszóknak 
nagy részében ezen képző előtt sziszegőhang áll, s épen ebből kö
vetkeztethetni, hogy a képző kezdő foghangját ez a megelőző s 
védte; mihelyt azonban ez mellőle eltűnt, ö is módosuláson ment 
át, s valamint ebben: exancldre, (kimerítni, elviselni) s a gyérebben 
eléfordúló ancldre igében a görög megfelelő alakkal szemben: av-
rlsiv és é^avtXeív a régibb foghang helyett torokhangot találunk, 
mely bizonyára a rá következő folyékonyhangu /-el való összeütkö
zésnek tulajdonítható, épen így igen sok más képzés van cro-val 
olyan, melyekben a c-nek régibb t helyett való létele félreismerhet-
len: ambulacro- (ambulacrum, sétahely), lavacro-, simulacro-, lucro-

szett ki. Corssen ellenbon erre (Krit. Beitráge 19. 1.) azt válaszolja., hogy a felho
zott régi felirati példák semmit sem bizonyíthatnak, mivel még akkor a conso-
nansok megkettőzésének szabálya nem tfolt megalapítva, s miolta ez történt, az-
olta még a nyelv legjobb korszakából eléfordúló feliratokon is kettős tt áll. Meg
engedi, hogy néhány Plautus-féle codexbeu litera áll, de ezekben is, és pedig 
a legjobbakban, gyakoribb litlera. Ha tehát erőnek erejével azt nem akarjuk állít
ni, hogy litfera-ból torokhang esett ki, akkor semmi okunk sincs littera-t lí-mre, 
línea és limus alakoktól elszakítni. Ha ezen alakokat az ó ném. sli-m, új ném. 
schlei-m-ma,l összehasonlítjuk, akkor kitűnik, hogy a szóban levő alakok gyöke : 
sli, melyből a latinban az s következő folyékonyhang elől kiveszett. Li-n-ere tehát 
épen úgy származott li gyökből, mint da-n-unt, nequi-n-ont, obi-n-itnt, redi-n-unt,fru-
ni-scor, degu-n-ere (v. ö. gus-tu-s, yeú-etv alakokat, ezen gyöktől: gus), po-n-ere, e h. 
pos-n-ere a nekik megfelelő egyszerű igetőkből. Ezen igetőből származik lí-ttera 
is, melyben a foghang hosszú önhangzó után élesen ejtetett, épen úgy, mint eb
ben : quattuor, s épen azért megkettőzve Íratott, a nélkül, hogy valami etymologiai 
oka volt volna. 
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stb. — 2. clo, vagyis belönhangzóval culo, melyben az / a régibb r 
helyett áll, p. o. baculo- (baculum v. baculus), mely valószinüleg ba-
celo helyett áll, s mint ilyen az azonos jelentésű görög fia-sago-nak 
egészen megfelel; poculo-, olykor póclo- (ivóedény) stb. — 3. bro 
és blo vagyis bulo, p. o. pábtdo-, mely képzők úgy jöttek létre, 
hogy a foghang a tra képzőben már igen korán hehezetet vett föl, 
mint ezt fentebb a görögben is láttuk, a mikor neki a latinban ren
desen bro felel meg, p. o. ÍQV&QÓ =Z rubro- stb. Mindezen képzések
nek a latinban mellékalakjaik is vannak; fenestra vagy festra, fru-
stra, faléra; indúcula (alsó-öltöny), novácula (vágókés), illecebra 
(csalétek) \ fabula, fibula, confibida stb. 

Mi részünkről ezen képzőkre nézve elfogadhatóbbnak tart
juk a másik iskola tanítását, mely szerint cro, cra, cri képzők a 
szanszkrit kar (facere) gyökre vihetők vissza. Ezen gyökből szár
mazott ezen őslatin istennév: Cer-us, melynek jelentése: teremtő. In 
carmine saliari — mondja Festus — Cerus Manus intelligitur crea-
tor bonus. Régi latin edény-feliratokon eléfordúl: Keripocolom (v. ö. 
Ritschl, Prisc. Lat. Mon. epigr. T. X. D. d.); ugyanezen tőalaktól 
származik Cer-es is. Az oskus nyelvben megfelel Ker-r-i a latin da-
tivusi alak eer-er-i-úek. Volt tehát a latin nyelvben egy cero névtő-
alak, mely képzőnek használtatva egyrészről ez e elejtése után cro-
vá, másrészről az r-nek /-lé való ellágyulása s az e-nek l előtt w-vá 
való homályosulása által culo-vá lett. — A semleges nemű cro kép
zővel igetőkből származnak névszók, p. o. sepul-wu-m, ettől: sepel-
i-re, mint sepul-tu-s a tőönhangzónak (i) kiesésével s az e-nek l 
előtt következő mássalhangzóval w-vá való elhomályosulásával (v. 
ö. Corssen, Ausspr. 1.259); simula-cru-m, ettől: sim-ul-dre, tulajdon
képen „hasonlóvá tenni", tehát oly dolog, mely hasonlóvá tevést 
eszközöl, ezért „hasonmás." Épen ilyen viszonyban áll lava-crum 
(fürdőhely), ehhez: lavdre stb. — A cro képző cri-vé gyengült az 
ilyenekben : volu-cri-s, volu-cer, medio-cri-s, ala-cri-s, ala-cer stb. 

Ezen cro-val képzett névszókkal jelentésre nézve egészen meg
egyeznek a semleges nemet jelző culo-yú képzett névszók, p. o. ba-
culu-m, mely ba (szanszkrit gá) gyökből származik, és a botot mint 
a menéshez szükséges eszközt jelöli. Hogy pedig baculum nem ezen 
gyöknek c-vel való tovább fejlődéséből és ulo képzőből áll, mint 
Curtius a görög ftáx-zQo-v-bó\ következteti, az kitűnik először is 
abból, hogy ulo képző a latinban sohasem jelöl eszközt, azután pe-
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dig ezt bizonyítják az ilyen képzések is : ob-sta-culu-m, mely épen 
oly viszonyban áll ob-sta igetövei, mint ba-culu- m, ba gyökkel. Ha
sonló ehhez po-culu-m, mely épen úgy van képezve a latin pb (szansz
kr i t : pá bibére) gyökalakból, mint po-tu-s, po-tor, po-ti-o. Ide soroz
hatok az ilyenek is : vehi-culu-m, perpendi-culu-m, curri-cidu-m, di-
verti-culu-m. stb. Megjegyezni való, Hogy ezen névszóknak nem rit
kán megfelelő himnemü mellékalakjaik is vannak: ba-culu-s, sar
culu-s, tor-culu-s, ezek mellett: baculum, sarculum és torculum ; ilyen 
hímnemű képzések továbbá: arti-culu-s, ridi-cuiu-s, anni-adu-s, mas-
culu-s, söt nőnemű névszók is képezhetők — mint fentebb is emlí
tők — ezen képzővel, p. o. spe-cula, subu-cula stb. 

A mint kar, latin cer gyökből egyrészről cro, cra, cri és cer, 
másrészről culo, cula (clo, clu) képzők származtak: épen így jöttek 
létre a szanszkrit bhar, latin fer gyökből egyrészről bro, bra, bri, 
ber, másrészről az r-nek Z-lé való gyengülése s épen ezen gyengülés 
folytán a gyökönhangzónak M-ba való homályosúlása által bulo, 
bula, bili képzők, p. o. mem-bru-m, la-bru-m, Vena-fru-m (városnév 
Campaniában, tehát oszkusz szó, melyben a bro képzőnek fro felel 
meg) ; late-bra, palpe-bra ; septem-bri-s, l) ancla-bri-s,%) fa-ber, cre-

') Hogy ezen alak régibb September-nél, mutatják Priscian eme szavai : 
Vetustissimi tamen genetivo quoque similem nominativum eorum proferebant. Cato 

de sacrificio commisso : mense Octobri fecimus, Novembris reliquus erat, et omnia, 
quae faciunt feminina in is, sic solebant etiam in masculino proferre : hic equester 
et equestris, alacer et alacris, celeber et celebris, hic campester et hic cam-
pestris. 

2) E t tő l : ancla-re. Paulus (de significatione verborum 11. lap) ezt mondja : 
Ancla-bri-s mensa ministeriis divinis aptata. Vasa quoque in ea, quibus sacerdotes 
utuntur, anclabria appellantur. Ugyancsak Paulus (77. lap) így fo'ytatja : Escariae 
inensae quadratae vocantur, in quibus homines epulantur. Anclabris ea, qua in 
sacrificando diis antlatur, quod est hauritur ministraturque. — Ezen szavakra van 
alapítva Meyer Leo fentebb felhozott tanítása, melynél fogva ancla-re egybevetve 
a görög ávxXctv igével „haurire" értelmében vétetik. — Minthogy azonban Anculi 
és Anculae szolgálattevő istenségeket jelentenek, mi Paulus eme szavaiból: quod 
antiqui anculare dicebant pro ministrare, ex quo dii quoque ac deae feruntur coli, 
quibus nomina sünt Anculi et Anculae, — világosan kitűnik ,• és minthogy az an-
cula-hól tovább képzett deminutivum ancilla is „szolgáló" asszonyt jelent : tehát 
sokkal valószínűbb, hogy ancul-á-re értelme = ministrare., nem pedig haurire. En
nélfogva ancla-bri-s jelentése is „szolgálattétel" ; ancla-bri-s mensa = áldozathoz 
elkészített asztal ; ellenben : escaria mensa = evöasztal, e szerint ancla-bri-a oasa is 
oly edényeket jelölnek, melyek az áldozat végbeviteléhez szükségesek, nem pedig 
ivóedényeket. 
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ber, Mulci-ber; lati-bulu-m, pati-bulu-m; fi-bula, ta-bula (ennek az; 
umber-nyelvben ta-jia felel meg, tehát először is a képző önhang-
zója enyészettel, azután pedig a média aspiratába ment á t ) ; aequa-
bilis, fiexi-bili-s (bili képzőnek az umber-nyelvben fele felel meg, 
ezekben : fage-fele, pur-ti-fele, az első képzésnek a latinban egy/a -
ci-bili alak felelne meg, a második pedig alakra nézve por-ti-bili, 
értelemre nézve pedig porr-ici-bűi lenne.) 

Ha már mostan összefoglaljuk a tar képző főbb alakjait, úgy 
találjuk, hogy a közös tőalak: tara, ezen szanszkrit gyökből: tar 
(conficere); ebből a szanszkritban tra, trá képzők származnak, a 
görögben: TQO (&QO), TQU (&QU), a latinban: tro, tra. E szerint a la
tin tro úgy viszonyúi tara töalakhoz és tar gyökhöz, mint cro 
viszonyúi kara töalakhoz és Jböf gyökhöz. Végre a bhar gyökből 
származó képzőalakok átnézete ez: 

Közös tőalak : bhar a-. 
Lat.: bri, ó-ném.: bari*), köz. ném.: baere, új-ném.: bar. 

Itáliai tőalak: fero-. 
Lat.: bulo, bula, umbr.Jla, oszk./ro, lat. bro, bra. 
Lat.: bili umbr. fele. 

8. A p a r t i c i p i u m n e c e s s i t a t i s - t k é p z ő : ja. 

Ezen képző kétféle, t. i. első- és másodrendű. Mint első rendű 
képző előtt a szanszkritban a gyök önhangzója rendesen fokozta-
tik, p. o.jóg-ja és jog-ja, gyök: j* f (jungere), pák-ja és pac-ja, 
gyök: pac (coquere) stb. Az aja-yaX származtatott igékben ezen 
képző elmarad, de a gyökönhangzó fokozása itt is megmarad, p. o. 
uor-ja,, ezen igetőtől: cőr-aja (furari) stb. Ezen képzővel azonban 
már a szanszkritban sem lehet mindig participium necessitatis-t ké
pezni, p. o. vid-jd épen olyan substantivum mint scientia, mely ezen 
gyöktől: vid (scire) származik. # 

A görög nyelvben már egyáltalában nem lehet vele partipiu-
mot képezni, de functiója némely esetben ugyanaz a mi a szansz
kritban, p. o. ay-io (sanctus, sacer), tőalakja: jag-ja (v. ö. szkr. jáfr-
ja) venerandus, gyök: ja% (colere); Gzvy-io abominandus, gyök: 
(TTvy (i-ozvy-ov abhorrere, odisse); náy-io firmus, fixus, gyök: nay 

*) Ezen három képzö'alakra nézve v. ö. Schleicher, Die Deutsche Spraehe 
229. lap, 
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(πηγ-ννμι) defigere; γλώσσα lingua, e h. γλωχ-ja (v. ö. γλωχ-ir, gen. 
γλωχ-ϊΐ'ος apex); μοίρα, e h. μορ-ja pars, ráta pars, gyök: mar stb· 

A latinban hasonlóképen nem fordul ele úgy mint partici-
piumi képző, hanem annál gyakrabban képez vele a nyelv adjeeti-
vum és substantivumot, p. o. ad-ag-io (adagium), gyök: ag dicere (v. 
ö. djo, e h. ag-jo) •; ex-im-ίο (eximius), gyök: im (ex-im-o) ; pro-
gen-ie (progenies), gyök : gen (gen-us, gi-g[e]n-o); in-ed-ia, gyök: 
ed (ed-o) ; per-nic-ie gyök: nec (nec-are, noc-ere). Xéha nem köny-
nyü az ilyen képzéseket a másodrendű képzésektől megkülönböz
tetni, p. o. con-jug-io, előbb utal con-jug (nominativus: conjux) név
szóra vissza mint jug gyökre. — Mint másodrendű képző ja minden 
árja nyelvben nagyon ki van fejlődve. A szanszkritban gyakran 
w-n végződő nomen actionis-hoz járul, mely ttt képző azután rende
sen tav-vh fokoztatik, tehát az ily módon összetett képző alakja 
tav-ja, s ez van közönségesen használatban. A fokozatlau tu-vaX ösz-
szetéve lesz: tvja, mely csak a régibb nyelvben fordul elé; ezen 
utóbbiból a ν kiesése után tja képző lesz, mely már a közönséges 
nyelvben is használatban van; a j-nek tvja-hó\ való kiesése után 
végre a véda-nyelvben otthonos tva lett. Ezen képzőknek (tav-ja, 
tv-ja, t-ja, tv-a), melyek eredetileg azonosak, a nyelvben épen azon 
íünctiójuk van mint az egyszerű ja képzőnek, t. i. participium ne-
cessitatis értelme. 

A ja mint másodrendű képző a görögben is igen gyakori, p. 
ο. πάτρ-ιο (patrius), ηατριά (fem. gens), ezen tőalaktól: πάτερ, τέλειο, 
e h. τελεσ-jo (finitus, perfectus), ezen tőtől: τέλες (neutr. nom. sg. 
τέλος finis). — Itt is épen úgy mint a szanszkritban a végtőönhangzó 
o, eredetileg a, az io, eredetileg ja képző előtt kiesik, p. o. szkr, 
dhan-ja (dives), ezen tőtől: dhana (neutr. divitiae); ονράν-ιο (caeles-
tis), ezen tőtől: ουρανό (caelum). — A szanszkrit tav-ja képzőnek 
a görög TSO, azaz: tíf-Jo egészen megfelel, p. o. do-τέο, szkr. dá-tav-
ja, gyök: da (dare) stb. 

Egyszerű adjectivumi képzések <o-val a latin nyelvben nem 
oly gyakoriak mint a görögben, p. o. rég-io (rex), angur-io (augur), 
égreg-ío (grex), patr-io (páter) stb. — Az o- és a-n végződő tők ön-
hangzója a ja vagy io képző előtt itt is nyomtalanul elvesz, p. o. 
lűd-io (tő: ludo-), Inc-rio (tő: lucro-), Serv-io ( tő: servo-J; nox-io 
(tő: noxa-j, sublic-io (tő: sublica- czölöp) stb. — A latinban igen 
gyakran csatlakozik ezen képző a fentebb eléadott tor képzőhöz, 
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melyből azután torio lesz, p. o. accusa-torio-, adida-torio-, ama-törio-, 
iLxorio (uxor-, nagyon valószínű, hogy ebben is tor képző van, épen 
úgy mint sorőr-ban, melytől hasonló módon képeztetik sorörio ) . Az 
io képző a ínc-kel származtatott nőnemű szókhoz is járulhat, p. 
o. nvtrício- (nutrix), obstetrício- (obstetrix). 

Mindezeken kivül még számosak a latinban az oly képzések, 
melyekben io mint másodrendű képző foglaltatik : 

a) drio, melylyel a latinban rendkivül sok szó van képezve. 
Mi az eredete ezen képzőnek, arról a nézetek nagyon különbözők, 
s végre is abban kell megállapodnunk, hogy vagy ari -}- io-hól ke
letkezett, vagy pedig régibb cmo-ból lett, vagy végre mint önálló 
képző lépett fel a latin nyelvben (v. ö. Corssen, Beitrage, 337. 1.). 
Ilyenek: advers-ario-, aer-ario-, agr-ario-, aliment-ario-, alt-ario-, co-
h/mb-ario-, laqve-ario- stb. 

b) cio vagy tio, hogy ezen utóbbi írásmódnak is némi-nemü 
alapja van, pl. a tulajdonnevekben mint: Domitio- (mely bizonyára 
domito- megszelídített, megzabolázott alakhoz tartozik), nem lehet 
tagadni, a legtöbb esetben azonban cio az, mely etymologiailag 
egyedül helyes lehet, s a helyette gyakran Íratni szokott tio, csak 
az amazzal egyenlő kiejtés hibás megszokásának tulajdonítható, 
így írtak pl. secius helyett még a nyelv jobb korában is setiust, ho
lott pedig ezen szó a görög ijcaov (ebből: tjxtop)~ji&l egy és ugyan
azon szó. Ezen cio képzőt rendesen i önhangzó előzi meg, p. o. aedt-
licio- (Aedilis-t illető), canalicio- (canali-), cathedralicio- (karszék
hez tartozó), éricio- (ettől: ér- vérszopó), lánicio- (Iána- gyapjú) stb. 
Különösen szereti a latin nyelv ezen cio képzőt a to-val képzett 
participium alakjaihoz csatolni, melyekben megjegyezni való a 
megelőző i önhangzó hosszúsága, p. o. suppositício- (helyére tett), 
surrvpúcio- (ellopott), adoptaticio- (örökbe fogadott), conducttcio (ki
bérelt), dediütio- (magát föltétlenül megadott) stb. Az i hosszúsága 
megvan ezen névtőben is: novício-, melynek alapjául mindenek 
előtt novio- vehető fel, s csak azután az egyszerű: novo-, épen úgy 
mint a szanszkritban, hol navja és náva tőalakok hasonló viszony
ban állanak egymáshoz. E szerint novicio- épen úgy jött létre no-
viicio-bó\ mint pl. tibícen, ebből: űbiicen, tehát nagyon valószínű, 
hogy a szóban levő ticio- másodrendű képző is úgy állott elé, hogy 
cio oly tio-n végződő szókhoz kapcsoltatott, melyek már to-n vég
ződő partieipiumaikhoz közvetlenül /o-t vettek föl. — Ezen ticio-
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nak a görög nyelvben tixo képző felel meg, p. o. öiőaxrixó-, I9OS7TZI-
xó-; épen így felel meg «o-nak a görögben xn} p. o. fiao-ihxó- (/?a<n-
Itv-), xvxXixc- (xvxlo-), mely előbbiek hasonló módon mint a latin
ban to-n végződő participiumokra utalnak, s melyekkel a Gellius-
nál eléfordúló mútuático- (kölcsönzött), képzésre nézve egészen 
megegyez. 

c) eio, ebből később épen azon a módon mint fentebb az e-ige-
ragozáshoz tartozó szóknál láttuk eo, azután az e megrövidülésével 
eo lett, mely képző a latin nyelv virágzó korában volt leghasznála
tosabb, p. o. aereo- (aereus érczből való), arhoreo- (arboreus), aureo-
(aureus), argenteo- (argenteus), consangvineo- (consanguineus) stb. 
— A görög nyelvben is igen korán ment át az s 10 képző so-ba; 
már Homerusnál gyakoribb ez mint amaz, sőt némelyeknél 
mind a két alak eléfordúl; p. o. u'íyuo és ai'yeo («í/-kecske), fiófHo-
és (iój-eo (/?o/-- ökör), %OV<TEIO- és IQVOSO- stb. 

d) neo*), mely a görögben is megvan, s a latin képzéssel töké
letesen megegyezik, p. o. a homerusi qp^tro-nak a későbbi nyelv
ben egy gyéren használt mellékalakja van: cprjyíveo-, mely a latin 

*) Hogy jöt t létre ezen képző, arról a vélemények nagyon különbözők. 
Kulin (Zeitschr. f. vergl. Spr.. II. 319. III . 158. 1.) azt hiszi, hogy eo, neo, no kép
zők a szanszkrit maja képzőből az m nek n-be való átmenete által lett, tehát a szkr. 
ajas-maja-s szerinte egészen megegyez a latin aheneus-sz&l. Ezen tanítást azonban 
Corssen (Beitrage, 258. 1.) kétségbe vonja, s azt állítja, hogy ah-enu-s vagy ah-e-
neu-s, umber : ah-es-ne-s nem jöhetett létre egy itáliai ah-es-meu^s vagy szkr. ajas-
maja-s alakból, mert ha a szó belsejében s következő m-mel összetalálkozik, akkor 
a sziszegő hang a folyékonyhang elől egyszerűen kiesik, de az m maga változatla
nul megmarad. így lettek pl. következő ó-latin alakokból : casmena, resmus. dus-
mosus a közönséges : Camena, remus, dumosus alakok. Következőleg a szanszkrit 
ajas-majas. ó-lat. ahesmeu-s-ból a latin hangtan szabályai szerint csakis ah-e-meu-s 
lehetett, de ah-e-neu-s sohasem. Ha továbbá Összevetjük a no és neo képzéseket, 
az eo-val képzett szókkal, nem lehet elgondolni, hogy miért csonkult volna el 
ezekben a szanszkrit maja a latinban eo-vá, míg ellenben az ilyenekben : ebur-
neus, quer-neu-s, neo-vk lett. Legjobb tehát azt mondani, ami t Pott (Etym. Forsch. 
II. 502. 503. 1.) mond, hogy t. i. eo a szanszkrit é^'a-nak felel meg, melynek a la
tinban következő alakjai lehetnek : aeio , eiio-, eio-, aio-, aeo-, éo-, ío-} io, p. o. 
Ann-aeiu-s, Sabin-eiiu-s , Ann-eio-s, An-aia, Ann-aeu s, Ann-éu-s, Ann-ío-s, Ann-iu-s 
(v. ö. Zeitschr. f. vergl. Spr. V. 88—93. 1.) Ha már mostan a következő szókat : 

ebor-eurS, ebur-nu-s ebur-n-eu-s 
aer-eu-s, ahe-nu-s ahe-n-eu-s 

(umbr. ahes-ne-s) 
fag-eu-s fag-i-n-eu-s 
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fágineo (tölgyfából való)-val egészen azonos. — Ilyenek továbbá a 
latinban: aeneo- vagy aheneo- (aes — szkr. ajas), eburneo- vagy ösz-
szevonva eburno-, saligneo-, vagy saligno- (fűzfából való) stb. Néha 
ezen neo-t egy más képzőelem, t. i. g előzi meg, mely, mint az épen 
felhozott saligneo- szóban (ezen tőalaktól: salic-) látható, egy régi 
í:-ra mutat vissza; épen úgy ezekben: oledgineo- vagy oledgino-, 
tüidgineo (tilia hársfa) stb. Sajátságosak az ilyenek: ultroneo- (ultrő), 
időneo- stb. Megjegyezni valók itt különösen azok a képzések, me
lyekben a neo-t egy á előzi meg, úgy hogy egy külön saját jelen
téssel bíró áneo képző áll elé, p. o. circumforáneo- (foro-), consentaneo-, 
vnediterrdneo-, supervacdneo stb. — Az eo képzőt azonban n-n kivül 
még c is gyakran előzi meg, mely kétségkívül nem egyéb mint az 
elavult ka képző maradványa; az ekként létrejött ceo képző azután 
a tőalakhoz rendesen egy hosszú a-val kapcsoltatik, p. o. ampulla-
eeo- (ampulla = palaezk), argilldcéo- (agyagnemü), gallindceo- stb. 

e) ion, mely képzőben nem elül, hanem hátúi áll a nasalis, s 
mely előtt a megelőző o (eredetileg a) mindig hosszú, p. o. centuriőn-
(egy centuria parancsnoka), curiőn- (egy curiának feje), decuriőn-, 
vespertilion-, histrión- (színész) stb. 

Ezen névszók mind hímneműek, de a nőneműek száma még 
nagyobb, p. o. légion-, region-, opinion-, religion- stb. — Említhetők 
végre még az oly képzések is, melyekben io megelőző tor, mőn és 
cin képzőkhöz csatlakozik, milyenek : adjutorio-, auditőrio-, dever-
sőrio-; gaudimonio-; matrimőnio-, vadimónio-; latrőcinio-, putrócinio-, 
ratiőcinio stb. 

Az eléadottakból kitűnik, hogy a latinban igen sok szó ké
peztetik az eredeti ja segítségével, de a participium necessitatis-nak 
egészen más képzője van, t. i. endo, elavult ondó. Ezen igetőkbői 
származtatott névszónak a régi grammaticusok különbnél különb
féle elnevezéseket adtak, milyenek: participale (Prisc. VIII. p. 409. 
H), participalis modus (Diomed. 1. p. 342. K.), participium futuri 
(Pompej. Com. Art. Don. p. 361. 362. 366. L.), adverbium (Charis. 
II. p. 169. K.), supinum (Charis. II. p. 169. 171. K. Prisc. de XII. 
vers. Aen. X. 189. p. 505. K ) , gerundi modus (Dióm. I. p. 356. K. 

egymással összehasonlítjuk : lehetetlenség, hogy azt ne következtessük, miszerint 
neo képzőben no-\-e,o épen úgy vannak egymással egyesítve, mint moment-an-eu-s, 
spont-an-eu-s, consent-an-eu-s^ supervac-an-eit-s stb. tulaj donságnevekben ano és eo 
képzők. 
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Macrob. De diff. et societ. p. 749. Z. Pomp. Com. Árt. Don. p. 265. 
275. L.), verbum gervndi (Cledon. p. 1873. P. Sérv. A. Gr. p. 510. 
Verg. Mar. Mai, Class. auct. V. p. 146), gerundium (Prisc. VIII. 409. 
H.), modvs gerundivus (Serg. A. S. Don. p. 1188. P.). Hogy azután 
ezen sok elnevezés közül a homályos értelmű gerundium maradt 
használatban, az csak Priscian a több grammaticusok felett való 
tekintélyének tulajdonítható. A gerundivumnak a gerundiumtól 
való elválasztása új találmány, mint szintén a futurum participii 
passivi-féle elnevezés is, mely a dolog lényegét épen nem, az álta
lunk használt participium necessitatis pedig csak részben jelöli. A 
mi ezen alak írásmódját illeti, arról, a mint tudjuk, grammaticusaink 
azt tanítják, hogy endv-s a. classicus korszak, undu-s pedig a régi 
korszak elavult alakja. — Annyi bizonyos, hogy u önhangzó általá
ban régibb e-nél, de ezen alakban az átalakulás oly korán történt, 
hogy a legrégibb nyelvemlékek is az újabb alakot mutatják fel. 
Már az „Epistula consulum ad Teuranos de BacchanaUbus a. u. c. 
DLXVIII" ez áll: De Bacanalibus quei foideratei esent ita exdei-
cendum censuere(Inscriptiones latináé antiquissimae, I. ed. Theodo-
rus Mommsen, 196. 3.), ellenben a „Lex repetundarum a. u. c. 
DCXXXIvel DCXXXII" ez á l l : ubei ioure deicundo praeesse 
solent (u. o. 198. XXXI.). Ezen ingadozás az egész köztársasági s 
császársági korszakon át végig vonul, minek bizonyságául szolgál
jon egy a legközönségesebb part. necessitatis-nak következő rend
ben történt használata: 

faciundvs. 
a. u. c. 631/2 faciundai Corp. ínscr. Lat. I. 198. Lili . 

650 faciundum ibidem 568. 
676/94 faciundum ib. 592. 

714 faciunda Inscript. regni Neapolitani Latináé 4221. 
762 faciundum Gruter 176, 2. 
888 faciúnd. Orelli 1280. 

faciendus. 
a. u. c. 568 faciendam Corp. Inscr. Lat. 196, 26. 

656 faeiendum ib. 569. 
anteann. 683 faciendos ib. 572. 

790 faciend. Orelli 690. 
894 faeiendum Gruter 155, 4. 
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964 faciend. Renier Inscr. de 1' Alg. 1429. 
1121/8 faciendam Orelli 6509. 
A felszámlált példákból tehát kitűnik, hogy épen úgy lehet 

mondani faciendus mint faciundus, csak az w-tőknél nem fordul elé 
ez utóbbi alak, tehát csak: statuendus és nem: statuundus. Azt sem 
lehet tagadni, hogy az archaismus korszaka olta az endus a legtöbb 
igékben gyakrabban fordul elé mint undus} s épen ezen szempont
ból kiindulva tanítja Marius Victorinus : agendum, cedendum, capi-
endum, faciendum per e potius quam per u, de már Probus követ
kező szavaival: sünt vocabula, quae e litteram et in w litteram con-
vertant, ut puta capiendus et capiundus et cetera talia, — mindkét 
alak jogosultságát elismeri. Az endus és undvs végzetek tehát nem 
elavultak, s ha van elavult alakja ezen képzőnek, az csak ondu-s 
lehet, mely e két szóban: faci-onda-m, vere-c-ondu-s, fenn is ma
radt. — Az ondó, undo, endo *) latin képző megfelel a görög iv-do, 
szkr. an-da, un-da képzőknek, ezekben: q>Qvy-ív-da} lat. frig-en-da, 
(pvy-ív-őa} l&t.fugi-en-da, szkr. $ar-and-a-s (elgyengült), gyök: %ar 
(öregedni), gaj-an-da-s (alvó), gyök: gi (fekünni, aludni). A képző 
alkatrészei a latinban: őn, görögben: tv} szanszkritban: an, p. o. 

*) Mi módon jött létre ezen képző, arra nézve a vélemények különbözők. 
Bopp (Conjugationssystem, 115. 1.) még 1816-ban azt tanította, hogy ezen képző 
a part. praesens activi ont, unt, ent, nt képzőknek o-val való tovább képzése, s 
ezen véleménye mellett mindvégig megmaradt (v. ö. Vergl. Gramm. III. 183. 1. 
2. kiadás). — Ezen tanítást Meyer Leo (Zeitschr. f. vergl. Spr. 1857, 373. 1.) 
egészen elvetette, s azt állította, hogy a képző ana-\-tva kettős képzőből ál l ; ezen 
véleményétől azonban 1863-ban egészen elállott, s Bopp tanítását vallotta egye
dül helyesnek (v. ö. Vergl. Gramm. II . Bánd, 1. Theil, 91 . 1.), Pott ellenben (Etym. 
Forsch. II . 521. 2. kiadás') ezen tanítást egészen hibásnak, értelem és külalakra 
nézve egyiránt meg nem állhatónak nyilvánítja, s Aufrechttel együtt a képző első 
részének (cm, un, en) alapjául a szanszkrit ana-t veszi föl, melylyel a szanszkrit
ban semleges nemű elvontnevek képeztetnek, és a melynek az ó-németben az infi-
nitivus végzete an, új-német en egészen megfelel, p. o. szkr. bhand-ana (kötés), 
gót bind-an, ó-ném. bint-an, új-ném. bind-en. A második rész alapjául do képzőt 
veszik föl, melynek segítségével a latinban számtalan tulaj donságnév képezte
tik, p. o. tar-du-s, sur-du-s, nu-du-s; vali-du-s, avi-du-s, palli-du-s stb., s szerintökpl. 
stupé-n-du-s és stupi-du-s ugyanazon egy do képzővel van származtatva. Curtius 
(Grundz. d. griech. Etym. 592. 1.) on-do képzőt a szanszkrit anija-hbl igyekszik 
származtatni, s Schleicher ezen tanítást (Compend. d. vergl. Gr. I I . 351. 1.) ma
gáévá teszi; szerintök az antja tőalakja: an-ja a latin nyelvben egy cZ-nek aj 
elébe való fölvételével először is an-dja lett, mint a későbbi korban Mnws-ból 
Madius, azután pedig a j kiesett épen úgy mint wurn/s-ban. 

NYELYTTJD. KÖZLEMÉHYEK VII. 1 9 
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lat. lig-on- (kapa), gör. rsli-ív (irigy ember), szkr, ra$-cm (király), 
továbbá a lat. do, gör. do, szkr. da, p. o. lat. frigi-du-s, gör. xovfi-da 
(töalak: xov(i-do-), szkr. bhar-an-da-s (úr, uralkodó), ezen gyöktől: 
bhar (megtartani, táplálni). — A latin ondó, undo, endo képző több
nyire igetökhöz, de ezeknek analógiája szerint névtőkhöz is járul
hat; jelentése háromféle lehet: tárgynevi, a ti-on-na\ képzett név
szók értelmében, p. o. Quid tibi hanc curatiost rem f (Plaut. Amph. 
519.); igei, p. o. Ilercle, opinor, mi advenienti hac noctu agitandumst 
vigilias (Plaut. Trin. 869); tulaj donságnevi, p. o. decemvir stlitibus 
iudicandis. Ebből látható, hogy a gerundivumot képző undo-han a 
szükségesség fogalma eredetileg nincs meg, sőt a szanszkritból az 
is kitűnik, hogy ezen képzőnek magában véve sem cselekvő, sem 
szenvedő jelentése nincs, p. o. ezeknek : kar-an-da-s (sértő), var-an-
da-s (betakaró) jelentése cselekvő, ellenben ennek; hlie-r-an-d-as 
(félelmes =• timendus) szenvedő. Helyesen határozza meg Schoe-
mann valamint a gerundium úgy a supinum jelentését is eme sza
vakkal : „Beidé drücken zunáchst nur die Thátigkeit als eine ver-
wirklichte oder zu verwirklichende aus, und ob der dabei angege-
bene Gegenstand der ausübende oder der erleidende sei, ist nur 
aus der Beschaffenheit der Thátigkeit und des Gegenstandes zu 
erkennen." 

Ide sorozhatok a c-un-do-va], bu-n-do-val képzett névszók is, 
milyenek: rubi-c-un-do-, fa-c-un-do-, fe-c-un-do-, vere-c-un-do-, ju-c-
un-do-, ira-c-un-do- ; fvri-bu-ndo-, mori-bu-n-do-, freme-bu-n-do- stb. 
Ezeket elemezni következőleg lehet: rubi-c-un-do-, itt először is az 
igetöhöz : mbe járult co képző, épen úgy mint ebben: pu-di-cu-s, 
ettől: púdé, az e azonban ?-be gyengült, mint pl. ezekben: algi-du-s, 
cali-du-s,frigt-du-s, ezektől: algi-re, calé-re, frigé-re, tehát rubi-co-; 
ezen töalak ismét o>i-nal képeztetett tovább, így: rubi-c-on-, s ezen 
alak megvan a Rubi-co-n folyó nevében; végre hozzájárult do, s így 
lett rubi-c-un-do. Épen így furi-bu-n-do- stb., csak hogy ezekben a bu 
képző fu gyöktől (szkr. bhü) származik, épen úgy mint az a és e-
igetőkhöz tartozó verbumoknak imperfectuma és futuruma. Ez az 
oka annak, hogy Vossius a bundu-s-wzú képzett névszókat egye
nesen az imperfectumból származtatja, p. o. errabundus, ettől: erra-
bam, vagabundus, ettől: vagabar, gemebundus, ettől: gemebam stb. 
—, mit azonban már maga az értelem sem enged meg, mivel geme
bundus pl. nem azt teszi „qui gemebat", hanem ezt: „gémem*. 
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9. E r e d e t i l e g r é s z e s ü l ő i k é p z ő : ra. 
A szláv nyelvben la, eredetileg ra képzővel minden igetőből 

lehet participii perfectum activi-t képezni, a több árja nyelvekben 
ennek csak némi-nemü nyomát lehet találni, p. o. szanszkr. rudhi-ra, 
gör. ÍQVÖ-QÓ-, lat. ruh-ro-, szláv rud-rtt (vörös lett), gyök: rudh (rubes-
cere). A latinban ra képzővel származtatott tulajdonságnév igen 
sok van, ilyenek: glab-ro- (kopasz), acro- (éles), e helyett azonban 
acri- van használatban, aegro-, átro- (fekete), cáro- (kedves), cláro-, 
crébro-, gnáro-, i-gndro- stb. 

* * * 
Eddig az oly részesülőket tárgyaltuk, melyeknek functiójuk 

tulajdonságnevi; lássuk mostan az olyanokat is, melyek mint tárgy
nevek lépnek föl a nyelvben. — Mindenek előtt megjegyezni való, 
hogy nagyon valószinü, miszerint az árja ős nyelvben oly gyökök 
is vannak, melyek egyszersmind igetők is lehetnek, mint pl. bhar 
(ferre), vid (videre), judh (pugnare), s mint ilyeneknek nomen actio-
nis et agentis functiójuk is van. Vannak ugyanis olyan névtők, me
lyek—legalább 'látszólag — vagy tiszta igegyökökből állanak, vagy 
pedig a gyökökköz csatolt a, nu stb. képzőkből. A szanszkritban 
az infinitivus, mely egyenesen a gyökből képeztetik, úgy szerepel 
mint nomen actionis vagy agentis, p. o. drg, dativus: drq-é (videre), 
sad, dativus: á-sad-é (considere). Az oly a-n végződő névtők hasz
nálata is gyakori, melyek egyszersmind igetők is lehetnek, p. o. 
bhava (nomen actionis) existentia, origó; 3. személy sing. praesen-
tis : bhava-ti gyök: bhu (fieri, esse). Az ilyen nomen actionis dativu-
sának infinitivusi functiója van, p. o. bharája, accusativusának 
pedig gerundiumi, p. o. gamangamam (semper eundo), ettől: gama, 
gyök: gam (ire). Ilyen nomen agentis pl. jplava (navis), praesens: 
plava-té, gyök: plu (natare). A ww-val képzett névtök is ide tartoz
nak, mivel egyszersmind jelenidői tőalakok is lehetnek, p. o. tanú 
(mint adject. = tenuis, mint subst. fem. = corpus), jelenidö: tanu-
mas, gyök: ta, tan (extendere) stb. 

A latinban ide sorozhatok az ilyenek : lúc, elavult louc (lux), 
gyök: luc, eredetileg ruk, vóc (vox), gyök: voc, rég (rex), gyök: 
reg; épen így ju-dic (judex), gyök: dic, con-jug (conjux), gyök: 
jug ; ezek: fid-o (fidus), gyök: fid, jug-o (jugum), gyök: jug, eredeti 

19» 
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a képzővel vannak képezve. — Épen így képviselheti a szanszkrit
ban a fo'-vel képzett tárgyneveknek is némely casusa az infinitivust 
és gerundiumot, p. o. ezen nomen agentisnek juc-ti (junctio), gyök: 
ju$ (jungere), dativusa: juk-tajé úgy szerepel mint infinitivus, ez pe
dig : sarh-cru-tja (casus instrumentális), ezen gyöktől: gru (audire) 
úgy mint gerundium. Mint másodrendű képző tá-ti is épen azon 
functióval bír, melylyel az egyszerű ti, p. o. sarva-tá-ti (ró nav), et
től : sarva (omnis.) — A latinban az első rendű ti képzővel származ
tatott szavakban a mássalhangzói tőknek az i-tőkkel történt össze-
vegyülése következtében ezen képző í-vé rövidtilt, p. o. do-ti (dos), 
gyök: da (dare), men-ti (mens), gyök: men (cogitare), morti (mors), 
gyök: mor (móri). — A latinban mint nomen agentis szerepel a ti 
képző ezen névszóban : po-ti, nom. sing. po-ti-s, szkr. pa-ti (úr), gör. 
nó-ai (v. ö. a poti-val összetett: com-po-ti, impoti szókat). — A latin 
nyelvben ezen képző rendesen őw-nal van tovább képezve, mely 
azután elvont-neveket képez, p. o. sta-ti-on-, colli-si-on- (e. h. collid-
ti-6n-) stb. — A ti képzőnek egy másik tovább képzése tio neutr., 
tia fem., mindkettő többnyire másodrendű képző, mely o-val (ere
detileg a-val) van tovább képezve, p. o. tő : serw-tio, ezen tőtől: 
servo-, de: in-i-tio, ezen gyök és igetőtől: i (ire), justi-tia, ettől: 
justo- (tőbeli végönhangzó másodrendű képzők előtt és összetétel
ben rendesen i-he gyengül); duri-tia és duri-tie-, ettől: duro-, ava-
ri-tia- és avari-tie-, ettől: avaro-, molli-tia- és molli-tie-, ettől: 
rnolli- stb. 

Igen gyakori képző továbbá a latin nyelvben a ti-vel össze
tett táti, mely mindig nőnemű névszókat képez, s rendesen tulaj-
donságnevekből képez állapotot jelentő elvont-neveket, p. o. duri-
táti-, ettől: duro-, vetus-táti-, ettől: vetus; veri-tát-, ebrie-tát-, facili-
tát- stb. Ezen képző mellékalakja: tü-ti, mely valamint amaz ta-\-ti-
ból, úgy emez tu-\-ti-ból van összetéve, p. o. senec-túti-, ettől: senec 
(senex), vir-tüti, ettől: viro-. Sőt olyan névszók is vannak, melyek 
mind a két képzőt fölvehetik, p. o. tő : juven, ebből lehet: juven-
táti- és juven-tuti-, tő : tempes (tempus), lesz : tempes-táti- és tempes-
tűti-. Libri augurum — mondja Varró Ling. Lat. VII. 51 — pro 
tempestate tempestutem dicunt supremum augurii tempus. A táti 
összetett képző alkatrészei ezek: 1) tá, mely úgy a latinban mint 
a görögben sőt a szanszkritban is gyakran elvontneveket képez, p. 
o. juven-ta, senec-ta, vindic-ta, a görög nyelvben az á átment 97-ba, 
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p. o. aQí~tr\ yevs-tr;, mvv-ttj, a szanszkritban épen úgy van mint a la
tinban, p. o. sama-td, ettől: sama (egyenlő). 2) a nőnemű névszókat 
képző, ti, mely hasonlóképen úgy a latinban mint a több rokon
nyelvekben elvontneveket képez, p. o. ves-tis, pes-ti-s, mes-si-s (e. h. 
met-ti-s) stb. Megjegyezni való azonban ezen összetett képzőre nézve 
az, hogy utolsó alkatrészében az önhangzó már a szanszkritban 
sem mindig fordul elé, p. o. upara tát (upara- szomszéd), daiva-tát-
(isteni tisztelet) stb., a görögből pedig egészen kiveszett, úgy hogy 
a képző alakja csak trjt vagy tat, p. o. vepó-tTjt- = novitát (ettől : 
vspo- =• novo), Xsió-ttjt- = levi-tát-, Pqafy-tr\t- = brevitát- stb. — A 
latinban pedig azonkivül, hogy itt is rendesen megcsonkúlva for
dul elé, még az előtte álló tőönhangzót is csaknem mindig i-be 
gyengíti, a honnan itten az általa képzett névszók végzete itat, p. 
o. acerbitát-, ettől: acerbo-, aequalitát-, ettől: aequali-, atrocitát-, 
ettől: atroci, sőt ha a névtö mássalhangzón végződik, akkor rende
sen az i-tőkbe megy át, p. o. auctori-tát- (tő: auctór-), herédi-tdt-
(tö: heréd-) stb. — ,Az io-n végződő névtők a tát képző előtt az o-t 
elgyengítik e-be, hogy azáltal két egyenlő önhangzó összetalálko-
zása elhárítassék (dissimilatio), p. o. anxie-tát, ebből : anxio-, ebrie-
tát-, pie-tát-, proprie-tát-, satie-tát- stb. — Megtörténik azonban az 
is, hogy a mássalhangzón végződő tők a nélkül, hogy az i-tőkbe 
mennének át, veszik fel ezen képzőt, p. o. vetus-tát-, ettől: vetus, 
tő : veter-, venus-tát-, ettől: venus, tő : vener-, hones-tát-, ettől: honos, 
honor; tempestát, ettől: tempus, tő : tempor-; majestát- (méltóság), 
ettől: májős nagyobb ; eges-tát-, e h. eget-tát- (tő: egent-) stb. Végre 
az is megtörténik, hogy a megelőző önhangzó egészen kiesik, p. o. 
liber-tát-, tő : liberó-, facul-tát-, tő : facili-, simul-tát-, tő : simili-, 
aetát-, e h. aevi-tát-, ettől: aevo-, aestát-, e h. aesti-tát-, ettől: aestu-
hőség. Az is megjegyezni való itten, hogy tát mellékalakjával tüt-i&X 
az egész latin nyelvben csak öt szó van képezve: juven-tüt-, tő : 
juven-, senec-tűt-, tő : senec-, vir-tűt-, tő : viro-, servi-tút-, tő : servo-, és 
az elavult fentebb említett tempes-tűt-, ettől: tempus, tő : tempor-, 
hogy azonban eredetileg ez is tuti és nem tűt volt, mutatja a Plau-
tusnál eléforduló servitüti-um. 

Ezen képzőhöz számítható tüdőn összetett képző is. Nyelv
történeti szempontból nevezetes azon körülmény, hogy ezen kép
zővel származtatott névszókat a régibb auctorok jobban kedvellik 
mint a későbbiek, alkalmasint azért, mert a későbbi korban az ezen 
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képzővel származtatott szók közül számosan elavultak s részben a 
használatból is kivesztek, ilyen képzések: anad-tu-d-o, albi-tu-d-o, 
clari-tu-d-o, -ari-tu-d-o, cari-tu-d-o, casti-tu-d-o, celebri-tu-d-o, dulci-
tu-d-o, duri-tu-d-o, firmi-tu-d-o, gracili-tu-d-o, gemini-tu-d-o, liilari-
tu-d-o} honesti-tu-d-o, inepti-tu-d-o, leni-tu-d-o, maesti-tu-d-o, orbi-tu-
d-o, suavi-tu-d-o, saevi-tu-d-o, severi-tu-d-o, sancti-tu-d-o, tardi-tu-d-o, 
temeri-tu-d-o, vani-tu-d-o, vasti-tu-d-o. Ezen képzések helyébe a nyelv 
arany korában nagyrészben tát-tsl képzett névszók léptek, p. o. 
anxie-ta-s, clari-ta-s, casti-ta-s, celebri-ta-s, duri-ta-s, firmi-ta-s, graci-
li-ta-s, hilari-ta-s, hones-ta-s, lenita-s, orbi-ta-s, suavi-ta-s, saevi-ta-s, se-
veri-ta-s, sancli-ta-s, tardi-ta-s, temeri-ta-s, vani-ta-s, vasti-ta-s, részben 
pedig más képzések, milyenek : inept-ia, miser-ia, maesti-t-ia, cani-t-
ies, duri-t-ies, dulce-do stb. Általában különösen a régi költők nyelvé
ben gyéren jönnek oly íaí-tal képzett szók elé, melyek helyébe a 
későbbi korban tüdon-nal képzett szók léptek volna, milyenek: 
magni-ta-s, pulchri-ta-s, soli-ta-s, simili-ta-s, ezek helyett: magni-tu-
do, pulchri-tu-do, soli-tu-do, simili-tu-do. Ezen tüdőn képző többnyire 
tulajdonságnevi töalakokhoz járul, s még az ilyenek is: consue-tu-d-o, 
mansue-tu-d-o, hebe-tu-d-o, sollici-tu-do, következő tulaj donságnevi tő-
alakoktól származnak : consueto-, mansueto-, hebet-, sollicito-, s ere
detileg ezek helyett állanak: consueti-tu-d-o, mansueti-tu-d-o, hebeti-
tu-d-o, solliciti-tu-d-o, s csak később az i-nek két foghang közül 
való kivetése után vonattak össze, mivel a latin nyelv két oly egy
másra következő szótagnak, melyek ugyanazon mássalhangzóval 
kezdődnek, összetalálkozhatását kikerüli, épen úgy mint az össze
tételekben, p. o. veni-Jicium, stipendiu-m, cordoliu-m, ezek helyett: 
veneni-Jicium, stipipendium, cordidolium. Egyébiránt az is megtörté
nik, hogy tűdön vagyis tűdin közvetlenül igetőkhöz csatoltatnak, p. 
o. ezekben: vale-tu-d-o, habitu-d o, ari-tu-d-o, ezen igéktől: vale-re, 
habe-ré, are-re. 

A képző itt következő alkatrészekből van összetéve : tti-\-do-\-ón. 
Az első rész ugyanazon td, mely táti és tuti képzők első részében 
is megvan; bizonyítja ezt ezen régi alak is: negritu, melyről Fes-
tus (165. 1.) ezt mondja: Negritu in auguriis significat nigritudo 
tehát nagyon valószinü, hogy az auguralis könyvek ezen alakjában 
épen úgy lett a iuven-ta, senec-ta stbiben meglevő td képző íw-vá, 
mint az ugyancsak ezen könyvekből fentebb idézett tempestu-tem 
szóban a tú-t létrejött íaí-ból. A második rész (do) vagy ezen szkr. 
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gyökre : dhá (ponere), vagy pedig erre : dá (dare) vilietö vissza, úgy 
hogy az oly adjectivumok, melyek e képző segítségével képeztet
nek, szigorúan véve compositák, p. o. frigi-du-s, cali-du-s, •pallí-du-s 
stb. Pott ezen tanítása (v. ö. Etyra. Forsch. II. 114. 365. 482) any-
nyival inkább elfogadható * ) , mivel régen eldöntött dolog az, 
hogy a latin nyelvben vannak oly adjectivumok, melyeknek képzői 
igegyökökre vihetők vissza, p. o. ludi'-cru-s, ala-cer, volu-cer stb. a 
szkr. kar (facere), salu-ber, fune-bri-s stb. a szkr. bhar (ferre), végre 
acer-bu-s ezen szkr. gyökre: bhú, lat. fu vihető vissza. — A harma
dik rész ón, mely nem egyéb mint a szanszkrit án képző, ezekben: 
rajtán (király), taksh-án (kőmives); a képző önhangzója i-vé gyen
gült az ilyenekben : kár-in (faciens), kám-in (amans) stb. A görög
ben ezen képzőnek következő alakjai fordulnak elé: ctv, ebben: 
zá).-av; <av, ebben : xlvd-cov ; ov, ebben : zéxtov; tv, ebben : CCQG-SV ; iv} 

ebben: rsl%íi>, öely-ír. A latinban megvan némely igéktől szárma
zott névszókban, milyenek: lig-ón- (nom. ligo kapa), err-ön- (erro 
bolyongó), ed-ón- (edo), mand-ón- (mando), con-bib-on- (conbibo) 
stb. — Az eléadott három képzőből tudón, tudín következőleg ál
lott elé: az összetett képző két utóbbi részéből először is az első 
o esett ki, s lett belőle cl-ón, azután a megmaradt o az obliquus ca-
susokban i-vé gyengült, épen úgy mint ón gyengült in-he ezekben: 
turb-in-, e. h. turb-ón-, virg-in-, e h. virg-ón-, marg-ín, e h. marg
ón- stb. 

A ti után következik ni képző, melynek épen az a functiója 
van a nyelvben, a mi a íi-nek, csak hogy gyérebben használtatik, 
tehát: ti: ni — ta: na, p. o. szkr. glá-ni (fatigatio, languor), gyök: 
gla (fatigari, languescere), az ilyen elvontneveknek a dativusban, 
épen úgy mint a íi-vel képzetteknek, iníinitivusi értelme van. 

A görög nyelvben ezen képző ritka, p. o. jWJ]-n Qi^vi-g, gen. 

*) De azért nem fogadják ám el többen a nyelvtudósok közöl. Bopp (Vergl. 
Gramm. III. '206. 1.) azt tanítja, hogy az ido-vsiX képzett adjectivumoknak, milye
nek : pal-'i-du-s, ferv-i-du-s stb. a szanszkritban az oly verbum neutrumoktól, me
lyeknekjelentése cselekvő, ta képzővel származtatott participiumok felelnek meg, 
p. o. sthi-ta-s, (állva), sup-ta-s (alva), a görögben pedig az ilyenek : crra-TÖ-;, (ÍEV-
e-td-s, lpTr-e-T(5-í stb. Benfey (Zeitschr. f. vergl. Spr. II. 226. 1.) a So képzőt a szkr. 
íora-bólszármaztatja, s ezttanítványaMoyerLeo (ugyanott IV. 291.1.) magáévá teszi. 
A Kuhn-féle „Zeitschrift" egy másik tanítása szerint az id a szanszkrit részesülői 
ant képzőből származik. Ugyancsak ezen folyóiratban (II. 226. 1., VI, 291. 1.) Ben
fey és Meyer dón, din, képzőt a szanszkrit tvau-nal vetik egybe. 
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fifoi-og ira), eredeti gyök: ma (cogitare), aná-n (penuria, inopia), 
gyök: spa. 

A latinban a ni képző hímnemű szókat képez, ellentétben 
a szanszkrit s görög nyelvvel, melyekben a vele képzett névszók 
gyakran nőneműek, p. o. amni (amnis), pá-ni (panis), gyök: -pa (v. 
ö. pa-sc-o), crí-ni, fű-ni, fí-ni, lé-ni, seg-ni stb. A ni képző tehát na 
eredeti képzőből úgy állott elé, hogy az a elgyengült i-he; bizonyít
ják ezt különösen az olyan szók, melyeknek megfelelő alakjuk a 
görög és szanszkrit nyelvben megvan, p. o. GI<HVO- =füni, szkr. 
agni = igni stb. Az sem lehetetlen, hogy az oly szóknak, melyek
ben ezen képző az egyszerű nasalisszal kezdődik, mellék alakjaik 
lehettek, melyekben a nasalis előtt még egy más önhangzó állott, 
úgy hogy a képző eredeti alakja ana vagy ána lehetett; erre utal
nak legalább a következő névszók : ulna, mely valószinüleg egy 
más, a görög ojXévrj-nék megfelelő teljesebb alakból van össze
vonva ; ilyen továbbá magnó, mely hasonlóképen egy elavult ma-
gano (v. ö. gör. iisyálo-) alakból van összevonva, ez pedig: asino, 
mely a hasonjelentésü óVo-hoz tartozik, mutatja, hogy ez az utóbbi 
alak a teljesebb oavo alakból jött létre ; épen így áll a dolog evvel 
qsázvri, melynek a latinban patina felel meg, s megfordítva épen így 
viszonylik colli- a teljesebb görög xo).covó-hoz, mely latin alak tehát 
colni-, azután pedig a teljesebb colóni vagy colini helyett áll. 

A ni képző után tu következik, mely hasonlóképen igeféle 
tárgyneveket képez. Ezen képző bizonyára eredeti, s valószinüleg 
eredetileg minden igéből lehetett vele nomen actionis-t képezni, 
mely egészen ragozható volt. — Ezen íw-val képzett szók a szansz
kritban sajátságosan fejlődött jelentéssel bírnak, p. o. rtu megha
tározott idő, időszak, szabály, autu a szövet behajtása (vajati sző), 
gdtu ének (gájati énekel), gátu menet, út stb. Közönségesen azon
ban az infinitivus képzésére használtatik ezen képző, mely azon 
változhatatlan rideg egyalakuságra, melyben mi az infinitivust 
képzelni megszoktuk, csak lassan-lassan jutott. A szanszkritban 
még a mondat különböző viszonyaihoz képest különböző infiniti
vust jelző casusok fordulhatnak elé, így pl. sing. dativus: dátavai 
=zdare} kartavai =facere, attavas= edere (ettől: ad-mi eszem), ai-
tavai = ire (aimi megyek), pátavai = defendere, mantavdi = cogi-
tare; továbbá a genitivus vagy ablativus, p. o. éthátaus = stare, 
aitaus = ire, kartaus =.facere stb ; végre az accusativus, mely a ké-
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sőbbi szanszkritban az infinitivust rendesen képezi, p. o. dátum = 
dare, stantum = praedicare, kartum = facér'e, pactum = coquere st b. 
Az infinitivus ezen alakja oly szilárd, hogy csak az összetétel első 
részében — hol szükségesképen a töalaknak kell állani — veszti 
el az accusativust jelző ragot, p. o. bhanktu-kama enni kívánás, de 
az egyszerű alak már bhanctum enni. 

Ezen infinitivusi alaknak egészen megfelel a latin úgyneve -
zett supinumi alak, úgy hogy a szkr. dátum, pactum = lat. dátum, 
coctum, pátum z=pótum, jőtum, javitum =jútum stb. — Hogy a régi 
grammaticusok ezen alaknak a supinum nevet adták, arra bizo
nyára ezen alaknak a part. perf. passivi-val való látszólagos hason
lósága szolgáltatott alkalmat, miPriscian (VIII. 9. 49) eme szavai
ból : supina nominantur, quia a passivis participiis, quae quidam su-
pina nominaverunt, nascuntur — nyilván kitűnik. A supinum szó 
nem egyéb mint a görög vmiov} mely — mint tudva van — passivu-
mot jelent, mivel ez az alanyt, mint a cselekvésnek alárendeltjét 
jelöli; azért választották pedig a supinum-ot passivum helyett, 
mivel amabban az elnevezés a jelentéssel nem áll oly egyenes ellen
tétben mint ebben; azt, hogy mit jelent a supinum, nem minden 
ember tudta, azt azonban, hogy jelentése legtöbb esetben cselekvő 
és nem szenvedő, mindenki észrevehette. A supinum jelentése tehát 
se nem cselekvő, se nem szenvedő, s épen azért, mivel egyik sem a 
kettő közöl, a körülményekhez képest majd ez, majd amaz lehet; 
ő csak az ige által megjelölt cselekvés valósítását fejezi ki, a nél
kül, hogy annak valamely meghatározott cselekvő vagy szenvedő 
alanyra való viszonyulását jelölné. Ha a cselekvés átható s a tárgy 
mellette ki van téve, akkor ez azon casusban áll, melyet az ige 
vonz, p. o. cur te is perditum ? s ilyenkor a supinum jelentése cse
lekvő. Ha azonban a tárgy ki nem tétetik, akkor egyedül az össze
függésből lehet megtudni, hogy vájjon az oda gondolt tárgy a supi
num által kifejezett cselekvéshez cselekvő vagy szenvedő viszony
ban áll-e. Ha tehát pl. Martialisnál (XI. 8. 13.) egy nőszemélyről 
ez van mondva : quoties piacet ire fututum, úgy világos, hogy ezt 
nem ezzel: ut futuat, hanem ezzel: utfutuatur lehet és kell felol
dani, itt tehát lehet mondani, hogy a supinumnak szenvedő jelen
tése van. Épen ilyen jelentésben vétetik akkor is, ha mellette az 
alany iiur-rsX köttetik össze, p. o. contumelia mihi factum itur (Cato 
ap. Gell. X. 14.), mint szintén akkor is, ha az itur helyett infiniti-
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vus áll, p. o. mihi istaec videtur praeda praedatum irier (Plaut. Rud. 
IV. 7. 16. 1.) és : reus damnatum iri videbatur (Quintil. IX, 2. 88. 1.) 
Ámde az ilyen szószerkesztés tévedésen alapszik, melynek gyökere 
nem annyira a supinum szenvedő alakú jelentésének használatában, 
mint inkább a személytelenül használtatni szokott itur vagy iri 
alaknak személyes használatában rejlik. Tudjuk ugyanis, hogy a 
fut. inf. passivi-t M'i-vel szokták körülírni, mint azt is, hogy micsoda 
jelentést szoktak neki adni, hogy t. i. arról van szó, hogy a supi
num által kifejezett cselekvés valósítassék. Ha a cselekvés átható, 
akkor a tárgynak mellette accusativusban kell állani, p. o. sci-
mus rem publicam perditum iri, itt tehát a supinumnak cselekvő 
jelentése van. Épen ilyen a viszony akkor, ha az iníinitivus helyett 
a személytelen itur áll, tehát ekkor is így kell mondani: itur rem-
publicam perditum, mint szintén a fentebbi mondatokat is így: 
reum damnatum itur, contumeliam factum itur, és: reum damna
tum iri videbatur. Ezen tévedésbe a régiek bizonyára nem estek 
volna, ha a supinumnak szenvedői jelentést is nem tulajdonítottak 
volna. 

A supinum tu-n végződő alakja, legalább jelentésére nézve, 
megegyezik a fentebb idézett ,kartausc ablativusi alakkal, melyet 
azonban még eddig tiszta ablativusi functióban nem találtak, ha
nem mindig elöljárótól vonzatva, míg a latin tu végzetü supinum épen 
az elöljáróval való összeköttetést nem tűri. — Ablativusi természete 
ezen alaknak legjobban kitűnik akkor, ha mellette egy más elvont 
tárgynevi ablativus egyenlő viszonyban áll, mint pl. Terentiusnál: 
parvum dictv, sed immensum exspectatione, és Liviusnál: pleraque 
dictu quam re sünt faciliora.—Minthogy pedig az íí-tőknél adativus 
ragja a tőönhangzóba be is olvadhat: ű=.ui, tehát a tu-v&\ képzett 
supinumot is lehetne dativusnak tartani az oly tulajdonságnevek 
mellett, melyek dativust vonzanak, p. o. jucundum cognitu atque 
auditu, ezek helyett: cognitui, auditui. — Bopp azonban ezt elis
merni nem akarja, mert véleménye szerint a ftí-val képzett supinum 
többnyire mint ablativus limitationis tűnik föl, mint pl. a fentebbi 
példában: dictu quam re faciliora (v. ö. Bopp. Vergl. Gramm. 
III. 298. 1.) 

Ezen tu képzővel származtatott névszóknak a latin nyelvben 
igen nagy a száma, melyek többnyire az igének egyszerű fogalmát 
fejezik k i, de rendesen úgy, hogy inkább a cselekvés eredményét, mint 
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magát az eleven cselekvést jelölik. Ezek között vannak olyanok is, 
melyeket igére visszavinni többé nem lehet, s jelentéseikre nézve is 
sajátságosan fejlődtek, p. o. portu- kikötő, aestu- hőség (aiduv, fel
gyújtani), artu- tag, gustu- ízlés (jéha&ai) stb. — Rendesen azonban 
elvont hímnemű névszók azok, melyek ezen képző segítségével lét
rejönnek, milyenek: actu- (actus), coactu-, abscessu- (e h. abs-ced-ttc-), 
accessu-, decessu- stb., mi a görög nyelvben egészen másképen van, 
mert itt a tv képzővel mindig nőnemű szavak képeztetnek, p. o. 
PQGJTV- evés, xLvtv- halom, UGTIKGXÍ- üdvözlet, dicoxtv üldözés stb. — 
A latin nyelvben ilyen nőnemű képzés egy sincs, mert az igehatá
rozói noctu-t nem lehet a nocti- tőalak mellékalakjának tartani; 
mint szintén semleges nemű képzés is mindkét nyelvben nagyon 
kevés, p. o. a görögben: cíatv- város, vár, mely Homerusnál még 
fáatv , tehát a szkr. vástu ház alakkal egyez meg, cpm;-csira, utód ; 
a latinban ilyen artu-, mely azonban rendesen hímnemű, testű- cse
répedény, mely nem egyéb mint testo- mellékalakja, és végre ossu- (sőt: 
osso- is), ebből: ostu-, mely ismét nem egyéb mint a rendes ossi-
= osti-, szkr. asthi- (de már a görögben: oaréo-) töknek mellék
alakja. 

A tu képzőn kivül van még a szanszkritban egy másik képző 
is, mely hasonlóképen infinitivusi functióval bír: as, p. o. szkr. %an-
as, (genus) gyök : %an (gignere), vac-as (sermo), gyök: vaé (loqui). 
Az ezen képzővel származtatott substantivumok jobbára neutru-
mok, de van masculinum is, p. o. us'-as (aurora), gyök: us' (ardere, 
splendere), sőt a régi nyelvben adjectivum (nomen agentis) is, p. o. 
tar-as (velox, fortis), e mellett: tar-as (velocitas, vis), gyök: tar 
(transgredi), ap-as (ágens), e mellett: ap-as (opus) stb. — Az ilyen 
alakok a jelenidői tőtől származnak; ha a tő a-n végződik, akkor 
as helyett csak s áll, azaz a töalak végönhangzója egyszersmind a 
képző önhangzója is ; azok a jelenidöi tők ellenben, melyek nem 
a-n végződnek, az egész képzőt fölveszik, s épen ezen alakok hasz
náltatnak a dativusban úgy mint infinitivusok, p. o. éi-vas-e, ezen 
jelenidői tőtől: Hva-, sing. 3. sz. cíva-ti-, gyök: cíü (vivere), ellen
ben : aj-as-é, mert a jelenidöi tő: ai, sing. 3. sz. e-ti, e h. ai-ti, gyök: 
i (ire). — A görögben, valamint a latinban is, a képző eredeti ön-
hangzója elgyengül, és pedig amott « és o-ba, itt pedig e és w-ba. 
p. o. pév-íg Qiéi-og animus, ira), gyök: men, eredetileg man; yiv-sg 
(yév'Os genus), gyök: ysv, eredetileg gan (gignere); f-m-tg {fén-og 



300 SZÉNÁS SY SÁNDOK. 

verbum), gyök : /-«*, eredetileg vac (loqui). Adjectivumok (nomina 
agentis) itt is képezhetők, p. o. xpevdég-, nom. sing. masc. és fem. 
ipevdijg, neutr. xpavöég (mendax), különösen az összetételben mint 
második tag szerepel gyakran az ily adjectivum, p. o. ól-v-őeQx-ég 
(acute cernens), gyök: ÖSQX, eredetileg dark (őénx-ofiai, 8i-8oQx-a 
videre), a-Xrj&ég (nonlatens,verus), emellett: Xfjd-sg(Xrj#-og oblivio), 
gyök: Xa& (í-Xa&-ov latere) stb. — Az ilyenekben a-Xrt&tia (veritas), 
azaz: Irjitsa-ia, tv-fiévsia, ion. svpevérj (benevolentia), ebből: ev-fievsa-
ta, tőalak: asu-man-as-já (v. ö. fxév-og} eredetileg man-as) já-yal van 
az as képző tovább fejlesztve. 

A latin nyelvben az ezeknek megfelelő képzések ezek: gen
us, elavult gen-os, szkr. %an-as, gyök : gen; op-us, elavult op-os = 
szkr. ap-as; corp-us, gyök: szkr. karp; foed-us, elavult foid-os, 
gyök: fid stb. — Ezeken kivül ide sorozhatok még: rób-ur (v. ö. 
rob-us-tu-s), Ven-us, Cer-es ; továbbá ezen hímnemű névszók: cin—er 
(nom. sing. cin-is), pulv-er (nom. pulv-is) ; vet-us (tő : veter-) ; végre 
számos őr-on végződő substantivumok, milyenek: sop-or (sop-íre), 
gyök: svap; od-őr, gyök : od (ol-ere, e h. odere). Ezen ór képző kü
lönben úgy is szerepel mint másodrendű képző, p. o. albor-, ettől: 
albo- (albus) stb. — Az ily as-szal származtatott névszóknak, a 
latin nyelvben többé semmi élettel nem bíró s ogyátalában casusnak 
nem is tartható, dativusa használtatik úgy mint infinitivus, p. o 
veher-e, tőalak: vaghas-ai, szkr. váhas-e, ezen jelonidői tőtől: vehe, 
eredetileg vagha, gyök: vagh ; dicer-e, tőalak : daikas-ai, jelenidői 
tő : díce, tőalak: daika-, gyök: dic; moné-r-e, tőalak: mdnaja-s-ai, 
jelenidői és igető; moné, tőalak: mánaja, gyök: man stb. — Az 
ilyen képzés a latin infinitivus activi-ban oly szorosan csatlakozik 
a jelenidői tőhöz, hogy az oly igéknél, melyeknek tőönhangzójuk 
nincs, az egész as képző föllép, p. o. es-se, posse, mely utóbbi az 
elavult pot-es-se-böl van összevonva, tőalak: as-s-ai (nem: as-as-ai, 
miből a latin nyelvben bizonyára ese-re, ere-re lett volna); es-se, e h. 
ed-se, tőalak : ad-s-ai, gyök: ed (edere) ]fer-re, eh. fer-se; vette, c h. 
vel-se; da-re, gyök és jelenidői tő: da;fo-re, e h.fu-re, gyök: fu, 
itt az r befolyása következtében u-ból o lett; i-re, elavult ei-re, tő
alak : ai-s-ai, jelenidői tő: t, ei, eredetileg ai, gyök: í stb. — Atalá 
ban ezen egyedül a latin nyelvben eléjövő új képzésekre döntő 
befolyást gyakorolt a jelenidői tőalak, s nagyon valószínű, hogy az 
említett alakok egykor így voltak: eses-e, edes-e; f eres-e, veles-e, eies-e, 



ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓNYOMOZÁS. 301 

mely régi alakok következő szanszkrit képzésekkel: asas-é, adas-é, 
bharas-e, varas-é, ajas-é, egészen megegyeznek. 

Sokkal több nehézséggel jár ennél a praesens inf. passivi ma
gyarázata. Lange ezen infinitivust: fieri activumnak tartja, mely 
ezek helyett áll: fierei, fieri, fieré, az i később e-be rövidült, s való
sággal fiere Enniusnál elé is fordul; fio igének átalában csak acti-
vumi alakjai vannak, gyöke valószínűleg dha (ponere, facere), mely
ből fio mint jelenidői tő ja képzővel van származtatva, s intransitiv 
functióval bír; tőalakja: dha-já-mi, melyben a szanszkritban a tő-
beli a elgyengült 2-be, tehát dhija, ehhez hozzáadva a mediumi 
egyesi harmadik személy végzetét, lesz: dhija-té, ebből: dhaja-té, 
vagy pedig az is lehetséges, hogy a régi szanszkritban a gyök vég-
önhangzója elenyészett, s hogy ija e helyett áll: ja. — Akárhogy 
legyen a dolog, annyi világos, hogy a szanszkrit alak nem eredeti, 
hanem újabb képzés, s mint ilyen a szóban levő latin alaknak megfej
tésére sehogy sem alkalmas. A dha-já-mi tőalak a latinban így fej
lődött szabályosan: fe-io-mi,feio, fio, tehát fieri, fiere tőalakja dha-
jas-é. Ebben : fieri a fi, hogy ebből: fi rövidült meg, mutatja ez el
avult fieri, mely Naevius, Plautus és Pacuviusnál még eléfordúl. Az 
ilyen alakot: legier, úgy fogja fel Lange mint legi-fiér megrövidü
lését, mely a jelenidői tő : légi (v. ö. legi-t) és fiere, fieri-hö\ van 
összetéve. Az / úgy esett ki legi-fier-höl mint a b ebből: lupis, e h. 
lupois, ebből: lupo-bis. Az ilyen alakok továbbá: ama-rier, da-rier, 
Lange tanítása szerint ezek helyett állanak: ama-siere, da-siere, 
melyek épen úgy fejlődtek a megfelelő jelenidői tő, továbbá esgyök 
és asja jelenidői tőből képzett infinitivusi alakból siere-hö\} melynek 
tője sjas-ai (e h. esiere, tőalak: asja-s-ai), mint fieri létrejött dha 
gyök és dhaja jelenidői tőből. Épen így jött létre ferrier (tőalak 
bhar-sjasai vagy bharasjasai), noha ezen sier, rier végzetekkel csak 
önhangzón végződő igetők infinitivusai bírhatnak: amá-rier, moné-
rier, molli-rier. Végre légi, amari alakok ezekből lettek: légies, ama-
sies, melyből az s épen úgy veszett ki, mint ebből: Furio, e h. 
Furios; azután a je összevonatott 2-be, épen (így mint ezekben: siém 
siés, melyekből később: sim, sis alakok lettek. E szerint tehát az 
infinitivus passivi a latinban csak se-vei volna képezve, mivel mind
nyájan ezen két infinitivusi alak:j^ere (tőalak: dhajas-ai) é s : siere 
(tőalak: (a)sjas-ai) összetételéből állanak. Wir kennen — mondja 
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Schleicher, Compend. II. 378. — keine bessere Erklaerung dieser 
schwierigen Formen 1). 

* * 
* 

Bevégeztük immár mindazt, a mit jelelenleg eléadni szüksé
gesnek tartottunk. — Természetes, hogy a mit itt eléadhattunk, az 
csak rövid kivonatát tartalmazhatja azon fényes és nagyszerű ered
ménynek, melyet az összehasonlító nyelvtudomány mai napig felmu
tatni képes; mindazáltal azt hiszszük, hogy nagyon is elégséges arra, 
hogy megismerkedhessünk azon eljárással, melyet mainapság a 
szóképzéstanban követnünk elmulaszthatlan kötelességünk. 

Hogy vájjon czél- vagy korszerű dolgot tettünk-e a fenteb
biek eléadásával, azt leginkább az által bizonyíthatjuk be, ha elő
adásunkat a latin nyelvtanainkban adatni szokott „ szóképzéstan "-
nal összehasonlítjuk. — Vegyük elé tehát Szepesi a) és Warga 3) úr 
latin nyelvtanait, lássuk mi módon tanítják a szóképzéstant. 

Szepesi úr a 192. lapon az igék származtatásáról így tanít: 
1) a gyakorias igék (verba frequentativa) taré, itare v. sare szóta-

') Schleicher tehát Lange véleményét egészen magáévá teszi, de már 
Meyer Leo másképen gondolkozik. Azt tanítja ugyanis (Vergl. Gramm. II. 124. 
125.1.), hogy az ilyen elavult iníinitivusokban : dűcier, amárier, a végző r nem 
egyéb mint se megcsonkulása, az ott maradt amarie pedig amasie-böl lett, mely 
utóbbiban a sje nem egyéb mint egy elavult infinitivusi végzet, a melyet közvetle
nül a szanszkrit sjái-tSL lehet visszavinni. Szerinte az is lehetséges, hogy ezen sje 
vagy ennek esje teljesebb alakja nem egyéb, mint egy elavult dativusi alak, mely 
az infinitivus activi as képzőjéből /a-val van tovább képezve, tehát: as-ja. Vélemé
nye támogatására felhozza a görögből ezeket: áy^eío- (ebből. áyyeí-jo, e mellett : 
Syyos) ; aíöolo- (ebből: alö<5;-jo-, e mellett: alhóz); Ipxeío- (ebből: épxé;-jo-, e mel
lett : üpxos-) melyekben hasonlóképen as-ja összetett képző foglaltatik. 

Bopp (Vergl. Gramm. III. 274.1.) az ilyeti elavult iníinitivusokban : lauda-
rier, viderier, credier, a végső er szótagot re áttételének tartja ; ezen re pedig se-böl 
lett, mely nem egyéb mint a reflexivum pronomen accusativusa. Az újabb alakok 
tehát szerinte amazok megesonkulásából származtak : laudari, videri, eredi. Hogy 
pedig ezekben az activumi re átment rí'-be, a rá következő er előtt, annak szerinte 
csak az az oka, hogy a nyelv nem tűrte volna az ilyen alakokat: laudareer, ama-
reer, rósz hangzása miatt. Az 2-nek a hosszúságát végre egyedül az elejtett er 
pótlásának tartja. 

2) Elemi Latin Nyelvtan, gyakorlatilag eléadva Szepesi Imre kegyesrendi 
tanár által. II. rész, hatodik kiadás, Pesten, 1866. 

3) Latin Nyelvtan. Első kötet. Alaktan, gyakorlókönyvvel és szótárral 
együtt. Az I. és II. gymnasialis osztály számára Dr. Schulz Ferdinánd nyomáu 
készítette Warga János, a nagykőrösi helv. hitv. lyceumban bölcsészet- és ne
veléstanár, s a Magyar Tud. Akadémia tagja. Negyedik kiadás, Pest, 1865. 
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gokkal képeztetnek más igéktől: cap-ere, cap-tdre; lat-ere, lat-itare ; 
curr-ere, cur-sare. 2) A kezdő igék (verba inchoativa) scere szóta
gokkal, p. o. horrere, ecchorescere. 3) A készülő igék (verba medita-
tiva v. desiderativa) turtre szótagokkal: nub-ere, nup-turire. 4) Ki-
csinyző igék (verba diminutiva) illare szótagokkal: cantáre, cantilldre. 

Ugyanezeket Warga úr igy adja elé: 1. Gyakori cselekvést 
jelentő igék; ezek következőleg képeztetnek: a) Az első conjuga
tiótól úgy, hogy a supinum (dtum) íto-vk változik, mint: clamo — 
clamatum, clamito. b) A második és harmadik conjugatiótól úgy, 
hogy a supinum wm-jao-vá változik, némely negyedik conjugatiótól 
is épen így: habeo — habüum — habito ; dormio — dormitum — dor-
mito. (Egyenkéntmegjegyzendők: ac/ito, ago-tól; sciscitor sciseo-tól). 
2. Kivánást vagy óhajtást jelentő igék. A supinumtól úgy képez
tetnek, hogy az um, urio-vá, változik: esurio, edo, esum-tól. 3. Kez
dést jelentő igék. Ezek ascovú képeztetnek, ha az első conjugatió
tól származnak; esco-vú a másodiktól; isco-\al a harmadik és ne
gyediktől. 4. kicsinyítő igék illó képzővel :tconscribillo. 

Szepesi úr szerint tehát a „gyakorias igék": taré, itare v. sare, 
szótagokkal képeztetnek ; Warga úr szerint pedig úgy, hogy a supi
num dtum és um változik íto és o-vá. Mennyire különböző tanítás 
ugyanazon tárgyról! Mi azt hiszszük, hogy minden szó csak egy
féleképen származtatható helyesen; hogy azonban ezt tehessük, 
szükséges tudnunk az alapelveket, melyeken a szószármaztatás 
nyugszik, ezeknek alapos ismerete nélkül szétvagdalhatjuk, szétczi-
bálhatjuk a szókat, de azokat helyesen elemezni sohasem leszünk 
képesek. Ha valaki egy szál növényt szétdarabolt, abból még nem 
következik, hogy ő azt alkatrészeire fölbontotta; a ki ezt akarja 
tenni, annak szükséges, hogy a növény alapszerveit: a g y ö k e r e t , 
á s z á r a t és l e v e l e k e t ismerje. Épen így, a ki valamely szót 
képezni akar, annak határozott tudomásának kell lenni: a t ő a 1 a k-
r ó l , k é p z ő r ő l és r a g r ó l . Ezekről a fentebbi tanításban em
lítés sem tétetik: Szepesi úr „szótagok"-ról, Warga úr „átválto
zás"-ról beszéli. Hát ezekben: cap-tdre, lat-itare és cur-sare csak a 
taré, itare és sare szótagok, hát a cap-, lat- és cur- ugyan micsodák ? 
Még furcsább az ilyen tanítás: a supinum dtum íto-yá, változik, 
mert ha pl. atum, ito-vk változhatik, akkor itum még könnyebben 
mehet át tto-ba, de már itten nem volt szükség i-re, csak o-ra, mi ál
tal a megtanulás van megkönnyebbítve, mert az atum helyett 
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csak wm-ot, az ito helyett pedig csak egy o-t kell megtanulni a ta
nulónak. Mi ismerünk még egy könnyebb módot is, t. i. mi azt tud
juk, hogy a szóban levő igék mindnyájan egy és ugyanazon kép
zővel, t i . részesülői to (ered. te) képzővel gyökigékből származnak, 
még pedig úgy, a mint azt fentebb (VII. köt. 1. füz. 149.1.) eléadtuk, 
tehát gyök: cap, részesülői képző ta, lesz: capta, ebből az infinitivus 
re képzővel ismét így lesz: cap-ta-re, mely utóbbi képző előtt azon
ban az önhangzó megnyúlik, mivel a képző eredeti önhangzója. is 
benne van, tehát e helyett áll: cap-ta-ere, összevonva: captdre, épen 
így lati-td-re, csak hogy itten a töönhangzó e, mint rendesen szokott, 
i-he gyengült. Ebben pedig cur-sa-re, e h. cvr-td-re mint látjuk a 
foghang sziszegő hangba ment át, mi orr-, folyékony- és torokhang 
után a latin hangtan szabálya szerint nagyon könnyen és gyakran 
megtörténik, p. o. man-su-m, e h. man-tu-m, pul-su-s, e h. pul-tu-s, 
spar-su-s, e h. spar-g-tu-s stb. Továbbá igető: clama-, részesülői 
képzővel: clama-to, a tőönhangzónak elgyengülésével: clami-to 
összevonva ebből: clamita-o ; igető: habé, képzővel: liabito ; igető : 
dormi, képző: to, tehát dormito. Fölösleges volna ezeket is agito, 
sciscitor külön jegyeztetni meg a tanulóval, mert ezek is úgy képez
tetnek mint a fentebbiek, tehát igető: agi (v. ö. agi-t), képző to, 
tehát agito, épen így scisci- igető, to képző, tehát scisci-to-r. 

A kezdő igék Szepesi úr szerint scere szótagokkal képeztetnek, 
Warga úr szerint pedig asco, esco, isco-val. Melyik igaz ? Felelet: 
egyik sem, mert a képző sca, tehát: exhorre-sce-re, mely alakban tehát 
a képző önhangzója gyengült e-he. Warga úr elfelejtett példákat 
hozni fel, tehát hozunk mi: asco, p. o. pasco, esco, p. o. cresco, isco, p. o. 
disco. Tegyük fel most, hogy a szerző ezen semminek sem nevezett 
asco, esco, isco alatt képzőket ért, akkor a felhozott igék ezek lesznek: 
p} cr, d. Hát nem képtelen tanítás az ilyen ? így lesznek azok: 
pa-sc-o, cre-sc-o, di-sc-o. Különben ezen tanítás még ezen nyelvtan 
szempontjából kiindulva is hiányos, mert nem áll pl., hogy a harma
dik conjugatióra tartozó igék csak isco-va\ képeznék ezen alakokat. 
Vannak olyanok is, melyek osco-val képzik, p. o. nosco, agnosco stb. 

A készülő igék Szepesi úr szerint turire szótagokkal képez
tetnek : nup-turire, ettől: nub-ere, Warga úr szerint pedig a supinum 
wra-ának urio-yá, való átváltozása által. Önkényes és pedig hibás 
tanítás mindkettő. A képző mint fentebb (VII. I. füz. 148. 153. 1.) 
eléadtuk: tor, melyből a fut. part. activi képzője o továbbképzéssel 
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állott elé, moly utóbbi azután az ilyon igékbon í-vú gyengült, tehát: 
é-sűri-mus, e h. ed-'uri-mus, tőalak: ad-lar-aja-masi. Tehát nem áll 
a mit Warga úr mond, hogy pl. ezen supinumtól: esum elvevén az 
wm-ot ott ed maradna, hanem csak e, mert midőn a supinumban 
(ed-tu-m) a két foghang összetalálkozott, az egyik, t. i. az első, azon
nal kiesett, a másik pedig sziszegőhangba ment át. 

A kicsinyítő igék Szepesi úr szerint illára szótagokkal, Warga 
úr szerint pedig illó képzővel származnak. Meg kell vallani, hogy 
itt Warga úr képzője sokkal közelebb jár az igazsághoz, mint Sze
pesi úr szó tagjai. A képző ülas tehát: gyökige can-o, ebből gya-
gyakorító ige canto, ebből kicsinyítő ige can-t-illo (e h. can-to-
illa-o). Ezt azonban ily rövid képzéstanból bízvást elhagyhatták 
volna, mivel a legjobb próza írók egészen mellőzik ezen képzést. 

Szepesi úr a 193. lapon ezt tanítja: tor v. sor —óris végzettel 
(t. i. képeztetnek főnevek igéktől) az igék hanyattszavától sok 
működést jelentő személynév, pl. adiútor, ettől: adjutum, tonsor, 
ettől: tonsum; soknak ezek közöl megfelelő nőalakja is van, pl-
adiutrix, tonstrix ; továbbá az 1. és 2. ejtegetésü főnevektől, p. o. 
viator, ettől: via ; gladiátor, ettől: gladiits. 

Warga úr ezt így adja (146 1.) : A supinum tövétől (t. i. szár-
níaznak főnevek) következő végzetekkel: 1. or, mint: amátor, doc-
tor, cursor, auditor, vidor, victrix (ez is or végzettel ?), viator, via-
tól, janitor janua-tó\, fí/nditor funda-tól, scriba az igetőtől, így: in-
cola, advena, conviva. 

Ha semmi mást nem tudnánk is felhozni ezen két nyelvtan 
ellen, elegendő ezen két idézett tanítás is arra nézve, hogy ezen 
tanmódnak hasznavehetetlenségét bebizonyítsa. Azt mondja ugyanis 
Szepesi úr, hogy ezt: adiütor az ige hanyattszavától tor végzettel 
(tehát a mi fentebb ,szótagok' neve alatt figuráit, itt az már , végzet') 
kell származtatni; úgyde az ige hanyattszava — mint maga mondja 
— adiutum, a képzett szónak tehát adivtumtor-nak kellene lenni, 
tonsum-tól pedig: tonsumtor, ha ugyan a tanuló ez utóbbi helyett 
nem inkább ezt mondaná, tonsumsor-ói-is, mert azt kívánni tőle 
hogy ő találja ki, miszerint az az óris, mely úgyis vízirányos vonal
lal van a sor-ral egybekötve, a genitivusra vonatkozik, jogosan kí
vánni nem lehet, mivel a genitivusra a szóképzéstanban semmi 
szüksége nincs. Azt mondja továbbá Szepesi úr, hogy ezen szók 
némelyikének nőalakja is van, de azt elfelejtette megmondani, 

NYELVTUP. KÖZLEMÉNYEK. VÍI. 20 



306 SZÉNÁSSY SÁXDOK. 

hogy itt a végzet más. Kíváncsiak is vagyunk arra, hogy vájjon a 
felhozott adiutrix, tonstrix szókban mi lehet a végzet, mivel itt a 
tulajdonképeni végzet, azaz a rag, a foghangba van beolvadva. Azt, 
hogy via-t6\ viator származik, könnyen belátja a tanuló, de már azt, 
hogy gladius-tól gindiator származik, aligha elhiszi ezen tanítás 
után. Nevezetesebb ennél a másik tanítás, mely szerint hasonlóké
pen a supinuni tövétől származnak ezek a szók, de nem tor, ha
nem or végzettel, tehát amát-or, doct-or, curs-or, a supinum töve 
tehát: amdt-, doct, és curs-. Továbbá viator, ettől: ma, janitor, ettől: 
janua, funditor ettől: funda származik, dehogy? talán csaknem 
azon szabály szerint mint a fentebbiek, mert akkor így kellene len-
niek: via-or, januaor, funda-or. Az ilyenekben pedig: scriba, a vég
zet nem or, hanem a, tehát nem is tartozhatnak ide. 

Ezen zűrzavaros és érthetetlen tanítást az öszszehasonlító 
nyelvtudomány alapján a fentebb adott (278.1.) szabály szerint kö
vetkezőleg lehet egyszerűvé és megérthetővé tenni: 

Képző: -tor, nominativus: tor (hímnem), képző : tric, nomina-
tivus: tríc-s, trix (nőnem). Ezen képző segítségével Warga úr által 
(v. ö. 146. lap.) primitivum-oknak nevezett névszók származnak 
leginkább, p. o. 

Tőalak: vic-tőr-, nom. vic-tor, igető: vic, praes. vinc-o 
„ vic-tric n vic-trix „ „ „ „ 
„ ton-sór, „ ton-sov „ tond, praes. tond-e-o 

(e h. tons-tor) 
„ tons-tríc n tons-trix „ „ „ „ 

A több felhozott szók épen így képeztetnek, kivéve viator-t, 
janitor-t, funditor-t és gladiator-t, melyek már, a mint Warga úr 
a fent idézett lapon nevezi, denominativumok; ebben: ma-tor a 
névszó tőönhangzója épségben maradt a, tőr képző előtt; ebben: 
fundi-tor, i-vé gyengült; ebben: janua, leesett, s azután az u gyengült 
a vele rokon i-be; végre ennek: gladiátor, így kellene lenni: gladio-
tor, ámde a képző előtt az o-nál eredetibb a önhangzó maradt meg, 

Warga úr a 148. lapon így tanít: tas, többnyire itas, mint 
bonitas, svavitas, atrocitás, ietas az ius végzetü szavaktól, mint anxie-
tas, anxius-tól, pietas, pius-tól: stas, stus végű szavaktól, mint vetus-
tas vetustus-tól. Libertás, paupertas, difficultas, simultas, facultas, 

facilitas. Szepesi úr ezt rövidebben adja (v. ö. 194. 1.): Mások 
(t. i. dolognevek) tas-tátis végzettel (t. 1. képeztetnek) a 2. és 3-
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ejtegetesü melleknevek-, gyéren főnevektől, mint bonitas, celerítas, 
auctoritas. Ismét tus-tütis végtaggal (itt tehát a „szótagok," „végze
tek" helyett „végtag" figurái) főnevektől, mint: sérvítus. 

Ha az előbbi magyarázat zűrzavaros volt, akkor ez czikornyás. 
A tát képző, melyről fentebb (292.1.) szólottunk, Warga iir tanítása 
szerint tas, itas, ietas és stas-ra, volna szétdarabolható. Mi már más
hol is figyelmeztettük az illetőket az ilyen tanítás botrányos voltára, 
s megmondtuk, hogy ezen képzőknek vélt monstrumokból egyedül 
a tas magyarázható meg, mely nem egyéb mint a nominativus sin-
gularis végzete, s e helyett áll: tat-s, tehát benne a képző a nomina
tivusi raggal egyesülve van, de miután a latin hangtan szabályai 
szerint a szisaegőhang a foghangot nem tűri, tehát a foghang kiesett, 
s így állott elé a nominativus; azitas-ra felhozott példákat így kell 
megszakítni: boni-tas, e h. bono-tas, svavi-tas, atroci-tas, ezen tők
től : bono- (csakhogy itt a tőbeli önhangzó í-be gyengült), svavi-, 
atroci-. Az ietas-rsL felhozott példákat Warga úr szerint így kellene 
megszakítni: anx-ietas, p-ietas ; itt az anx-ra még rá lehetne fogni, 
hogy gyök vagy tő, de hát a p micsoda ? Nem könnyebb itt azt 
mondani, hogy pietas, anxietas ezek helyett állanak: pii-tas, anxiv-
tas, ezekből: pio-tas, anxio-tas (mint fentebb boni-tas, bono-tas-hól), 
de mivel a dissimilatio a két *-nek egymásra való következését 
nem engedi, az egyik i-nek e-be kellett átmenni. Végre a stas-ra fel
hozott példát így kell megszakítni: vetus-tas (nem mint Warga úr 
tanítja: vetu-stas), mert a tát képző a mássalhangzón végződő tők
nél közvetlenül a tőhöz kapcsoltatik, még pedig ez esetben a tőön-
hangzó (veter-) helyett a nominativus önhangzója (vetus) marad, 
tehát vetus-tát-, e h. vetés-tdt-, de tempes-tát-, és nem tempus-tát-, ho-
nes-tát- (dissimilatio-val) és nem honos-tat. Ebből kitűnik, hogy 
vetustas nem vetustus-tól származik, mint Warga úr hiszi, hanem 
mindketten ettől: vetus (tőalak: veter-), amaz tát-, ez pedig to 
képzővel. Mennyire elvadulhat azután az ilyen tudákoskodás, mu
tatja a 150. lapon álló tanítás, hol Warga úr tanítványaival 
csakugyan el akarja hitetni, hogy ezen tulaj donságnevekben : 
molestus, venustus, honestus, scelestus, onustus és robustus, a képző 
stus, tehát így kellene őket szétdarabolni: mole-stus, venu-stus, hone
stus, scelestus, onu-stus, robu-stus. Hát nem látta meg szerző ezek
ben a nominativusi alakokat: moles, venus, onus, robus azaz: roburf 
mert hogy hones, azaz: honos, nom. honos és honor, azután sceles-, 

20* 
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nom. scelus, ily sötétségben észre nem vehető, azon nincs mit csudál-
kozni. Valóban nem merném tanítványaimnak feladni megtanulás 
végett az ilyen szabályt, mert bizonyosan húsz közül tizenkilencz 
észrevenné a tökéletlenséget. Panaszolkodunk, hogy ifjaink nem 
tanulják többé a latin nyelvet azon buzgalom és kedvvel, melylyel 
hajdanában, s ennek okait mindenütt fürkészszük, csak ott nem, a 
hol valósággal van, t. i. a tanításunkban. Mindaddig míg ezt gyö
keresen meg nem változtatjuk, addig remélni sem lehet több ked
vet és buzgalmat; az ilyen tanítás nem hogy ébresztené a tudvá-
gyat s fejlesztené az észt, hanem amazt, ha volt is, megsemmisíti, 
emezt pedig eltompítja. — Szepesi úr tanításáról itten csak annyi
ban lehet szó, a mennyiben ö a tas-fátis végzethez a tus-tútís-t is 
adja, és csakugyan a tát képzőhöz igen közel áll tűt- (v. ö. fentebb 
292.1.). De mit akar Szepesi úr ezzel a tas-tatis-sz&l ? Mert hisz az 
ilyen eljárás nem a szóképzéstanba, hanem az alaktanba, a declina-
tióhoz tartozik, mert ott szokása ezen nyelvtannak ezt mondani: 
civitas, civitatis, s a fiú ott tudja, hogy ez a nominativus és genitivus ; 
de mit csináljunk az ilyen tanítással a szóképzéstanban, hol nem 
arról van szó, hogy van e vagy ama szó nominativus és genitivusa, 
hanem arról, hogy miből áll e vagy ama szó, mik annak az alkat
részei. Hát ha ezen tanítást a tanuló, rá levén szoktatva a civitas 
civitatis-íé\e nominativus-genitivusokra, így fogja hirtelen kiegé-
szítni: tas-tatis táti totem taté ? szóképzés lesz ez V — A mi a több 
felhozott példákat illeti, azokra nézve megjegyezni való, hogy né
mileg a rendes szabálytól eltérnek. Míg ugyanis a fentebbiek a tát 
képzőt a íőalakhoz csatolják, ezek addig a tőalak önhangzóját 
vagy elejtik, s ez által a mássalhangzói tőkhöz mennek át, vagy 
pedig megfordítva ezekből az í-tőkhöz csatlakoznak : liber-tát- (tő-
alak: liberó-) facul-tát- (tőalak: facili-) difficul-tát- (tőalak: difii
cili-), simvl-tát (tőalak: simili-) ; ez utóbbiakban tehát a végső tő-
önhangzó kiesése után a megelőző önhangzó w-ba ment át, de meg
maradt a tőönhangzó ebben: facili-tát; végre ezen két szó: celeri-
tát- (tőalak: celer-) és auctori-tát- (tőalak: auctör-) a mássalhangzói 
töktől az í-tőkhöz ment át. • 

Szepesi úr a 194. lapon ezt tanítja: tus sus us végzetekkel ké
peztetnek a dolognevek az igék hanyattszavaitól, jú.motus (movére, 
motum), qvaestus (quaerere, quaesítum). Warga úr ezt így adja (v. 
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ö. 144. 1.) A supinum tövétől us génit, üs végzetekkel képeztetnek: 
motus, adventus, auditus. 

Ha az előbbi idézetben igazsághoz közelebb járónak nyilvá
nítottuk Szepesi úr tanítását, most be kell vallanunk, hogy Warga 
úr tanítása hasonlíthatlanul töbl et ér (természetes, hogy az ő nyelv
tana szempontjából Ítélve), mint amaz. Azt mondja ugyanis Szepesi 
úr, hogy ezen szó motus igéje hanyatt?zavától tus végzettel van 
képezve, s hozzáteszi, hogy a hanyattszó motum; tegyük most már 
ezen hanyattszó után a tus végzetet, lesz: motumtus; ámde erre a 
szerző úr azt mondja, hogy minden józan ember úgy érti azt, hogy 
előbb az um-ot el kell venni. Igen de ekkor meg mot-tus lesz, tehát 
nem elég az um-ot elvenni, hanem az egész tum-ot el kell dobni, 
ha azt akarjuk, hogy mo-tus kijöjjön. Hát ez a mo a hanyattszó ? 
Hát ha pl. a tanulónak eszébe jutna kérdezni a tanártól, hogy hát 
az ilyenek: magistratus, senatus, principatus, considatus, vagy még 
inkább ezek : portus, aestus, arlus,fétus, gustus, luxus, metus, tumultus, 

. vultus (v. ö. fentebb 299. lap és „Latin nyelvtani tanulmányok" 33. 
lap) stb. —, micsoda supinumoktól származnak ? Mit feleljen nekik 
a szegény tanár ? Lám, mennyire meggyülhet a szegény tanulónak s 
vele együtt a tanárnak is a baja, ha nem mondjuk meg magyarán, 
mit mihez kell adni,1 hogy abból valami létrejöjjön. Még furcsább 
a másik felhozott példa, mivel a hanyattszó quaesitum, s ha ehherz 
tus-t adunk, lesz: quaesitumtus, a mi absurdum; ha pedig azt akar
juk, hogy quaestus kijöjjön az adott hanyattszóbó], az egész itum 
végzetet el kell ejtenünk, ha pedig ezt elvetjük, akkor ott akármi 
maradhat, de hanyattszó nem. A dolog így áll: quaero ige, ámbár a 
harmadik conjugatióra tartozik, perfectumát éssupinumát azonban 
a negyedik szerint képzi, ezért a supinum quaesitum és nem : quaes-
tum; ámde a származtatásban saját supinumával él, ezért quaes-tu-s 
és nem quaesi-tu-s. A tus végzetre pedig elfelejtett szerző példát 
hozni fel, keressen a tanuló a hogy tud. Különben az is lehetséges, 
hogy azért maradt el a példa, mert azt még nehezebb volna az adott 
szabálylyal megegyeztetni, p. o. visus. Tessék a sus-t elvenni, bizony 
nem maradt ott supinum, sőt igetŐ sem, mert ez utóbbi így van: 
vid, ebből lesz: vid-tu- s az egyik foghang kiesése s a másiknak 
épen ezért sziszegőhangba való átmenete után, lesz: visu-, s ebből 
azután a nominativus visu-s. Warga úr tanítása szerint nem kell 
ennyit kínlódni a szegény tanulónak, mert ő a tus helyett csak us 
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végzetet vesz föl, az ő hanyattszavából tehát csak az m-et kell el 
venni, s eléáll adoentus, auditus. Hogy azután a szerző megelégszik-e 
ezen rövid eljárással, az más kérdés, mivel az általa felállított 
szabály értelmében czikornyásabb úton kell a tanulónak czél-
hoz jutni. 

Szepesi úr a 196. lapon így folytatja a tanítást: kicsinyző ne
vek (diminutiva), melyek a tárgynak kis voltát vagy kedvességből 
vagy megvetésből jelentik; nemre nézve a tőnévvel rendesen meg
egyeznek, ezek lus, la, lum képzők által származnak, és ugyan : 

1) u segédhangzóval az 1.2. és 3. ejtegetésü nevektől, pl. 
ara-tói, áritta ; hortus, hortulus; scutum, scutulum; aetas aetatula, 
vox, vocula. 

2) o segédhangzóval az 1. és 2. ejtegetésü nevektől, mint: 
filia, jiliola ; filius, fliolus ; malleus, malleolus. 

3) Segédhangzó nélkül az l . é s2 . ejtegetésü nevektől, melyek 
a végtagokban ul szótagot v. r betűt tartalmaznak, megelőzvén ezt 
mássalhangzó, továbbá melyeknek végzeteiben er szótag v. n betű 
van, de úgy, hogy az u és i e-re változzék, az r és n pedig a követ
kező betűvel hasonhanguvá váljék, és ha a tő (ezt az elnevezést itt 
először halljuk) mássalhangzóval végződik, hangejtés végett e köz-
besítessék. Ezen kicsinyző szók ellus, a, um szótagokra mennek ki, 
pl. fabula,fábella ; oculus, ocellus ; asinus, asellus ; fenestra, fenestella ; 
liber, libellus ; capra cajoella ; signum sigillum. 

Mielőtt a Warga úr hason tanítására átmennénk, kísértsük 
meg ezzel tisztába jönni, ha ugyan lehetséges. Azt mondja ugyanis 
a szerző úr, hogy a diminutivumok lus, la, lum képzők által ü és ő 
segédönhangzók közvetítésével származnak. Megjegyezni váló ezen 
tanítás már azért is, mivel a szerző úr eddig az ilyen lus, la, lum-
féléknek mindenféle nevet adott csak J;képző-"t nem; most hasz
nálja ezt először, és most is roszul, mivel lus, la, lum a világért sem 
képző, hanem nominativus, melyben már rag is van, a képző csak 
lo, eredetileg la. De fogadjuk el képzőnek, akkor meg először is 
azt kérdezzük, micsoda segédönhangzóra van ennek a lus-n&k. szük
sége, ebben: hortulus f hiszen, mint a szerző is tanítja, ettől szárma
zik : hortu-s, ebben pedig már az az u megvan; vagy azt kivánja, 
hogy az adott szabály értelméhez képest a hortus-hól hortu-ulus-t 
képezzen a tanuló ? épen így ebben: scutu-lum megvan már az 
alapszóban az ü, miért oda még egy másikat tétetni ? Sőt a többi 
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felhozott szóban sincs ilyen segédhangzóra semmi szükség, csak a 
meglevőt kell változtatni, mint alább az u és i-t e-re; tehát ebben: 
ara, az a-t, ebben: aetatula, és vocula az i-t (mert ezek helyett álla
nak aetati-la, vocila (v. ö. voci-fer) kell w-vá változtatni, mely utób
biakban már maga a nyelv megelőzte a szerző urat, mivel a helyett, 
hogy ezen szókat, mint rendesen az összetételben is szokta, az í-tők 
közé vitte volna, az w-tőknél hagyta meg. Ezekben pedig :filio-la, 

Jilio-his, malleo-lus, ajilio és malleo nem egyéb mint Jilius és mai-
leus tőalakjai, tehát itt sincs szükség tulajdonképen semmi segéd-
önhangzóra, csak azt kell tudnunk, hogy az o-töknél a tőönhangzó 
a nominativus és accusativus ragja (s, m) előtt mindig w-ba homá
lyosul. Sokkal bonyolodottabb és czikornyásabb ennél a 3) alatt 
adott szabály ; e szerint ugyanis az oly szók, melyeknek végtaguk-
ban ul szótag v. r van, nem szorulnak segédönhangzóra, p. o. fa-
bella, ettől: fabula, ocelhis, ettől: oculvs, libellus, ettől: liber. Mi 
szükség volt erre a szabályra, különösen az utolsó szóra nézve ? 
hiszen abban az assimilatión és képzőn kivül ugyanazon betűk van
nak, mint az alapszóban : liber-lus = libel-lus. Különben lehetséges, 
hogy mi nem jól értjük ezt az épen idézett szabályt, s hogy tehát a 
példákul felhozott szók közül ide nem liber (mivel ez, a mint a sza
bály folytatásából kitűnik, nem tartalmaz r-et, hanem er-et végtag
jában ; furcsa elnevezés ez is, hát ebben: fabula, a végtag vl f Ez 
nem lehet, mert az egész szótag három tagból áll, melyek közül az 
ul a középső és nem végső), hanem fenestra és capra tartoznak; 
ámde ezekben épen szükség van a segédönhangzóra — ezen nyelv
tan methodusa szerint —, mivel amabból fenestella, emebből capella 
lett; vagy talán az is lehetséges, hogy a szabály eme szavai: é s 
h a a t ő (először halljuk ezt az elnevezést s itt sem értjük) m á s 
s a l h a n g z ó v a l v é g z ő d i k , h a n g e j t é s v é g e t t (értsd: 
könnyebb kiejthetés végett) e k ö z b e s í t e s s é k —, ezen két szóra 
vonatkoznak. Ha így van a dolog, akkor még jobban nem értjük a 
szerzőt, mivel a 8) alatt felhozott példák közül egyetlen egy szó tője 
sem végződik mássalhangzón. Ama két szó ezek helyett áll: fene-
stera, ebből a la képzővel lett fenester-la, assimilatio után: fene 
stella; capera, caper-la, capella; e szerint mindkettő az a-tökhöz 
tartozik. Nevezetes még a példák közül sigillum, ettől: signum, mi
vel ezt az adott szabályból sehogy sem lehet kimagyarázni. A sza
bálynak legfölebb eme szavait lehet rá alkalmazni: . . . . v. n b e t ü 
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v a n , d e ú g y h o g y a z u é s i e r e v á l t o z z é k , a z r éa 
n p e d i g a k ö v e t k e z ő b e t ű v e l h a s o n h a n g ú v á v á l -
j ék . Ezek azonban nem illenek hozzá, mivel ebben a szóban sem 
u sem i nem változott t-re, mert már magában az alapszóban i van. 
Mindezekből kitűnik, hogy ezen szabály nem csak tökéletlen, hanem 
érthetetlen is. Warga úr az ennek megfelelő szabályt (147. 1.) sok
kal rövidebben, de annál tökéletlenebbül adja: Kicsinyítő szavak 
képzésére lus, la, lum: hortulus, ma'ercula, ingeniolum, jiliolus, glo-
riola, corculuni, osculum, homunculus, asellus (asinus), agellus. Tessék 
azután a tanulónak hibául felróni, ha azt mondja, hogy ezekben: 
matercu-la, corcu-lum, homuncu-lus stb. a képző la, li m, lus, matercu, 
corcu, homuncu pedig alapszavak. 

Minekutánna fentebbi eléadásunkban ezen kicsinyítő névszó
kat származtató képzőkre ki nem terjeszkedhettünk, szükségesnek 
látjuk azt röviden itt érinteni meg azért, hogy annál élesebben ki
tűnjék a két tanítás közötti különbség: 

Kicsinyítő szók névtökből képeztetnek következő képzők által: 
la . , 
7 nom. lus lu-m. lo 

Tő és nom. lunu-la, névtő és nom. luna. 
Tő : filio-lo-, nom. Jilio-lu-s, névtő : Jílio-, nom. Jiliu-s. 
Tő és nom. iabel-la, névtő és nom. tabula 
„ „ vocu-la „ (e h. voci-J nom. vox. 

Ebből tehát látható, hogy az a- és o-tőkben a tőÖnhangzó a 
képző folyékonyhangja előtt t/-vá homályosul, ha azonban a 
töönhangzót egy más önhangzó előzi meg, akkor az a tőön-
hangzó is az o-tők közé megy át, p. o. lunu-la, oppidu-lu-m; glo-
rlo-la, e h. gloria-la, Jilio-lus stb. A mássalhangzói tők pedig ilyen
kor az £-tők helyett az w-tők közé mennek át, p. o. vocu-la, aetatu-
la stb. Ha \ edig az a- és o-tÖknél a töönhangzót folyékony- vagy 
orrhang előzi meg, akkor ez a töönhangzó elejtése után a képző 
folyékonyhangjába hasonul át, s a tő belönhangzója (o kivételé
vel) e-be megy át, p. o. tabella, ettől: tabula; ocellus,ettöl: ocu-
lus; asellus, ettől: asinus; corolla, e h. coron-la, ebből: corona. 
Ha végre a töönhangzó a tőalakból kiesett, ilyenkor visszajő, 
p. o. ager, tő : agro-, lesz: ager-lus, assirailatioval agellus; capra, 
e h. capera, lesz: caper-la, capella;fenestra, e h.fenestera, leszfene-
ster-la,fetiestella. Kivételes képzések az ilyenek: bacil-hi-m (az u 
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elgyengülése után ebből: baci-lu-lu-m), ettől: bacu-lw-m; signu-m-
ból lesz : sigil-lum- (i betoldása által, ebből: signu-lu-m) ; épen így 
pugnus-ból pugil-lu-s ebből: puginu-lu-s) ; pulvinus-bbl pidvil-lus 
(az i tehát ebben megmarad, mivel hosszú önhangzó), ebből: pulvi-
nu-lu-s. — Ezek azok a szabályok, melyek szorint a la, lo képző
vel kicsinyítő szókat képezni kell; nem szükséges tehát az úgyis 
nehézkes képzéseket czikornyás szabályok által egészen érthetet
lenekké tenni. 

A Warga úr által a la, lo képzők közé bezavart cu-la, cu-lo 
összetett képzőkről Szepesi úr külön szám (4. v. ö. 196. 1.) alatt 
így tanít: cülus, a, um végzetü a 3-dik ejtegetésü es, is végtagu, és 
5-dik ejtegetésü es-ei végzetü nevektől (t. i. kicsinyző nevek szár
maznak), p. o. apis, apicula: nubes, nubecula; spes, specula ; — to
vábbá az o végzetü 3-dik ejtegetésü nevektől ónis v. ínis sajátító
val, de az o v. i hangzónak u hang/órai változtatásával, pl. ratio-
őnis, ratiuncula, homo-ínis, homunculus; valamint azoktól, melyek 
l, r végbetükre vagy as, is, os, vs végtagokra mennek ki, pl. animál, 
animalculum; pator, paterculus; vas, vasadum ; pulvis, pulvisculus; 
flos, jlosculus; os (oris) osculum; lepus, lepusculus ; corpus, corpuscu-
lum; — végre azon 3. és 4. ejtegotésü nevektől, melyeknek t ö j e 
m á s s a l h a n g z ó v a l végződik, de i segédhanggal, pl. pars, por -
ticula ; dens, denticulus ; os (ossis) ossiculum • artus (mim) artículusj 
anus (us) anicula ; cornu corniculum. 

A mint fentebb láttuk, Warga úr e eke t egyszerűen a többi 
kicsinyítő siókhoz dobja, a nélkül, hogy csak egy árva szóval 
magyarázná a tanulónak, hogy mihez kapcsoltatik tulaj donképen 
ez az összetett képző és mi módon. Szepesi úr, mint látjuk, ezen a 
bajon segítni akar, meg akarván magyarázni, hogy mi módon képez 
a nyelv ezen képzővel új szókat. Ámde ezen magyarázattal a tanu
lót és tanárt még nagyobb bajba koverte mint Warga úr, mivel 
amott egyszerűen betanulja a fiú a képtelenséget, itt azonban lehe
tetlen, hogy már a fiú is észre ne vegye, hogy az adott szabálylyal 
nem egyeznek a például felhozott szók; azt tanítja ugyanis, hogy 
oly 3. és 4. ejtegetésü nevektől, melyeknek tője mássalhangzóval 
végződik, de i segédhanggal. Hogy pars, dens és os (ossis) ezen 
nyelvtan szerint a mássalhangzói tőkhöz van adva, azon csudálkoz-
nunk nem lehet; mert, hogy ha ezen nyelvtan a tőkről szól, akkor 
nem tudja mit cselekszik, épen azért benne váltakozva egészen ön 
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kényesen figuráihatnak a nominativus, a genitivus és tő; — de 
hogy ezt: artus, melynek a genitivusát (uum) maga Szepesi úr 
kiteszi, vagy ezeket: anus (us) és cornu a mássalhangzói tők
höz számítja, ez már ezen nyelvtan szerint is képtelenség, mert 
az úgynevezett 4. declinatióról még ő sem hiszi azt, hogy bele 
mássalhangzón végződő szók tartoznának. Legalább mi sehogy sem 
tudunk ilyesmit a különben nagy tudományú szerzőről föltenni, 
habár ezen tanítás, mint szintén a 1. rész 43. lapon álló fruc-tu-s és 
corn-u megszakítása is az ellenkezőt bizonyítja; sőt ha ezen taní
táshoz szigorúan alkalmazkodni akarunk, akkor az 1. és 2. decli-
natióra h mássalhangzón végződő tők tartoznak, mert ezen nyelv
tan 1. részénok 29. és 32. lapjain ilyeneket látunk: mcns-a, bell-um 
stb. — Továbbá azt tanítja, hogy az oly szóktól képeztetnek ezen 
képzővel új szók, melyek l, r v. as, is, os, us-on végződnek, tehát 
lehetnének az ilyenek is: civitas-culus, civis-culus, mos-culus, tempus-
culus stb. A cula, culo képzőre nézve a szabály így van: A cula, culo 
összetett képző mindig a tőalakhoz csatoltatik, mely képző előtt 
azonban a tő önhangzója gyakran «-ba gyengül, p. o. api-cula, (tő: 
api-, nom. api-s), spe-cvla (tő: spe-, nom. spes), ratiun-cula (tő: Ta
tion-, nom. ratio), homun-culus (tő: homin-, nom. homo), pater-culus 
(tő: páter-), vasculum (tő: vas-), flos-culus (tő: flos,fior-), os-culum 
(tő: os-), lepus-culus (tő: lepor-, lepos-), corpus-culum ( tő: corpw-, 
corpos-), parti-cula (tő : parti., nom. pars), denticidus (tő : denti-, nom. 
dens), ossi-culum (tő : ossi-), arti-culus (tő: artu-), aniculus (tő : anu-), 
corni-culum (tö: cornu-). Ez utóbbiakban a tőönhangzó i-té gyen
gült, mint rendesen a plur. dativus és ablativusban: fructi-bus, cor-
ni-bus stb.: ebben pedig: nube-cula, az i ment át e-be, végre ebből: 
animalculum, az i tőönhangzó épen úgy mint a nom. acc. és voca-
tivusban, egészen kiveszett. Mivel pedig ezen képző a sziszegőhan-
got előtte megtűri, tehát az ilyenekben az alapszó épen úgy tűnik 
fel mint a nominativusban, p. o. pidvis-culu-s, ámde ezért ez a pul
vis *) nem nominativus ám, mert ennek ragja szokott lenni (pulvis 
is e h. áll pulver-s), a képző pedig ragozott szóhoz soha nem járúl-

*) Idem evenit (t. i. hogy a nominativust jelző s előtt a megelőző önhangzó 
meghosszabbúl) in paucis voeabulis, quorum stirps finitur in s : arbos ex arbos-s, 
CerQs ex Ceres-s, pulvis exjiulvis-s. Quaraquam in pulvis postea vocalis correpta est. 
(v. ö. Studien z. griech. et lat. Gramm. Herausgegeben von Curtius TI. Heft (185. 
lap), Leipzig, 1866.) 
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hat, hanem csak tőalakhoz. Eddig tiszta latin képzéseket láttunk, 
vegyünk most olyanokat is, melyeknek képzésénél a görög nyel
vet kell szemünk előtt tartani, mert ebből vétettek át. Szepesi úr a 
196. lapon ezekről így tanít: Személy- és nemzetségi nevek (pat-
ronymica), melyek a görögből latinba felvétettek és következő vég-
zetüek: ides, saj. idaé, és is s. idis az us és or végzetüekből, pl. 
Priamus, Priamides ; Agénor, Agenorides (itt az i-n a hosszúság 
jele bizonyosan sajtóhiba); Tantalus h. Tantalis n. továbbá ides 
saj- idae hím és eis, éídis nőneműek az eus végzetüektől, pl. Pelides, 
idae, ettől Peleus; Theseis, -eidis, ettől Theseus; ades s. ae a görög 
as s. ae végüektől pl. Aenéades (Aeneas), és iades, s. ae hím, vala
mint ias s. tadis nőnevek az ius végzetüektől, pl. ettől Thestius, 
lesz: Thestiades, ae és Thestias-iadis. 

Mily nehéz és erőltetett tanítás ez! és ha legalább avval vi
gasztalhatná magát a tanuló, hogy bár nagy erőlködésébe került, 
míg megtanulhatta, de nem sajnálja még sem a fáradságot, mert 
már mostan tudja és érti ezen szóképzést. Ettől azonban távol van, 
mert ő nem csak nehezet tanúit, de tökéletlent is; nem áll ugyanis, 
hogy csak az us és or végzetüekből lehetne ides végzettel új szót 
képezni, mert pl. ebből: Cecrops is így lesz : Cecroptdes ; épen így 
nem áll az sem, hogy ides végzettel az eus-on végződő szókból le
hetne egyedül más szókat képezni, mert bizony Heraclides is olyan 
mint Pelides, még sem ettől jön : Heracleus, hanem ettől: Reracles; 
az sem igaz, hogy iades és «as-szal csak az ius végzetüektől lehetne 
más neveket képezni, mert bizony ezt is mondják: AncMsiades, et
től : Anchises, Atlantiades, ettől: Atlas, melynek femininuma: At-
lantias és Atlantis stb. — Ebből látni való, hogy a mely tanuló a 
fentebb idézett tanítást megtanulta, az akármit tudhat, de a szó
képzésről fogalma sincs. A patronymikák a latinban következő 
görög képzőkkel származnak: 

da, nom. de-s hímnem 
d, „ s nőnem. 

Ezen képzők az a- és o-tőkhöz közvetlenül járulnak, az utób
biak azonban tőönhangzójukat i-he gyengítik, p. o. 
hímn. Aenea-de-s névtő: Aenea-, nom. Aenea-s 

„ Priami-de-s, nőn. Priami-s „ Priamo- „ Priamus. 
Az eo-n végződő tők miután a tőönhangzó i-be gyengült, ezt 

a megelőző önhangzóval együtt 2-be vonják össze a hímnemben, p. o. 
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hímn. Pelei-de-s, non. Peléi-s névtő: Peleo-, nom. Peleu-s 
„ Pelí-de-s 

Az io-n végződő tőkben az o átmegy a-ba, p. o. 
hímn. Thestia-de-s, nőn. Thestia-(d-)s, ne'vtő: Thestio-, nom. Thestiu-s. 

A mássalhangzón végződő tők az e-tők közé mennek át, p. o. 
hímn. Cecropi-de-s, nőn. Cecropi-(d)s, névtő: Cecrop-, nom. Cecrop-s 

„ Heracle[s]í-des, nőn. IIeraclel-(d-)s, névtő: Hcracle(s), nom. 
Heraclés 

„ Ileraclí-de-s (v. ö. Pelídcs). 
Megjegyezni való, hogy az iade-s végzetet nem csak az io-n 

végződő tők, hanem az a- és mássalhangzón végződő tök is fölve 
hetik, de csak úgy, ha a megelőző szótag hosszú, p. o. Anchls-iades, 
tő : Anchísa, nom. AncMse-s, Atlant-iades, tő : Atlant-, nom. Atla-s, 
nőn. Atlant-ias és Atlant-is stb. 

Az összetett szókról Szepesi úr a 199. lapon így tanít: A ha
tározó szó rendesen tiszta tőszónak alakjában járul a meghatáro-
zendóhoz, ha pedig ez utóbbi mássalhangzóval kezdődik, hangojtés 
végett egy i közbesíttetik, p. o. art-í-fex, corn-iger. Néha o, gyéren 
u sogédhangzójárul közbe, pl. sacr-o-sanctus, quadr-ü-pes. — Ugyan
csak erről Warga úr a 151. lapon igy tanít: Összetételbon a 
meghatározó szónak csak gyöke marad meg. Ezt, ha a határozandó 
mássalhangzón kezdődik, a határozóhoz i, (ritkán o vagy u) köt-
hangzó által kötjük, mint: arm-i-ger, qnadr-u-pes, sacr-o-sanctus 
(ellenben magn-animus). Feltűnő ezen két tanításban az, hogy egy
mással csaknem teljesen megegyeznek. Az egyetlen különbség 
köztük az, hogy amaz a határzó szót tiszta tőszónak mondja, ez pedig 
azt állítja, hogy az összetételben a meghatározó szónak csak gyöke 
marad. Mit ért amaz a tiszta tőszó alatt, s mit ez a sz 'nak gyöke 
alatt, nem lehet tudni, mert egyik nyelvtan sem tartja érdemesnek 
róla csak egy szót is szólni, az adott példákból pedig a kinek leg
kisebb fogalma van a tőszó és gyökről, épen az ollenkezőt veszi ki, 
mert pl. hogy ezekben: artifex, corniger, sacrosanctus és quadrvpes 
a meghatározó szók tőszavai ezek lennének: art, corn, sacr, quadr, 
azt már mai világban, a nyelvtudomány több mint félszázados ko
rában senki sem fogja elhinni, s ha netalán elhiszi, akkor higyje el 
azt is, liogy ö a tudományban több mint félszázaddal van hátra. A 
másik állításra pedig, hogy t. i. ezekbon: armiger, quadrupes, sac
rosanctus a meghatározó szavak gyökei ezek volnának : arm, quadr, 
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sacr, csak azt jegyezzük meg, hogy a szerző is csak leírta ezt mások 
számára, de ő maga ilyesmit sohasem merne senkinek se tanítni. 
Azt tanítják továbbá ezen nyelvtanok, hogy az összetétel eszközlé
sére köthangzókat (i, o, u) vesz föl a nyelv. Ez is tökéletlen taní
tás, mert ezen szabály szerint pl. e következő összetett szókba 
is kötöhangzót kellene beszúrni: vindemia,puerpera, malluviae, tri-
vmviri, decemviri stb., mivel ezekben is mássalhangzón kezdőd
nek a meghatározandó szók. Mi részünkről azt hiszszük, hogy az 
összetételben épen úgy mint az ige- és névragozásban inkább kivesz
tek egyes önhangzók, vagy legalább nagyon elgyengültek, mint sem 
hogy hozzájok új kötöhangok járultak volna. Hogy ez így van, vi
lágosan kitűnik a fentebb idézett példákból; ebben ugyanis: sacro-
sanctys, a tőönhangzó változatlanul megmaradt, épen úgy mint ezek
ben : albo-galems albó-gilvus, merö-bibus, ebben pedig: quadrupes a 
tőönhangzó (a, v. ö. qvadraginta) «-vá homályosul, épen úgy mint 
ebben: locu-ples; továbbá ezekben: armi-ger, comiger a tőÖnhang-
zók (u, o) i-vé gyengültek, épen úgy mint ezekben: coeli-cola, e h. 
coelö-cola, lani-ger, e h. lanager, fructi-fer, e h.fructu-fer, onani-pulus, 
eh.manu-pulussth.; ebben pedig: artifex, a tőönhangzó egyszerűen 
megmaradt, mivel itt a tőönhangzó i, épen úgy mint ezekben : parti-, 
denti-, morti-, menti- stb. Ha az összetétel második tagja önhangzón 
kezdődik, akkor ezen tŐönhangzók egészen kiesnek: vrí-animus, 
flex-animus, sőt néha akkor is, ha mássalhangzón kezdődnek, p. o. 
nau-fragus, e h. navi-fragvs, au-spex, e h. avi-spex, vin'-demia, e h. 
vini-demia vagy vino-demia, puer'-pera, e h. pueri-pera vagy puero-
pera, malluviae (assimilatióval), e h. mani-lvviae, ebből: manu-lu-
viae stb. 

Szűnjünk meg immár ezen két nyelvtan gyengeségeit für
készni, mivel attól lehet tartani, hogy kiderül, miszerint az egész 
szóképzéstanban egyetlen egy szabály sincs olyan, mely tökéletlen 
ne volna, s melyet a tanár vagy tanuló csak félig-meddig is meg
érthetne. Szepesi úr ugyanis azt, a mivel képez más szavakat, szó
t a g o k n a k (v. ö. 192.1.), v é g z e t n e k (193. 1.), v é g t a g o k 
nak (194. 1.), k é p z ő k n e k (196. 1.), az összetételben pedig tő 
s z ó n a k (199. 1.) nevezi. Eszerint az igék képeztetnek s z ó t a 
g o k k a 1, a személynevek v é g z e t e k k e l , a dolognevek v é g 
t a g o k k a l és v é g z e t e k k e l , a kicsinyző nevek k é p z ő k 
k e l , a melléknevek hasonlóképen k é p z ő k k e l , végre az össze-
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tétel t ő s z ó v a l eszközöltetik. Mindezen élne vezések az illető szók 
nak csak hátulsó részét akarják jelölni; micsoda nevekkel tisztelje 
meg a tanár az első részeket, arról Szepesi úr egy árva szót sem szól, 
pedig kár, mivel még ott nyilt volna ám tér czifrábbnál czifrább elne
vezésekre, p. o. ebben: erro (v. ö. 193.1.) az o végzet, hát az err micso
da ? Ebben: eques (v. ö. 193.1.) az es végzet, de hát az az equ micsoda ? 
Warga úr szerint ez ívus képző (v. ö. 149.1.) ezekben: tempestivus, ae-
stivus, captivus, de hát ezek : tempest, aest, capt micsodák ? Továbbá 
ezekben: molestus, venustus, honestus, scelestus, onustus, robustus (v. ö. 
150. 1.) a stvs képző, de hát ezek a monstrumok: mole, venu, honé, 
scele, onu, robu micsodák ? Vagy talán fölösleges a tanulónak meg
érteni azt, a mire tanítják ? Ha így van a dolog, akkor hagyjunk 
fel az egész tanítással, mert az értés nélkül való tudás úgy sem 
sokat ér. Mi azt hiszszük, hogy nem fölösleges, hanem ezen tanítás 
szerint lehetetlen a tanulónak megértenie azt, a mit tanul. Tudjuk 
ugyanis a fentebbiekből, hogy a szóképzésben három dologra kell 
különösen ügyelni : t ő a l a k r a , k é p z ő r e és r a g r a . Ezen nyelv
tanokban pedig a szó csak két részből áll; innen van az, hogy ha 
az általuk adott szabály értelmében járunk el, vagy a tőalakot, vagy 
a képzőt szakítjuk szét, ebben pl. eque-s, a töalak: equo- van meg
csonkítva, mint szintén ezekben is : molestus, venustus, honestus, sce
lestus, onustus, robu stvs; az ilyenekben pedig: tempestivus, aestivus, 
captivus stb. a képző. Hogy ez így van, a fentebbi eléadásból kitű
nik, mely szerint eques, e helyett áll : equet-s, ez pedig eredetileg e 
helyett: equent-s, a töalak tehát equent-; ámde ebben ismét más 
névtő, t. i. equo-, és ent, eredetileg ant (v. ö. VII, 1,155.1.) képző van. 
Miután a töalakból a nasalis kiesett, az önhangzó is i-he gyengült, 
így lett: equit-, ebből ismét a nominativus az s rag hozzájárulásá
val jött létre, így equit-s ; minthogy pedig ezen nominativusi jelző 
előtt foghang a latin hangtan törvénye szerint nem állhat, tehát az 
kiesett, s az önhangzó e-be ment át, így lett: eques. Ebből kitűnik, 
hogy ha ezen szót úgy szakítjuk ketté mint Szepesi úr tanítja; 

akkor az egész szót érthetetlenné teszszük, megsemmisítjük. Ezeket 
ismét: molestus, honestus, scelestus, azt parancsolja Warga úr, hogy 
így vágjuk ketté: mole-stus, hone-stus, scelestus, holott pedig így 
kell: moles (töalak: moli-), azután to képző, s végre s rag, mely 
utóbbi előtt a képző önhangzója, mint rendesen az o-declinatióban; 

w-ba homályosult; épen így: scelestus, töalak: sceler-, képző, to, rag 
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s, stb. Végre az ilyeneket: aestivus, captivus stb., ha így vágjuk ketté : 
aest-ivus, capt-ivus, a képzőt semmisítjük meg, mert itt így kell el
járni : captivus, tőalak: capto-, képző vo (vo), rag s, mely kép
ző előtt a tőalak végönhangzója i-he gyengült, így lett : capti
vus stb. 

Mindezekből az a tanúság, hogy a latin nyelv megtanításá
ban csak két módszer van, t. i. a régi, mely a nyelvanyagot, úgy 
a mint találta, minden okoskodás nélkül tanította be, és azon mód
szer, melyet a nyelvtudomány szab elénk. — Ezen két nyelvtanban 
e kettő közöl egyik módszer sincs, hanem a kettő, mint láttuk *, u 
és o köthanggal, továbbá g y ö k k e l , t ő v e l és t ő s z ó v a l (v. ö. 
Szepesi Lat. Nyt. 196.és 199.1. WargaLat. Nyt. 151.1.) van egybe 
kapcsolva, mely kapcsok azonban a két módszert sem egybeolvasz
tani, sem pedig tisztán elválasztani nem képesek. Innen van az, 
hogy a két nyelvtan ugyanazon egy képzésről is többnyire külön-
bözőleg tanít, mert ezen harmadik módszer szerint a hány nyelvtan
író, annyi okoskodás lehetséges. Ezen okoskodásnak azonban a 
nyelvtudomány nyakát szegte; s a ki ezután latin nyelvtant akar 
írni, annak nem szabad többé a nyelvre czifrábbnál-czifrább szabá
lyokat octroyálni, hanem a nyelvtörténelem megdönthetetlen tényei
vel kell megismerkednie. Valamint a történetíró nem vallja többé tu
dománya alapjául az egyes királyok s királycsaládok életrajzait, 
hanem a népek történelmét, úgy a nyelvésznek sem szabad többé 
egyes grammaticusok okoskodásait nyelvészkedése zsinórmértékéül 
venni, hanem az egymással rokonságban levő nyelvek történeti fej
lődéseit kell figyelemmel kísérnie, s az ezeknek összehasonlítása 
által nyert eredményt alapul vennie. Ez az eredmény az, mely ha
tározottan tiltakozik az ellen, hogy mi tanítsuk a nyelvet okosko
dásainkkal, hanem azt követeli, hogy mi tanuljunk a nyelvtől: míg 
ezen követelésnek nem engedelmeskedünk, addig nyelvrontók igen, 
de nyelvtanítók nem lehetünk. — Jól tudjuk mi, hogy a nyelvtu
domány tanulmányozására senkit sem lehet erőltetni, mint szintén 
azt is, hogy akárkinek van joga latin nyelvtant írni; mindazonáltal 
szeretnők az illetőket arra figyelmeztetni, hogy ne iparkodjanak 
müveiket a nyelvtudományból kikapott egyes érthetlen szókkal, 
milyenek: k ö t h a n g , g y ö k , t ő , t ő s z ó , a tudomány színvo
nalára emelni, mivel, a helyett hogy czélt érnének, ártanak mind ma
goknak, mind a tudománynak egyaránt: magoknak, mivel ezen ért-
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hetetlen szókkal tanmódszeröket semmisítik meg; a tudománynak, 
mivel ily czélra való felhasználása által annak jó hirét rontják. 

SZÉNÁSSY SÁNDOR. 

1) Phaedri Augusti Uberti fabularum Aesopiarum libri quin-
que. — Szabatos fordításra vezető jegyzetekkel s tárgy magyarázat
tal ellátta Szarvas Gábor pozsonyi kir. gymn. tanár. Pest, 1869. 
Kiadja Ráth Mór. 

2) Phaedrus Augustus Szabadosának aesopusi meséi. — Fordí
totta Szarvas Gábor. Pest, 1869. Kiadja Ráth Mór. A szerkesztő és for
dító úr mind jegyzeteiben mind fordításában a helyességet keresi, és 
többnyire nagy sikerrel. A tanulók, úgy hiszszük, kedvvel fogják 
használni a latin Phaedrust (a magyart ne tartsák kezeik közt), 
leginkább a jegyzetek miatt. (A 49. lap csillagos jegyzetében ott 
ál l : a szabad ige nem módosítható. A szabad szó talán nem is ige, 
hanem tulajdonság-név ; alkalmasint csak hibából áll ott az ige. — A 
magyar igeidőket helyesen jellemzi a fordító így: praesens : tud, im-
perfectum : tud vala, perfeetum historicum : tuda, p. logicum : tudott, 
pl. perfeetum : tudott vala v. volt, futurum : tudni fog, futurum exa-
ctum: tudand. 

HUNFALVY PÁL. 





A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

A MAGYAR NYELV RENDSZERE , 2-dik kiad. 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 1856. 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 szóképzői, Buda, 1884. 53 kr, — II. Engel és Nagy J . A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838. 53 1. — III . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi : Magyar ékes szókötés. Buda, 1846. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1860. 60 kr. _ _ _ _ _ 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA, készítették Czuczor és Fogarasi. I—IV. kötet. 
Pest 1862—8. Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. II-dik v. német -magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 181=3. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 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 183«. 
5 ft — II . Kinizsi Pálné imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
1846. 1 ft. 93 kr. - V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GEAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztől. Pest 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábiáu Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHRESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Csagatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti. Budenz Józseftől. Pes-

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

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Pest 
1 8 6 0 - 6 1 , 3 ft. — II . 1 8 6 1 - 6 2 , 3 ft. — I I I . 1863—66, 3 ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VI. k. Pest. 1862—8. Mindenik kötet 
ára 3 ft Sajtó alatt a VII. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics 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-

6 ft. 25 kr. A hat kötet együtt 25 ft. 


