
NÉMELY ÚJABB SZÓ ALKOTÁSÁRÓL. 
(Székfoglalólag olvastatott 1869. február 22-én.) 

Azon kegyességért, a melylyel a Tekintetes Akadémia enge
met levelező tagjának megválasztott, forró köszönetemet nyilvání
tom ezennel. De liálaérzetemnek kézzelfogható jelét kivánom adni 
ezentúl, a nyelvészet mezején nagyobb mértékben kifejtendő mun
kássággal ; csak így remélvén némileg kipótolhatni a közelebb le
folyt évek mulasztásait. 

Aggódva érzem, hogy parányi készültségemmel nem vergőd-
hetem föl a megoldandó feladat színvonalára, és tartok tőle, hogy 
tevékenységem eredménye még a szerényebb várakozásnak sem 
fog megfelelni. De mindemellett sem csüggedek; sőt épen ez okból 
kettős szorgalommal fogok a munkához; bátorságot merítvén egy
részről elvállalt kötelességem érzetéből, másrészről annak vigasz
taló tudatából, hogy a mélyen tisztelt Akadémia nem a kérlelhet-
len szigor, hanem a kegyes elnézés mértékével méri azok müveit, 
a kik, mint én, csekély tehetségükhöz képest, a tudománynak csak 
szerény napszámosai közt foglalnak helyet. 

Értekezésem tárgyát az új szók alkotásának kérdése képezi. 
Ma már nem vagyunk kénytelenek sok idegen szóhoz folya

modni. De az idegen szók használata a magyar nyelvben is csak 
akkor fog végképen megszünnni, ha az új szók alkotásának fontos 
munkája be lesz fejezve. E munka, egészben véve, örvendetesen 
halad, s az útjában álló akadályokhoz mérve, sikeresnek mondható. 
Sok szép és szabatos új szó jelzi e sikert; és ha egyik másik nem 
felel meg aszóalkotás szabályainak, ne csodáljuk; mert a kellő 
útmutatás öszveségének bírása nélkül gyakran nehéz eligazodni a 
ozószármaztatás és elemzés tévkertjébeu. 
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Ezentúl, remélhetőleg még kielégítőbb eredményt mutat föl 
majd az e téren működő nyelvészet. Nem vagyunk segédeszközök 
nélkül. A régi nyelvemlékek, a régi nyelvészek egybegyűjtött mü
vei, a nyelv gyakorlati használatát gondosabban ellenőrző érteke 
zések, szabatosabb nyelvtanaink és szótáraink az ez irányban ha
ladó munkálkodást is nagyban elősegítik. 

A Nagy Szótár, és ennek a szóképzés törvényeit fejtegető 
élőbeszéde, valamint a gyökök, képzők és ragok értelmét részlete
sebben ismertető egyes czikkei nem csak becses anyagot, hanem 
vezérfonalat is szolgáltatnak e részben. A Történeti Szótár elké
szültével új szókincstárt nyer majd a magyar nyelvészet; és e 
segédforrások, egyesítve azokkal, a melyek a mindinkább fejlődő 
külhasonlításban rejlenek, könnyíteni fogják a szóalkotási szabá
lyok megállapítását, és külön rendszerbe foglalását, a mi nélkül 
bizton haladni nem lehet. Addig is azonban mindegyikünk tegyen, 
a mit tehet, a rendezés terén. 

Rég fennálló elvből indulok ki, azt mondván, hogy a szóalko
tás fő kellékeinek egyike a helyes szóképzés; a mely is mindenek
előtt azt kívánja, hogy egyrészről a gyökben, illetőleg a törzsben 
rejlő fogalmat, másrészről a szóképző értelmét, sajátságát, műkö
dési körét tartsuk szem előtt. 

Ezen elv szem elől tévesztése olyan alakokat szül, a melyek
nek logikai alapjuk nincsen; a melyeket a nyelv természetével ösz-
szeegyeztetni, és eredeti szervezetébe okszerűen beleilleszteni nem 
lehet. A szók ilyetén képződése a nyelv rendszerét támadja meg; 
pedig a rendszer teszi elvitázhatatlan szépségét a nyelvnek. 

A fentebbi elvből a következő szabályt vonom k i : Az egyes 
képző túl ne csapongjon működési körén. Valamely képzőnek szere
pekkel túlterhelése szüli az igazi „összeférhetlenséget", az „incom-
patibilitást". Ezt kerüljük, a hol csak lehet. 

E szabály fejtegetését az ász ész képzőn kezdem, a melynek 
nem egy szép és szabatos új szót köszönhetünk. 

Vizsgálódásom tárgya szükségessé teszi, hogy e név- és ige-
képző mükörének rövid taglalásába bocsátkozzam. 

Az ász ész képzőjü nevek csaknem kizárólag nevekből ala
kulnak ; csaknem kizárólag; mert van egypár ilyen képzőjü név, a 
mely igéből alakul, például: hunnyász, fürkész. 

Az ugyané képzőjü igék legnagyobb részben nevekből alakúi-



ÚJABB SZÓ-ALKOTÁS. 323 

nak; van e szerint néhány ilyen képzőjü ige, a mely névből ala
kúi, pl. vad-ász-ik, lial-ász-ik. 

A Nagy Szótár szerint: „Ezen képzők az összekötő, sokasító, 
illetőleg gyakorlatos as es, az ez nemüekhez tartoznak. Ugyanis a) 
az ily képzőjü főnevek jelentenek valamivel foglalkozót, folytono
san bánót; b) az igék ily foglalkozási cselekvést." 

E magyarázatot magamévá teszem; s az igék elemzését ké
sőbbre hagyván, áttérek egyenesen a nevekből alakuló nevek elem
zésére. 

Az ász ész névképző = as es ös s, és így: vadász, halász, ker
tész = vadas, halas, kertes ; a gulyás, birkás, tyúkos, tehenes hasonla
tára, (van egyébiránt tyúkász, tehenész is :) E szerint: nyelvész — ter
mészetesen „sine ira et studio" elemezve = nyelves, azaz : nyelvvel 
vagy nyelvekkel foglalkozó. 

E képzőnek, mint látjuk, igen határozott az értelme j és így 
szereplése sem lehet sokoldalú. Mint főnévképző csupán csak olyan 
főneveket alkot, a melyek bizonyos mesterséggel, tudománynyal 
művészettel, bizonyos életággal foglalkozót jelentenek; kizárva 
minden tágabb magyarázatot. Az ilyen főnevek, természet szerint, 
csak főnevekből alakúihatnak; mert az illető foglalkozás tárgyát csak 
a főnév fejezi k i ; továbbá csak olyan főnevekből alakúihatnak a 
melyek nem személyt, hanem tárgyat jelentenek. 

ím ezen elv szerint működött a szóban forgó képző újabb 
időkig; de újabban az eddigitől eltérő irányt kezd követni. így 
például a személyt jelentő gazda szóból lett gazdász, gazdászat stb. 
továbbá bölcs, régi, szép melléknevekből lettek: bölcsész, régész, szé
pész szók és ezek révén : bölcsészet, régészet, szépészet stb. 

Félreértések kikerülésére a következő észrevételt bocsátom 
előre: 

Az ász ész képzőjü főnevek vonzereje különösen abban áll 
hogy az at et névképző elfogadásával *) magát az illető mesterséget, 
művészetet és tudományt is röviden kifejező főnevek alakulását 
teszik lehetővé, pl. bányász, bányászat, borász, borászat, színész 
színészet, bölcsész, bölcsészet, régész régészet stb. 

Az ilyen előny könnyen háttérbe szorítja a törvény szigorát: 
kivált műszók alkotásánál, a melyek fő kelléke a rövidség és hajié-

*) Az at et-nok az ász m-szel való egyesülését értekezésem végén fej
tegetem. 
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konyság; és főleg ott, a hol a parancsoló szükség a szabálynak ke-
vésbbé szigorú magyarázatára utal. 

A kérdés csak az, ha vájjon az illető műszónál fenforog-e 
valóban a szabálytól eltérés elkerülhetetlen szüksége ? Ha igen, 
akkor a nyelvtan embere is kénytelen engedni. De mindaddig, mig 
erről meg nem győződik, köteles kimutatni a szó szabálytalan al
kotását; nehogy ez a parancsoló szükség esetén kivül is történjék; 
mert a műszó is csak akkor felel meg a czélnak teljesen, ha nem
csak szép, rövid és hajlékony, hanem szabatos is egyúttal. 

Gyeryyai Ferencz „A magyar nyelv sajátságairól" írt munká
jában figyelmeztet a gazdász, bölcsész, régész, szépész szók szabály
talan képződésére. A gazdász-t a Nagy Szótár is helytelennek 
mondja. Gazdász annyit jelentene, mint gazdákkal bánó; bölcsész 
— ha a bölcs szót philosophus értelemben veszszük — annyit mint 
bölcs emberekkel bánó. Ebben az értelemben mind a kettő mást je
lent, mint a mit kellene jelentenie. De a bölcsész, régész, szépész szó
kat úgy értelmezik, hogy: „bölcs, régi, szép dolgokkal foglalkozó". 

Ezt az értelmezést, mely az illető melléknevet főnévvé ala
kítja át, kissé merésznek tartom. Ekkor újász is annyit jelenthetne, 
mint újságíró vagy újdonságok közlője; a mint hogy csakugyan 
van is újdonász, újdondász, szó; de újdonság-hajhászó (Neuigkeits 
krámer) értelemben; már pedig itt az ász ész képzőnek nem ilyetén 
szerepléséről van szó. 

A magyar nyelv egész múltja azt mutatja, hogy ez a képző 
melléknevekhez nem ragad. Ilyen ténynyel szemben, nézetem sze
rint, legjobb megőrizni a képző mükörét egész tisztaságában, és 
más képzőre bízni azt, a mit amazzal okszerűen eszközölni nem lehet. 

A bölcs, régi, szép szókhoz, mint főnévi értelemben vett mel
léknevekhez nem járulhat az ász ész képző. A bölcs főnévhez, és rég 
határzóhoz inkább járulhatna elsőben mint igeképző, a mely azután 
névképzövé változnék át: Bölcs-ez, rég-ez ebből bölcsészik, régészik; 
bölcsészö, régésző, és (az ö elhagyásával) bölcsész, régész. A szépész
nek még így sem tudok elfogadható elemzést adni. 

Ez teszi egyik elemzését az ász ész képzőjü neveknek, a me
lyek igékből alakúinak; a mint alább elő fogom adni. A bölcsész, re
gész szók elemzésének ezen módja, szokatlansága mellett is szabályo
sabb amannál, mely a melléknevet főnévül szerepelteti. Egyébiránt 
az így igazolt bölcsész-nél is sokkal egyszerűbb elemzésü a még 
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használatos bölcselő; mint a mely szabatosan kifejezi a hellen-latin 
philosophus-t; valamint bölcselet a philosophiát, bölcselmény a philo-
sophémát; nem is említve a bölcselem (bölcs-elem) szót, a mely jól 
értelmezve, czélszerüen kiegészíti a bölcs származékaiból álló cso-
portozatot. 

Áttérek az ász ész képző azon szerepének taglalására, a mely
nél fogva ö igékből alkot neveket, pl .merész, hunnyász, ny er ész-(kedö) 
— Mi módon járul e képző az igéhez ? 

E kérdés tisztába hozatala megkívánja, hogy az e képzőjü 
igéket elemezzem röviden. Itt ismét a Nagy Szótárban előforduló 
elemzéshez folyamodom, mely szerint: „Az igeképző ász ész = gy&-
korlatos az ez, nyújtva áz éz, pl. hadonász — hadonáz, kotorász = 
kotoráz, fürkész = fürkéz, tollászkodik = tollazkodik, tetvészkedik = 
tetvezkedik; miszerint ezen igék: vad-ász, madar-ász, eger-ész, fürj
ész = vadaz, madaraz, egerez,fürjez." 

Közbevetőleg mondom, hogy a vadász, halász, agarász és ezek
kel azonnemü igéknél nehezen nélkülözöm az ik képzőt. Érteke
zésem folyamában mindamellett is puszta ász ész igeképzöről szó
lok ; mert az ik külön képző. 

Az ik-esség kérdésébe nem bocsátkozva, előre kijelentem, 
hogy az ik-tt már csak az igének a névtől való megkülönböztetése 
végett is használom. 

Minthogy e képző igét is alkot igéből, kétféle lehet a szóban 
forgó névképződés pályaszakainak egymásutánja. Az egyik ez: 

Igéből ige, és ebből név. Például: fürög; ebből fürkészik, és 
ebből vagy egyszerűen, vagy & fürkésző ó'-jének elhagyásával/wrtóz. 

A másik képződés a következő: 
Igéből név, és ebből ismét név; vagyis: az ige részesülőjé

hez járuló s-sel tiszta név, a mely azután ász ész képzőjü névvé 
változik; pl. huny, huny ós, huny ász (a hunyás melléknév még kö
zelebb áll ugyan a hunyászhoz; de ritkább, szokatlanabb alak), mer, 
merös, merész; fürög, fürgös (talán fürgés is) (fürgész), fürkész. A 
névképződés mozzanatainak emez egymásutánja közel áll a vadas, 
madaras, tehenes, egeres-féle elemzéshez; egyébiránt mind a kettő 
ugyanazon eredményre vezet. E képző, tudniillik, midőn igéből 
alkot nevet, nem közvetlenül, mint névképző járul az igéhez, — 
mint a kertész, zenész szóknál — hanem igéből fejlődik azzá; és így 
ige szülöttje. 
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Kétségtelen lévén e szerint, hogy az igéből való névalkotás, 
bár kevés szóra szorítkozik, nincs nyelvünk természete ellen ; kér
dés : helyesek-e ezen újabb alkotású főnevek: termesz, költész, fes
tesz, építész, történész, neveiész, elméiész, gyakoriász? 

Vizsgáljuk a termesz szót. A terem (itt-ott termik is *) igéből 
van régi főnevünk: természet, a melyben az ész középképzőül szol
gál. De ez még nem jogosít fel arra, hogy termesz szót csináljunk 
termesztő (Produzent) értelemben. A természet szóval rokon a tenyé
szet, enyészet. Nem vagyok talán fölötte merész, ha a tenyészik, enyé
szik szók hasonlatára természik alakot állítok föl; mint a mely
nek képződése nem ellenkeznék, vagy nem ellenkezett volna a 
nyelv törvényeivel. Terem, vagy termik a növés alapérteményét 
egyszerűen adja; a. m. létrejö; természik a termés folytonosságát 
tükrözné vissza. Nem is képzelhető a természet természés nélkül, 
valamint ez sem képzelhető természik ige nélkül. 

Ebből azt következtetem, hogy a termesz szó csak a természő, 
(folytonosan termő) igenév, vagy a termös melléknév értelmének 
felelhet meg; ez értelem pedig nem lehet cselekvő, hanem belszen
vedő, illetőleg a terem középige jelentésének megfelelő. Ugyanez 
áll akkor is, ha a terem igének producit átható jelentéséből indulunk 
k i ; mert nem az ember, hanem a föld termi, például a gabonát, a 
fa a gyümölcsöt. A mindenség terem, isten teremti; a föld megtermi, 
az ember pedig termeszti az élet különböző nemeit. Termesztő tehát 
annyi, mint eszközlője a termésnek, elősegítője a föld termo erejé
nek. A tenyésztő, enyésztő hasonlatára termesztő lenne alakja e szó
nak ; de ezt a képződést fölöslegessé teszi a terem-hez járuló észt 
képző. Valamint tehát heverész (heverésző, vagy heverős) soha se 
jelenthetne hevertetö-t, ép oly kevéssé felelhet meg a termesz a ter
mesztő értelmének, hanem inkább azt jelenti, hogy: folyvást termő, 
termőeröt rejtő, termékeny. 

Az ász ész képző, mint mondám, vajmi kevés nevet alkot igék
ből. A természet szón kivül van még egy régi szónk: merész, a mely
nek igéje hajdan merészik, sőt (áthatólag) merész alakban is élt. 
„Senki nem merészik vala ellenek állani." „Senkinem merészi vala 
megnyitni." „Senki nem mer észté oly bátor szózattal istent igazság
nak vetekedetébe^hívni." (Bécsi Codex). A merész név, a Codex ma-

*) Csíkban, Gyergyóban Döbrentey szerint. 
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gyarázata szerint, a merészö ó'-jének elhagyásával alakúit. Egyébiránt 
a másik elemzés is : mer, merös, merész ugyanazt az értelmét tünteti 
föl a merész melléknévnek; mely is annyi mint folyvást merő. 

Ilyen a nyerész(keáo) is. Ujabban nyerész önálló főnév képző
dött, nyerkém (Spekulant), valamint nyerész melléknév is speculativ 
értelemben. 

Ilyen a már elemzett fürkész főnév is 1) nagy gonddal kutató; 
2) Ichneumon nevű rovar. 3) fürkészel. 

Ide tartozik a hunnyász főnév is 1) leskelődő; 2) Stachys 
nevű növényfaj. Csak a játszi nyelvszokásnak tulajdonítom, hogy 
a hunnydszkodik mellett nincs hunnydszik ige is. 

Lehetnek még ilyen képzőjü nevek, de nem hiszem, hogy 
nagy számmal legyenek. 

E nevek elsorolásával azt akartam kimutatni, hogy ász ész 
képzővel igékből főneveket is lehet ugyan alkotni; de ez a műtét, 
— kivált foglalkozási nevek alkotásánál igen nagy óvatosságot igé
nyel; mert a képző sokszor tetemesen megváltoztatja az ige értelmét 
a miegyébiránt eredete fentebbi magyarázatából is eléggé kiviláglik. 

„Duo, dum faciuntidem, nonestidem": A főnév ász ész képző
vel félreérthetlenül tárgygyal bánó — az ige pedig inkább ilyen vagy 
olyan hajlamú, tulajdonságú egyént fejez ki. A főnév e képző segélyé
vel tiszta főnevet, — az ige ellenben melléknevet szül, a mely csak 
azután válhatik főnévvé. E szók: merész, nyerész, fürkész, hunnyász 
az illető egyénnek hajlamát, sajátságát tüntetik elé; a mi egyszers
mind melléknévi természetükre is mutat; mintha mondanók: meré-
keny, nyerékeny, kutatékony, hunyékony; és akárhány ilyen nevet al
kossunk is igékből, mind ilyen jelentésű lenne, pl. kotorász, hadardsz, 
iakardsz, heverész ember. 

Ez a képző, gyakorlatos természeténél fogva kicsinyzö, — 
ennélfogva pedig gyakran tréfás, néha gúnyos értelmet is ad az 
igének, a melyhez járul. Ez a kicsinyezési, mondhatni aprózási 
hajlama onnan is kitetszik, hogy önmagához hasonló képzőkkel is 
szeret egyesülni, pl. a kacarász, kotorász, hadardsz szóknál az ar or 
képzőkkel. Indulatszókhoz is szeret csatlakozni, pl. bámész, hajhász ; 
tehát: „noscitur ex sociis." —Nem csodálom e szerint, hogy az 
irász (nem régi) szó, moly keletkeztekor is csak az irnok szerény 
értelmének akart megfelelni, szótáraink tanúsága szerint is, irkdsz-
szá, firkászszá sülyedt. 
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Ha irász nem csak nem eszményképe, hanem gúnyneve az 
az irónak, akkor, kérdem, mi a költész? Mit tartsak a, festész-xő\, — 
a ki pedig a mostani felfogás szerint, képző művész • míg a festő, 
ugyanez új felfogás szerint: nem művész, hanem míves, mesterember ? 
Mit lássak az építész-hen, a ki szintén művész, mig az építő-mester 
„eo ipso" csak mesterember f Ezeket hogyan egyeztessem össze a 
szegény irász-szal, a ki legjobb esetben is megint csak az írnok 
rangjára vergődhetnék vissza ? 

De mellőzve e szó tragico-comicus sorsának szemléletét, kér
dem : Az ász ész képző minek alapján fejezné ki kizárólag a művé
szi képzettség fogalmát? Csak azért lehelne miivészi szellemet az 
igékbe, mert a cselekvés folytonosságát fejezi k i? Nem uraim! fes-
tező, festészó, festegető, festös nem művészibb valami a/estó'-nél; va
lamint : építezö, építésző, építgető, építős sem több az építő-néh Meg
fordítva inkább állna a dolog, ha már csakugyan kellene ilyetén 
különböztetése a foglalkozási neveknek (a tanítasz, fordítasz alakok, 
ha megszülemíenének, az irász szót juttatnák eszembe.) 

Ilyen különböztetésekre, ilyetén szó-kasztok felállítására, néze
tem szerint, legkisebb szükség nincs. Mily nagy a különbség a 
lakatos és tanácsos, kádár és tanár, futár és huszár, juhász és művész, 
szabó és író, versfaragó és költő közt! és e szók mégis szépen pajtá-
silag megfértek eddig egymással, mint foglalkozást jelentő s egy
úttal azonegy képzőjü alakok. Most ellenben oszók egynémelyike, 
a mives-töl különvált művész példája által felbátorítva, czímet vál
toztat, és lesz: a költőből költész stb. és lesz talán, — ki tudja! — 
az asztalosból is asztalász (Kunsttischler). A míves és művész közti 
különbség alapján, — a melyet egyébiránt magában véve nem tá
madok meg, — mindenesetre okszerűbben válhatnék az asztalos
ból asztalász, mint a költőből kölész ; pedig távol vagyok ilyesminek 
óhajtásától; mert ellene vagyok a már meglevő jó szók megváltoz
tatásának, értelmük megcsonkításának. 

Jó magyar szók a költő, festő, képíró, épitö; épolyjók, mint 
a szabó, faragó, rézmetsző, vívó-, úszó-mester, a melyekből még ed
dig nem lett szabász, faragász, rézmetszész, vívász, úszász. Hagyjuk 
meg amazokat is csonkítatlanúl. 

De mondhatnák: „Építőmester nem archit.ectus; építő-művész 
pedig igen hosszú szó. Hosszacska, nem tagadom, és ha műépítö 
nem találja kiállani a tűzpróbát, akkor nem tudok kielégítőleg fe-
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lelni az ellenvetésre; hiszem azonban, hogy szorgos kutatás útján 
ráakadhatnánk a czélszerübb alkotás nyitjára. Egyébiránt az épí
tész mellett legalább a rövidség és még az a körülmény is szól, 
hogy épitő szót ,,'Baumeister" értelemben, a mester hozzáadása nél
kül nem használunk. Az építőmesterrel szemben tehát még inkább 
megjárja az építész, (talán építéz) mint a költő, festő mellett a köl-
tész, festesz. 

Itt még csak azt jegyzem meg, hogy költés, költelem, festés, 
építés okkal-móddal magát az illető művészetet is kifejezik. Elisme
rem egyébiránt, hogy költészet, festészet, építészet szebb, tetszőbb ala
kok. Arra a gondolatra is jutottam, hogy ez alakok a költész, fes
tesz, építész szók nélkül is megállhatnának; annál is inkább, mivel 
úgy sem tekinthetők amazok származékainak; az at et névképző, 
szabály szerint, csak igékhez járulván. De nem állok meg e gondo
latnál, hanem más szókra térve át, abbeli nézetemet nyilvánítom, 
hogy az olyan szók, mint nyelovjítászat, nyelvhasonlítászat, szóalko-
tászat, szóelemzészet, ha létrejönnének, se szebbé, se szabatosabbá 
nem tennék magyar műnyelvünket. 

Történész a legegyszerűbb magyarázat szerint a. m. folyvást 
történő, és így épen nem állja ki a próbát; de történet-ész történeim-
ész igen. 

A neveiész szóról, mint a mely a költész festesz rovatába esik, 
nincs külön mondani valóm. 

A theoreticus, practicus főnevek értelmének, elméiész *) gyakor
iász helyett, véleményem szerint, a következő módon alakítandó 
szók felelnének meg: 

Az elmelet gyakorlat gyökszókból: elméletész, gyakorlatász. De 
minthogy elméi és gyakorol már is magukban rejtik^a iheoria és 
praxis eszméjét (elméi legszorosb értelemben a. m. conceptus puros 
formát), rövidebb alakokat szolgáltatna az illető igék részesülője: 
elmélö, gyakorló. Az elmélér, gyakorlár szabályossága ellen sem le
hetne alapos kifogás; mert az ár ér névképző nevekhez, igékhez 
egyaránt járul ; különben is kezelhetőbb s kevésbbé kényes az ász 
<?s0-nél. Van újabb alkotású elmész is 1) Bölcsész 2) Theoreticus. 
Ez csak akkor felelhetne meg a czélnak, ha a bölcsész, bölcselő ér
telme kizárásával csak elméiét, theorizálót jelentene. Eme képződés 

,—. 
*) A N. Szótáriban elmelesz nincs, 
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szerint elmér is megállhatna a gyakorlár-ral szemben. Az elsorolt 
alakok közöl az elmélö gyakorló szópárt tartom legalkalmasabbnak 
a theoreticus, practicus főnevek értelmének kifejezésére; pl. „Péter 
jó elmélö, rósz gyakorló." 

Melléknevekül: elméletes, gyakorlatos, elméleties, gyakorlatias 
szók szolgálnának; pl. „Pál csak elméletes művész." „Péter gya
korlatos ember, katona^stb. „Ez nagyon elméleties felfogása a kérdés
nek." „Ez gyakorlatias kezelése a dolognak." 

Részben új szók gyártására is bátorkodtam vállalkozni. Erre 
régi jó Márton Józsefünknek egy megjegyzése ösztönzött, amelyet ö 
épen az akkor keletkezett új szók birálásáranézve tett 1811-ben meg
jelent szókönyve bevezetésében: „Mert" —úgymond, „ha a mások 
által tett próbatételekre csak azt mondjuk, hogy : nem j ó ; azt pe
dig, hogy mi jobb, s miért jobb, soha meg nem mondjuk, magunk 
sem használunk, s úgy látszik, mintha másoknak sem akarnánk 
engedni, hogy használjanak." — Nehogy engemet is méltán érjen 
ez a szemrehányás, iparkodtam kimutatni, „hogy mi jobb, és miért 
jobb." 

A kérdés itt egyszerűen ez: Megkivánja-e a magyar műnyelv, 
hogy az irodalom, tudomány, művészet avatottja mind ász ész, — 
maga az irodalom, tudomány, művészet pedig minden egyes ágá
ban ászát észét legyen ? Szép-e ez az egyformaság, és szabatosabbá 
tenné-e műnyelvünket? A mondottak alapján nem-mel vagyok 
kénytelen felelni. 

Nem folytatom tovább a kérdés bonczolását. Azon tisztelt 
nyelvésztársaim, a kik a fentebb jelzett szóalkotási irányt talán he
lyesnek tartják, bizonyosan csak fontos okoknak engedve cselek
szik azt. En amaz irány ellen nem a végre tettem kifogást, hogy 
minden áron igazam legyen, hanem azon czélból, hogy eszmecsere 
útján az igazság földerítésére szolgáltassak alkalmat; a magyar 
nyelvészetnek így vélvén legjobb szolgálatot tehetni. 

Az ász ész névképző mükörének taglalását a következő észre
vétellel fejezem be. 

Ujabban az e képzővel alakuló — nem csak igékhez, hanem 
főnevekhez is egyaránt járul az at et névképző, pl. nem csak: vadá
szat, halászat, stb. a mi természetes, mert van vadászik, halászik, 
ige; hanem kertészet, méhészet, művészet, színészet, bölcsészet, költészet 
is a mi még nem igen régen szokatlan volt mert kertészik, méhészik} 
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művészik, színészik stb. igék még eddig nincsenek; az at et képzőről 
pedig azt tudjuk, hogy e képző, szoros viszonyban állván az ás és 
névképzővel, csupán csak igékből alkot neveket. (Azon at et-röl, a 
mely elvont, s jobbadán homályos eredetű gyökökből alkot neveket, 
mint: borhat, kuvat, harmat, gyarmat stb. itt, önkényt érthetőleg, szó 
sem lehet.) 

E tény a következő megjegyzések tételére ösztönöz engemet: 
Egyrészről kívánatos az ászát, észét igazolása; másrészről tagad
hatatlan, hogy az at et névképző csak igékből alkot főneveket. Ta. 
nusítja ezt még az olyan szó is, mint folyam- at, a melynek folyamik 
igéje ma már nem használatos. Szóz-at a szavaz-at, müz-et a müvez-et 
segélyével elemezhetők, és elárulják igéből való eredetüket. Más 
képzöjü foglalkozási névhez nem ragad az at et; mert nincs: ács-at, 
kovács-at, lakatos-at, stb. szó. Mikép van tehát, hogy épen csak az 
ász ész képzőjü nevekhez szeret járulni ? 

Oka talán az ász ész kettős természetében és e kettőnek szo
ros kapcsolatában rejlik; melynél fogva c képjő, nem csak hogy ne
veket is, igéket is alkot, hanem nevet névből és igéből; pl. hal-ász, 
mer-ész ; és viszont igét igéből és névből; pl. (a régi) mer-észik, le-
gelészik — hal-ászik, vad-ászik. 

Az ász ész névképző igeképzővé, és ez viszont névképzövé vál-
tozhatik. Vadász névből lesz vadászik ige; fürkészik, v&gy fürkész 
igéből lesz fürkész név. Úgy hiszem tehát, hogy a nyelvérzék, a 
a böngészik, csikászik, agarászik igék behatása alatt megszenvedné 
az olyan alakokat is, mint kertészik, művészik, borászik, erdészik. A 
tollászkodik = tollazkodik, tetvészkedik = tetvezkedik igék elemzése 
is mutatja, hogy az ász ész névképző legszorosb viszonyban áll az ász 
ész igeképzővel. Az ászát észét kettős képzőjü neveknél tehát az 
ász ész-nék mindig igeképző voltát kell oda gondolnunk, ha czélt 
akarunk érni. 

Ha e képzőknek nem csak forma-azonossága, hanem lénye
güknek is legbensőbb egybefüggése elegendő arra, hogy az at et 
képző kizárólagos igekedvelésének eleget tegyen; ha ez az elemzés 
a tetszetősségnél biztosabb sikert talál aratni: akkor az ászát észét 
képzöpár szóban forgó működése jogosult; ellenkező esetben ké
tesnek tűnik fel e jogosultság. 

Az ász ész név- és igeképzőre, vonatkozó fürkészetem ered
ményét összefoglalom röviden; 
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a) A névképzö csaknem kizárólag főneveket, jelesül „tárgy-
gyal bánó-"t kifejező főneveket alkot. Ezeket ismét legnagyobb-
részben főnevekből alkotja. Melléknevekkel nem. egyesál. 

Igékből tulajdonképen mellékneveket alkot, a melyek „bizo
nyos hajlamú, szokású, tulajdonságú egyént (néha dolgot is) jelen
tenek, és így csak átvitt értelemben válhatnak főnevekké. E mi
nőségében az ász ész képző [távolról sem oly alkalmas a „tárgy-
gyal bánó-"t jelentő főnevek képzésére, mint a midőn főnevekből 
alkotja azokat. 

b) Az igeképző többnyire igékből alkot, jelesül gyakorlatos 
cselekvést, vagy állapotot jelentő, s az igegyök értelmét kicsinyező 
igéket. „Tárgygyal bánó"-t jelentő nevekből is képez néhány igét. — 
Helylyel-közzel indulatszóból is alakúi, tán másból is alakúihat 
ász ész képzőjü név vagy ige; de ez elszigetelt esetek meg nem in
gathatják a szabályt. 

E két képző legbensőbb kapcsolatban áll egymással. E szoros 
kapcsolat és viszonosság megfejthetővé teszi, úgy látszik, azt a fel
ötlő tényt, hogy a csak igékkel egyesülni szokott al et névképző 
újabban oly könnyen ragad az ász ész képzőjü nevekhez is. 

Az ász ész képző elég bő anyagot szolgáltat a szóalkotás kér
désének megvilágítására. Szerencsésnek érezném magamat, ha az 
itt felhordott anyag legalább olyannak mutatkoznék, a mely az 
enyémnél avatottabb kézben hasznavehetővé válhatik. 

A szóalkotás kérdésének tárgyalását közelebbi alkalommal 
befejezem. 

JOANNOVICS GYÖRGY. 


