DENOMINATIV IGÉK AZ UGOR NYELVEKBEN.

I.
A m a g y a r -L (-al, -ol, -el, -öl) é s -Z (-az, -ez, -oz, -öz) d e n o 
minativ ige képzők jelentése.
Az 4 és -z képzők által névszókból alakuló igék (denominativ igék, p. o. dalol, énekel; kínoz,falaz, nevez) az -úl, -ül (szabadul,
keményül) és -ad, od-7 -ed) -öá-félék (nagyobbod-ik, fehéred-), vala
mint az -ít-íélék (nagyobbít, fehérít) ellenében egy külön osztályt
tesznek, a mennyiben általán szólva az alapnévszó által jelentett
valamivel való működést (bánást) fejeznek ki, míg emezek vagy
azzá-levést, válást, vagy azzá-tevést jelentenek, azzá t. i. a mit az
alapszó mond. Az 4 és -z denominativ igeképzöknek így bizonyos
közös jelentési értékük levén, már ez oknál fogva is czélszerünek
tartom, mind a kettőt együtt tárgyalni, nyomozásomnak különösen
azt tűzvén ki feladatúi: kideríteni, mely és mily alakú képzők
felelnek meg e magyar képzőknek a rokon ugor (finn-ugor) nyel
vekben, reménylvén, hogy ez úton talán tisztába hozhatom, hogy
voltaképen mily alapon állott elé e képzőknek fent érintett egyfélesége, s nem lappang-e bennök a mostani nyelvtudat elől elrej
tező különbség is ? Ha ily irányban tárgyalván a két képzőt, t. i.
ugor rokonságukat és közös ugor nyelvtörténeti alakulásukat fej
tegetvén, sikerül némi megállható eredményhez jutnom, meglesz
egy bár csekély adalék a tudományos magyar, vagy, úgy is mond
hatom, összehasonlító ugor szóképzéstanhoz, melynek mily sok
híja van még a teljesség és tökéletességhez, legjobban az fogja
tudni, ki annak rendszeres eléadásával valaha megpróbálkozott.
Tagadhatatlan, hogy az 4 és -z denominativ képzők egynemű
igéket alkotnak, a minek legszembetűnőbb bizonyságául az szol
gálhat, hogy nem ritkán akár 4 akár -z minden észrevehető különb
ség nélkül, egyazon névszóhoz járulhat. így p. o. van botol és botoz, babonái és babonáz, lánc.ol és lánczoz, meghálál és meghálóz,
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színei és színez (colorare), vacsorál, és vacsoráz, padol és padoz stb.,
s ezenkívül azt is tapasztaljuk, kogy kasonértelmű névszók régóta
megállapodott nyelvkasználat szerint, egyrészt -Z-vel, másrészt -z-vel
alakúinak igékké: ebédel—falatoz; munkál, mivel—dolgoz; tolvajol—oroz (ettől: orv, or) ; pecsétel—jegyez, bélyegez; mázol—sároz
stb. Mindazonáltal az efféle denominativ igéknek túlnyomó na
gyobb része kizárólag csak az egyik vagy a másik képzővel ala
kúi az illető alapnóvszókból, s e tényállásból azt kell sejtenünk,
hogy a nyelv az egyik vagy a másik képző alkalmazásában bizo
nyos válogatás szerint járt el. Á magyar leiró (descriptiv) gram
matika a két képzőnek egymás ellerfében való alkalmazásáról ed
digelé még nem nyújt semmi szabatos meghatározást -1), oly meg
határozást, melyet különösen a régibb, származtatott igékkel még
V) A M a g y a r N y e l v S z ó t á r á h o z adott, különösen gyökfejtege
téssel és szóképzéssel foglalkozó E l ő b e s z é d tanít ugyan valamit az l és z
képzők jelentéséről; de nem vizsgálva e tanítás mennyire alapos voltát, s azt
sem tekintve, hogy nem is külön tárgyalja e képzőket mint névszóból származtatókat, hanem az ige-gyakorító l és z képzőkkel habozás nélkül azonosoknak
veszi, sehogy sem találjuk benne a mit keresünk, t. i. a két képző jelentés-körei
nek egymás ellenében való meghatározását. Kiemelem itt a pontokat, melyek
az l-re, mint denominativ képzőre vonatkoznak. Ugyanis l (Előbeszéd 129. 130.
11.) „általán folytonos, gyakori, tevékeny működést, mozgalmat fejez k i ; különö
sen b) mint hangszerekkel bánó, játszó : dobol, hegedül, sípol stb.; c) másféle
eszközökkel, tagokkal, vagy érzékekkel működő : kapál, fülel, ölel. stb. ; d) va
lamit létrehozó, eszközlö, csináló: árnyékol, árkol, gőzöl s t b . : h) midőn mellék
nevekből áthatókat k£pez, ezt jelenti: olyannak tart, vél, gondol, itél, a milyent
az alapszó teszen: javai, roszal, helyesel stb. Az f) g) pontokban is fordulnak elé
denominativ igék, de itt már nem is írja körül a képző jelentésót: f) képez szá
mos ik-es i g é k e t : por-l-ik. nyak-1-ik; g) kettőztetve képez gyak. áthatókat:
bérlel, kémlel, stb., és gyak. i&-eseket : kékellik, veresellik stb. Az z képzőt meg
egyéb meghatározás nélkül, csak gyakorlatos igeképzőnek mondja az Előbeszéd,
fölhozván denominativ igéket is példákul: ágyúz, levelez, ágzik, habzik, bélye
gez, foltoz. V. ö. a Szótárban az az, oz (ez, öz) igeképzőről szóló czikket. — R i e d 1
magyar grammatikája (Magyarische Grammatik) a -z és -Z-nek mint denominativ
igeképzőknek szintén csak külső jellemzését adja : §. 85. -I (al, el, ol) bildet transitiva (kaszál, dobol, csókol stb.) und kann auch lautlich für eine nebenform des
allgemeinen exponenten der transitiva t gehalten werden" (?); l-ik (kéklik, piros
lik) insbesondere nach adjectiven, die farben bedeuten ; -all, -ell, bildet aus no minalstámmen transitive verba mit der nebenbedeutung des dafürhaltens (sokall,
kevesell); -lal, -lel (-lál, -lel) bildet transitiva mit intensiver, oft frequentativer
bedeutung (számlál, szemlélj ; §. 94. -z (oz, ez, öz) bildet aus nominalstammen
verba transitiva (sóz, kövez, poroz stb.) ; mit -ik reflexiva (porzik, vérzik).
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annyira el nem árasztott nyelvből kellett volna merítenie, s melylyel az ujabb irodalmi szóképzést e részben gyakorlatilag is útba
igazíttatta volna. Tudtommal a magyar írók és nyelvészek az -l
vagy a -z képző alkalmasására nézve nem éltek eddigelé más
ajánló okkal, mint a széphangzat tudvalevőleg igen subjectiv kri
tériumával, vagy legfeljebb egyik másik esetleges e g y e s analó
giával. Nem teszek tehát sem szükségtelen, sem haszontalan dol
got, ha most legelőször is megkísértem az -l és -z denominativ kép
zők alkalmazási köreit lehetőleg pontosan körülírni, élvén e czélra
csak a régibb nyelv példáival, minthogy eleve is gyanítható, hogy
az ilyen denominativ igék gyorsan haladó elszaporodásával a kép
zőknek úgyis rokon és közel érintkező jelentési körei az ujabb
nyelvben többé kevésbé egymásba átnyúltak, s e szerint megkü
lönböztető vagyis válogatva való alkalmazásuk ily alapon biztosan
meg nem határozható. Ezért, a megmondott czélra, nekem csak a
Molnár Albert szótárában található -l és -z-íé\e denominativ igék
szolgálnak példákúl, melyeknek alapján az -l és -z képzők haszná
latára nézve a következő tételeket hiszem fölállíthatóknak:
A ) C s a k 4 k é p z ő v e l készülnek denominativ igék c s el e k v ö s z e m é l y t ( á g e n s t ) j e l e n t ő n é v s z ó k b ó l , oly
igék t. i.? melyek e cselekvőség végrehajtását, illetőleg valamely
tárgyra alkalmazását fejezik ki. Példák: ácsol, kémei, mészárol2),
orvosol, segéli (segédl) z), szolgál, tolmácsol, tolvajol, vándorol, vezé
rel. Ide tartoznak melléknevekből képzett igék is, melyek bizonyos
tulajdonsággal viseltetést vagy abban működést, eljárást jelente
nek: sántái, merészel, betegl (Münch. cod.). Ezenkívül még további
-kod képzővel (v. ö. gondol- és gondolkod-) : uralkod-, társalkod-, bujalkod-, dajkáikod-, restelked-, hivalk-od-, bövelked-.
Ellenben sehol sem találunk ilyeneket: ácsoz, szolgáz, tolmácsoz stb. Kivételt, t. i. e kategóriába eső -z képzőjű den igét csak
egyet mutat föl a régibb nyelv: oroz furari (or, orv fur); mert en
nek : Őriz, örz alapszava ör régen nem ágenst, ú. m. „custos a -t, ha
nem „specula, vigiliae"-t jelentett (y. ö. őr-álló, és az ör szót helység
jelelésére: Alsó-őr, Felsö-ör).
2
) A szláv eredetű mészár = mészáros-tói, mely utóbbi ugyan azon magya
ros toldattal van, a mely lyel furmányos, olajkáros, korcsmáros; v. ö. mészárszék.
3
) V. ö. segéd, mint ágenst jelentő, a HBeszédben : „hogy legyenek neki se
géd uromk színe előtt."
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B ) C s a k -l k é p z ő v e l készülnek az alapnévszóban
megmondott k ü l s ő e s z k ö z a l k a l m a z á s á t (kezelését, hasz
nálását) jelentő igék. Példák: bárdol, botol, beretvál, fésűi, hegedűlj
funtol, ecsetel (ecselleni), csatol, csépel, dobol, kapál, kaszál, pecsétel,
piszkál fodicare (v. ö. piszka-fa), rostál, sajtói (satui: sajtó, satu),
sípol, szitál, trombitál. Szélesebb értelemben vévén az eszköz fogal
mát, még olyan igéket is számíthatunk ide, melyek általán (az
alapnévszóban megmondott) rendesen concret tárgygyal való mű
ködést, annak cselekvésben való használását, alkalmazását j elön
tik : csávái lixivio elaborare, keresztel, bélel, lánczol, meghálál, má
zol, ölel, palástol, orrol, padol, pótol, szemel, színei, terhel, zárol claudere, bírságol, bűvöl, bájol, bérel. Nincsenek ilyenek: fésűz, csépez,
szitáz stb. Kivétel t. i. z-es képzés itt is csak kevés van: fustélyoz
fustigare (fusiély fustis, v. ö. botol), esztergároz detornare (esztergár
tornus), csigáz torquere, trochlea t. (csiga trochlea); kormányoz,
lánczoz, meghálóz, megkötelez intrigare, obligare, nyűgöz, övez
(övedz-), ösztönöz, zaboláz, vesszőz, színez, tömjénez, — s ezek ré
szint mint a következő C) pont alatti z- képzéshez foghatók, szo
rosan véve nem is kivételek.
Ezen A ) és B) alatt jelzett állandó -/-féle denominativ-képzések ellenében, hasonló kizárólagossággal találjuk a-z k é p z ő t
alkalmazva:
C) oly igéken, melyek v a l a m e l y k ü l s ő , az alapnévszó
ban megmondott t á r g y g y a l v a l ó e l l á t á s t , a n n a k v a 
l a m i r e r á a l k a l m a z á s á t jelentik. Példák: aranyoz, bélye
gez, árnyékoz adumbrare, boltoz, czifráz (czifra mint főnév, v. ö. czifrás), enyvez, foltoz, deszkáz, gyantáz, jegyez, ónoz, sároz, rostélyoz
cancellare, ruház, lóz, szappanoz, szennyez, ganéz (ganajoz), pártáz,
koronáz, színez (colorare), megsarúz calcire, zománczoz. Nem alakúit
ugyanis p. o. sói, noha ez csak oly jóhangzású volna mint szól, nem
aranyol, ruhái stb. Egykét kivétel nem ronthatja e meghatározá
sunkat, minthogy az más analógiához csatlakozván, meg is magya
rázható (v. ö. az alábbi E . pontot). Van ugyanis -l képzővel színez
mellett színei colorare, mázol, palástol (v. ö. ruház).
D ) Szintén c s a k 2-vel k é s z ü l n e k o l y i g é k , melyek
többnyire ik-esen használtatva mint önhatók lépnek föl, s melyek
az alapnévszóban megmondott t á r g y m e g t e r m é s é t , e l é h o z á s á t , vagyis az ik-es jellemet is vévén tekintetbe, a z o n
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t á r g y g y a l v a l ó e l l é t ó d á s t fejeznek ki, s így tulajdonké
ben szorosan az előbbiekhez (C) csatlakoznak. Példák: ágoz,
ágz-ik, bimbóz-, csemetéz- fruticeseit, csíráz- germinat, fogz-, gyöke
rez-, magz- sementat (fölmagzik in semen abit), virágoz-, fiaz-, fajzparturire, levelez-, habez-, tajtékoz-, verítékéé-. Mellékesleg említem,
hogy itt dz-vel való mellékalakok is fordulnak elé, melyeket majd
alább közelebb szemügyre fogunk venni: fiadz-, bimbódz-, csomódz-, borjadz-.
E ) H o l -l h o l -z k é p z ő v e l k é s z ü l n e k o l y i g é k
melyek az alapnévszóban kifejezett v a l a m e l y c s e l e k v é n y
( a c t i o , a c t u s ) v é g h e z v i t e l é t , vagy t á r g y ( j e l e n s é g )
e l ő á l l í t á s á t j e l e n t i k ( = valamit-tevő, valamit-csináló
igék\ Példák az -l-es képzésre: árul (v. ö. áruba, bocsátani), ba
rázdál, beszéli (beszedi), dalol, énekel, gondol, gyászol, hahotál,
hálál, ostromol, panaszol, parancsol, mivel, rabotál, reményi (re
méli), szól, tánczol, tréfál, vacsorál, ebédel (ebédl, ebéll-), vará
zsol, *) babonái, pártol (seditionem movere), rakásol, rendel, vásárol
(vásár mercatus), fényl-'ik, világi-, villáml-, vizel, lángol, zsákmányol,
gőzöl, füstöl, innepel, farsangol, ránczol, cserél, csókol, számol, bé
kél, bájol (v. ö. varázsol; báj incantatio), bűvöl (v. ö. büvöl-bájol, v. ö.
büvös-bájos ; különben v. ö. B , pontot), becsül (becsű, becsüs) ; csúfol
(csúf jocus); rútol probris afficere; árkol, gátol consepire, hidal
pontem construere, darabol, jövendöl, próbál, tanácsol, titkol. —
Példák a -z-féle képzésre: átkoz, babonáz, igéz, csomóz, dolgoz, könyes, végez, vétkez, határos terminare, limitáré, kínoz, megyéz limi
táré, nevez, ajándékoz, illatoz- odarari, kölcsönöz, lángoz, lélékz-,
őriz (orz : 'őr specula, vigiliae), példáz configurare, figyelmez, irgal
maz, kegyelmez, oltalmaz, szidalmaz, védelmez. A mint látszik, az
Z-féle képzés mégis valamivel kedveltebb mint a z-féle.
F ) Végre még meg kell említenem azon kizárólagos l-es
vagy tulajdonképen k e t t ő s ll-es k é p z é s ű i g é k e t , m e l y e k
a n n a k v é l é s t ( t a r t á s t ) j e l e n t e n e k , a mit az alapnévszó
mond: drágáll, jovall (javait), kevesell, nehezell, szégyenell (-nlem),
elégeli (eléglem), a melyekhez igen alkalmatosan sorozhatok ezek
is: csudál (csudának tart), urall dominum agnoscere. Hogy ezek
*) A magyarban csak a származott igét találjuk : varázslók, varázslás, va
rázsló ; alapszó a szláv vra&a mágia, incantatio.
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alakilag csakugyan a fent eléfordúlt Z-féle igékhez tartozhatnak,
bizonyítja az, hogy azon Z-es igék közt is nem egy a régi nyelvben
tulaj donképen kettős ll-es alakban lép föl, a melyre pedig csupán
széphangzati okból nem volt szükség: békéileni, hidallok (nem: hidlok), kedvellem, lángállók, restellem, veresellem, vizellek, zöldellök. E
kettős 11 ugyanis oly alaki momentum, melyre a képző eredetfej
tegetésében is ügyet kell vetni. Másrészt az imént említett javall,
kevesell stb. igék is már egyszerűsített l-t mutatnak föl: eléglem,
szégyenlem. A mi pedig némileg különös jelentésüket illeti, ezt ko
rántsem kell á képzővé rövidült vall ige szerepléséből magyarázni,
minthogy ez a különösebb jelentés („valaminek tartani, mondani,
vélni") tulajdonképen az alapnévszó itéletszerü fogalmából foly, s
az általános denominativ képző functiójából is megérthető. Lehet
ugyanis p. o. a rosszallani, javallani igéket így is értelmezni: rosszszal, jóval (azaz: „rossz, j ó " szóval, praedicatummal) illetni, azt
alkalmazni, épen úgy a mint kapálni a. m. kapával illetni, kapát
alkalmazni. Említem meg, hogy az érintett különösebb jelentés
más nyelvekben is egyszerű denominativum által fejeztetik ki, v. ö.
a latin probare (probus), mirari (mirus), dignari (dignus), gör.
xaxi^co tadeln, schmahen, feige schelten (xaxóg), dav^á^m csodállok
(•d-avpa), á^ióm dignum judicare (átjiog) ; orosz OftOÖpHTb helyeselni
(floőpBiö), oxysKftaTB rosszallani (xy^Liu).
Az -l és -z képzőjű igék jelentéséről imént eléadott megha
tározásaim, a mint mondám, a régibb nyelvhasználatot akarják
megállapítani, kitüntetvén, mennyire követett a nyelv bizonyos vá
logatást e két képző között, s mennyire vette föl egyaránt mint a
kettőt használatba. És úgy hiszem valamennyire sikerült is az l
és -z denom. képzők alkalmazási köreit szétválasztanom, s az által
ujabb ilyen képzések birálatához kritériumokat szolgáltatnom.
Azonban minden megkülönböztetett és némileg válogatott alkal
mazás mellett, az -l és -z denominativ igeképzőknek mégis csak
egy közös általános értékük van, a miről azonban a mostani
nyelvtudat szerint biztosat többet nem mondhatunk mint azt, hogy
e képzők functiója valamit-tevő denominativ igék származtatása.
E functióból foly valamennyi különösebb jelentés, melyet ezen igék,
az ajapnévszókhoz visszonyitva, fölmutatnak. így az A ) alatt jel
lemzett igékben (p. 0. orvosol) a denom. képző a latin agere értelmében
(p. o. medicum agere, azaz: medici munere fungi) lép föl; a B ) J félék,
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p. o. szitálj az e s z k ö z - t e v é s e n annak forgatását, kezelését, hasz
nálását értetik; a Q.*)-íé\é*k., p. o. aranyoz, h o l m i - t e v é s s e l ha
sonlóképen holmi-alkalmazást, holmival ellátást fejeznek k i ; egye
nesen h o l m i - t e v é s , azaz e l é h o z á s , h o l m i - t e r m é s ismer
hető föl a D.-félékben p. o. cziráz; s végre az E ) alatt fölhozott l és
z- képzős igékben is (p. o. dalol, könyez) a v a l a m i t-t e v é s-féle
jelentés szembetűnő. Hogy' mind ezen négy ötféle denom. igék szár
maztatására csak is e g y e t l e n e g y k ö z ö s k é p z ő - é r t é k
elegendő, abból is látható, hogy más nyelvekben is a fent megkü
lönböztetett igeosztályoknak mindegyikére e g y a z o n denom. kép
zővel alakúit igék kinálkoznak hason példákúl, p. o. latin -are-fálék ;
A-ra : medicari, furari, interpretari (medicus, fur, interpret-) ; B-re:
crihrare, asciare, caelare (cribrum, ascia, caelum) ; C-re: signore,
colorare, lutare (signum, color, lutum); D - r e : germinare, sementare,
spumare (germen, sement-, spuma) ; E - r e : vocare, fulgurare, osculari
(voc-_, fulgur, osculum). — E szerint nem is lehet a mostani ma
gyar nyelvtudat szempontjából az -l és -z féle denominativ igéknek
még valami más külön mellékjelentést, vagy jelentési árnyalatot
tulajdonítni, a mint ezt jelesen a M. Nyelv Szótára teszi, midőn
e képzőkről általában mint gyakorlatos (gyakorító, frequentativ)félékről tesz említést (Előbeszéd, 128.128.11.). Könnyen meg is lát
szik, hogy a Szótár szerzői nem é denominativ igék jelentéseinek
tüzetes vizsgálata alapján jutottak ily meghatározáshoz, hanem csak
azért mert eleve is egynek azonnak vették a denominativ -l, z kép
zőket azon -l, -z-vel, mely tudvalevőleg és a mai nyelvtudat szerint is,
i g é b ő l a l k o t g y a k o r l a t o s (gyakorító, frequentativ) igét,
p. o. maradoz, kötöz, metél, vetél. Ez mindenesetre hiba; mert elfeled
ték, hogy a frequentativ igeképzésnek csak úgy van értelme, ha már
kész igéből kell származtatni; nem lehet hogy egyazon képzőelem
névszóból igét képezzen, s azt az igét egyszersmind gyakorítottá is
tegye. Egy a képzőben lappangó első igeképzőről, mint a denominatio
eszközlöjéről, e melett gondolkodni nem jutott eszükbe. E szerint a
Szótárnak ezen elhamarkodott meghatározása, hogy az -Zés -z kép
zők, mint denominativ képzők is, frequentativ jellemüek, minthogy
az nincsen kellőleg megokolva, legfelebb arra indíthat, hogy a ma
gyar denominativ igék ilyen netaláni (frequentativ) bár lappangó
mellékjelentésének lehetőségét kissé szorosabban megvizsgáljuk.
Mert az, hogy a kétféle magyar denominativ képző épen ilyen
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alakú frequentativ képzőkkei összeesik, mégis különös körülmény;
ezenkivül tudva levő dolog, hogy a magyarban épen úgy mint a
többi ugor nyelvekben az^ige-frequentatio nagy terjedelemben fejlő
dött ki, a mihez képest legkevesebbet sem kellene csudálnunk, ha a
magyar 4 és -2-féle denom. igékben eredetileg kifejezett ilyen je
lentés-módosítás mind inkább elhomályosodott és jelenleg már alig
érezhetővé vált volna. A tapasztalás, melyet erre nézve általában
az ugor nyelvek szóképzése körében tehetünk, azt tanítja, hogy
sokszor egyszerű ige, mely fogalmánál fogva, minthogy csak némi
tartóssággal végbemenő cselekvést fejez ki, a frequentatiót elfogadja,
egészen el is veszett s helyette csak a gyakorított alak maradt fenn,
a melyben természetesen, az ellentét megszűntével, aztán a gyakorítás kevésbé érezhetővé lesz. s ) A névszó körében szintígy gyakran
diminutiv alak váltja föl az eredeti egyszerűt. Ha már most a ma
gyar -l, -2-féle denominativ igéket, az általuk kifejezett fogalom
külső minőségére nézve, szorosabban szemügyre veszszük, csak
ugyan azt találjuk, hogy általán a gyakorító módosítást megen
gedik, minthogy a kifejezett cselekvés többnyire bizonyos tarta
mosság képzeletével jár, s legalább ennek határozott ellenkezője,
a rögtönösség és egyszeriség sehol sem tűnik ki. Ez elég világos a
fent A . alatt fölhozott igéknél, melyek fogalma a „valaki gyanánt
működés" keretébe esik (v. ö. kémei, vándorol, szolgál, vezérel); az
eszköz használatára vonatkozók (B.) is keltik rendesen a tarta
mosság képzeletét (v. ö. dobol, kapál, kaszál)] különösen föltetsző s
majdnem tisztán erezhető ez a D, igéknél, melyekben az alapszóban
megmondott tárgy nem ritkán többszörösen értetik: bimbózni, ágozni, virágozni = bimbókat, ágakat, virágokat teremni, hajtani; a
többiek közül kiemeljük példákúl ezeket: dalol, gondol, háhotál,

s
) í&y elavult p. o. a magyarban a met- ige, melynek kétféle frequentativ
alakja maradt: metél, metsz; ilyen frequ. igék ezek is (sz3 z képzővel): úsz, játsz,
mász, néz, nyúz (az egyszerű alapigék megvannak több ugor rokonnyelvbon, v. ö.
a Magyar és finn-ugor Szóegyezések illető czikkeit). És ki hinné, bogy a visel
ige a vi- (vinni) igéhez tartozik, s kettős frequ. képzővel (-s, -l) van (== finn
vieskele, ettől: vie-) ? Ilyen az unszol ige is = 'f. anoskele, (ettől: ano-) stb. Egyes
ugor nyelvek általában rendkívül szeretik a frequentativ igék használatzt, jele
sen a mordvin, finn, zürjén-votják ; alkalmazzák a frequentativ alakot a hol esak
lehet, s hol mi már alig látjuk szükségét, p. o. akkor is, midőn a cselekvés csak
egyszer történik ugyan, de több egyes tárgyra terjed, s így mintegy megoszlik.
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reményi, gőzöl, füstöl, vizel, árul, becsül, tisztel; dolgozni, könyez,
figyelmez, oltalmaz ; czifráz, enyvez, foltoz, árnyékoz, ruház. E mellett
még különös tanúság ezen igéknek frequentátióra képes és alkal
mas voltáról azon körülményben rejlik, hogy egyesek még tüzete
sen frequentative képzett mellékalakban divatoznak, p. o, kémlel (ké
mei), szemlél, ízlel, számlál, ha még nem is akarunk ilyen frequentativ elemre ráismerni azon kettős ZZ-ben, mely az F- allatti igéket
képezi (jovall, kevesell) s helylyelközzel márutt is eléfordúl (ked
velleni, hékélleni, hidallani, lángallani, vizelleni, vereselleni, zöldelleni).
Mind ezekből világos, hogy magában véve mégsem képtelenség a
-z, 4- féle denominativ igéknek egyszersmind gyakorító mellékje
lentést tulajdonítani4-; ha t. i. egyszersmind kimutatható, hogy a de
nominativ és a frequentativ functio eredetileg külön elemek által
volt kifejezve. A lehetőségek, melyek előtt nyomozásunk erre
nézve áll, a következők:
1) Mind az -l mind a -z képző eredetileg a frequentatiót fejezi ki, s a denominativ alapképzö mindegyik képzésben
lappangó.
2) Az egyik vagy a másik képző eredetileg frequentativ ter
mészetű, s e mellett a tulajdonképi denominativ képző lappangó.
Hogy e lehetőségek egyikét vagy másikát kellő valószínű
ségre emelhessük, mindenek előtt e.képzők hangalaki eredetét és
mivoltát kell tisztába hoznunk, s e végett már a magyar nyelv tényein túl azon tanúsághoz kell folyamodnunk, melyet a hasonló je
lentésű denominativ igékre nézve a rokon ugor nyelvek nyújtanak.

•i

-

II.
Egyéb ugor nyelvekbeli denominativ igeképzés.
A következőkben, megmondott czélunkhoz képest, az ugor
nyelvekben divatozó főleg azon denominativ igeképzéseket teszszük tüzetes vizsgálódásunk tárgyává, a melyek jelentési értékre
nézve a magyar -l és -z-féléknek felelnek meg. E mellett azonban
olyanokra is lesz tekintet, melyek a magyar -it, -úl (-od) jelentési
kategóriájába esnek ugyan, de az előbbiekkel alaki összefüggés
ben állanak.
A f i n n b e n készülnek valamit-tevő denominativ igék, a
mint látszik, csak az alapnévszó végvocalisának megkettöztetése,
vagy a, á'-nek hozzáadása által, p. o. rasvaa- zsírozni (rasva zsír),
kokoo-, kokoa- rakásolni, rakásra gyűjteni, összegy. (koko rakás),
nokee-, nokea- kormozni (noke- korom), kirnuu-, kirnua- köpülni
(kirnu köpü), pöttya- porzani (pölly pulvis volans). Látszólag a kép
zőnek nincs is consonans-eleme, de ez csak elrejtezik különös finn
hangtani szabály szerint, s valósággal a képző t (dj-vel van, mely
az ige kettős végvocalisa közt lappang, s bizonyos igealakokban
elé is lép, p. o. az optativusi -ko, imperativusi -ka előtt mint t, a
praeteritumi -i előtt mint s, p. o. rasvaa: opt. rasvatkoon zsíroz
zon, imp. rasvatkaan, praet. rasvasi zsírozott; kokoo-: ko'otkoon,
kokosi stb. Teljes igetőknek tehát a fentebbiek helyett ezeket kell
venni: rasvata , kokota-, noketa-, kirnuta-, pöllyta-, vagy rasvada-,
kokoda-, minthogy a finn egyszerű t szó közepén, az összehasonlító
ugor hangtanra nézve, tulajdonképen d-vel ér föl. Fenn is marad
tak még ezen (tx d-vel való denominativ alakok egyes finn dialectusban, p. o. a v e p s á-ben, egyik keleti-finn dialectusban, hol p. o.
ezek: suolaan sózok (ettől suola só), vihaan gyűlölök (viha harag,
gyűlölség), lisddn hozzáadok (lisa járulék, augmentum), saljpaan
zárolok (salpa zár, retesz), még így mondatnak: sooldan (e h.
sooladan, vihadan, linadan, salptan (e h. salpadan). Megmarad
azonban a nyugati-finnben is az e képzésbeli í, midőn az alapnév
szó végvocalisa kiszorulván, a képző közvetlenül consonanssal
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érintkezik s ez által mintegy támsztva az elenyészéstől meg van
óva, a mikor is teljes -ta, -tä (-da, -da) alakban jelenik meg a deno^
minativ képző : varasta- (vepsäül : vargasta-) lopni, tolvajlani {varas
tolvaj ; teljes tő : varkasa), hammasta- harapni, dentibus uti (hammas fog), sairasta- aegrotare (sairas beteg), sormusta- annulis ornare (sormus, sormukse gyűrű), idarta- (1. praes. idarran, e h. idardan parce uti (itara parcus, tenax), jvisarta- (1. -rran) csepegni
(pisára csepp), askelta- (1. askellan) lépni (ashél lépés), ihalta- (1.
ihallan, e h. ihaldan) csodálni (ihala mirus, admirabilis), paimentalegeltetni (pásztorolni, paimen pásztor), höyhentä- (1. höyhennän)
deplumare Qiöyhen pluma). Hogy az e módon, maradó vagy részint
eltűnő t (cü)-vel (illetőleg -ta, -t'd, * -da, -dä-vel) képzett finn denominativ igék, jelentésre nézve a magyar l és z-féle képzések külö
nösebb alkalmazásaival is megegyeznek, még néhány a fentebbi
magyar ( A — F ) osztálypontok szerint összeállított példa mutat
hatja meg. A ) Sairasta- betegleni (sairas), faimenta- pásztorolni
(legeltetni, paimen pásztor), varasta- tolvajlani, lopni (varas), harrasta- ardenter studere, appetere (harras fervens, incitatus), ahmaaavide devorare (ahma ursus gulo, homo gulosus\ verestä veresel
leni, rubidum apparere (veres), uhmaa strenue laborare (uhma alacer, strenuus), hyvää- bene et amanter tractare (hyvä bonus),
huoraa- scortari (huora) ,- —B) kehrää- fonni (kehrä orsófa), kouraamanu attrectare, comprimere (koura m mus prehendens), silmääszemelni, szemlélni (silmä), sylea- ölelni (syle- öl), harjaa- kefélni
(harja), hammasta- dentibus uti (hammas), ohjaa- habenis ducere
iphja) ; —,C) ihraa- zsírozni (ihra), suolaa- sózni (suola) ; savee-,
savea- argilla illinere, lutare (save- argilla), kultaa- aranyozni (kidta),
kirjaa- czifrázni (kirja), valjasta- hámba fogni (valjas pferdegeschirr), %nää-|pennis exornare (kynä) ; —D) vahtoa-, vahtua- spumescere, habzani (vahto-, vahtu), juurtu- (* juurta-nsik reflexiv
alakja) gyökerezni, radices agere (juure-) ; heinää- szénát teremni
aheinä), aaltoo- hullámzani (aalto) ; E ) maikaa- utazni (mátka út) ;
vihaa- gyűlölni (viha harag, gyűlölség), saarnaa- prédikálni (saarna
prédikáczió), virtaa- rapide fluere (virta flumen), jpinoo- in struem
coliigere (pino strues), samoo- citatim ire (samo cursus citatus),
lorua- vana loqui (loru nugae), rajua- furere, saevire (raju procella), höyryä- gőzölni (höyry), suurusta- reggelizni (suurtis jentaculum), jtiMaa- ünnepelni (juhla), määrää- határozni (määrä),
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kiusaa- kisérteni, kínozni (kiusa) • lahjaa- ajándékozni (láhja) stb.
— A finn -ta, -t& képzőnek azonban még szélesebb alkalmazása
van mint a magyar -l,-z képzőknek, a mennyiben még azzá-tevő
(magy. ít-féle) igéket is alkothat, p. o.kuivaa- kiszárítani (kuiva szá
raz), koverta- excavare (kovera), kirkasta- clarum reddere (kirkas)
stb., a miből magának a képzőnek általános jelentési értéke („ten
ni") még jobban tűnik szembe. A „valaminek tartam" különösebb
jelentós is (F.) mutatkozik néha finn -ta, -tá-féle igéken, noha erre
a finnben többnyire más képzés használtatik (-ksu, p. o. pahaksurosszallani): v. ö. ihalta- admirari (ihala mirus, admirabilis), vierastaidegennek tartani, tőle idegenkedni (vieras), rakasta- szeretni, lieb
habén (rakás lieb), kummaa- mirari (kumma mirus, singularis).
T o v á b b á készülnek a f i n n b e n denominativ igék * ál
tal, mely az alapnévszó végvocalisát rendesen kiszorítja. Ilyenek
p. o. kuokki- kapálni (kuokka kapa), nuiji- buzogánynyal ütni (nuija),
suki- strigili pectere (suka), raimi- sarcire (raima acus major),
kouri- markolni (koura, v. ö. kouraa-), luuii- seperni (luuta seprű)?
pest- fészkelni, nidificare (p&sd), ruoski- ostorozni (ruoska), sorkkiungulis calcare (sorkka), huoli- curare, curam habere (huole- cura),
sormi- ujjal tapogatni (sorme, nom. sormi), Pnmi- csírázni (taime-)}
nokki- rostro carpere, vellicare (nokka) ; juuri- eradicare (juure- ra=
dix), oksi- ágakat nyesni (oksa ág), kukki- flores legére (kukká),
lehti- foliis exuere (vagy pedig: foliis ornare; lehte- folium), késicutem exuere (kete), keti- membrana obducere (kete), muni- tojni,
ova parere (muna tojás), poiki- kölyközni, fiadzani (poika), vohliollózni (vohla kecskeolló), sonti- stercus emittere (sonta), stb. — A
képző eredetileg bizonyosan bővebb alakú volt, s legalább is -ja,
-ja-t vehetünk föl, annak régibb alakjának, úgy hogy p. o. muniebből vonódott össze: munaja-. Hasonló összevonás történik az-imeféle eszköznevekben (lásd Nyelvt. Közi. VI, 180.), p. o. kaivime eb
ből : kaivajame. A különösebb jelentés (valamin valamit mívelni,
még eltávolítást is), mely némely igéken mutatkozik (v. ö. juuri-,
oksi-, kukki-, lehti-, kési-) található az előbbi -ta, -ta képzővel alakúit
igéken is, p. o. heintíá- szénát gyűjteni (meg: szénát teremni, heina
széna), urpaa- baccas betulae carpere (urpa). Megjegyezni való,
hogy a magyar Jtaz-, borjazni-íéléknok megfelelők is vannak a finn
-i képzős denominativumok közt: poiki-, muni-, vohli-, sonti-. Ezek-

DENOMlN\TIV IGÉK AZ UGOR NYELVEKBEN. II.

13

ben mutatja a képző értékét mindjárt a finn szóhasználat, mely ezt
is mondja „poikia tehdd", szószerint: „fiakat tenni".
Az -i képző mellé áll a finnben még egy, a mint látni való,
belőle továbbképzett alak, t. i. -itse, hasonló alkalmazással, csak
hogy nem annyira az alapnévszó végvocalisát is kiszorítja. Pél
dák : haavoitse- megsebezni (haava), naulitse- szegezni (naula szeg),
ruoskitse- ostorozni (ruoska), pyhitse- szentelni (pyhá szent), leikitsejátszani (ieikki játék), iloitse- örvendezni (ilo öröm), kunnioitse- tisztelni ,(kunnia tisztelet), aterioitse- epulari (ateria epulum), saippioitse- szappanozni (saippio), siJciöitee- fetum facere (sikiö), palmikoitse- hajat fonni (palmikko hajfonadék), penikoitse- kölyközni
(penikka), vasikoitse- borjazni (vasikka borjú), varsoitse- csikózni,
csikót elleni (varsa), vahingoitse- nocere, damnum afferre (vahinko
k á r ) ; hedelmöitse- virágozni, gyümölcsözni (hedelmd), silmikoitsebimbózni (silmikko), kipinóitse- szikrázni (kipina), ahkeroitse- diligenter studere (ahkera asiduus), vasaroitse- kalapácsolni (vasara),
aluvoitse- sarjadzani, haravoitse gereblyélni (harava). Ezen finn
-itse-íéle igék közt van néhány olyan, mely jelentésre nézve külö
nösen a magyar -z (D.)-félóknek felel meg, a minők különben az
egyszerű -i képzővel készülnek, v. ö.: varsoitse-, vasikoitse-, peni
koitse-, silmikoitse-, hedelmöitse, sikiöitse-. Ebből kitűnik, hogy. az
-itse-ben a tse valóban csak továbbképző járulék, mely ezenfelül el
is marad igen gyakran ezen igék ragozásában (p. o. 1. praes. haravoin = haravoitsen, inf. haravoida = haravoita).
Szintén összetett denominativ képzőnek, úgy mint -itse, mu
tatkozik gyakran -itse-ve\ váltakozva, -itta, -itta, mely egészen az
-itse módja szerint járul az alapnévszóhoz. Különösen a „valamivel
ellátás" értelmében találjuk alkalmazva (v. ö. magy. -z képző, 0 .
pont alatt), p. o. haavoitta- megsebezni (v. ö. -itse), kunnioitta- tisztelni
(v. ö. -itse), rasvoitta- zsírozni (v. ö. -itse), hihoitta- manicis instruere
(hiha), hopioitta- ezüstözni (hopia), kirjoitta- czifrázni, írni (kirja),
lahjoitta- ajándékozni, megajándékozni (lahja), lihoitta- hizlalni
(lihahús), nauhoitta- szíjazni (nauha), nahoitta cute induere (nahka), raudoitta- vasalni (rauta), vihoitta- haragítani (viha), sonnittastercorare (agrum; sonta), nenitta- orral, hegygyei ellátni (nena),
nimittd- nevezni, teroitta- acie instruere (térd), kynitta- tollazni
(rupfen, rupfen lassen, és: befiedern; kyna) ; kilvoitta- versenyezni
(kilpa verseny), lujoitta- firmum reddere (luja), pahoitta- oífendere
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(paha rossz kedv), pyhitta- szentelni (pyhd : v. ö. -itse) stb. stb. —
Látni való, hogy az egész -itta, -itta önálló képzővé vált, mely köz
vetítés nélkül az alapnévszóból tevési igét alkot. Mind a mellett az
-itta nem egyéb, mint akár az -i, akár az -iíse-nek rendesen képzett
causativ alakja, s nem lehet kétség, hogy ezen egész -itta osztály
ban oly igék szolgáltak e képzésnek kiindulási alapúi, melyek
mint valóban causativ igék, vagyis nem mint egyszerűen tevési,
hanem mint tétetési denominativumok fejezhették ki a kívánt ér
telmet. Ilyen p. o. vihoitta- haragít, mely egy első denominativ igét
vihoi- (vihoitse-) -E= vihaa- „harag-tenni" (haragudni) tételez föl, a
melynek causativuma: „haragot tétetni === haragít" 5 így a lihoittaalatt lappangó lihoi- (lihoitse-) igének mint első denominativumnak
jelentése ez volna: „hús-tenní, azaz hízni", a minek causativuma
természetesen = „hizlalni", noha a lihoitta- ige az alapnévszóhoz
képest első denominativumnak is tűnhetik föl, jelentésre nézve:
„húsozni" — hússal ellátni, hizlalni. Ily úton érthetjük meg a cau
sativ alakú -itta- képzés egyszerű denominativ functiójának kelet
kezését, a melyet azután a nyelvszokás mind szélesebb használatba
vett, oly névszókon is, melyek egyáltalában csak egyszerű denominativumra alkalmasak (p.0. hopia ezüst: hopioitta-,hiha: hihoitta-).
Megjegyzendő még, hogy az a-végü névszóktól származó -oiíía-féle
igék, táj ejtés szerint az i-t elenyésztetvén, -oíía-nak hangzanak,
p. 0. kirjotta- e h. Mrjoitta-, úgy hogy csak az o-ban lappang még a
megvolt i-nek nyoma, mely arról tanúskodik, hogy nem csak a
puszta causativ -tta volt a denominativ képző. A hol tehát ezt ilyen
szerepben találjuk, hasonlóképen megelőző i-nek elveszését kell
fölvennünk: paidotta- indusio induere (e h. paidoitta, ettől paita)}
myrkytta- mérgezni (myrkky), pajutta- viminibus instruere (paju),
savutta- megfüstölni, fumigare (savu), tomutta- pulverem excitare
(tomu).
Az i-nek -itta képzőből való kiszorulása, mely szerint -oitta
helyett -otta lép föl mint szóvég, földerít még néhány sajátságos
finn denominativ igét, melyek csak az által látszanak alakulni, hogy
az alapnévszó vég-a-ja o-ra változik, p. 0. lahjo- „ajándékozni", ettől •'
lahja (v. ö. lahjaa-, lahjoitta-). Ilyenek: varsa- equulum parere (varsa
csikó), vismo- genyedni (visma pus liquidum), liusko-, pirsto-, rahnoassulatim findere (liuska, rahna assula longa; pirsta assula minor) ;
veso- surculos agere (vesa), viUo- vesszőzni (vitsa), viko- vitium sen-
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tire, fájlalni (p. o. silmaansá a szemét.) E képzésnek mibenvoltát egy
szeriben megmutatja a varso- példa, mely mellett van még varsoitseis; látni való ugyanis, hogy ezen varso- nem egyéb mint rejtező
i képzés, e h. varsói-, s ugyanazon táj ejtésből veszi eredetét, mely
a varsa többesi adessivusa varsoilla helyett ezt mondja: varsolla (elle
nében az egyesi varsalla-n&k). így csakugyan állithatjuk, hogy p. o.
a lahjoitta- alatt lappangó lahjoi- ige megvan még az említett láhjoban. Földerül így általában az eredeti viszony is, melyben némely
a-végű névszók és o-végü igék állanak egymáshoz, p. o. sana szó
és sano- mondani; ez utóbbi ugyanis származéka az előbbinek, s
nem megfordítva.
A magyar -l és -z denominativ képzők jelentési körébe esik
végre még egy finn -sfa, -sta, és -ista, 4sta képző is, mely utóbbi ezen
felül azzá-tevési (tt-íéle) igéket is alkot. Példák: a ) -sta-m: kalastahalászni, linnusta* madarászni (lintu), kummasta- csudálni (kumma
csuda), metsasta- vadászni (metsa erdő), narasta- angina aíficere
(narajj natcista- humescere (nedveselleni, nata), pohjasta- fenekelni,
fundum attingere (pohja), rahasta- pénzzel ellátni (raha), somastaaptare, accommodare (somd)} illasta coenare (ilta este), udusta- per.
metezni (utu köd), ujosta szégyenkedni (ujo verecundus), piirustalineis describere (piiru), punasta- (v. ö.pimista-) rubidum reddere; —
b ) -ista-rsL: kukoista- virágzani (kukká), hyyriitá- hátat görbíteni
(kyyra, -ry buckel), latvista- decacuminare (látva fa teteje); mutkistainflectere (mutka flexus, curvamen), tukista- per crines vellicare
(tukha), verisfá-cruentare (vére-vér), lavista átlyukasztani (lapi lyuk),
lovista- rovásolni (lőve- incisura); váhvuta- erősíteni (vahva,) uudistaujítani (uute új), pienista- aprítani (piene).— Hogy.az utóbbi 'ista alak,
úgy mint a fent magyarázott -itse} -itta képzők, szintén az i képző
ből indul ki, azt már a latvista- (látva) példa teszi meglehetősen
bizonyossá, mely különös jelentésével (latva-t elvenni) a fent
(12.1.) kiemelt i-félék mellé sorakozik, a milyenek: lehii- juuri-,
oksi-, kukki, kési- ; továbá mutkista- mellett mutki- hajlásokat, tekergéseket tenni. Az -itta-beli íía-val egyezöleg ennek az -ista-heli
sta-nsik is causativ értéket lehet tulajdonítani, mert ilyennek fordul
az elé, akár miképen is keletkezve, p. o. a ripusta- „függeszteni,
akasztani" igében, ettől; rippu- függni. Minthogy azonban még
más értekü -sta is találtatik, mely az igének tárgyra vonatkozását
nem változtatja (p. o. anasta- sibi arrogare, vindicare = lapp ad-
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neste-, ettől: adne- habere: peljasty-, még reflcxiv -u, y véggel „megi
jedni" : pelkad- félni; szintígy Jiiostu- megizzadni: hikoo- izzadni;
katsasta- átnézni: hatso- nézni), egyelőre az -ista- béli -sta- nak mi
voltát még függőben hagyjuk 6 ). — A -sta, -sta képzőalak igaz
hogy egyszerű denominativumnak mutatkozik (p. o. w/osía-mellett ' van ujoa-, ujoo-, azaz ta- féle ige is; punasta- mellett punaa-, somastamellett somaa-, kalasta- m. kalaa-) de igen valószinü, hogy ez is
csak látszat, s hogy e képzés voltaképen az első -ta- félén alapúi,
melyhez ugyancsak az ista-bvli akár mily értékű -sta járult.
Ezzel semmiképen nem ellenkezik a külső hangalak ; mert
aa, 'ád, oo, ee, ii, uu, yy (ea, ia, oa, ua, ya)- végű igetőhöz egy
-tt vagy -st-n kezdődő képző járulván, rendes finn hangtani sza
bály szerint, csak -a, o, u marad az alapige végén, p. o. avaa- nyitni
avattu, avatta-; pelkad-: peljasty-, kumoo-: kumottu, kumottava, dlyy-,
alya-: dlyttd- stb. Es hiszen találunk is még, épen úgy mint -ista
mellett az alapúi szolgáló i- képzést, a -sta- kepzőjü denominativumok oldalán egyes -ta képzésű (azaz az alapnévszóvégével együtt:
-aa, -oo vagy -oa stb. végű) igéket, v. ö. az imént emiitett kalaa-, so
maa-, punaa-, ujoo- igéket, és p. o. udusta-hoz (ettől: uiu köd) ezt:
rajuu-,Y.rajua-(etiÖl: raju vihar). Mind ezek szerint alig lehet két
ség, hogy a -sía-féle denominativ-képzés csak másodrendű tovább
képzés, s e fölfogással egyszersmind a finn denominativ képzők
sokfélesége egyszerűbb alapra (t. i. két külön, valódi denominativ
alapképzőre) volna visszavezetve.
A -sta- nak imént adott megfejtésével most egy különös -stu
és -&sit-féle képzést is ; mely „vminek tartani, mondani" jelentésű
igéket alkot, könnyen megérthetünk. Példák: paljoksu- sokallani
(paljó), oudoksu-, oudostu- idegenelleni (outo), vdhdksy-, vdhasty-,
kicsinyleni (vaha), hyv'dksy- v. hyvasty- helyesellem (hyvd jó), pahaksu-y. pahastu- rosszallani, aegre ferre (páha) stb. Tudjuk már,
6

) Ilyen sía-féle igék még gyakrabban találkoznak egyik keleti-finn dialectusban, a vepsa-ben, p. o. kandista- e mellett: kanta- hordani, nagistü-: nükqlátni, t'edistü-: tietá- tudni, megtudni, tundista-: tűnte megismerni (lásd: Ahlqyist, .
Suomalainen murteis-kirja-jában a vepsa szójegyzéket). A -sta képzőnek itt már
alig van érezhető functiója ; Lönnrot (Om det nord-tschudiska spraket, 45. 1.)
úgy véli, hogy az csak az igefogalomnak nagyobb határozottságot ád, s m i r t
vele egyezőre a lapp -síe-re utal, mely egyszeriséget jelentő és diminutiv i 6
ket képez.
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hogy e különös jelentés („valaminek tartani") tulajdonkópen nem
is különös, hanem az általános egyszerű denominativ képző functiójából foly, s ily egyszerű denominativ képzővel ki is fejeztetik
(v. ö. kummaa-, ihalta- stb., lásd fent a 6. lapon). Ezt szem előtt
tartva, egyszeriben fölismerjük, hogy a -stu-féle ige nem egyéb
mint az előbbi -sta másodrendű képzővel egyszerű -ta- féle alap
képzésből kiinduló denominativ ige, mely még u reflexiv elemmel
bővült meg, mely utóbbinak alkalmas, ha nem is szükséges volta szin
tén szembetűnő. Hiszen tudjuk, hogy p. o. „csodállani" jelentéssel a
Jcumma „csoda" névszótól származik 1) kummaa (-ta- képzés: kummata- helyett) ; 2) kummasta- (— kumaa -\- sta) j s ennek reflexive módo •
sított alakja épen kummastu-, mely szintén eléfordúl. A -ksu- féle
igékben meg a sta helyébe csak egy másik ks elem lépett, mely
másutt is részint magára, részint képzőkapcsolatokban, mint frequentativ képző szerepel 7 ). E szerint meg kummaksu-, mely kummastu- mellett és helyett fordul elé, szintén csak a kummaa- első
denominativumnak tovább képzettje, reflexiv módosítással: kum
maksu- == kumaa - j - ks - j - u.
A finn után legalkalmatosabb a l a p p nyelvhez fordulnunk,
mely az ugor nyelvek között ahhoz legközelebb áll, és a mint látni
fogjuk, lényegesen ugyanazon denominativ igeképzésekkel is él, a
melyeket a finnben találunk. Az egyezést könnyen ki is mutathat
juk, mihelyest a lapp nyelv némileg változott hangrendszerének
sajátságait kellő figyelembe veszszük.
Előre bocsátva, hogy a lapp nyelv a szó végeknek mély- és
magas-hang szerinti különbözését már egészen elejtette, s hogy külö
nösen a finn szóvégi a, a-nek a lappban egyféle e felel meg (p. o.
monne: f. muna tikmony, calme, calbme : f. süma szem, adde-: f. antaadni; gielde-: f. kielta tiltani), először is a finn -ía,- ta- vei egyező
nek ismerhetünk föl egy lapp -te} vagy (részint az északi, finnmarcki dialectusban: lpP.) -de képzőt 8 ), mely a magyar -l, -z- fé^Mellék- s egyszersmind eredetibb alakja sk, mely a könnyebb ejtésíí
ks-ve ment át per metathesin. Igen gyakori összetett frequentativ képzőkben,
-skele v. -ksele, -skentele v, -ksentelc, p. o. astuskele- {-ksele) lépdegélni, istuskeleüldögélni, kayskentele járdogálni, uiskentele úszkálni, úszdogálni. Eitkábban fordul
elé magára is, -ksi alakban, p. o, anneksi- (anta- adni), ha'eksi- (haké- keresni).
8
) Vocalisközi egyszerű finn í-nek ^megfelel ugyan a lappban tt is, mely
bizonyos esetekben gyengülvén, a IpF. dialectusban 8-vé lesz, p. o. gutta (f. kuute
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léknek megfelelő denominativ igéket alkot. Á finn -ta, -td képzés
től hangalakilag csak abban tér el a lapp -te, cZe-féle, hogy az alapnév
szó megmaradó végvocalisa mellett is rendesen megtartja a consonanst (t,d), épen úgy a mint ez a keleti-finn vepsa dialectusban van.
Példák: a ) almoste- koldulni (almos alamizsna), kailalde- könyezni
(kadfel kony), kaiveste- insanire (kaives stultus), keleste-, IpF.- gieleste- hazudni (kelés, gieles) hazugság, koksoste- bámulni (-os mirus),
piavaste- sudare (-as sudor), porjeste-, IpF. borjaste- vitorlázni (-es} -as
vitorla),suormeste- annulo ornare (-es),svaineste- szolgálni (-es szolga);
varrté, varde- vérzeni (varra); vaúalde- in obliquum ire (-al obliquus);
piktaste- ruházni, IpF. bivteste- (-as, -esruha); fo) havete-, IpF. havadesebezni (have s e b ) ; hautete-, IpF. havdade- temetni (haute, havdde
sir), irkete- proeari (irke procusj, loppete-, IpF. loppede- veniam dare
(loppe) ; merete-, IpF. márede- determinare (mere, márre terminusj,
palvate-, palvete-, IpF. balvade- felhőzni, nubibus contegi (palv,
palvaÍQlh.ö),pilkede-)\]>F. bilkede- csúfolni f-&a jocus); suovate-, suovete- füstölni, fumare (suov-a); tuolvate-, tuolvete-, IpF. duolvadeszennyezni (-lv, -Iva szenny); vaivete-, IpF. vaivede- affligere (vaive
b a j j ; vastete-, IpF. vastede- felelni (vaste = finn vasta, melytől
vastaa- felelni) ; IpF. givsede- kínozni (gifse); IpF. bikkade- kátrányozni (bikka); lp. jenate, IpF. jednade- hangozni, vocem edere (jana,
jedna) ; IpF. radede- tanácsolni (radőe) ; — c ) karoote-, IpF. garvode- véstem induere (-rvo vestis); IpF. ilode- örvendeni (illó örörn) ;
karrote-, IpF. garrode- diras agere (karro); barkote-, IpF. ostude- héj
jal festeni (barkó nyirfahéj, osto fűzfahéj); suddote-, IpF. suddodevétkezni (suddo). Ezen példák közül az a ) alattiak mellé ilyen
finn nyelvbelieket tarthatunk (lásd fent 11.1.): sormusta-, sairasta-,
varásta -, askelta-; a b ) és c ) alattiak megfelelnek finn -aa, -ad, -ee,
•oo, -uu (-ea, od, ua) végű denominativ igéknek, a melyek közt
szintén azonos példák is találkoznak: havaa-, hautaa-, lupaa- ( = l p .

hat) lesz gúla- vá (guhad = f. kuudente- hatod); gietta (f. kate kéz): g%n. giela.
De ez csak oly í-re szorítkozik, mely a második szótagot kezdi; azontúl a vocaliskbzi finn. í, gyengülve is, a IpF. dialectusban d alakban lép föl: p. o. -id = f.
-ita, üti a többesi infinitivus (partitivus) szóvégében, melyben a d mindig legalább
a harmadik szótagot kezdi (giehaidam kezeimet), v. ö. -eta (-ea) végíí finn mellékne
veket, melyek a lpF.-ban -ad-ou végződnek: vielgad: f. valkea (valketa) fehér,
mojgad igaz, egyenes : oikex, suokkad: f. sakea sűrű.
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loppete-), maarda-, pilkkaa-, savua, vaivaa-, vastaa-, kiusaa- (lp.
givsede-), iloo- v. iloa-, kiroo- (lp. karrote-J.
Az -atef -ete, -ote, illetőleg ade-, -ede, -ode denominativ igevégekbeli t} d} mely finn egyszerű vocalisközi í-nek felel meg,
azonban nem ritkán el is tűnik, úgy hogy -a, e, o végű denomina
tiv igék mutatkoznak, melyek látszólag képző nélkül, az illető
alapnévszóval azonosak. Hogy a lapp nyelvben történeti alakfej
lődés szerint ilyen szórövídítés eléállott, bizonyítják mindenek
előtt e, o-féle; részint nem is denominativ igék, melyek -aa f-ada)
-oo (-odaj-íéle finn nyelvbeli igéknek állanak ellenében: lp. lakké-,
megszűnni = f. lakkaa-; soime-, IpF. ioaibma- dorgálni r= f. soimaa-;
tulve- exundare c= f. tulvaa-; kerdo-, IpF. gdrdo- iterare = f. kertoo-.
E ténynyel egyezőnek találjuk továbbá azon jelenséget, hogy
az -ad, -at (== f. -eta)- féle melléknevek vég d} í-je egy hozzájáruló
-is előtt eltűnik, s így e mellékneveknek es, is- végű mellékalakja
keletkezik, p.o. veiket, IpF. vielgad lesz: velkes, vilgis; suoket,\^F.
suokkad lesz suokes, sukkis] lossed, lossad nehéz : losses, lossis (e h.
lossades); sőt néha a déli lappban az egész -eta (et, ed, ad) is eltű
nik az ilyen adjectivum végéről, p. o. úuolg egyenes (IpF. nuolgad
és úulgis), narbe (és úarbes) gyér (IpF. úarbad). A lapp nyelvnek
ezen hangtörténeti mozzanatait véve tekintetbe, immáran l a p 
p a n g ó -de, -te k é p z ő v e l valóknak ilyen denominativ igéket
ismerhetünk föl: a) fatme- amplecti f-me amplexus, öl) ; hapse-, IpF.
hafse- szagolni (haps, hafse szag); jaure- halászni (jaure tó) ; paikelpF. boikka- cacare (paik,-ka stercus, f.paska); IpF. moarra- hara
gudni (lp. morate-; moarre, more harag) ; paoce- aegrotare, IpF. buocce- (*ca, -ce betege; skoge- vadászni (skog erdő); tabme-, IpF. dabme- enyvezni (-me enyv); sebre-, IpF. sarva- participem esse (sebre
consortium ; v. ö. finn seuraa- és seura) ; kiale-, IpF. giella- laqueos
tendere {kiale^ giella), pidbme, IpF. biebma- és biebmade- nutrire, alere,
(-mo cibusj; b) fasto- böjtölni (fasto böjt, v. ö. finn paasfoa-) ; laulo-,
IpF. lavllo- dalolni (-lo dal) ; maino, IpF. maidno- laudare (-no lausj ;
puodo- occludere (-do operculum) swjpco- lángolni (-co láng) ; sogno- és
sognote- in matrimonium petére (-no leánykérés) ; svasko- ostorozni
(-ko ostor); toro-, IpF. doarro- pugnare (-0 pugna; v. ö. finn toraa-,
tora) ; torvo- confidere {-vo spes, fiducia ; v. ö. finn turvaa-). Némely
ilyen képzővesztett igető mellett meg fenmaradt, habár csak a má
sik dialectusban is, az eredetibb képzős alak; igy p. 0. IpF. calbma^
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csomózni mellett áll lp. calmete- (calm-a csomó) ; van Ip. cáce,- és
cacete- aqua eluere, aqua macerare (cace aqua), hokke- és hokketeelveszíteni ( = f. hukkaa-)
A déli lappban vannak még oly e- végű nyilván denominativ igék is, melyek e ( = finn a, a)- végű alapszókból szintén képző
nélkül látszanak származni, de a melyeknek a IpF. dialectus i- végüeket állít ellenébe, úgy hogy itt is megint lappangó denominativ
képzést kell fölismernünk,mégpedig, amire egyes példák egyezése
is utal, a finn denom. í-vel egyező képzést (lásd fent 12.1.) Ilyenek:
monne- tojást szedni, IpF. monni- (monne tojás) ; lavlie- gradun facere,
gradi (lavke lépés) : IpF. lavkki-; naide- szegezni (-le szeg), IpF. navli(finn nauli- és naiditse-); IpF. geőgi- megkövezni (gaSge kő), coliexenterare {-le, intestinum), IpF. colli-; és a, finn oksi-, kukki-, lé\iti-}
kési- denom. igék különösebben módosult jelentését tekintve (fent
a[12.1.), ide csatlakoznak ezek is : muörje- baccas legére (-je bacca),
pesse- betulas deglubere (pesse cortex betulae), puoite- lardum
deglubere (puoite) ; skidde- nyúzni (skidde pellis) ; cuome- desquamare (-m, -ma). Az i képzőnek, mely itt, épen úgy mint a finnben,
az alapnévszó végvocalisába beleolvadt, a lappban még teljesebb
alakja is tűnik elé, a mennyiben némely igeragozási alakokban an
nak helyébe ije lép, mi által egyszersmind a finn -i képzőnek eredetibb
alakjáról való gyanításunk (fentebb a 12. \.) csakugyan helyesnek
bizonyul be.
Némely lapp denominativ igék szintén consonansos képző
nélkül^ csak az alapszó végén álló e •=. ered. finn a-nak o-vá válto
zása által alakúinak: gardo- bekeríteni (-de kerítés),lijpso- legyezni
(-se legyező), sardno- beszélni, mondani (sardne beszéd, f. saama),
tuovlo- fomite urere (-le tapló, f. taula), kaggo- szolgálni ikagge
szolga), IpF. aiddo- bekeríteni (aidde kerités, f. aita), cekko- rovásolni (cekke). Hogy miféle képzés van ezekben, gyaníttatja egysze
riben egy a finnben is eléforduló azonos példa, melyben a finn
nyelvbeli alak tisztán az előbbi i- képzést láttatja: lp. IpF. cokkopectere = f. suki- (ettől: suka). Eszerint az ilyen o-féle lapp igéket
épen úgy alakultaknak kell gondolnunk, mint a finnben p. o. a
verso-, varso-, lahjo- igéket, azaz l a p p a n g ó i képzővel valók
nak (-o igevég e h. -oi, -oje)> a mely képző részben még fenn is van,
a mennyiben ezen lapp denominativ igék bizonyos ragozási alakok
ban még -oje-vk egészítik ki tő végüket. A mi pedig az o vocalist
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illeti, ezt a lapp nyelv nem ritkán teszi másutt is helyébe az ere
deti (finn) vég a nak, p. o. lpF. gilbo = f. kupa, dorvo fiducia '== f.
túrva, -bbo (-bbu-) mint a melléknévi comparativus képzője = f.
-mpa (p. o. buoreb, praed. buorebun, plur. nom. buorebuk — f. parempana, paremmat e h. -mbat)\ másrészről megint diphthongusbeli í-nek
kiszorítása, sőt tővégi -je-nek elmaradása a lappban még egyébként
is fordul elé: p. o. lodno- igetőtől a praeteritumban lodnum, lodnuk
(e h. -uim; -uik, ellenben 3. sing. lonoi); továbbá -ote- féle igékben =
f. -oitta (p. o. almote-: ilmoitta- nyilvánítani) ; a nomen agentist képző
-je ( = i.ja} ja) elmarad nem hangsúlyos szótag után: dakke (e h.
dakkeje) csináló, gyártó, lodno (e h. lodnoje) kiváltó. Miután így ezen
o- féle lapp denominativ igéket a finn i- (illetőleg oi-J képzéssel ala
kilag egyezőnek mutattuk föl, egyes ilyen finn igék jelentésére
nézve („vmit magából teremni, hajtani, s így vele ellátódni", v. ö.
veso-} taimi-, vismo-,poiki-)} még egyéb lapp o-féle igéket csatolha
tunk a fentebbi példákhoz: lpF. oafso- ágzani f-fse ág), lp. suorgou. a. (suorge ág) ; kuopo-, lpF. guoppo- mucere (azaz: penészt teremni,
schimmel ansetzen, kuop penész); nirbmo- odio capi (-me ódium),
vaUo- u. a. (vasse)- nelgo-, lpF. ndlgo- éhezni (-ge éhség). A fentebbi
kaggo- (szolgálni) példához állhat még: noito- varázsolni (-te va
rázsló), kuosso-, lpF. guosso- vendégül lenni (sse).
A finn -itse összetett (-i-tse) denominativ képzőnek megfelel
a lappban, lpF. dialectus szerint -se, a déli dialectusban -he, mely
képző előtt, az -itse-beli i} azaz a tulajdonképi denominativ alap
képző eltűnt vagyis lappangóvá lett.Példák: lpF. fidnose-, lp. vidnohe- munkálni, dolgozni (fidno munka), gavpase- kereskedni (f. kaupitse-; gavpe = f. kaufpci)\ markase- megjegyezni (f. merkitse-] markká
jegy); lp. kedkahe- lapidare (kedke kő) ; tuojohe- elaborare (-jó opus);
kaggohe- szolgálni (kagge szolga); lpF. ilose- örvendeni ( = f. iloitse-]
ilo öröm) ; Hlahe- igne candere (lila pruna). Meg kell jegyezni, hogy
a lappban különösen ezen képzés által készülnek „vminek tartani"
(magy. sokallani)-féle igék: lpF. arrah-, lp. arahe- nimis maturum
aestimare (mintegy: koránlani; ara} arrad koránvaló) ; ovduse-} lp.
autohe- csodállani (oavdo, autó csoda, f. outo); gukkase-, lp. kukkahehosszallani (gukke hosszú); nuokahe- elégleni inuoka elég) ; uccaseuccáhe- kicsinyleni (ucca, uce) ; anase-, dnahe- sokallani {adna- sok)>
jallase- bolondnak tartani (jalla) stb. Látjuk itt is, a mit már fent
is kifejtettünk, hogy „a valaminek tartani" -féle igék nem alkot-
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nak az altalános valamit-tevésidenominativ igéktől különböző osz
tályt, melyre más különös képző mód is szükségeltetnék.— A lapp
-fa, -he, a mint mondók, mint denominativ képző csak másodrendű, a
mennyiben az első igealkotó képzőt okvetetlenül elejébe kell gon
dolnunk. Hogy ez a fentebb tárgyalt i képző, már az egész finn
-itse-rel való egyezésből következik; egyes példákban azonban
maga az elsőrendű (-£) képzés is mutatható ki, p. o. kaggohe- mellett
kaggo- (J.fent 20.1.), kedkahe- mellett a IpF. geőgi- teszi az első képzésbeli igét. A továbbképző elem serhe ( = f. tse) hozzájárul mint
ilyen más eredeti alapigékhez is, s ekkor c o n t i n u a t i v vagy
f r e q u e n t a t i v értéke van: guoddase hordozni (guodde- hordani
= f. kanta-), tobdáhe- lassan megismerni (tobde- == f. tűnte-). E szé
riát a finn -tse továbbképző járulék értéke is, melyet fentebb (13.1.)
még meg nem határoztunk, önként szemünkbe tűnik; mert az -itse
(oitse)-íéle finn denom. igék jelentéseire (láss példákat fent 13. 1.)
ilyen frequentativ jellem igen jól illik rá, s egyeseknél még megle
hetősen érezhető, p. o. ahkeroitse-, askaroitse- (házi munkával foglal
kozni), sümikoitse- bimbózni, iloif.se- örvendeni.
Ugyancsak a fentebbi IpF. -se ( = f. -itse) képző még ujabb
járulékkal bővülvén, egy -savsa (-savse) összetett képző áll elé,
mely szintén „valaminek tartani, mondani"-féle igéket alkot :
Saba^avsa- szépnek mondani (cabba), fastasavsa- utálatosnak ta
lálni v. mondani (fasta), buorebsavsa- jobbnak vélni v. mondani
(buoreb), unnasavse-, uccasavse- kicsinyleni (== unnase-, uccase-J. A
járulék, mely a mint látjuk alig módosítja az egyszerű se- ige jelen
tését, legfelebb (a mint Friis, Lappisk Gramm., 129. 1. is tartja)
azt némileg erősíti, nézetünk szerint nem egyéb mint ugyancsak
az első frequentativ értékű &-nek ismétlése, még pedig teljesebb
alakkal -vse, melynek helyes fölismerésére különösen a megfelelő
déli-lapp alak -hakse segít: vuorahakse- aetate profectum aestimare
(vuora-), v. ö. tobdahakse- aliquatenus agnoscere (e mellett: tobdahe-).
Az ebbeli -ks ugyanis, IpF. hangtani sajátság szerint, rendes mása
a &ro£-beli vs (fs)-nek; maga a ks pedig nyilván egyező a finnben
ka (sk)-naik hangzó frequentativ képzővel, melyet fentebb a -jfow-féle
denominativ igékben is kimutattunk (oudoksu-, hyvaksy-); ugyan e
-kS, v$ KS finn -ks (sk)-hó\ pedig a k, v (f) kiszorulásával, mely p. o.
az optativusi si-t (e h. -fci, -kei) is érte, a savs elején álló s, s az eb
ből lett -haks-beli h állott elé, mely utóbbi csakugyan a rákövet-

DENOMINATIV IGÉK AZ UGOR NYELVEKBEN. II.

23

kezö ks-vél azonos. Minthogy már fentebb a finn -itse béli íse-nek
lapp -sé-vel ^való egyazon voltát constatáltuk, most végre még az
is következik, hogy e -tse maga is nem egyéb mint a finn -lese (-sk)
frequentativ képző, mely i vocalisra következtében íse-vé lett (v. ö.
hasonló hangváltozást ebben: liska és litsa decipula mustelarum;
f. itse „maga" = öer. eske; f. kitsas szűk, fösvény, lp. ke$e, lpF.
gafóe = magy. keskeny).
A finn -itta, -itta képzőt, a melyben első denominativ i-hez
causativ -tta csatlakozott, a lappban szintén többnyire az i eltűnté
vel csak -te, a lpF.-ban részint -de alakban is találjuk, mely az
egyszerű causativ képzővel egyező. Az alapnévszó végvocalisával
együtt így lp. -ete, -ote, lpF. -ete, ote, és -ede, -ode-n végződő igetők
állanak elé, melyek közül csak azok válnak el egész biztossággal
a hasonvégü, de csak egyszerű f. -ta képzésű lp. -ete, -ote, lpF. -ede,
-oc?e-féle denominativ igéktől ( = f. -aa, -oo stb.), melyek a lpF'.-ban
is nem lágyult -íe-vel találtatnak : p. o. lp. vekkete-, lpF. vakkete- se
gíteni (vekké segítség) ; lp. lpF. namate- nevezni (f. nimitta ; nama
név); kudnete-, lpF. gudniete- tisztelni (f. kunnioitta-: kudne honor);
lp. lpF. gollete- aranyozni (golle arany); lp. lpF. vassote- odio ha
bere (vasse); paggote-, lpF. baggote- capistrum injicere (pagge).
Azonban a finn -itta-íéle denominativ igék különösebb jelentési
körét tartva szem előtt, hangalaki kritérium nélkül is meglehetős
biztossággal kitalálhatjuk a causativ elemmel való, vagyis -itta-íéle
lapp denominativ igéket. Mindenek előtt ilyenek az azzá-tevési
igék (== magy. -íí-félék), melyek melléknevekből készülnek: kukkete-, lpF. gukkode- hosszabbítani (-kke hosszú) ; lp. puozpte- meztele
níteni (-50S, -$ok nudus); ucete-, lpF. uccede- kevesbíteni (ucej;
dnete-, lpF. ánede- augere (adna multus) stb., v. ö. kallete-, lpF.
gallete- saturare ( = f. kyllitta-) / passote-, lpF. basote- szentelni ( =
f. pyhittá-). Továbbá olyanok, melyek a „valamivel ellátás" értel
mében használtatnak (v. ö. finn rasvoitta- zsírozni, sonnitta- trá
gyázni, kynittá- tollazni stb.): puoitote- hizlalni, lpF. buoidode(puoite kövérség), panete- aculeis instruere (panej ; lpF. daggodesározni (daggo) ; lp. nodete-, nodote- megterhelni (node teher) ; v. ö.
lpF. garvote- ruházni, varjote- fölfegyverezni, lp. hárvete-, lpF. harvate- ornare (harv ornamentum). — Ezek ellenében megint az i
vocalis által nyújtanak hangalaki kritériumot némely -ite, lpF. -ide
(•ede) végűek* kostite- rancido sapore esse, lpF. gostide- (koste, goaste
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rancidus); úalgete-, éalgite-, lpF. nalgide- grato esse sapore (-ge
dulcis); lp. pakcite- fájni, dolere (pakces dolens) ; úuoskite- crudo
esse sapore (sha crudus) ; sagnite-} lpF. sagne.de- prurire (sanas scabies, petigo); cacite- aquoso esse gustu (cace aqua; ellenben : cace-,
cacete aqua eluere); lpF. surgide- ágzani, lp. suorgete- (suorge ág).
Látjuk, hogy ezen -ite} -ide csakugyan mellékalakja a különben
használatosabb -ete, -ede-nek; a néha különösebb jelentésre nézve,
v. ö. finn itta-kéjyzé&ü. ilyeneket: punoitta- rubidum apparere, kovittadurum se praebere, vihoitta- virere, laete crescere (viho viror
segetis).
A finn -sía-nak megfelelőleg a lappban is van -ste, mint denominativ igeképzö, megelőző a, o, e alapnévszói végvocalissal, úgy
hogy -aste, oste, este igevégek lépnek föl: lp. kvelaste- pisces abundantius capere; lp. lpF. suovaste- fumigare (suova füst); lpF. suop
palásté- seperni (-al seprű); pastaste- forcipe arripere (pást, -a forceps) ; úddaste- szükségelni (nddaj, lemaste- victu tenui uti (lema
leves); lpF. fatmaste-, lp. fatmeste- ölelni (-me) ; lpF. gaföaste- kör
mölni (gaffia);
lpF. ríuolaste- nyilazni, nyíllal lőni
(nuola);
vuojgnaste- lélegzeni (-gna spiritus); —• lp. lapposte- mohot szedni
(lappo) ; lp. oddoste- újítani (od, oddoj: lp. lpF. nannoste- erősíteni
(nanna, nannok) ; •—lp. cekkeste- incisionem facere (cekke, -kka) ;
lp. cdlgeste- földeríteni, magyarázni (cdlg), sobbeste- baculo incedere
(sobbe). •— Hogy st a lappban sem igazi denominativ képző, hanem
csak mellékjellemet köt egy már alakúit igéhez, azt mindjárt a
finn kalasta-val egyező kvelaste- példa mutathatja, meg az hogy
fatmeste-, fatmaste- mellett van még a lappangó (-te, de = f. -ta) de
nominativ .képzéssel való fatme- ige is (I. fent 19. 1.), s e szerint, a
képzés alakulását tekintve, fatmeste, fatmaste-t megelőző egy tel
jesebb fatmeteste, fatmadeste- alakot kell fölvennünk. Hasonlóké
pen megelőző *- képzést, mely a lappban -e, o- igevégeket hoz elé,
vagyis a finn -ista, -oista-n&k megfelelő denominativ igevéget fölis
merhetünk ezekben; oddeste- (f. nudista-), cdlgeste-, nannoste-, ki
vált miután sí lpF.-ban még meg is vannak ezen i- képzésű első
denominativumok: cilgi-, nanni-. Minthogy ragozásban és tovább
képzésben az e igevég nagyrészt a-vá lesz, meglehet hogy -aste vé
gűek is megfelelnek finn ísta-féléknek, p. o. gaföaste-, a finn kynsi-^
kynsiste-le- ellenében (ettől: kynte, kynsi = gaffia). — Még meg
kell jegyeznünk, hogy a -ste képzés a lappban különösen frequen-
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tativ továbbképzéssel (stallé) „aliquem agere v. simulare^-féle igé
ket alkot: lp. saigastalle- fösvénykedni (saige), stuorastalle- kevély
kedni (mintegy: nagyolkodni: stuora nagy), tnanastalle- timidum
esse (mana infans); lpF. olmaistalle- emberkedni, noaidastalle- varázsolkodni (noaide varázsló); lp. laikastalle- lustálkodni (laike).

Mielőtt most az ugor nyelvek keleti csapatjához fordulnánk,
még ki kell emelni, hogy a finnben, mint egyéb eredeti igék, úgy az
egyszerű denominativ igék is felette gyakran -ele-íéle frequentativ
továbbképzéssel használtatnak, habár a nélkül is, hogy ez által sajátképi denominativ képzés látszata keletkeznék, a milyent az -itse,
lapp -se- képzővel alakuló denom. igék csakugyan élénkbe állíta
nak. A -ta, -td, -aa, -ad -00, -uu végű igék mellett álló frequentativ
alakok így: -tele, -aele, -dele, -oele, -uele (-aile, -aile, -aile, -uüej-n
végződnek, p. o. sairastele- (sairasta-: sátras), harrasfele- (sta-:
harras), hyvdile- (hyvdd-: hyvd), harjaele- v. harjaile-(harjaa-:
hwja), vihaele- v. vihaile- (vihaa-: viha), kokoele- v. kokoüe' (kokoo-:
kohó), aaltoele- v. aaltoile- (aaltoo-:aalto), loruele- v. loruile- (loruu-,
lorua-: loru) stb. Néha az ilyen frequentativ alak használtabb mint
az egyszerű denominativ ige, s ekkor csakugyan némileg az a lát
szat áll elé, hogy az egész -ele, -ile-féle ige, az alapnévszóhoz képest
tiszta denominativ képzés, így p. o, silmaile-, syleile-, hyvdilt- majd
nem kizárólagosan használtatnak az egyszerű képzésű sVmdd-,
syled-, hyvdd- helyett. Az -ele frequentativ képző tehát oly factor,
melyet ha még nem épen a finnben, de meglehet egyéb ugor nyel
vek denominativ igeképzéaéaek fejtegeiésében mint módosító mel
lékképzőt tekintetbe kell vennünk.

A m o r d v i n n y e l v hangrendszerében vocalisközi finn
í-nek, úgy mint a lappban is, megint t, illetőleg d felel meg. így a
finn parti tivusi -ta, td a mordvinban is -da (do, de), s ilyen alakját
várhatjuk a -ta, -td finn denominativ igeképzőnek is a mordvinban.
És csakugyan megvan a mordvinban -d, vagy végvocalissal kiegé
szítve -d'i, -de (erza-mordvin [mdE.] -do, -de) mint valamit-tevő igé
ket alkotó denominativ képző, mely e szerint tökéletesen a finn
-ta, ta-vel egyező, p. o. s'ormad'i-, mdE. sormado- hímezni, írni:
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(áorma hímzés, czifraság); mdE. nezede- támasztani (ne%e támasz),
md. mdE. tárdede- nyűgözni (tárdá, tdrde nyűg ; mdE. lázde- hoz
zátoldani (laze toldalék ;.=: f. Hsad-, ettől: Hsa) ; md. mdE. lemdenevezni (lem, lemé név); kstirde-, mdE. scerde- fonni (kistir, scere
orsó; v. ö. finn kehraü-); md. in$ede-} mdE. ingzede- gyalulni (ingz
gyalu); samMrd'i-, mdE. camordo- sántítani (sam'ir, camor sánta).
Kemény consonanssal érintkezve van d helyett t ebben : ovsta- föl
kantározni (öves, ovs kantár).
Ilyen mordvin igék mint mora- dalolni (mor, mdE. moro dal);
vajma-y mdE. ojma- lélegzeni (vajmd, ojme lélek, lélegzet), per?a-,
mdE. pUa- bekeríteni {perd, pvfe kert), sulma- csomóba kötni
(sulma, mdE. sulmo csomó) sed'a- hidalni (sed', sede híd); mdE.
kockára- lábával megrúgni (-ra sark); mdE. koza- köhögni (koz kö
högés) ; halma- temetni (kalma, mdE. kalmo sír), kariksa- fölfűzni
(kciriks gyöngy füzér) ; mára- rakni (mar rakás, csoport); soka- szán
tani (soka eke); karksa- övezni (karks öv) — jelentésüknél fogva
nyilván denominativ igék, még pedig áll a képzés abban, hogy az
alapszó (néha el is tűnt) rövid végvocalisa helyébe a lép, mely a
ragozási alakokban többnyire megmarad (p.o. praet. 3. -as). Ezen
a, ha nincs is megnyújtva, mégis a moksa-mordvin rövid szóvégi
a,á' = erza-mordvin o, e-hez képest hosszú vocalissal ér föl, s eleve is
gyanítható, hogy az két külön vocalis összeolvadásából ered. Milyen
természetű lehet ezen -a, láttatja azonban egyszeriben némely egyéb
-a végű mordvin ige, melynek a finnben -aa, -oo == eredeti -ada,
-oáa-féle felel meg: sala- (praet. salas) lopni = f. salaa- titkolni,
(lp. suolade-) • md. koma- lehajolni = f. kumoa- (kumoo-) dőlni;
vaja- sülyedni = f. vajoa- (vajoo-); mdE. vasta- találkozni (karso
vasta-r eleibe menni) = f. vastaa-. E szerint a mordvin -a végű de
nominativ igék egészen olyanok mint a finn -aa végűek, azaz tu
lajdonképen -o]ff, képzővel valók, melynek consonansa két vocalis
közül kiszorult. Az egyszerű t (d)-mls, ily eltűnése nem oly rendes
és szabályos ugyan a mordvinban mint a finnben, de nem is pél
dátlan, így a md. jaksáma, mdE. jdksamo „hideg" szónak á} a-ja
az egész finn -eta melléknévi szóvég helyén áll (vagyis jaksáma e
h. jaksada-ma, v. ö. cer. jüHtö = jaksada; lásd Nyelvt. Közi. VI.
400). A fentebbi kockára- igéhez, melynek alapszava is már arány
lag hosszú a-n végződik, csatiakozhatik még: kuja- kövéredni
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(mint denom. ige „kövér[ség]et tenni, vagy teremni"), ola- halvá
nyodni (kéj® kövér, ola halvány).
Képzotelen mordvin denominativ ige van azonban olyan is,
melyben az alapnévszó végvocalisa meg sincs nyújtva, p. o. md.
ta,ste-} tasti- jegyezni (tasta jegy), mdE. peel'e- vésni, metszeni (mdE.
peeT} md. pejelTzés). Ezekben is lappangó d képzőt gyanítunk, akár
megelőző hosszabb a-ból rövidült itt az ige végvocalisa, a mi a
mordvin nyelvnek vocalisgyengítésre és kiszorításra való hajlan
dósága mellett elég valószínű (v. ö. mdE. koza- ellenében md. koz'i"
köhögni, és mdE. copoda- sötétedni = md. sopid'i-, ettől: copodo,
$obda sötét), akár úgy mint mdE. vctco-ban e h. vacodo éhes (md.
vaca,vacida) a melléknévi -do végszótag, a fentebbi igékben is egye
nesen a -d (d'i, do, de) képző kopott el (v. ö. a fent idézett tardedemellett szintén tdrde- is mint ige). E szerint ezen azonoshangú, igék
és névszók közül is; mdE. hálgodo- keményedni és kalgodo kemény ?
md. nahsadi-, mdE. naksado- rothadni és nahsada, mdE. naksado
rothadt; md. náctii-, mdE. nacko- ázni (nacka; -ko nedves) — az
igét csak a megfelelő névszóból származottnak tekintjük.
Az imént tett észrevétünk, miszerint a mordvinban rövid (% e,
mdE. o, e) végvocalissal való igék is váltják föl az a-végü denominativumokat, egyszersmind egy másik mordvin denominativ ige
osztály képzésmódját segíti megfejteni. Vannak ugyanis -Igad(végvocalissal -Igad'i, mdE. -Igado) v. -Igéd- féle igék, melyek több
nyire melléknevektől képeztetnek, s valamilyenné levest fejeznek
ki (magy. -ül, -odik- félék). Szintilyenek vannak csupán csak -gad
(-kad) képzővel- is. Példák: a ) eckalgad- vastagodni (ecka), mdE.
ackelgad- (acke vastag) ; mdE. od'ügad ujúlni (od új); orfyalgad- éle
sedni (or%a éles,) Mrhkalgad- mélyedni (kirhka), htijalgad- kövéredni (kuja) ; md. mdE. kuvalgad- hosszabbodni, továbbfolyni (kuvaka hosszú) ;*md. sohdalgad-, mdE. copudalgad-, copolgad- sötétedni
(sobda, copodo sötét) ; hwalgad-, mdE. covilgad vékonyodni (suva,
cova) ; tajhalgad- keskenyedni (tcijnci); md. t'oMalgad-, mdE. sozdilgad- könnyebbülni (-%da): md. mdE. t'uzalgad- sárgulni {tuza,
íuia) ; mdE. tustolgad- sürüdni, sürülni (tusto) ; md. mdE. btalgadnehezedni (sta-ka nehéz) ; mdE. viskalgad- kisebbedni (vHkine ki
csiny, diminutivuma ennek: * viske); mdE. ormálffad- betegedni
(orma betegség). — b ) mdE. azargad- dühös lenni (azar) ; at'askadsietni (afaza gyors); erdaskad-} mdE. rudaskad- sárosodni (erdas, ru-
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das sár) ; ozalgad- rosszabbúlni (ozal) • kal'iskad- kopaszodni (kaVű) ;
mdE. kelejgad-, kelevgad- szélesedni (kelej, kelev) ; kickirgad- görbedni
(-ir)'j jakntergad- vörösödni (jakster) • md. sok'irgad, mdE. sokorgadvakúlni (sok'ir, sókor vakj ; p'dlaskad- megdühödni (falas dühös) ;
mdE. vaúskad- tisztulni (vaíiks) ; valas'kaá- síkossá lenni (valaz'd
síkos), mdE. rav%kad- feketedni (ravzo feketej, kozagad- gazdagodni
(koza.J Ezen a) alatti igékben az -Igád képző előtt van többnyire
olyan a, mely egyszersmind az alapnévszó végvocalisa; vagy más
vocalis, mely szintén már az alapnévszó végén tűnik föl (o, e); de
néhány igében van az -Igád képző előtt a, alapnévszóbeli o, e mel
lett is : visk&lgad, copudsílgad-. Noha tehát ezen igéknek képzörésze -Igád előtt alig jelen meg egyéb igeképzésnek nyoma, mégis
kell ilyent, még pedig denominativ-képzést lappangónak tekinteni,
miután az -Igád voltaképen nem is viselhet denominativ képzőfunctiót, hanem csak m e g l e v ő i g é t képez tovább, a mint kitet
szik ezen igen világos példából: vizd'elgad- elszégyeüeni magát,
ettől vizd'e- szégyelleni, szégyenkedni. Áll pedig az egész -Igád a
-le frequentativ (=== finn -ele) és -gad inchoativ képzőből, mely
egyébként is még eléfordúl a mordvinban (p. o. mdE. avargad- el
kezdeni sírni: avarde- -sírni; md. sergad- elkiáltani magát: sere- ki
áltani ; mdE. covorgad- összekeveredni: covora- keverni; mdE. puvurgad- fordulni: puvura-, púra- tekeregni, örvényezni; md. salgadveszekedésbe eredni: s'alt- veszekedni; md. mdE. t'urgad- vereke
désbe eredni: íur'i- verekedni). Megvan ezenfelül az inchoativ -gad
nélkül, csak frequentativ -Z-vel készült denominativ igeképzés a
fentebbi -Igad-téle mellett némely -Ima, mdE, -Imo végű nomen
verbaleban, mely nomen abstractum gyanánt szolgál: k'irhkalma
mélység (tkp. mélyedés, v. ö. k'irhkalgad-), kuvalma, -Imo hosszúság
(így is kuvalgadmó), tajnalma keskenység; stalma} mdE. stalmo (és
stalgadmó) nehézség. Ebből az -Igad-nak összetett volta és igazi
értéke eléggé kiviláglik; a gad-nak. külön értéke ezenfelül még az
által is lép elé, hogy l-en kivül más igeképző is találtatik előtte,
p. o. s, s ebben capaskad, capaskad- savanyodni: cápa- savanyúnak
lenni. Az első képzésű denominativ igét, melyet -Igád előtt föl kell
vennünk, azonban meg is van még önállólag p. o. a kujalgad- ige
mellett, t. i. kaja- kövéredni, hízni (ettől htja); s ezen első képzésű
igéken, melyek jelentésükre nézve körülbelül a magy. zöldelleni,
kékelleni- félékkel egyeznek, az -Igád és különösen -gad általjob-
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ban kiemeltetik az azzá-válás -féle raellékjelentés, miszerint a kép
zésnek egyes fokozatait úgy értelmezhetjük, hogy p. o. kuja- tkp.
„kövér lenni (fett sein), kujal- u. a. (folyvást), kujalgad- kövérleni
kezdeni, kövérségnek indulni = kövéredni". így ormalgad- „meg
betegedni" mellett az orma-, ormai- igék, ha megvolnának, bizo
nyosan „aegrotare" jelentéssel volnának. V. ö. az -alma féle abstract neveket : stalma „nehézség" tkp. „das schwer-sein", míg
- stalgad- szorosan „schwer zu sein anfangen" = „schwer werden".
—• A mondottak után, melyekből a -gad képzőnek valódi értéke az
-Igád féle másodrendű denominativumokban eléggé kitűnik, már
önként az is világos, hogy milyen természetűek a fentebb b ) alatt
felhozott csak gad-YsX készülő denominativumok. Ezek ugyanis az
-Igád- képzéstől csak abban térnek el, hogy a közvetítő frequentativ
l elmaradt, s az inchoativ -gad egyenesen a lappangó képzésű tu
lajdonképi denominatív igéhez járult, mely most ugyan egyszers
mind az .alapnévszóval egyező. E szerint p. o. sokirgad e h. való:
sokíra-gad, melyből utóvégre az -a épen úgy szorult ki, mint p. o.
puvurgad- ban, ettől: puvura-, vagy számos -se féle frequentativ
igékben, melyek az alapige a végét elvesztik, p. o. jakse- (e h. jakase-) ettől: jaka- járni.
Egy másik mordvin denominativ képző -ja, főleg oly igék
képzésére szolgál, melyekben a „valamit tenni" jelentés különö
sen úgy értelmeződik, hogy „valamit teremni, szülni, magából eléhozni, magára fölvenni" (vagyis magy. borjaz-, bimbóz, csíráz- féle
igék). Példák : alja-, alija- tojni, ova parere (al tojás); md. vazja-,
mdE. vazija- borjadzani (vaz borjú), vasija- csikót elleni (vasa,
mdE. vasé csikó); mdE. verisija- bárányozni (veris); mdE. levksijamegfiadzani ilevks kölyök, madárfi), mdE. purcija- malaczozni
(purc); lopaja- levelezni (lopa lomb levél): pekija- terhesedni (jpeka
has); sinija-, mdE. cineja- büzölni (Und, ciné bűz); verj a-, mdE.
verija- vérzeni (ver) ; kaíja-, mdE. kdzija- haragudni (kaz harag) ;
md. ervcija- nősülni (erva nő,feleség); sovja-, mdE. covija- habzani,
(sov, cov hab, spuma); drdasja-, ardasia- sárosodni (-as sár) ; sdmenja-,
md. cemenija- rozsdásodni (-en rozsda); mdE. kulcunija- penészedni
(-un penész) ; sumija- eladósodni (suma, sum adósság) ; salja- sóasá
lenni (sal só) ; mdE. sodija- kormosodni (sod korom) ; mdE. nolgijataknyosodni (nolgo takony), mdE. ojmr'fa- föléledni (ojme lélegzet),
vardja- lyukadni (vara lyuk). Könnyen meglátszik, hogy mind ezen
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igék, noha "itt-ott a fordítást melléknév segítségével kellett eszkö
zölni, valóban valamit-tevő denominativ igék, mert ha p. o. aljaa. m. „tojást tenni", akkor az ugyané képzővel készült sodija- is
szorosan fordítva „kormot-tenni" azaz: „kormot teremni, eléhozni, k. kapni" = y kormosodni". Meglátszik továbbá első tekin
tetre (különösen a fiadzásra vonatkozó igéket tekintve), hogy a
mordvin -ja képző ugyancsak a finn és lapp -i képzővel egyező
és azonos, a melynek fentebb már gyanított s részint a lappban fen
is levő teljesebb alakját (-ja, ja, lp. -jé) tisztán állítja elénk. Meg
felel e szerint egy finn -itse (lapp -'sej-féle denom. igének a mord
vinban egy ilyen -ja képzőjü igéhez tartozó frequentativum a finn
-íse-vel egyező frequentativ képzővel, a milyen p. o. káz „harag"
mellett: kazjese-, ettől ka&ja-. Hasonlóképen -itta-íéle finn denomi
nativ igének megfelel mordvin ja- igének causativuma f-ftt = f.
-tta képzővelj, a milyen p. o. erdasjaft'i- (sárosít, megsároz) e mellett
erdas sár, de közvetlenül ettől: erdasja-. Ilyen causativumok(-jaftz,
-javto) néha az illető -ja-ige nélkül fordulnak elé, s ilyenkor szint
úgy mit a finn -itta-íélék első képzésű denominativumoknak tűn
hetnek föl, p. o. vajjaftz-, mdE. ojjavto- megkenni {vaj, oj vaj, zsír),
mdE. -pilijavto- fülön csapni (püe fül); mdE. stajavto- viaszolni (sta
viaszj, mazijafti- szépíteni (mazi szép).
A mordvin -ja} eddigelé azon denominativ képzőnek, mely a
finnben mint i lép föl, található legteljesebb alakja. De úgy lát
szik, hogy még ennél is az eredetihez közelebb áll egy -ga alak,
mely ezen mdE. igéből fejlik ti: algando- tojni, ova parere =
alja-, alija- (al tojás). Az nd ugyanis igen szokott mordvin frequen
tativ képző, s így csakugyan maradt alga- = alja-. A -^a-nak e
fölfogásában megerősít még az is, hogyha mellett eléfordúl egyértéküleg -ksto is, mely megint a finn -kta (i-std) denom. képzővel
egyezőnek mutatkozik, s ennél fogva' &-jával a finn -i, md.'-ja-nsik
felel meg, melynek e szerint is előbb -ga-nak kellett lennie (-ksto
ebből: -g-sto, -ga-sto =• -ja-sio, f. -i-sta) ; példa: mdE. uroaksto- nőt
venni (md. ervaja-; ettől: urva, ervei nő, feleség); md. kírgakst'i-,
kurgaksti- fel böfögni (kurga száj, k'irga nyak). 9)
9

) Ezenkívül -sta (sto, -sté) igen ritkán mutatkozik, mint denominativ igeképzö', p. o. mdE, anoksta- készíteni (anok kész) ; mdE. viedste- igazítani, egyene
síteni (viede egyenes, igaz); md. paksla-, mdE. joeksta- erősíteni, bezárni (pak, pek
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Denominativ képző gyanánt föltűnik még -nd (-nde, -ndo)
ezen mordvin igékben : kirinde- összegömbölyödni (kÍ7'd, mdE. kire
gombolyag), mdE. cumondo- vádolni (cumo bűnös, bűnösség). Vol
taképen itt lappangó denominativ képzés van, nd frequentativ elem
mel, melyet az imént magyarázott mdE. algando- igében is találtunk.
— Ugyanily functióban találjuk a -le frequentativ képzőt, ezekben:
asele-, jasele-, mdE. eksele- fürödni (ásd, mdE. ekse hűvös), mdE. nolazle- sikamlani, csúszkálni (nolaza síkos). Hasonlíthatók a fent (25.1.)
kiemelt finn -aile, -eile végű frequentált denominativumok.
A c s e r e m i s z b e n szintén találunk még, bár kevesebb
számmal, valamit-tevő denominativ igéket, melyek -d} illetőleg az
alapnévszó véghangzója szerint, -t képzővel készülnek; végvocalissal kiegészítve a képző -de, -do, -do} a megelőző vocalisok szerint
(Hegyi-cser. dialectusban súlytalan a is fordul elé == Erdei-cser.
6); kevés kivétellel ezen igék az -em- féle praesens-ragozást köve
tik, melyhez a legtöbb átható ige tartozik. Példák: lümd- (lümde-)
nevezni (lüm név) ; sinz'ald- sózni (sin%al só) ; pörömd- szegélyezni
(pörem szegély) ; turnust- (tumusto-) foltozni (turnus folt) ; poldostbegombolni (poldos gomb) ; komdost- befedni (komdos fedél); jukthangoztatni, hívni, olvasni (juh hang); sied- [praes. am] ezüstözni
(sí, síd ezüst) ; sörtúed- [am] aranyozni] (sörtúe); lümed- [am] eny
vezni (lümö)\ további frequentativ képzővel: kurmustal- markolni
(kurmus marok). Hogy ezen denominativ -d képző egyazon a finn
-ta, -td (-da} &a-\ 'a, a) képzővel, melyet már három ugor főnyelvben
megtaláltunk, megbizonyosodik maga a cseremisz nyelv hangviszo
nyainál fogva is. Á cseremisz ngyanis egyéb ilyen vocalisközi egy
szerű finn í-nek, a milyen a -ta képzőbeli, még elég esetben szin
tén d-t állit ellenébe, p. o. volgodo világos — f. valkea (e. h. valketa),
raíkeda erős = f. rohkea (e. h. rohketa) 1()), v. ö. cer. kudo ház = f.
koto, cer. ket} kid = f. kate kéz; vüt, vüd- = vete víz; meg a 2.
egyesi személyragot, cser. -d == f. -si} e h. ti.
erősen). Meglehet hogy ezekben lappangó -űt-képzés előzte meg az -sí -t, de az is
hogy -sí e helyett van -kst ( = f. -ista), kivált ott, hol az alapnévszó is k-n végződik.
10
) Egyéb ilyen végű cseremisz melléknevek: catkada kemény, erős ;
cücküdö sűrű, gyakor ; tÖgede apró, nugudo sűrű ; pengédé erős ; peskede fösvény
viskede híg, pelkedá sötét, loskudo gyenge ; kanda kék, kumda széles, jükstö hideg,
toíto régi.
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Ámde aránylag még gyakoribb eset a cseremiszben az, bogy
egyszerű vocalisközi t (ugor d), különösen a szóvég felé, egészen
elenyészett, a mint ez már a finnben is nagy terjedelemben történik.
A finn vete (vedé), md. ved ellenében áll ugyan vüd, de mete, md. med
méz-nek a cer. mü felel meg j cer. kuem szövök ;=5 f. kudon, uo új
== f. uute, md. o á ; legnevezetesebb pedig ilyen t (d)- elenyészés
eléfordúl a cer. -ás infinitivus-végben, melynek a-jában az igető
végvocalisa s egy -ta, ta- féle nomen verbale-nak képzője rejlik
(p. o. kondás — f. kantaaksi, e h. kanta-ta-ksi, kantadaksi), meg a
hasonló keletkezésű cer. -en gerundiumvégben. (íonden — f. kantatn, e h. kantádén), v. ö. Nyelvt. Közi. IV, 85. 90. A cseremisz nyelv
nek ezen hangtörténeti viszonyánál fogva oly cser. igéknek is
melyek jelentésüknél fogva denominativumok," de meglátszó képző
nélkül vannak, lappangó -d képzőt lehet tulajdonítanunk. Ilyenek
p. o. mur- (muro-, praes. murem) énekelni .• mur, mor ének (v. ö. mord.
mora-: mor); síidür- fonni: südür orsó (v. ö. md. kstirde-, f. kehrcia-,
e h. kehreidd-: kstir;kehra); sokt- (pr. -am) szitálni: sokte szita; enger(pr. -em) horgászni: enger horog; sope- savanyodni: íopo savanyú
(v. ö. md. cápa-); pec- [em] bekeríteni: pece kerítés ; lum- [am] ha
vazni (lumes hó esik): lum hó]jur- [am] eső esik (jures)ijiir eső;
sor- [am] szarni: sor szar; kui- [am] hugyozni: kuz (k, vüt) húgy :
üps- [em] szaglani: üps szag: püz-, pass. pu&ald- izzadni: piiz (p. vüt
izzadság).
Eléfordúl cseremisz denominativumokban mint meglátszó képző
l is, melyet első tekintetre a d képző módosulatának lehetne venni,
ha ez ellen nem szólna a cser. nyelvnek a d— l- féle hangváltozás
tól eléggé határozott idegenkedése 11 ). Ezért ezen cser l- ben nem
az igazi denominativ képzőt, hanem a valamennyi ugor nyelvekben
szintén uralkodó frequentativ Z-et látjuk, mely mellett (előtt) az ere
deti denom. képző úgy lappang, mint a finn -aile stb. végű frequentált denominativ igék végében (Tent 25. 1.). Ilyen cser. denominati
vumok: lupsal- [am] ostorozni: lups ostor; tünal- [am] kezdeni: tűn
lx

) A d—l hangváltozás kedvelése az ugor nyelvek közt, mint alább is
fogjuk látni, különösen a zürjén-votjákot, de még inkább az osztják-vogul cso
portot jellemzi. Egyelőre csak egy-két példáját hozzuk föl: finn icute, mord. od
új = zürj. v'iY; f. sydame- szív (cer. éiím) = zürj söfó'm, votj. éulem ; f. mele- méz
= zürj. ma és mai'a ebben : mal'a-z'i, mal'a-mus méh ; md. cer. kudo ház — vog.
kvol; cer. kod-, lapp kvode- hagyni = vog. kul-, stb.
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alap, kezdet; umal-, cserH. amal- [em] aludni: omo, om álom ; cserH.
utal- övezni: üstö, H. ista öv; tazal- [em] kövéredni: taza ; jükstül[am] fürödni (tkp, hütözni): jüksíö hideg; podal- szegezni: poda
szegj puzarl- gyalul: pi/zar gyalu; cserH. kirtnil- meglánczolni:
kirtiíe, kiríni vas. i a ) E mellett azonban nem szabad felejteni, hogy
a cseremiszbe idegen nyelvből is kerültek l- képzésű igék, t. i. tö
rök -la, -le képzőjü csuvas igék, melyek alapszóstúl már mint
kész igetők vétettek át. Nem épen képtelen állítani, hogy ilyenek
ről az l képző egyik másik cseremisz alapszóra is ráragadt (p. o.
pusíarl-, kirtnil-)} ha tekintetbe veszszük, mennyire elegyedett össze
a cseremisz nyelv török és csuvassággal, oly annyira hogy nem
csak számos egyszerű török ige ment át a cseremiszbe, hanem tö*
rök képző is, mint -luk, -sir, -dar találtak eredeti cseremisz szókon
alkalmazást. Lásd erről NyK. III, 421—423. Biztosan cseremisz
igék azonban mindenesetre azon l képzőjüek, melyeknek praesense
-am, minthogy egyéb átvett török igék mind az -em-ragozáshoz
csatlakoznak.
Néhány cseremisz denominativ igén a valamivé válást -^kép
zővel látjuk kifejezve: susurg- [em] megbetegedni, megsérülni: susur
beteg, megsérült; kagerg- görbedni: kager; pügürg- meghajlani:
ptígür görbehátú; cumurg- halmozódni, gyűlni: cumicr mind együtt,
egész. Ez igéknek inchoativ jelleme, úgy látszik, a g- ben gyöke
redzik, mely mellett denominativ igeképző lappanghat; kétség nél
kül ezen y-féle igeképzés egyező a mordvin gad- félével (p. o.
kickírgad- görbedni: kick'ir, 1. fent 29.1.), olyképen hogy a cser. alakot
g-} p. o. 1. praes. -gem egy hajdani * -gedem- bői rővidültnek kell
tekinteni (v. ö. cer. vem e helyett: *vedem = f. utime, vog. valem).
A cser. g-íé\e denominatívumok ezen fölfogása, illetőleg mordvin
gad- félékkel való egyeztetése, még bizonyosabbá válik az által,
hogy ezen -^-képzés még ugyanazon összeköttetésben is szerepel
mint a mordv. -gad, t. i. frequentativ l-vel -lg- alakban = mordv.
-Igád, a mi által szemmel láthatóvá lesz, hogy a g-nek igazi értéke
nem a denominativ functio. Ilyen eset p. o. sücalg- kormos színt
kapni (süc korom), v. ö. mord. sobdalgad-, mdE. copudalgad- sötéir

) A cser. jühstül- ezen fölül egyezik ezen mordvin igével; eksek-, jasele(fent. 31. 1.) és tazal- mellé állhat a mord. kojalgad-: koja, melynek -l képzőjét
szintén frequentativnak ismertük föl.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK X.
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tedni (Sobda, copudo sötét). — Midőn végre ilyen g- féle denorainativ igék mellett szintén -ge végű melléknevet találunk, p. o. joksargvörösödni, uzarg- zöldülni: joksarge vörös, uzarge zöld: — ez utób
bit nem lehet igazi alapszónak venni, melyből a g- féle ige képző
dött, hanem a melléknév maga is csak az igének származéka (rö
vidült participiuma, amelyben jellemző az e végvocalis == mord. 'i,
i part.). E viszonyt elénk deríti a joksarg- igével egyező mordv.
jakstergad- ige, ettől jakster vörös, melynek cer. joksar felel meg
(míg véleményünk szerint a teljes joksarge == md. jakstergadi
lenne). Ugyanez alapon találják magyarázatukat némely -alge
végű cer. melleknevek, melyek tkp. nem használt -lg- féle igék (v.ö.
sücalge = mord. -Igád) participiumai: osalge fehéres: oso fehér
(v. ö. mordv. aíolgad- fehéredni), semalge feketés: seme fekete. *3)
— A-g féle denominativumok causativumában maga ez a -g képző
is, megelőző consonans után, kiszorul: kagert- görbíteni (kagergthelyett: kagerg- görbedni), joksart- vörösíteni stb. Ezen causativ
alakokban tehát csak -t maradt meg a mord. -gaft ellenében (jakstergaft- = joksart.) Vocalis végű alapszó után megvan még a g
mint k, ebben: erekt-, cserH. irekt- tisztítani {ere, ire tiszta), melyben e
szerint kt nem csupán a teljes causativ-képző. 14)
A cser. -g (k)-vak. imént fölismert inchoativ értékét ( =
mord. -gad-) tartva szem előtt, egy sk-{é\e denom. képzésre, a milyen
sedesk-[em] haragudni (sede harag), egyszeriben megtaláljuk a
mordvinban az analógiát: capaskad-, capaskad savanyodni (capasavanúynak lenni), mely igének -s, s-kad képzője frequentativ és in
choativ értékű; hasonló combinatio gyakori a lappban, hol nem
13

) ¥yilván ilyen inchoativ-jellemü denominativumok még ezen igék is,
noha az illető alapszók már nem találhatók a cseremiszben : lazerg- nedvesedni,
sazerg- csorbásodni, kupturg- ránczosodni (Finn-ugor szóegy. 251. 82.), ponoskpunuík- penészesedni; továbbá : rümbalg- szürkülni (v. ö. rümbük szürkület) ;
amirg- piszkosodni, podorg- eltörni (frangi). Megjegyezhető', hogy -ge nélkül az
egyszerű alapszó is fordul elé mint melléknév, p. o. kozarge mellett kozar {kozar
tója hegyes bot, k. párna mutató ujj) ; cser. jaksar, e mellett r joksarge (jaksar
samak).
M
) Causativ igék, melyek -gr-féle denominativumot föltételeznek : kózarl-,
kasari- hegyezni: kozarge, kasarga, -ar hegyes; kustalt- könnyíteni: kustalga
könnyű ; s jóformán ezek is : Xavért- sárosítani (lavra sár), mundurt- fölgombolyítani (mundara gombolyag1).
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ritkán az inch. -goat ( = md. -gad) képzőt s előzi meg: p. o.
vagjolisgoatte- elkezdeni vándorolni, ettől vagjole- vándorolni. E sze •
rint gedesk-hen az s-k- szintén másodrendű képzők, lappangó denominativ alapképző mellett. Hasonló alakulásúnak látszik még:
hvesk- „hervadni" (alapszó hiányzik).
Elszigetelt denominativ képzést mutat föl a cseremiszben ezen
ige: muriz-[em] tojni: muno tojás. Az w'-nek jésítése könnyen
eszünkbe juttatja a finn muni- igét (piuna tojás), mely -i (-ja, jé)
denom. képzővel készült, s bátran a frequentative megbövült -itsevel is készülhetett volna: munitse-. Ez utóbbival láthatólag egyező
a cser. muúz- (muni-z'e), minthogy a z egyebütt is eléforduló cser
frequentativ képző (v. ö. onz- nézni, melyből az on- = mord. van,
nézni); s így megtaláltuk a finn -i (ja-, jé) -féle denominativ kép
zésnek biztos nyomát a cseremiszben is.
Ugyané képzés azonban rejlik még néhány -st- féle denominativumokban, megelőző e vei (-est), melyekkel egyező a finn -ista
szintén az 4 denominativ alapképzőn nyugvó képzés (1. fent 15. 1.).
Példák: songest- [am] habzani: song; sojest-, sajist- [am] hazudni, di
csekedni (sója, saja hazugság), omest-[am\ álmában beszéllni, cserH.
ásitozni: (omo álom); utest- növekedni (uto, itta fölös) ,• taust- [em]
hálálni (tau hálaj. Ha ugyanis-sí magához az alapszótőhöz járul
vala, mindenesetre omest, songest, ütést helyett omost, songost, utost
alakok keletkeztek volna cseremisz hangrendszer szerint; az e
tehát lappangó i (je) képzőre még eléggé határozottan rámutat* 5 ).

A z ű r j é n é s v o t j a k b a n , mely két nyelv egymáshoz
még oly közel áll s alakjaiban olyannyira egyező, hogy egy fő1S

) Valamikor ezen -st képzővel a cser. est-em „tenni, csinálni igét azono
sítottam (Ny. K. IV, 59.) s; evvel a finn -ista-t is magyaráztam. Nem tekintve ez
utóbbinak most fölismert másféle eredetét, még megjegyzendő, hogy az est- igé
nek alkalmazása, mely magában véve elég valószintt volna, mégis más alakot
idézne elé : összerántva van p. o. pasa-estese dolog-tevő, ezzé : pasaslese (nem
pasestese), a mi szerint legalább sojest- helyett sojast- kellene. Megjegyzendő to
vábbá, hogy -st denominativ functión kivül is fordul e l é : küest- sütni (kü-am
é r n i : v. ö. még Ny. K. IV, 53.); s végre hogy az est- igének nem ez az eredeti
alakja, v. ö. a cser. list- mellékalakot, és votj. léét- csinálni, építeni, mely =
zürj. lösed- berendezni, illeszteni; ez utóbbi pedig maga is denominativ, illetőleg
causativ alak, v. ö. lösid alkalmas, lótal- illeni.

3*
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nyelvnek vehető, miszerint jelen nyomozásunk is legczélszerübben
mind a kettőben egyszerre forog, — valamit-tevő igéknek leggya
koribb képzője -aZ, melynek a-jában az alapszó fölveendő végvocalisa benne foglaltatik: zürj. u%al-, votj. u%al- dolgozni (u%, uz do
log, munka);• c'inal-, votj. cinal- füstölni {cin, cin füst); gc&al sze
retni, kívánni, votj. szeretni {gaz öröm); zürj. gognal- gyalulni
(gog'in); isal- szaglani, büzleni (is) ; kizal- begombolni (kié gomb) ;
götral- megnősíteni (götir nő, feleség); siral- megszurkolni, kátrányózni (sir) ; solal- sózni {sol) ; z'irmal- orrát fúni (z'ir'imtakony) ;
peíal- piszkolni (péz) ; pomal- végezni (pom); vu%öral- árnyékolni
(vu%ör) ; lemal- enyvezni (lem) ; lögal- haragudni (lög harag); —•
v o t j . cor'igal- halászni (cor'ig hal); cupal- csókolni (cwp); keberalaggódni (keber gond); keneral- bekeríteni (kener kerítés); pulsalovezni (pul'is evezölapát) ; jpiral- megvendégelni (pir vendégség) ;
sifal- szarni (sit szar) ; sepal- kalászt hajtani; varai- szolgálni (var
szolga); sermetal- fékezni (sermet). Eeflexiv -é, (votj.) -ék képző
hozzájárulásával -as-, -aék- lép az al- helyébe (melynek Z-je még
egyebütt is kiszorul) : zir7naék- orrát fúni (v. ö. zürj. z'irmal-); sogaészomorkodni (sog bú, szomorúság); nöbaé- magát megterhelni (nöb
teher); sulmask- aggódni (éviem szív), tulkimask- fölháborodni
(tulföm hullám), Megjegyzendők még némely olyanok, melyekben
az alapszó melléknév: burai- hízelegni (es gut machen), buráé- ki
békülni {bur j ó ) ; gudral- zavarni (gud'ir zavaros); votj. %ozal- boszszantani, dorgálni (%oz bosszús); poíask- megzavarodni, nyugtalan
kodni (póz zavaros); soneral- egyenesíteni, igazolni (soner egyenes,
igaz). Hogy ilyen igék, mindamellett hogy tulaj donképen vala
mit-tevő denominativumok, azzá-levési igével is fordíthatók, láttuk
már más ugor nyelvekben is (a finnben és a mordvinban). Ilyen
van különösen néhány -al-íé\e a votjákban, melyek mellett az igazi
causativum (azaz : a valamit tétető ige) -af-val lép föl: cirsal- savanyodni (tkp. wVs-et, savanyút eléhozni): clrsat- savanyít; lapkalalacsonynak lenni (lapek) : lapkát- alacsonyít; sajkái- ébredni (sak,
e h. sajk éber): sajkát- ébreszteni. — Azt kérdve most, hogy mily
viszonyban áll ezen zürjén-votják -al denominativ képző az eddig
több ugor nyelvben kimutatott eredeti denominativ képzőkhez, első
tekintetre azt vélhetnők, hogy az -aZ-beli l egyazon az ugor-cü (finn
-da, -ta) képzővel, minthogy többször a zürjén-votjákban l kelet
kezett í?-böl (1. fent 32. L, 1L. jegyzet). Eztfölvéve azonban az -al-
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béli a-t tisztán csak az alapszónak megint elétünő végvocalisának
kellene tartani, a mi e két nyelv egyéb hangalaki viszonyaival öszsze nem fér. Mert zürj.-votják a nem az, a mi a finn rövid a, hanem
e minőségben megmaradván súlyosb hangzónak szerepét viszi,
mely sokszor kimutathatólag összevonásból keletkezett, míg név
szók elétünő végvocalisának egyebütt, consonansos rag előtt, a
könnyen elenyésző i, e mutatkozik. E szerint az Z-nek más eredeti
értéket kell tulajdonítanunk, a mely nem lehet más mint a frequentativ jelentés, mely tudvalevőleg szeret a denominatióhoz csat
lakozni, s valamennyi ugor nyelvekben, különösen a zürjén-votjákban is, -l által fejeztetik k i : (mun'i- menni: munVi-, muriil-). Az
eredeti denominativ képző akkor csak lappang az a-ban, vagy ha
talán a másik zürj.-votják frequentativ alak, t. i. -al (murii-: munal-)
itt szerepelne, egészen' eltűnt, kiszorult volna. így már csak azt
kérdhetjük, melyik ugor denominativ képző az, mely az -aZ-ban
lappanghat vagy előle, mint egészen frequentativ képző elől el
enyészhetett ? Az lehet pedig vagy a -d ( = finn -ta, -da\ vagy a
-g} -j ( ~ finn -i, mord. -jaf -ga) ugor denominativ képző; mind
egyiknek elttinhetését, legalább hangtani szempontból, egyaránt
meg kell engedni. Azonban mégis úgy véljük, hogy ; ha -g, -j lesz
vala a fentebbi -aZ-féle igékben az alapképző, nem egy esetben a
y-nek még némi nyoma volna a megelőző consonans jésítésében;
pedig az nincs még oly consonansokon sem, melyek jésítést elfo
gadni szeretnek (p. o. van gognal-, s nem gognal-) ; másrészt hogy
a -j csakugyan nem tűnt volna el egészen nyom nélkül, szemmel
látható még alább fölhozandó -jal-féle denom. igéken, melyekben
az a -j elég épségesen megmaradt. E szerint a -dl-képzőnek fölvétele
ajánlkozik sokkal valószínűbbnek, s ezt igazolja is egyéb esetek
hangtani analógiája: finn sulaa- {sul ad a-) a zürj énben lett siti-; f.
hito- szőni: z. Jet'i-} vagy ku''i- (lti-} hu-, végvosalissal kiegészítve);
f. sata száz: z. éo, v. su\ f. vete víz: z. va, votj. vu stb. A zürjénvotják e tekintetben a cseremiszhez csatlakozik (1. fent 32. 1.). Te
kintetbe jő tovább, hogy egyes -aZ-féle igének cZ-képzős alapigéjét
megtaláljuk más ugor nyelvben : lemal- enyvezni (*lemed-al-) : cser.
lümed- (lüm'ó, lem); solal- sózni: f. suolaa- (azaz: suolada-). E sze
rint a zürj én-votj ák -al-t, mint denominativ igék szó végét hajdani
td-al v. sd-rf- bői (« jelentsen határozatlan végvocalist) eléállottnak
kell tekinteni, (a milyennek egy megmaradt példája még a votj.
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vozdal- haragudni, ettől: vo% harag, v. ö. f. vihaa-, vihaele- e h.vihadele-, ettől mhd), vagyis a finn -ctele, -oele- (aile, -oile) stb. igevégek
kel azonosnak, p. o. solal- = f. suolaele-, mely a suolaa- egyszerű
t (i^-képzős denominativumnak frequentativuma (v. ö. fent 25.) 16 ).
A -á-féle denominativ-képzés, mely az épen most magyará
zott -dl- félének alapúi szolgál, azonban megvan még magában a
zürjén-votjákban is, részint, de ritkábban a -d megmaradásával,
p. o. zürj dojd'i- sebezni (doj seb, v.ö. f. haavaa-, haavada-: haavá),
m'iidi- vádolni (miz bün); burd- gyógyulni (bur j ó ) ; m'ifydi-támasz
tani (mt§ támasz); részint és gyakrabban lappangó -d-vel (a mint
siti- = f. sulaa-, *sulada-) ; zürj. 'izdi- nagyobbodni (ijfíid nagy);
kel'di- halványodni, hervadni (kel'id halovány); je^di- fehéredni
(jeZfid); pemd'i- sötétedni (pemzdj; coli- veszteg lenni, hallgatni
(col veszteg, csendes), fifi- tele lenni, votj. tölteni (ttr tele); votj.
ceré'i- fonni (cers orsófa) votj. cut'i- sántítani (out sánta) ; votj. kenesitanácskozni (keneÉ tanács); votj. kvaj'i- kövéredni (v. ö. mord. koja-,
ettől koja kövér); zürj. liizi- vastagodni (liiz); pot'i- satiari (pöt satiatus), m'i$i- támasztani (mi% támasz, v. ö. mv§di-), votj. sundi- fény
leni, sütni, refl. mndiék- melegedni (suriit, zürj. soriid meleg); votj.
tol'i- fúni, szelelni (tol szél). E példák közt különösen megjegyzen
dők azok, melyeknek alapszavok végén is már d volt, mely azután
az igében, megelőző vocalis kiszorításával, visszafelé tolódik: p. o.
pemd'i-, ebből: pem'id, e h. pemid'i-. Talán lehet ezen alakulásból
még megelőző pemididi-, pemidd'i- alakokra következtetni, melyek
ben a d consonsans-elem erősebb volta (dd) miatt történt az előtte
álló vocalis kiszorulása. — A votják az ilyen -id-íéle zürj. névszókat
( = f. -m, -eta-féle melléknevek) -it-en végezi, s e mellett külső vál
tozás nélkül, -it vagy kiegészítve -itt-végii denom. igéket mutat
föl, melyek causativ jellemmel bírnak, p. o. peúm'ift- sötétíteni (refl.
16

) Alkalmas hasonlításra ajánlkozik ez is : burai- jól bánni, hízelegni és
f. hyvüele- (hyvaci-, ettől hyv'á jó) ; votj. kímal- ledönteni és f. kumoele- (kumoo- ~
zürj. k'irríi- egyszerű ige, e t t ő l : kumo subversus); zürj. tal'al- taposni és f. tallaele(egysz. tállaa-, ettől: talla lamina; különösen kengán tolla „talp"). — A votják
aMéle igék, melyek causativumokúl az jófélék mellett állanak, mindenképen
csak ezen utóbbiakra támaszkodnak, úgy hogy p. o. cirsat- ebből lett : cirsalt-, új
causativ t hozzájárulásával, minthogy egyébként is, consonans rákövetkeztével,
az -aZ-beli l eltűnik, p. o.-ctm e h. -alím, -alm; -ah e li. -alié, -als, melyek -al igék
hez tartozó igenevek rendes szóvégei.
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penm'itisk sötétülni): peúrriit sötét 5 neb'iti- lágyítani (nebit), coskitegyengetni (-'it). Minthogy a votj. sunt'i- „melegít" causativum, a
sundi- „sütni, fényleni" ige ellenében, a fentebbiek í-jében, is a
causativ 4 képzőt bennfoglaltnak kell tekintenünk, úgy hogy p. o.
nebifi- ilyen megelőzőkből lett: nebítii, nebtdt-t'i, s ennek első (benható) denominativ igéje ez volt: neb'id'i-, a mi a zürjénben a fen
tebbiek szerint nebdí- alakban lépne föl.
Már fentebb (37. 1.) jegyeztük meg, hogy a zűrjén-votjákban
-al-on kivül van egy -jal-íéie denominativ-képzés is, még pedig oly
alapszó mellett is, melynek végén -j-nék vagy jésítésnek nincsen
nyoma, úgy hogy ezt nem az -al-nsik mellékalakjának, hanem -j
alapképzővel váló önálló képzésnek kell tekinteni. Példák: zürj.
riirjal- föltúrni (riir orr; adj. riira orras, nem: riirja); donjal- becsülni
(don becs, á r ; adj. dona); JwT/cjal- tojni, ova parere (koVk tojás);
votj. kotzrjal- kerülni, kerületet tenni (kodr, iness. kofifin körül);
dunjal- becsülni (dun) ; medjal- bérelni (med; adj. medo, nem: medjo;
zürj. medál-); mistöljal- csúfolni (mistiil csúfság, csúfbeszéd) ; nimjalnevezni (mm név, adj. nimo)] luljal- fúni, lélegzeni (lul lélek, adj.
lulo; zürj. lolal-); inUjal- helyezni (inti hely) és int'ijask- (refl;
-^-val)-helyet foglalni; v'imjaék- (refl.éti) gyökerezni (vízi gyökér) ;
z'injal- szagolni (z'in szag); vozjaék- (refl. éh) gyűlölni (voz harag) ;
küjk'ijask- búsulni (küjlá bú), k'isnojas'k- nősülni (k'isao nő. feleség),
nakasjask- kurválkodni (nakas kurva, kurafi), cocorjas'k- paráznál
kodni {cocoro parázna); hrosjal- keresztelni (kros kereszt). —• Maga
az alapszó már j-végü lévén, természetesen nem lehet biztosan
meghatározni, vájjon -aZ képzés, vagy -Jo/-féle van-e előttünk, mint
hogy ennek az utóbbinak -J-je az alapszó vég-j'-jévei akár össze
is olvadhatott, és a nélkül, csak -cd hozzájárulása által is már -jal
szóvég keletkezhetett; ilyenek: dasjal- készíteni (das kész), diéjalruházni, öltözni (dié ebben: dis-kut öltözet), ^ecjas- képmutatós
kodni (jónak tettetni magát: ^ec j ó ) ; vösjcd- áldozni, vöéjask-imád
kozni (vÖs áldozat, vös'-jitrt egyház; vojal- kenni (voj vaj, olaj); ké
tesek, de valószinüleg -jal-vsd valók olyanok, melyeknek i-n vég
ződik az alapszavuk: pokcijask- kicsinynyé lenni (pokci), zarnijalaranyozni (zárni) ; vakcial- rövidíteni (vakci); ez: vizjal- böjtölni
(viz böjt), alkalmasint aJ-képzésü, minthogy viz a zürjénben még
jés-végü: vi$. A -j«/-félékbez tartoznak melléknévi alapszóval va
lók is: votj. emjal- gyógyítani (alapszó em = oszt. jem j ó ) ; curitjal

40

BUDENZ JÓZSEF.

keményíteni (-'it) ; $0nnitíjal~8QÍét@ém (-it) ; punitjaék- ellenszegülni
(punit adversus) ; sek'itjal- nehezíteni (/it) ; nebitjál- lágyítani (nebit).%
Hogy ezen -jal-b&n a tulajdonképi denominativ képző -j (-fi),
frequen tative tovább-képezve, úgy a mint p. o. a zürj. perfi- „ki
tépni* igének frequentativuma perjal-1 kétségen kivül helyezi ezen
-j (j'i)-nek nint denominativ képzőnek magára való előfordulása;
ilyen, bár ritkább példa: zürj. pasfi- jegyezni (pas jegy), cirfi mor
zsolni, aprítani (cir morzsa, szikra) j ezeknek rendes frequentativ
alakjai ugyanis: padjai-, cirjal-. Hogy pedig ezen -j (-fi) zürj.-votják denominativ képzőalak a több ugor nyelvekben talált -j (-je,
-ja, -i) képzővel azonos, annyival kevésbbé szorul bizonyításra,
mert ennek a mordvinban még részint fennlevő g eredetibb alakja
is talál a különös zürjén-votják hangalakulási viszonyokban meg
erősítést, a melyek szerint ugyanis consonansra következőig több
ször kimutathatólag régibb ugor g (k)-ból keletkezett: p. ,o. osj'ié„ dicsekedni" reflexivama az oshi'- „dicsérni" igének (tehát oíkiéhelyett; a votjákban: usfal- és usjask-); perfi- kitépni == f. purkaa-.
Érdekes végre egyes esetben a zürj.-votják -jal-nafc, annak alapré
szét fi-t tekintve, a mordvin -ja, finn -i-vel találkozó alkalmazását
jegyezni meg: votj. k'isnojask- (e h. kWnojalWk-) nősülni, v. ö. mord.
ervaja- (kzsno, erva); nakasjask- v. ö. finn huori- (nakas, huora);
zürj. kotkjal- tojni: f. muni- (kol'k, muna). A zürj.-votják -jal mint
összetett denominativ képző utóvégre csak abban különbözik a
finn -itse-töl, hogy a közös alapképzőhöz (-j, -i) különböző alakú
frequentativ bővítés (itt -tse, ered. -kse h., ott -al) járult.
A zürjénben van mint denominativ képző néha -t is, mege
lőző kemény consonans nélkül: c'iikört- összegyűjteni (-'ér nyáj,gyü
lekezet) : somit- szólni, beszólni (sorni szó); vizűt- sebesen folyni
(vizil sebes), vwzUé- (vuz-ti-é) gyökerezni (vuz), vezört- érteni (vézör
ész), z'irt- ásóval ásni (zir)\ (nimii-s-) magát nevezni (nim). Te
kintve, hogy a zűrjén ily helyzetbeli eredeti egyszerű t-t okvetet
lenül lágyított volna, minthogy a lágyítast nem ritkán még eredeti
leg nem egyszerű t (= ered. tt)-re is alkalmazza l 7 ), nem lehet itt
a-1 képző egyazon a finn 4a denominativ képzővel, melynek ugor
« ) P. o. a causativ-képzó're, finn tt (cser. kt, mord. ft) : esköd- hitetni (eslcihinni) = f. uskotta-, votj. osktt-; písjed- szalasztaná, (p'isji- szaladni); ellenben
még pírt- bevezetni (p'ir- bemenni).
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alakját d-nek vettük föl, s mely, ha ugyancsak magára marad meg,
a zürjénben dí-nek lép föl (v. ö. fent dojd'i-, Méreti- stb). Az említett
í-nek tehát csak egy új képzőelemben találhatjuk magyarázatát,
az pedig alig lehet más, mint a cansativ -t, mely, mint a finn -itta
(1. fent 14.1.) mutatja, egyszerű valamit-tevő denominativ képzőhez
csatlakozhatik, a nélkül is, hogy a causativ jelentés- módositás na
gyon érezhető lenne. Ez annyival bizonyosabb, minthogy a zürjénben -íazzá- tevési, határozott causativ jellemű igét is képez mel
léknevekből : busest- porossá tenni (bnses)} koéi/i- szárítani {kos szá
raz) ; najtesl- sárosítani (najtes sáros); ide tartoznak némely d-vel
valók is, melyeknek cü-jére nézve a zűrjén nyelv lágyítási hajlamá
nak engedett, megelőző különböztető ö, e vocalissal, melynek ki
nem szorulása még némileg gyaníttatja a d-nek valaha erősebb,
(kettős ti) voltát; ide tartozók különösen azért is, mert jelentésök
részint causativ jellemű: $öléd- kisebbíteni (ftöl'a), s'ödöd- feketíteni
(éöd), donsed- drágítani (don ár, * dones áros, drága), tiröd- tölteni
(i'ir tele), mic'ed festeni (mic festék), nimöd- nevezni (nim név),
gazod- örvendeztetni (gaz öröm,) cögöd- hizlalni (cög zsír, kövér
ség) ; lapkőd- alacsonyítani (l'apk'íd alacsony, votj. rövidítve : lapek),
paéköd- szélesíteni (paék'id, * pask-), lösed- alkalmazni (Jösid, * löé
alkalmas), siled- simítani (silid, * sil' sima), kö$ed- hűteni (kö%id, *
kö^ hideg). Ha ezekben a d nem volna egyéb mint egyszerű
denominativ képző (== finn -td), a mm&d-, cogöd- alakok he
lyett nimd-, cögd- lesznek vala a zürjénben, úgy mint: dojd-, burd(lásd fent a 38. 1.) — A votjákban vannak szintén^ilyen 4 képzőjű igék, de minthogy e nyelvben a lágyítási hajlam koránt
sem oly erősnek mutatkozik, mint a zürj énben, nem lehet határo
zottan állítani, hogy egyik másik ilyen ige nem egyszerű denomi
nativ ige, kivált hol az alapszó kemény consonanson végződik (p. o.
aipt- vádolni: aip bűn). De itt megint a zürjénnek megfelelése,
és egyesekben a jelentés causativ jelleme arra mutat, hogy nagyobbára olyan képzés van előttünk, miiyen a nürj. t- féle, azaz causativ
4 képzőelemmel való. Votják példák: b'idest- teljesíteni, végezni
(b'ides egész), kotirt- körülvenni, keríteni (kotir), kvast- (zürj. kostszárítani (k'ós száraz, kvas ebben: kvasmi- száradni) ; krare'- kiabálni
(kvara hang) , palant- félre vezetni (palán félre); slalt- sózni (slal
só), sonert- egyenesíteni (soner) : síidet- szerencssésé tenni (ind szeren
cse, sudo szerencsés); sugt- kínozni (sug bús), hímet- tréfálni (sum
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ebben: sum-poton öröm); tazat- tisztítani (taza), firteml- üresíteni
(fittem); vament- akadályozni (vamen akadály), vostem'it- csillapí
tani (vostém): vuzert, árnyékolni (viizer). — Az ezen zűrjén és votják igékben a causativ t (néha dj előtt lappangó tulaj donképi denominativ alapke'pző lehet részint -d, részint -/; az utóbbi még
némi nyomot hagyott a megelőző vocalis hangszinezetében (e, ö),
v. ö. íudet-, sumet-, kvaret-, gazod-, nimöd- stb., sőt még tiszta í-ben
mutatkozik (úgy mint a finnben): zürj. busit- porozni (bus por), vagy
a megelőző consonans jésítésében: kvaét-, kost-; még ott sincs épen
kizárva a -/képző kiszorulása, hol a megelőző consonans nem jésíthető (v, m); mert hogy ilyen -j (-fi) causativ t előtt végképen
el is enyészhetik, mutatják p. o. zürj. (özU votj. est'i-) gyújtani: özj'igyuladni; vesfí- eltolni, mozdítani: vesji- távozni, vagyis özt'i-, vest'iezek helyett: özfit'i-, vesjitt-. Ebből következik, hogy a zürj- votják
(főleg azzá-tevést jelentő) 4 donominativképző, legalább a vele
képzett igék nagyobb számában, alkatrészeire nézve a finn -ilta~félével egyező és azonos.
Hátra van hogy még a zűrjén- votjákjiak egyes ritkábban eléforduló denominativképzéseit fejtegessük s más ugor nyelvekbeliekkel egyeztessük. Ilyen a ) egy kt- télé: zürj. p'ir'ikt- morzsolni (votj.
p'iri morzsa), votj. kösekt- szárítani (kös száraz), börekt- megtéríteni
fordítani (bor hátul, borii hátra), matekt- refl. matektiék- közeledni
(mata közei), palekt- félrevinni, távolítani (pal oldal, palán, palen
oldalt, félre), pösekt- ebben: pöiekton láz (pös hő, forró, v. ö. pösfőni). Hogy ezek közül p. o. kösekt- alkatrészeire nézve különbözni
fog kost- (zürj. koét-)-to\, eléggé látni való; mert el nem hihető,
hogy a zürjen-votják nyelv csak néhány igében alkalmazta volna
a causativ képzőnek azon formáját (kt), mely kizárólag sajátja a
cseremisz nyelvnek. Ellenben igen alkalmatosan megfejtődik ezen
kt, ha a k- t a mordvin -gad, cer. #e-nek megfelelő inchoativumképzőnek tartjuk, vagyis az egész -kt-t a mord. -gaft- nak állítjuk el
lenébe, mely azzá-tevési igét képez, előtte lappangó igazi denominativ alapképző mellett; v. ö. mord. jakstergaft-, cser. irekt- (fent 34.
1.) Hogy a fentebbi kt- féle igékben a k nem is denominativ-elem
(netalán a -j, -g egyszerű denominati v képző), mutatja a hason alakú
valekt- tanítani ige (* val-, frequ. valal- érteni), mely nem is név
szóból származó.
b) Néhány -sí-féle : zürj. cardut- villámlani (card, villámj,
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solist- sózni (sol), vojfist- cseppenni, KairayTb (vojt csepp), lol'ist- pi
henni (lol lélek); jug'ist- világlani (jug'id, * jug- világos). Ezekben
az sí, lappangó denorninativ-képző után, nem egyéb mint a közön
séges momentán-képző, melynek jelentése már gyakran csak némi
nyomatékosításra (intensivum) szorítkozik (setist-, set- adni, meg
adni); még érezhető a momentán jellem p. o. vojt'ist-ban, vagy
carcfösí-ban, mely mellett frequ. cardal- is áll. A lappangó denominativ
képző ugyanaz, mely az -a/-ban szolgál alapúi, s így ezen zűrjén sí-féle
denom. igék csakugyan egybeállíthatok a finn sta félékkel, p. o.
kalasta-halászni (kala\\$\, első denom. Icalaa-, e h. kalada-, fent 16.).
c) Néhány -si (zi, é, £)- féle: zürj. jogsi- bemocskosodni {jog szemét) ; v'inzi- erősödni, lolzi- föléledni (lol lélek) votj. /?enz-hamvadni
(peri hamu); causativ továbbképzéssel: jogsed- bemocskolni, v'inzederősíteni; lolzed- (votj- lulzit-) föléleszteni, életre hozni. Az é
a zűrjén- votjákban kétféle, mindkettő ék (-z, -s>, -zi) teljesebb alak
ból rövidítve: részint f requentativ, részint reflexív értékű. A fen
tebbi igékben, lappangó denom. képző után, a si, -^'jóformán reflexív
elemnek vehető, miszerint lolzi- tkp. „animari", v'inzi- „roborari".
d) Votj. demlal- „tanácsolni, tanakodni (dem ész, tudás) —
egyedül álló denominativ ige, melynek végén nyilván a frequentativ -al van, melynek első /-je azonban (deml-) csakugyan az ugor ere
deti d- igazi denominativ képzőnek, más voltják-zűrjén hangfej
lődési esetekkel egyező változata lehet.

Az o s z t j á k és v o g u l nyelvek oly közel állanak egy
máshoz, hogy itt is, úgy mint a zűrjén és votjákban, a kettőre ter
jedő vizsgálatunkat egybefoglalhatjuk. E mellett csak az a kár,
hogy az osztják- vogulról sokkal szűkebb szótári készlet áll rendel
kezésünkre, mint más ugor nyelvekről, s így hiányos matériáiéval
dolgozván a különböző denominativ-képzéseket csak kevés példá
val mutathatjuk be.
Mindenek előtt, az osztják-vogul hangviszonyokra nézve, me
lyeket itt tekintetbe kell venni, megjegyezni való, hogy eredeti
ugor egyszerű t (d)-nek l-vé változása nagyobb mértékben az osztják-vogulnak sajátja, kivált a vogulnak és az obdorszki (északi)
osztjáknak, de a szurguti osztjáknak is. mely az átmeneti \, X (ti,
dl) hangokat mutatja föl; csak az irtis-osztják tartja meg ilyenkor
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t, c?-jét, az utóbbit rendesen vocalis és lágy consonans után. így p. o.
a praesensképző d (osztlrt.) már l az osztS. és osztE.-ban (pandem,
panlem, ponlem); osztlrt. cimet, S. Zimet, E. simil kevés; osztlrt.
védem (finn ytime), S. velem, vogE. valem; finn koto (cser. kudó) ==
osztl. yőt} yát, vog. kvol, kvdl; a vog. ablativusi -nel-ben az l megfe
lel finn -ta, -td} mord. -do, -de partitivusi ragnak; a 3. birtokos sze
mélyrag az osztIrt.-ban t, osztE. I (nemet, E. nemei neve) stb. stb. —
Már most, midőn a vogulban Z-vel, az északi-osztjákban szintén
Z-vel, az irtisi-osztjákban pedig eZ-vel készülő denominativ-igéket
találunk, melyeknek képzője közvetlenül az alaj névszóhoz járul,
ezeket az említett hangviszonyt tekintve, azonegy képzésnek kell
tartanunk, mely nem lehet más mint az ugor d (finn -íoj-féle denominativ képzés. Ide tartozó példák: osztE., ni%ü'i- horgászni (nizi
horog), tolmaéla- tolmácsolni (tolmas), os'marla- tréfálni (oémar); ,
vogD. yusl- szolgálni (%us szolga), masterl- mesterséget űzni (master
mester), %ajerl- paráználkodni (%ajer hiába való); tonuyl- tanús
kodni (tonui tana), kareyl- not tun (karey); osztl. kö%ed- aegrotare
(kö%e morbus), ö&ed- savangodni (oda savanyú), ésemd- szopni (esem
csecs, emlő), serend- gabonát szórni (seren szórólapát), isend- őrleni
(isen kézi malom). Ide számíthatók azon igék is, melyekben a kép
zőt (í) csak oly vocalis előzi meg (e), mely az alapszó végvocalisának
pótlásaként szokott szerepelni: vogD. pacel- csókolni, üdvözölni
(falé csók, köszöntés), picel- böjtölni (pis, pic böjt), jorel- tisztelni
(jor hely, dicsőség) ; azonban metél- bérelni (met) megfelel oszt.
mital-n&k, s evvel együtt más képzésűnek látszik. Továbbképzés
mellett: vogD. yontl-ayt- hadakozni (%oní had), melyből yontl- =
vogE. kantel- (kant) u. a.; szintilyenek: vogE. kajtalayt- leányt
kérni, hősölni (kajta-kum leánykérő, hősölő), vdtalayt- kereskedni
(vdta-kum kereskedő).
Az ugor -j (finn -i, lapp -je, mord. -ja) denominativ képzőnek
is szintén még világos példáit mutatja föl az osztják-vogul azon
denominativ igékben, melyek az alapszó végvocalisával -ifi, vagy
összevonva -i}. (tj)-vel készülnek: osztE, sam'iji- rozsdásodni, azaz
rozsdát teremni (sam'i rozsda, v. ö. mord. semenja, mdE. cemenrja- u.a.
sdmen, lemen); t'iriij- árulni, eladni (t'in ár: frequ. t'iriil'i- e helyett:
t'iriijTÍ), yvriji félni (yuri félős, veszedelmes) ; pusnrji- füstölni (pusn,
pusín füst) ; osztlrt. r&ypej- hazudni (rdgap hazugság) 5 vogD. yumi.
férjhez menni (yum férj, v. Ö. mord. ervdja- nőt venni: ervd); ulmi-
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ebben : ulmiayt- álomban megjelenni (ulem álom) ; vogE. Mii- ebben :
liliep lélegzet (ül lélek); sipi- ebben: sipikat- ölelni (sip nyak) ;
osztE. kun&iji-, Jcvnzi karmolni {kuni köröm).
Hogy az osztják- vogulbanis, épen úgy mint a finnben (-itta)
a -/' (-i) denominativ képző causativ í-vel egyesülhet, mutatja vilá
gosan a vogD. corit- búsitani (cor bú) ige. Tekintve, hogy az i könynyen a közelálló e-he megy át, a mely megint az osztják-vogul
nyelvnek vocalis-elisióra való erős hajlama mellett nem kevésbé
könnyen egészen ki is szorul, alig lehet kétség; hogy oly oszt.-vogul
denominativ igék, melyek az alapszóhoz -cí-et, vagy csak puszta
-t-t tesznek, a fölhozott corit-val egyképzésüek, vagyis finn -ittaféle, vagy zürjén-votják (1. fent 42. 1.) í-féle igéknek felelnek meg.
Ilyenek: vogE. kuset- vágni (kus kés), osztlrt jdilet- lépni (jkgal lé
pés) ; osztE. nézit- horgászni (ne%i horog) -, jilb'it újítani (jfü'ip új
nemit- nevezni (nem név, v. ö. finn nimitta-). Ez utóbbi már a vogD.ban namt- (nam)f s ugyanezen hangalaki fokon állanak: vogD. nultesküdni (nul eskü), vogE. lilt- lélegzeni (Ml), vogE.D. sújt- szólani (svj
szó), vogD. entept-, ebben: enteptale%t- övedzeui (entep öv) = osztE.
ant'ipt- övezni (ant'ip); vogD. erpt-, erept- szeretni (erp szerető, szere
tet), vogD. pást- fényleni (pas fény), tust- szomorkodni (tus baj, aggo
dalom) ; U%t-j ebben : lifttent- fölszegezni (li% szeg) s= osztE. lunktszegezni (lünk); vogD. tast- készíteni (tas kész); osztlrt. venept- hor
gászni (venep horog), műjept mesét kitalálni (műjep találós mese),
póst (osztE. pást-) jegyezni (pós,pás jegy). Az utóbbi osztlrt. igéket,
melyekben kemény consonans előzi meg a í-t (venept-, műjept-, póst-)
lehetne talán az l- (d)- féle osztályhoz számítani, a d-nek í-ve válá
sát vévén föl; de ellent mondanak az egészen hasonnemü vogul
erept-, entept- igék, melyeknek akkor, a fent említett hangvfszonyok
szerint, erepl-, entepl-nek kellene hangzani. Különben a -j (-i) deno
minativ képző, mely a fentebbi igékben a causativ -t előtt lappang,
még frequentativ s előtt is alig ismerhetővé vált ezen osztlrt. igében
őtmes- álmodni, melyből őtme- megfelel a fent idézett vog. ulmi-n&k
(ódám, ulem álom), vagyis őtmes-ben -es teljességgel == finn -itse
(-i-tse) ; szintígy az osztE. kunziji-, kunzi- igének momentán-alakja
(további -m által) : kunzema- megkarmolni. Ez igen valószínűvé te
szi, hogy egyéb látszólag képzőtelen oszt.-vogul denominativ-igék
tulaj donképen -j (-i)- képzéssel alakultak: vogE. kas- (káse-) örülni:
kas kedv, öröm (adj. kásin, kkstal); naul- (áaule-) nyomozni, ül-
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dözni: áaul nyom; sij-, suj; (sije-, suje-) szólni: sij, suj hang; osztlrt.
•pad- {pad'e-) szarni: pat' szar (v* ö. finn paski- u. a,: paska).
Végre van néhány -al végű oszt. denominativ ige, melyeket
azért nem lehet egyszerűen a fentebbi Z-félékhez számítani, mert
az a nem lehet csupán csak az alapszónak helyreálló végvocalisa,
mely e, V szokott lenni: osztE. mital- bérelni (mií) ; solal-sózni (soT).
Az első példa {mital-) egyenesen a zűrjén -al és votják -al, -jal kép
zésre utal (zürj. medál-, votj. medjal- mely utóbbi legalkalmasabban
szolgáltatja az osztj. -al-nsik (p. o. mital-)nak oly magyarázatát, mely
szerint abban lappangó -j (i) denominativ képzéshez (miti- helyett
mite-) l v. al {= í. ele) frequentativ képző járult. A megfelő vogD.
ige metél- {met). Az -al- igevég azonban rákövetkező reflexiv s előtt
elveszti megint l-jét {-as-): osztE. kandas- megharagudni (magát
haragba hozni: kand harag); kdías- megegyezni, egyetérteni (kaz)

Visszatekintés.
Fentebbi nyomozásunk, mely a magyaron kivül a többi ugor
(finn- ugor) nyelvekbeli valamit- tevést jelentő denominativ igekép
zések körül folyt, mindenek előtt azt derítette ki, hogy:
a z u g o r n y e l v e k v a l a m i t-t e v é s t j e l e n t ő i g é k
n é v s z ó k b ó l v a l ó s z á r m a s z t a t á s á r a e g y s z e r ű és
v a l ó d i (eredetileg csak az említett functióra szorítkozó) k é p z ő t
c s a k k e t t ő t h a s z n á l n a k ; másodszor azt, hogy:
az u g o r n y e l v e k b e l i e g y z e r ű é s v a l ó d i d e 
n o m i n a t i v i g e k é p z ő k h e z i g e n g y a k r a n , sőt több
n y i r e m é g m á s a z i g e j e l e n t é s t m e l l é k e s e n mó
d o s í t ó (frequentativ, momentán vagy intensiv, causativ) k é pzők c s a t l a k o z n a k , s nem r i t k á n a z o k a t a l a k r a
n é z v e k i s z o r í t v á n (lappangásba juttatván) m a g o k ve
s z i k át, a k é s ő b b i n y e l v é r t é s s z e m p o n t j á b ó l , a de
n o m i n a t i v f u n c t i ó k i f e j e z é s é t (vagyis szerepelnek mint
másodrendű, pseudo-dénoniinativ képzők).
Az említett két egyszerű denominativ igoképző, jellemző consonans-eleme és ugor alapalakja szerint: A) - d ; B) - g . E két de
nominativ képző előfordul, a fent átvizsgált ugor nyelvekben
m a g á r a (módosító mellékképzö nélkül) a következőképen:
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A) A -d képző :
1) A f i n n b e n (Suomi és dialectusaiban) mint -ta, -ta (-da
-da), p. o. varasta- tolvajlani (varas); höyhenta- deplumare (höyhene) ;
vepsá-finn: vihada- gyűlölni (viha), lisada- hozzáadni (lisci); a consonsoDans-elem lappangásával, mint -a, -a, p. o. rasvaa- (e h.
rasvada-) zsírozni (rasva), silmdd- (e h. silmádd-) szemelni (süma);
vagy végre assimilatio folytán, mint egyébféle megelőző vocalis,
p. o. kokoo- (e h. kokoa-, kokoda-) rakásra gyűjteni (koko) ; sylee- (e
h. sylea-, syleda-) ölelni; Mrnuu- (e h. kirnua-, kirnuda-) köpülni
(kirnu); pöllyy- (e h. pöttyei-, pöllyda-) porzani (pöHy).
2) A 1 a p p ban mint -te és (főleg IpF.) -de, p. o. piktaste-, IpF.
bivteste- ruházni (piktas, bivtes) ; havete-, IpF. havadé- sebezni (have);
IpF. givsede- kínozni (gifse); karvote-, IpF. garvode- véstem induere
(karvo, garvo); — vagy a képző egészen el is tűnt, s az alapszó
végvocalisa szerepel mint igevég (-e, -a, -o): sebre-, IpF. sdrva- ( =
f. seuraa-, e h. seurada-) participem esse (sebre); torvo- eonfidere
(torvo; v. ö. f. turvaa-) ; toro-, IpF. doarro- pugnare (-ró).
3) A m o r d v i n ban mint -d'i, -de (-do, -de): p. o. sormad'imdE. éormado- hímezni, írni (sorma); lemde- nevezni (lem, lemé);
— lappangva, súlyos a vocalisban, mint igevégben: sídma- csomóba
kötni (s'ulma, mdE. s'ulmo); — rövid 'i, e, o igevég mellett egészen
elenyészett a képző, p. o. taste-, tastz- jegyezni (tastd); nacki-, mdE.
nacko- ázni (nacka, nacko nedves).
4) A c s e r e m i s z ben mint -d (-de, -do, -dö) ós -t, p. o. lümed'ienyvezni (lümo), sörtúed- aranyozni (sörtne), turnust- foltozni (turnus);
— lappang az ige végvocalisában: muro- énekelni (mur), engerehorgászni (enger), südiirö- fonni (südür orsó), pec.e- bekeríteni (pece).
5) Á z ű r j é n - és v o t j á k b a n mint -dí, p. o. zürj. dojd/isebezni (doj), mi%dí- vádolni (miz), burdt- gyógyulni (bur); — lap
pangva: zürj. coli- veszteg.lenni (cöl), votj. ceréí- fonni (ceré orsó).
6) Az o s z t j á k - é s v o g u l ban mint -d (osztlrt.) és l (osztE.
vo
g-)j P* °' esemd- szopni (esem csecs); vog. pisi- szolgálni (pis),
osztE. oémarla- tréfálni (os'mar), vog. picel- böjtölni (pic böjt).
B ) A - g képző":
1) A f i n n b e n mint -i, az alapszó végvocalisába olvadva, p.
o. muni- tojni (muna tojás), sormi- ujjal tapogatni (sorme); — lap
pangva, az alapszónak o-vá vált végvocalisa mellett: varso- csikót
elleni (varsa), vitso- vesszőzni (vitsa).
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2) A l a p p ban, az alapszó végvocalisával együtt mint -i,
melynek helyébe némely ragozási alakokban még -ije lép: IpF.
monni- tojni (monne) ; IpS. coli-, JpF. colli- exenterare (colé intestinum) ; — IpS.-ban azonban -i helyett többnyire -e áll: naule- sze
gezni, IpF. navlli- (riaule szeg); — mint -Je, az alapszónak o-vá
vált végvocalisa mellett, néha föltűnve, néha lappangva: kaggo(kaggoje-) szolgálni (kagge), IpF. aiddo- (aiddoje-) bekeríteni (aidde).
3) A m o r d v i n ban mint -ja} vagy az alapszó végvocalisá
val együtt -ija (ria), p. o. vasija- csikót elleni (vasa, mdE. vasé) •
sovja-, mdE. covija- habzani (sov, cov) ; alja-, alija- tojni (al tojás).
4) A c s e r e m i s z ben, mint magára álló képző, ki nem mu
tatható.
5) A z ü r j é n b e n mint -fi: pasj'i- jegyezni (pas), cirj'i- mor
zsolni (Sir).
6) Az o s z t j á k és v o g u l ban, mint -j (-ji) vagy az alapszó
nak eredeti végvocalisával összevonva, mint -i: osztE. kuriziji-,
kunzi- karmolni (kuni-) ; t'inij- árulni (fin), vog. yumi- férjhez menni
(jum); — lappangva, egyes igék végvocalisában, p. o. vog. kdseörülni (kas), oszt. pad'e szarni (prf).
A két egyszerű denominativ képzőnek (d és g) magára való
használatánál még gyakrabban fordul elé azoknak módosító já
rulék-képzőkkei való összeköttetése, a melyből vagy új összetett
denominativ-képzők vagy az egyszerű alapképzőknek lappangásá
val pseudo-denominativ képzők keletkeznek. Fentebbi nyomozó
kimutatásunk szerint, ilyen jóformán kategorikussá vált összetétel
ben találjuk:
A) A - d képzőt :
1) A f i n n b e n hozzájáruló -sta, -sta-Ye\} mely egyszeriség-jelentő vagy intensiv értékű, s magát az alapképzőt (denom. -d) lap
pangásba juttatja, p. o. kalasta- halászni (kala), linnitsta- mada
rászni (lintu), narasta- angina afficere (nará); —; ugyanígy -stu,
-sty-vel, vagyis a -sta, -sid reflexív alakjával, főleg „valaminek tar
tani, mondani"-féle igék képzésére; p. o. oudostu- idegenelleni
(puto), vdhasty- keveselleni; — ugyanígy -ksif, -ksy-vel, azaz frequentativ kse- képzővel, és reflectiv (w, y) módosítással: pahaksurosszallani (paha), hyvaksy- .helyeselleni (hyva); mindezek, mint
hogy az alapképzőt egészen eltűntetik, pseudo-denominativ képzé
seknek mondhatók. Ellenben az frequentativ -ele-vei való összeté-
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tel a finnben még csak egyes esetekben kategorikus jellemű, p. o.
syleile- ölelni (sylee- fr.), hyvaile- (hyvaa- ív.).
2) A l a p p b a n hozzájáruló -síe-vel ( = f. -sta,-sta): suovastefumigare (suova), IpF. nuolaste- nyilazni (nnola); frequentative foly
tatva : saigastalle- fösvénykedni (saige).
3 ) A m o r d v i n b a n lappangva inchoativ -gad, -kad előtt,
p, o. kallskad- kopaszodni (kal'is), jakstergad- vörösödni (jakster); —
szintígy frequentativ -l ós inchoativ -gad előtt (-Igád): kujalgadkövéredni (kvja), mdE. ormalgad- betegedni (orma); — ritkábban
frequentativ- inchoativ -s-kad, -s-kad, előtt: mdE. capaskad-, capaskadsavahyodni (* cápa, ebben: capamo) ; vagy frequentativ -nd, -l előtt:
mdE. cumondo- vádolni (cumo); md. asele-, mdE. eksele- fürödni
(asa, ekse hüvÖs).
4) A c s e r e m i s z b e n lappangva frequentativ l képzővel:
tünal*kezdeni ( t ó ) , lupsalostorozni (lups), jükstül- fürödni (jüMtb)\
— szintígy inchoativ-</-vei: kagerg-görbedni (kager), cvmurg-halomva,
gyűlni (cumur) ; — szintén lappangva frequent.-inchoativ -l-g-vel:
siícalg- kormos színt kapni (süc) • vagy azon értékű -s-k-vsd: sedeskharagudni (sede).
5) A z ű r j é n - és v o t j á k b a n lappangva frequentativ -dl
képzővel (-al igevég) : zürj gognal- gjalxdni(gogm), votj. pulsalevezni (pid't's), reflexiv s, -ék hozzájárulásával -aé, -aék igeyég:
zürj. nöbas- magát megterhelni, votj. s'ulmask- aggódni {sulem szív);
— ritkán meg is marad az alapképző: votj. vozdal- haragudni
(vóz)\ kivételesen l alakban: votj. demlal- tanácsolni (dem); — to
vábbá lappangva, .sí-vei, mely egyszeriséget jelent: zürj. card'istvillámlani (card) ;— szintígy reflexiv -si (-zi, -s, z) képzővel: zürj.
lolzi- föléledni (lol), jogsi- bemocskosodni (jog); — végre lappangva
néha inchoativ-causativ -k-t-vel: zürj. p'irikt- morzsolni (p'ir'i).
6) A v o g u 1 b a n, l alakban, egy frequentativ jellemű %t-ve\,
(mely alkalmasint nem egyéb mint -hat, p. o. úrkat- várakozni: úr-) j
Xontla'/t hadakozni (%ont), vátala%t- kereskedni (váta).
B) A - g egyszerű denominativ-képzöt találjuk összetéve :
1) A finnben mint -i-t frequentativ -íse-vel, mely a -kse-nek
változata (-itse-): naiditse- szegezni (naida), kipinöitse- szikrázni
(kipina) ; haravoitse- gereblyélni (harava) • intensiv értékű -sía, -síéi
vel (-ista, -istd) : verista- cruentare (vére), kukoista-v'ir&gz&ni (kukká);
HYELVTÜD. KÖZtEMÉÍYEK. X.
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— causativ -ttaf -tta-yel {-itta} -itta): nimitta- nevezni (nime),
kirjoitta- czifrázni, írni (kirja).
2) A l a p p b a n lappangva, hozzá csatlakozó frequentativ
-$e} IpS. -he-vel: ilo$e- örvendeni (ilo), kaggohe szolgálni (kagge);
— ugyanígy, ismételt frequentativ s (== k$}fs)-böl álló, IpF. -savse
lp. -hakh előtt: unnasavse- kicsiuyelleni, vuorahakse- aetate profectum aestimare (vuora) ; — félig lappangva intensiv -síe-vel (-este,
-oste) : oddcste- újítani (W, oddo), nannoste- erősíteni (nanna) ; — félig
vagy egészen lappangva, causativ -te, IpF. részint -de-vel; kukkete-,
IpF. gukkode- hosszabbítani (kukké, gukke) ; puojote- nudare (puo^os,
-$ok nudus); ritkábban megmarad az alapképző mint -i (-ite, -ide) :
kostite-, gostide- rancido sapore esse (koste, goasté).3) A m o r d v i n b a n eredeti g alakjában frequentativ ndvcl: mdE. algando- tojni (alj; — szintígy intensiv st-vel (-k-st):
mdE. urvaksto- nőt venni (uroa) : — a causativ -ft} -vt-vel való öszszetétel csak egyes esetben lép föl mint kategorikus denominativképzés: stajaft'i- viaszolni (sia), mdE. pilijavto- fülön csapni (pile).
4) A c s e r e m i s z ben félig lappangva, frequentativ §-vel:
mwtiz- tojni (munó); — szintígy intensiv sí-vel: songest- habzani
(song), omest- álmában beszélleni (omo).
5) A z ü r j én- és v o t j á k ban -j (-fi) alakban, frequenta
tiv -aZ-val (~jal): zürj. n'irjal- föl.túrni (riir orr), votj. medjal- bérelni
(med) ; (refl. -sk-vsl -jask): votj. k'isnojas'k- nősülni (k'isno)] — félig
vagy egészen lappangva causativ -t (zürj. részint -d) előtt: zürj.
husit- porozni (bus), votj. kvaret- kiabálni (kvara), zürj. kost- szárí
tani (kos) ; votj. sonert- egyenesíteni (soner) • zürj. nimöd- nevezni
(nimjj fyöled- kisebbíteni (%Öl'a).
6) Az o s z t j á k - és v o g u l b a n , félig vagy egészen lap
pangva, causativ -í-vel (-it, -et, -t): vog. corit- búsítani (cor) •
osztlrt. já%let- lépni (jágaí) ; ostE. nemit- nevezni (nem) • vog. entept-,
osztE. ant'ipt- övezni (entep, ant'ip); — lappangva, frequentativ -al,
-Z-vel (-al, -el) : osztE. solal- sózni (sol) ; mital- bérelni, vog. metel(mitj met) ; (további reflexiv s'-vel -as): osztE. kandas- meghara
gudni (kand); — eléfordul a vogulban ^í-vel (1. fent. 45. 1.), az
osztjákban frequent. s-vel, vagy momentán m-vel, de ezen kapcso
latok nem vehetők kategorikus denominativ-képzéseknek: vog.
ulmiait- (ulem), oztlrt. ótmes- álmodni ódám, ulem), kwvzem(kunz).

ÖfeNÖMINÁTIV IGÉK AZ UGOR NYELVEKBEN. II.

51

A -d és -g egyszerű denominativ alapképzőknek egyéb
az igejelentést módosító képzőkkel való többé-kevésbé kategorikus
összeköttetése, a mint a fentebbi rövid recapitulatióból könnyen
észrevehetjük, oly összetett képzőket is hozott elé, melyek több
ugor nyelvben egyezőleg közösen megvannak-, minél fogva lega
lább egyik-másiknak keletkezése már a közös ugor alapnyelv
korszakának tulajdonítható. Ilyen lehet p. o. a g -f- caus. t ( = : f.
-itta), a #-j-frequ. -7cs ( = f. -itsu). Hogy az ugor nyelvek ebbeli egye
zését is kimutassuk, e visszatekintést hadd befejezzük még egy
összeállitással, melyből a két egyszerű denominativ képzőnek az
egyes ugor nyelvekben miképen való eléfordulásáról valamint a ve
lük keletkezett összetett képzőalakokról összefoglaló átnézetet
nyerhetünk.
A) A -d képző eléfordúl:
1) magára, el nem ejtve consonanselemét: finn -ta, ~ta f-da7
-dd) ; 1 a p p -te, -de] m o r d v i n -d'i, -de (-do1 -de) ; c s e r e m i s z - c í
(-de,-do,-dö),-t\
z ű r j é n -d'i; o s z t j á k és v o g u l -d,-l\
2) magára, félig lappangva: finn -a, -a; mordvin (ige
vég) -a;
3) magára, egészen lappangva: a l a p p , m o r d v i n , c s e 
r e m i s z , z ű r j é n és v o t j á k , o s z t j á k és v o g u l nyel
vekben ;
4) intensiv *st képzővel {-d -\- st) : f i n n -sta, -std (~d lap
pangva) ; 1 a p p -ste (-d lpg.); z ü r j é n -sí (-d lpg.);
5) frequentaüv -ks képzővel (-d - j - ks): finn -ksu, -ksy (-ks
~f- refl. -u, -y; -d lpgva) ; m o r d v i n -skad, -skad (-s, -s - ] - inchoat.
-gad; -d lpg.); c s e r e m i s z -sk (-s -}- inch. -g; -d lpg.);
6) frequentativ -l, -al képzővel {-d - j - l, -d -f- al): m o r d 
v i n -i (-d lpg.) ? -Igád (-1 -\- inch. -gad; -d lpg., félig lpg.), c s e r e 
m i s z (igevég) -al (-d lpgva) , -l (-d lpg.), -alg {-al -\- inch. g) ;
z ü r j é n - v o t j á k (igevég) -al (-d lpg.), -dal; -aé, -ask (-al - j - refl.
s, sk) ; -l-al (-d =1) ;
7) iuchoativ -gad képzővel {-d -|- gad): m o r d v i n -kad, -gad
{-d lpg.) j c s e r e m i s z -g (-d lpg.)? "&t C'9 4~ caus. -t; -d lpg.);
8) frequentativ -nd képzővel {-d -\- nd): m o r d v i n -nd
(-<* lpg.);
9) frequentativ jellemű -%t képzővel (d -\- %t): v o g u l -la%t
4*
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B) A -g képző eléfordúl:
1) magára, consonanselemmel (-g, -f): finn -j (4, mely az
alapszó végvocalisával diphthongust képez) ; 1 a p p -je ; m o r d v i n
-ja; zűrjén -fi; osztják -ji',
2) magára, i, e vocalisbaolvadva: f i n n - i ; l a p p -i, -e\ oszt
ják és v o g u l -i]
3) magára, egészen lappangva (részint az alapszó végvocalisán okozott változás mellett): f i n n (vég-a-ból igevég -6) ; l a p p
(vég-g-ből igevég -o); o s z t j á k, v o g u 1;
4) intensiv -sí képzővel (g -\- &) •' finn -ista, -ista, l a p p -ste
(-este, -oste; -g félig vagy egészen lpg.); m o r d v i n -kst;
5) frequentativ -ks képzővel (g -\- ks) : f i n n -itse; 1 a p p -Se,
-he (-g lpg-) 5 Savse-, hakse ('ks'-\-k8)', c s e r e m i sz '-z (-g féliglpg.); o s z t j á k -s {-g lpg.) ;
6) frequentativ 4, -al képzővel (•</ -f- £, -#--j- « 0 : z u r J ^ n "
v o t j á k ~jal; o s z t j á k -al (-g lpg.) ;
7) causativ -tt képzővel (-g -\-tt): f i n n -itta, -itta; l a p p -ite,
-ide ; -ete, -ede f-g félig lpg.) ; -te, -de (-g lpg.) ; m o r d v i n -jafCi, javto ; z ü r j é n-v o t j á k -it, -et, -öd, -ed, -'t (-g félig lpg.), -t {-g lpg.) ;
o s z t j a k-v o g u 1 -it, -et (-g félig lpg.), "-t {-g lpg.) ;
8) frequentativ -nd képzővel (-g - j - «cf) : m o r d v i n -gand. •
8) frequentativ jellemű -%t képzővel f-g -}- #t): v o g u l -ia^í
{-g félig lpg.)

•

III.
A-magyar denominativ igeképzök (különösen -1 és -z) hang
alaki mivolta.
A szóképzéstan, egyik fő- és sarkelvónek kell tekintenünk
azon tételt: hogy a származékszóban elétünő jelentés-változás (új
functio) alaki kifejezés (exponens) nélkül nem mehet véghez,
vagyis hogy a szaporodó jelentési momentumokkal megfelelő hang
alaki részint változás részint külső bővülés j á r ; különösen az altáji
nyelvek általános szóalkatához képest, mely megmaradó gyökrészt
tart fenn, a jelentési momentumok szaporodása csakis hangalaki
bővüléssel állhat kapcsolatban. E követelménynek azonban egész
szigorúsággal csak az egyes szóképzések első kora felelhet meg, a
míg az új functio exponensének eredeti jelentése még némileg
tudva van, vagy legalább értéke még elég érezhető. Azontúl, nyelv
történeti tapasztalataink szerint, a képzett kész szó csak úgy van
alávetve az illető nyelvben folytonosan működő hangalakfejlődés
nek, illetőleg kopásnak, mint akármelyik régibb alapszó, minek
következtében nem ritkán épen képző szórészek, új functiók expo
nensei, többé kevésbé elmosódnak, vagy végképen eltűnnek. Eh
hez képest egy kívántató exponens esetleges hiányát, legalább a
nyújtott szavú altáji nyelvekben, általában nem tarthatjuk eredeti
nek, hanem csak egy reá kedvezőtlen hangalaki fejlődós ered
ményének.
Ezt teljesen igazolta is a finn-ugor denominativ igeképzések
vizsgálata, melyet a fentebbi II. szakaszban eléterj esztettünk. Nem
egy esetben constatáltuk ugyanis, hogy a valódi denominativ kép
ző, a denominatio tulaj donképen való exponense, alakilag teljesen
hiányzik, de hogy ezen lappangás az illető nyelv hangfejlődési ál
lásából megmagyarázható. Különös figyelmet érdemel e mellett,
hogy az ugor nyelvek közt épen az, mely általán véve aránylag
legjobban őrizte meg hangalakjainak teljességét, t. i. a finn nyelv,
az egyszerű denominativ képzőknek teljes lappangását, legalább
mikor azok magokra állanak, még nem is ismeri, a miből szintén
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következik, hogy az egyebütt mutatkozó képző-hiány csakugyan
nem egyéb csupa képző-lappangásnál. Egyik ugor nyelvnek e
részbeli teljes-alakúságát ugyanis okvetetlenül a közös ugor alap
nyelvnek kell tulajdonítanunk, melynek legalább is szintannyira
ép, sőt hihetőleg még jóval épebb alakjai voltak.
Ha most a magyar nyelv denominativ igeképzését tekintjük,
s legelsőbben az -l és -z-félét, mely functióra nézve első sorban a
fenntárgyalt finn és egyéb ugor denominativ képzéseknek meg
felel, alig lehet azt hinnünk, hogy a mindegyik ugor nyelvben ta
lálható egyszerű kétféle denominativ képző (-d és -g) abban (a ma
gyar denominativ igeképzésben) valahogy ne szerepeljen; minél
fogva »egyenesen kérdést vethetünk föl az iránt, hogy melyik ugor
denominativ képzőt melyik magyar denominativ képzésben és miképen ismerhetjük föl meglevőnek ?
A magyar -l denominativ képzés, épen úgy mint a -2-féle, ke
vés kivétellel (-11 alak, p. o. Mdallani, javallani, és z-re nézve őriz)
minden látszat szerint közvetlenül az alapnévszóhoz, mely legfelebb eredeti végvocalisát (a, o, e, ö alakban) nyeri vissza, teszi
hozzá a képzőt, -l-t vagy -z-t, p. o. dobo-l (dob, dobó- ebben: dobo-t,
dobos) ; bére-l, bér-l (bér, bére-: béres), füstö-l (füstö-t, füstös) ; aranyo-z, arany-z (arany, aranyos), oltalma-z (oltalma-t) ; vége-z, vég-z
(vég, vége-t) stb. El nem tűnt végvocalis megnyújtása (p. o. kapál,
czifrdz, kefél, megyéz) általánosabb magyar hangszabály szerint
megy végbe. E szerint az -l épen úgy mint a -z, a mint látszik,
már a tulajdonképi denominativ képző helyén állanak. És csaku
gyan a magyar nyelv hangalakulását tekintve, viszonyban a többi
ugor nyelvekéhez, mindegyik felelhetne meg p. o. az ugor -d kép
zőnek. Mert egyrészt azt tapasztaljuk, hogy szó közepén vagy vé
gén álló egyszerű ugor d-t a magyar nyelv számos esetben -l-vé
változtatta (e részben a vogul, zürjén-votják, északi-osztják nyel
vek hangalakulási hajlamaihoz csatlakozván); másrészt meg a
ma
gy» ?•* is bizonyos esetekben ugyanily eredetire (ugor d-re)
lehet visszavezetnünk. Van ugyanis d-böl lett magyar l mindenek
előtt -ól, -öl-íéle ablatívusi adverbiumok és postpositiók végén =
ugor -d (finn -ta, -ta) ablativusi casusrag, p. o. alól, belől18); to18

) Az -ól, -öl összetett ablativusi rag mivoltára nézve, lásd Nyelvt. Közi.
III, 299. 304. 306., hol annak -ov-l, -ev-l (=: oszt. -ívet)-höl való keletkezését fej-
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vábbá kétségtelenül d-höl lett magy. I a 2-dik személyt jelelő l a
tudlak, verlek-íélQ igealakokban, valamint az aluszol, eszel, mondái,
verél, mondottál, vertéi-fél ékben is; nem különben egyes szókban,
hasonlítva azoknak megfelelő egyéb ugor alakjait: alud-, álom (v.
ö. lappS. ode- aludni, odem álom; oszt. ád~} ódám; mord. ud'i, udo-,
udoma, udomo ; szintén /-vei p. o. vog. ólom, ulm álom); magy. elö,
él- (v. ö. finn ete, lp. auta, auda, oszt. oden első • szintén l-vol: vog.
eli, iei, il); magy. velő (V. ö. finn ytime, lp. addam, ada, mord.
udeme, oszt. védem ; szintén Ü-vel; vog. valem, osztS. velem) ; magy.
nyel, nyele- (v. ö. lapp nadda, mord. ned'; szintén Z-vel: vog. nál)19).
Másrészt van cZ-ből lett magyar z több egyes szóban, mint: kéz,
keze- (v. ö. finn kdte, lp. kát, káta, lpF. giet} gietta, cser. ket, kid,
mord. kád, ked!, oszt. ket, vog. kát); magy. ház, haza, hazól (v. ö.
finn koto, lp. kote, lpF. goatte, oszt. főt, fát, mord. kud, kudo, cser.
kudo, kudá) ; magy. tegez (v. ö. vog. t'dut, tagat) ; magy. tüz (v. ö.
oszt. tűt, vogD. taut); magy. száz (v. ö. finn sata, lp. cuote, oszt.
sót, vog. sát, mord. éada, s'ado, cser. süd'ö, suda) ; magy. fazék, fá
zok (v. ö. finn pata, vog. pót, oszt. p>ut, cser. pot, pad) ; magy. víz,
vize- (finn vete, mord. ved, cser. viit, vid) ; magy. igaz, igaza- (v. ö.
finn oikea, oikeda, lpF. vuoiggad, mordE. viede, mord. vide) 2 0 ). Az
ezen kétfelé hangalakulási viszonyból folyó lehetőség, hogy az
ugor -d denominativ képző a magyarban két különböző alakban
(mint -l és mint -z) volna meg, magában véve korántsem képtelen
ség, minthogy ugyanazon eredeti szóképzési elemnek két vagy
többfélévé alakulhatása ugyanazon egy nyelvben is nyelvtörténeti
tapasztalataink szerint nem tagadható (így p. o. a magyarban van
d és l mint 2. személyrag); mindazonáltal az ilyen elágazó hang
fejlődés ugyanazon egy nyelvben némileg a kivételek közé tarto
zik és rendesen különös hangtani mellékviszonyoktól szokott függ
ni, melyek az adott esetben a magy. -I és -z-re nézve nem volnának

tegettena, s egyszersmind a vele összefüggő' lativusi (-á, e) és locativusi (-att, ett')féle alakokat azonos alapképzésből magyaráztam (alá, alatt ezekből: alov-a,
alav-a vagy -á, és alov-t, alav-t).
19
) Lásd : „A. magyar és finn-ugor nyelvekbeli Szóegyezések" (Nyelvt. K.
VI. VII.) 721. 742. 587. 409. számait.
20
) Lásd : Magyar és finn-ugor Szóegyezések 34. 116. 206. 246. 275. 488.
578. 756. számait. Lehet még összevetni a 69 (közép, köz), 70 (közel), 474 (fázni),
566 (vezetni), 621 (méz), 632 (mozgani) számokat is.
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meg. Ha tehát valamikép lehet, az ugor -d képzőt csak egyikkel
vagy másikkal a két magyar képzőalak (-1, -z) közül fogjuk azo
nosítani, s e végett a válogatást eldönthető érveket keresni. Ilyen
lehet mindjárt az, hogy a fentebbi példák szerint eredeti ugor d-böl
a magyar nyelv, úgy látszik, képzőkben és ragokban inkább l-t
fejlesztett mintsem z-t, mely csak eredeti alapszókban fordul elé.
Egy másik és igen fontos körülmény pedig az, hogy a magyar -z
~ képző egyik példában nem egyenesen az alapnévszói tőhöz járul,
hanem valami közvetítő hangelemre szorul (t. i. ebben: őriz, mely
nek oröz-úek kellene lennie), a mi arra mutat, hogy a z-nek az
alapnévszóhoz való közvetlen hozzájárulása, melyet egyébként
tapasztalunk, csak látszólagos, s hogy eredetileg e képzőt valamely
közbevetett másféle hangelem előzte meg. E szerint az ugor -d denomitíativ képző magyar utódjának egyelőre csak az -l képzőt te
kintjük, függőben hagyván még a 2-nek mivoltát, melynek meg
fejtését alább fogjuk megkísérteni. Hogy a magy. -I legyen az
ugor ~d képzőnek mása, azt ezenfelül még azon körülmény is
ajánlja, hogy a vogul és északi-osztják, azaz oly ugor nyelvek,
melyek egyébként is a magyarral szorosabb viszonyban állanak,
hasonlóképen e képzőt -l alakban mutatják föl (lásd fent 44. 1.). A
magy. -l-íéle denominativképzés, ha az eltűnt végvocalist helyre
teszszük {-lo} -le) tökéletesen egyezik a finn -ta, -td (-da, -dd),
mordvin -d'i (-do), -ífe-félével, melyek az ugor -á-képzésnek leg
épebb repraesentansai:
finn. pisarta-, e h. pisara-ta (pisara-da) cseppegni
höyhenta-, e h. höyhene-td- (höyhene-dd-) deplumare
kouraa-, e h. koura-ta (koura-daj markolni
sylea-, e h. syle-td (syle-dajolelm
mord. sormad'i-, s'ormado- (sorma-d'i, -do) czifrázni
* tardede- (tdrde-de) nyügözüi
magy. dobol-, e h. doboló- (dobo-lo)
bérel-, e h. bérele- (bére-le)
ölel-, e h. ölele- (öle-le).
E mellett nem felejtjük el, hogy, a mint a M. Nyelv Szótára
mondja, az l „a török-tatár nyelvben is mint igeképző nagyban
szerepel, pl. söjle- (sözle)-mek szólni, basla-m&lK. kezdeni (bas, söz)u.
Hogy nincs szükségünk a magy. -I denominativ képző megfejté
sére a törökséghez folyamodni, a fentebbiek után alig kell monda-
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n u n k ; valamint egyúttal azt is megértjük, hogy a magy. -I és tö
rök -la, -le képző közt való hangbeli egyezés legkevésbé sem álla
pít meg e részben különös viszonyt csak a magyar és a török kö
zött, mely a többi ugor nyelvek kizárásával csak kölcsönvételi
viszony lehetne, a milyen csakugyan p. o. a cseremisznek néhány
l-es igéjében mutatkozik, melyek e nyelvbe mint kész -Z«-képzős
igék a török-tatárból származtak be (p. o. ungle-, öngle- = tör. anla-).
Más és helyesebben feltett kérdés az, hogy vájjon az ugor -d denominativ képző, melynek részint -l alakja van, azonos-e a tör. -I
(-la, -la) képzővel, melynek a törökség egy részében, a megelőző
hangzóhoz képest, még -í, -d alakja is van ? E kérdés megvitatása
természetesen nem ide tartozik, hanem oly vizsgálatba, mely az
egyes altáji nyelvcsoportok, nevezetesen az ugor és a török csopor
toknak egymáshoz való viszonya körül forogna.
Némely Z-féle denominativ igék állandóan kettős ZZ-vel van
nak, mások ingadoznak II és l közt: javallani, rosszallani, zöldel
leni^ elégelleni, elégi-, vereselleni, veresl-. Az -Z-nek ezen kettőztetését
épenséggel nincs okunk csupa széphangzatinak tartani, ha azt
másképen, t. i. összeálló külön elemekből keletkezettnek lehet
magyarázni. Ily magyarázatra vezet azon tapasztalásunk, hogy az
ugor denominativ képzők fölötte gyakran frequentativ képzők kisereiében szerepelnek, olyannyira, hogy nem ritkán velők katego
rikus pseudo-denominativ képzőkké forrnak össze. Egyik igen
elterjedt, és a magyarban különben is eléforduló ugor frequentativ
képző pedig -l (azaz eredeti Z), mely a -cZ-ből keletkezett magy.
denominativ Z-hez járulva csakugyan az esetleges magy. -U-i a fen
tebb említett igékben kielégítőleg megfejtheti. E szerint ezeket
eredetileg frequentált denominativ igéknek tekintjük, melyeknek
összetett képzőjük valaha még -dl- volt, mely a finn -tele-nék (p. o.
varastele-, hammastele-} frequ. ezekből: varasta-, hammasta-) megfe
lel, s nem különben a frequentált -aile, -oile, -aile stb. (e h. -adele,
-odele, -adele) végű igen gyakori denominativumokban is megvan
(p. o. Hrjaile- e h. kirjadele, ettől: kirjaa-, e h. Mrjada-). Hogy a
magyarban nem ritkán a most akár egyszerűnek vett Z-vel való
denominativ igék tulajdonképen és eredetileg kettős ZZ-vel vagyis
frequentált igék voltak, azt egyes még fenntartott példák (vizeli-,
Mdall-) rámutatása szerint, abból is sejthetjük, hogy néha a külön
ben eléggé kedvelt vocaliselisio az l előtt végbe nem mehet, p. o.
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vasal soha sem lesz vasi (p. o. vasalok, nem vaslok), a mint vizelnem vizl, a mi nyilván az elisiót gátló consonanstorlásra (lí) mutat.
Hogy különösen a „valaminek tartani"-fóle igék kettős ZZ-vel, azaz
frequentative alakúinak (rosszallani), egyezik a finn és lapp ilyen
igék hasonló képzésével (lásd fent a -ksu, Ip. -£s-fele igékről, a 22.
1.). Hogy az egyszerű -l (== ugor -d) képzővel valók ugyanazt a
jelentést fejezhetik ki, már fentebb (6. 1.) mutattuk meg. Ugyanott
volt szó a magyar denominativ igéknek tulajdonított némi frequentativ jelleméről, melynek most már, az 4-esek egy részére
nézve, okát is adhatjuk,
Egy másik frequentativ továbbképzése, a magy. I ( = ugor
-d)-íé\e denom. igéknek történik -ál, -él által (v. ö. metél, járdl stb.),
mi szerint -lál, -léi igevég áll elé ( = zürj.-votják -ál, -dal,-lat)-, p.
o. számlál, szemlél; vagy -lel, későbbi rövidítéssel: kémlel, ízlel.
Ezek közül megfelel p. o. szemlél, mint frequentative folytatott de
nominativ ige, a finn silmaile-nék (e h. silmadele-, ettől: sümáa-, e
h. silmadd-).
Miután így a magy. -I denom. igeképzőben a közös ugor -d
képzőnek egyéb magyar hangalakulással egyező változatát ismer
tük föl, de egyszersmind már azt is tarthatjuk bizonyosnak, hogy
a másik magy. képző (-2) bajosan ugyanannak csupa változata s
így az -l-rel azonos lesz, ez utóbbinak magyarázatát legközelebb
talán a másik ugor denominativ képzőben (-g, -f) kereshetnők. De
az mindjárt szembetűnő, hogy itt hangbeli egyezésről szó sem le
het, s minthogy az sem hihető, hogy csak a magyarnak legyen
külön eredeti denominativ képzője (-0), melynek a többi ugorságban
semmi nyoma sem volna, nem marad egyéb hátra, mint a magy.
-z igeképzőnek pseudo-denominativ voltát venni föl, úgy hogy a
tulajdonképi eredeti denominativ képző lappangása mellett a s-t
eredetileg más functio viselőjének tartjuk. Hogy milyen ez a functio, arról a 2-nek mint igeképzőnek egyéb szereplése nem is hagy
kétséget, minthogy az még eléggé használt frequentativ képző; s
tudjuk már, hogy épen ilyen functiójú képző szeret légi nkább ere
deti denominativ képzőhöz csatlakozni. Kérdés csak az, hogy mi
az előtte lappangó képző, és talál-e ezen lappangás egyéb magyar
hangalakulási jelenségekben analógiára ?
Az íme fölvetettkér désre segíti talán a feleletet, ha előbb ma
gának a -2-nek, mint frequentativ képzőnek, az ugor nyelvekben
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találtató megfelelőit keressük föl. Mint hasonló functiót (frequentatiót) kifejezők találtatnak ugyanis a legtöbb ugor nyelvekben
különböző sziszegő hangzóval való képző alakok, melyeket, nem
tekintve az esetleges voealist, egy közös ugor -sk alakra lehet viszavezetui. Legépebben fordul az elé magára is a votjákban mint
-sk, hol a vele képzett igék különösen mint continuativ jelentésű
praesenstök szerepelnek: kur'isk- (kur kérnij, kesiék- (kes- szakadni),
siiék- (si- enni), veraék-, e h. veral'iék- (vered- szólni, mondani), stb.
A zürjénben már eltűnik a gutturalis, s a képző s-nek hangzik:
koré- (kor- kérni, keresni = votj. kur'isk-, kur-), Tijé v. l'ié (l'ij- lőni).
A finnben megvan e képző mint sk és ks, ritkábban magára, több
nyire még más frequentativ képzővel összekapcsolva: ha'eksi- keres
ni (hake-)} kdyskele (kay- járni, kelni), vieskele v. vieksele- (vie- vinni),
uiskelé- (ui-úszni) ; sőt'harmas frequentativ képzőkapcsolatban is:
küyskentele- (kdy-)} uiskentele- (ui-). A lappban találjuk e képzőt
magára állva -s alakban: guoddase (guodde- hordani), vadasé- (vafóejárni). A mordvinban szerepel magára állva mint s, p. o.kulée- (kul'ihalni), nolée- (nola-) nyalni; összetételben mint s és ks p. o. misindalkudozni (mij- eladni) = mdE, miksne-; sasind'i- (saj-, sa- jőni) =
mdE. saksnestb. A cseremiszben, bár ritkábban, s; % alakban: or&nézni (v. ö. mord. van- nézni) ; kuc- (e h. kuts- tartani: votj. zürj. kut-;
kuts- itt = votj. kut'iék-). Az osztják és vogulban is akadunk még
reá s alakban, p. o. vog. kanges- és kang- hágni, fölmenni. Hogy
a magyarban -z felelhet meg ennek az ugor sk képzőnek, kitűnik
egyéb magyar szóalakokból, melyekben volt sk helyére z lépett: köz
= f. keske, húz- == f. kisko-, zürj. k'isk-- íz (szilva-íz) = f. iskuj va
lamint hogy mellékalakokúi meg s és sz szerepelhetnek, ilyen ha
sonpéldákból : mos sae észt mösk-, md. muék-, votj. miék-, zürj. m'isk-j
m. vas = f. vaske; kosz = cser. koksa; tisz (autumnus) = f. syksy
stb. Már pedig, mint a II. szakasz végén álló kimutatásból látható;
(fent 52. 1.) az ugor -sk (-ks) frequentativ képző, melylyel a magy,
-z azonos, különösen mint a -g (-j) denominativ képző folytatása
szerepel, minél fogva némi joggal ugyanazon -g (-j) denominativképzőben is kereshetjük a magy. pseudo-denominativ -z előtt lap
pangó den. alapképzőt. Ezt annyival inkább szabad tennünk, mert
egyik példában (őriz: ör) még fenmaradt a -g (-j) képzőnek világos
nyoma az «'-ben, mely megelőző öregez, örejez, őrejz alakokból igen
alkalmatosan megmagyárazódik. Hogy egyébként a -g képzőnek

60

BÜDENZ JÓZSEF,

semmi nyoma sem látszik, azt megint egyéb magyar hangalakulá
sokkal tökéletesen egyezőnek találjuk, s e végett a következő ma
gyar-ugor szóegyezésekre utalunk: m. jel, jelen: f. juíki, julkene-- m.
toll, tolu: lp. tolke, dolge, md. tolga, f. siclka ; m. tör- =• f. sarké-}
lp. sarge-; m. farai s s lp. parge-, lpF. barga- laborare; m. fitit :
zürj. petked-; m. vet- = f. vatkad-, m. has = lpF. gasko; hasad-,
hasít-: lpF. gaskode- 2 l ) ; a m. &ös., / n í ^ vas, -mos-, & szókat lásd
fentebb. — Ha így az eredeti képzés szerint a bár teljes végvocalissal
való alapnévszóhoz az összetett -goz, -gez képző járult, p. o.fal-, illető\egfala-,falo-hoz, az ebből kel eikezöfalogoz,falagoz alakból, melyet
általános hajlamánál fogva a nyelv könnyebbíteni törekedett, leg
előbb az alapszó úgyis gyengén kiejtett végvocalisa szorulhatott
k i : fal'goz • ezen consonanssal érintkező helyzetben a <jr-nek eltű
nésére ugyanazon út állt nyitva, melyen-az a fentebbi példákban
p. O; jelen-ben is eltűnt, a mely nagyon valószinűleg egy megelőző
gutturalis spiráns h-n vezetett keresztül. Erről van még positiv tanú
bizonyságunk is, p. o. a helyhez igében e h. helyez (és még néhány
hasonlót fogunk alább b Bmutathatni). A g-nek gyengítése (h-vá)
azonban részint még vocalisközi helyezetében is történhetett, a mi
okvetetlenül történt oly alapszók után, melyek nehezebb, s azért
maradandóbb végvocalissal voltak, úgy hogy p. 0. ruhagoz közve
títő ruhahoz, ruha'oz-on át a megmaradt ruház-vé, vált 22 ). Magától
értetik, hogy a g-nek megkezdett eltűnése után újabb ily denominativ igék egyszerűen és egyenesen -z-vel készültek.
Miután ekképen megmutattuk, mike'pen válhatott a magyar
ban egy hajdan létezett -goz, -gez összetett denominativ képző
a. mostani egyszerű -z (-oz, -ez)-vé, érdekes észrevennünk, hogy
ezen egyszerű -z mint denominativ képző, eredeti (bár felében el
tűnt) alkotórészei szerint, az összetett finn -itse-nek (e h. -ikse,
•-iske) tökéletes hasonmása, minthogy ez is a -g denominativ alap
képzőből meg -sk (-ks) frequentativ képzőből áll, csak hogy mind
egyik alkatrész a finnben és a magyarban kissé eltérő fejlődésnek
indult, mely jelesen ott az alapképzőnek tisztán fölismerhetőségé2t

) Lásd a Magyar és finn-ugor Szóegyezéseknek 171. 227. 236. 484. 517.
564. 110. 111. számait.
22
) A h-íé\e közvetítő liangfokot, valamint annak végképi eltűnését szé
pen illustrálja a régibb és hébehóba még máig eléforduló tzomjuhoz- ige, e mel
lett ; szomjaz.
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nek kedvezőbb volt. Egészen egy fokon áll e tekintetben a ma
gyar -z a lapp -se-vei, mely p. o. űose-ben (ettől: ilo), teljesen ele
nyészett alapképző -g mellett, egyedül látszik a denominatio functióját teljesíteni, míg a megfelelő finn iloitse-hen legalább a -fse
előtt álló i az eredeti -g képzőt még eléggé tisztán láttatja.
Ha e szerint a másik ugor denominativ igeképzőt, t. i. -g (-j)-t,
a magyar nyelv is alkalmazta, még pedig frequentative folytatott
alakban, föl lehet tenni, hogy az valaha magára állva is szerepelt
ugyané nyelvben, valamint gyanítható, hogy még más összekötte
tésben is találkozik. És csakugyan úgy látszik, hogy eredeti -g
képzőt, melynek a mai magyar nyelv hangfejlődési fokához képest
teljes lappanghatását és lehető láthatatlanságát az imént fejtegettük,
lehet fölvenni oly igék képzőjének, melyek egészen egyező alakú
névszók mellett állanak, de jelentésüknek igen speciális voltánál
fogva nem igen vehetők primitív igéknek. Ilyenek p. o. húgyni,
szarni, fosni ezek mellett: húgy, szar, fos, s érdekes észrevenni, hogy
p. o. a finnben, hol paska = fos névszó, szintén -g (-j) denomina
tiv képzővel alakúit paski- (fosni) ige találtatik, s hogy húgyni
mellett a most gyakoribb frequentativ hugyozni .divatozik.
A mi az ugor -g denominativ képzőnek a magyarban talál
tató egyéb összeköttetéseit illeti, egy ilyennek biztos nyomára ve
zethet a mostani -z mellett még néha eléfordulo -h-z; minél fogva
igen hihető, hogy egy hasonlólag denominativ -h-d (-had, -hed)
szintén nem egyéb mint egy d-\el tovább képzett g, azaz a -z (-h-z)
előtt lappangó alapképző; s hogy továbbá a helyette divatozó
-d alak (-ad, od, öd, ed) csak úgy vesztette el ez alapképzőt mint
az összetett '-z képző. Ertünk itt ilyen igéket mint porhad- (por),
árad- (ár), büzhöd- (bűz), hírhed-, sebked-, lyukad- (lyuk), dühöd(diih), penészed (penész). Hogy ezek -g (-h/—) alapképzőjüknél fog
va, noha jelentésükben a „vmivé válás" látszik kifejezve, csakugyan
„valamit-tevő " denominativ igék lehetnek,mutatja több analóg eset a
többi ugor denominativ igeképzésben s ezen igék jelentés-módosula
taiban; nevezetesen említeni valók a mordvin -ja-íé\e (azaz -g
képzővel alakúit) igék, a milyenek p. o. kulcunija- penészedni, sodija- kormosodni, nolgija- taknyosodni, lásd fent 29. L, a hol az ere
deti „tenni, teremni "-féle denominativ jelentés ezen árnyalatáról
is van szó. Es csak arra kell emlékeznünk, hogy az l denominativ
képző ( = ugor -d\ ilyenekben mint szolgál, zöldell, képes a „levés"
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kifejezőjévé válni, hogy a porhad- stb.-féléktől azon magyar -ad
-od, *öd, -ed- igéket sem válaszszuk el, melyek melléknevekből az
„azzá válás44 jelentésével alakúinak, p. o.fehéred- (fehér), hígad (híg).
E mellett a képző-értéket akar „agere" értelmében vehetjük,
miszerint fehéred a. m. „lassanként (-d) fehérleni44 = fehériesnek
indulni, a mi a fehéredés tényleges jelentése j akár a melléknévi
alapszót elvont név gyanánt tekinthetjük, miszerint fehéred a. m.
„fehérséget (fehér állapotot, fehérlést) tenni (teremni, eléhozni), a
mivel a „fehéredés44 szintén helyesen értelmeződik. íme kifejtett
nézetünk mellett, hogy a fehéred- féle igék aporhad, árad -félék
kel csak egy kategóriát tesznek és teljesen azonos képzéssel valók,
még az is szól, hogy melléknévből származó ilyen igéken még a
-h-d teljesebb képzőalak is fordul elé: vénhed- (vén) e h. vénednivagy hogy a volt -h-d képzőalak nyoma még némileg az alapszó
végconsonansának kettős voltában vehető észre, p. o. hígad mellett
higgad (híghad h.), lappad- (laphad h.). Végre kell még megje
gyezni, hogy a továbbképző -d (a -had, -hed, -ad, -ed magyar kép
zőben) csak úgy mint a h-z-be\i -z frequentativ értékű, s megfelel az
ugor nd-nek, mely különösen a mordvinban magára is szerepel, hol
annak a -g denominativ képzővel való összetéte is fordul elé:
algand- tojni (tojást-tenni, al tojás), a melyben tehát -gand a ma
gyar -had, -ad-n&k mint denominativ képzőnek tökéletesen meg
felel 23 ).
Ha már az ugor -g denominativ képző, a mint láttuk, a magy.
-h-d (-had, hed) és '-d (-ad, -ed) -féle összetett denominativ képző
nek alapját teszi, természetesen ugyanily minőségben van az meg a
megfelelő causativ -h-szt (-haszt, -heszt) és '-szt (-ászt, -észt), valamint
az -ít (régibb -ajt, -ojt, -ejt, -ojt) képzőalakokban, p. o. ilyen igéken;
porhaszt, áraszt, fehérít. Ezért is most csak a két különböző causativ
alak eléállását kell még fejtegetnünk. Altalános, eddigelé elterjedt
nézet az egyikről, a h- szt, '-szt-röl az volt, hogy a szokott causativ t
egyenesen h-d, '-d-h.ez lépvén, ennek d-]e átment sz-be, úgy hogy
23

) Igen hihető, hogy még egyéb magyar -h-d, '-cZ-féle igék közt is (p. o.
rothad, lohad, keshed, sülyed, korhad, dagad, apad, stb.) van eredetileg denominativ
ige, olyan a milyen porhad, penészed, fehéred, — csak hogy az illető alapszók
nem maradtak fönn. Bészletes, összehasonlító nyomozás majd talán még kimu
tathatja ezt egyikre-másikra nézve, szem előtt tartva ezen igéknek imént jelzett
képzős voltát^
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'•szt e h. volna: '-dt. E nézetnek csak az a baja, hogy a magyar
nyelv különben nem ismer ily hangtörvényt, melynél fogva, mint
az p. o. a görögben történik, következő í-vel érinkező t, d- hangnak sziszegővé (sz) kellene válni. Ugyanezért az szí-béli sz szük
ségképen külön új elem, mely vagy a c?-nek helyébe lépett, azt
fölváltva s annak szerepét viselve, vagy azt kiszorította vagyis
lappangóvá tette. Csupán csak a hangalakulást tekintve, egyik
eset oly lehetséges mind a másik; de tudva hogy a h-d,, '-d-loeli
d maga is csak másodrendű képző, mely helyett más hasonértékü
képző is csatlakozhatik a denominativ alapképzőhöz; tekintve to
vább, hogy különben fha d-szt volt) az sz-nek a causativ -t képző
höz kellene szorosabban tartozni, holott pedig a magyar nyelv e
consonanscsoportot, kivéve rag vagy képzőbeli t-nek megelőző sz,
z-vel való találkozását, általában nem igen szereti: mindenképen
valószínű, hogy az '-szí-féle causativ alakokban az sz csakugyan a
'-cZ-beli d-t fölváltó, hason értékű külön képző (sz v. z), úgy hogy
p. o. áraszt tulajdonképen nem árad-hói, hanem arasz v. áras igé
ből alakúit. Ennek az -ss-nek (vagy akár -z-nek j a '-d képzőbeli
e?-vel való hasonértéküsége pedig fönnáll, ha benne az ugor -sk
frequentativ képzőnek (már fennt a 59. 1. érintett) magyar alakját
ismerjük föl, mely a szintén frequentativ -d ( = ugor -nd) helyébe
lépett. E mellett még a causativ -t előtt használt magyar denomi
nativ képzőalak (-h-sz, '-sz vagy -h-z, '-z) ugyanannak mutatkozik,
melyet egyébként is a magy. nyelv nagy terjedelemben alkalmazott,
t. i. a fentebb fejtegett -h -z, '-z képzőnek ( = ugor -g -}- sk). Végre
positiv bizonyításul a'-cZ mellett álló causativ -szí-nek ezen fölfogása
mellett fölhozható még egy így képzett igének példája: vigasz-ni
(megvig aszik sanatur, v. ö. vígad: víg, és vigaszt sanare^ vigasztalj.2,1)
2í
) Vannak más -ad, ed végű, nem denominativ igék is, melyekhez tartozó
causativ alakok szintén a -d helyébe -szt -t tesznek : p t o. fakad : fakaszt, ered :
ereszt stb. A mennyiben az ezekbeli -d szintén frequentativ dl-nek lesz tekinthető
(és ilyen lehet bátran p. o. halad, marad, szenved, senyved), a causativ alakok
szt-féle végére ugyanazon magyarázat illik, melyet fentebb a denominativ '-c?igók s^í-féle causativ alakjáról fejtegettünk. A mennyire azonban netalán más
értékű d forogna fenn, tekintve mindezen ^d-végií igék intransitiv jellemét, az
-s^í-beli ss-nek még egy másik értéket tulajdoníthatunk, t. i. reflexív jellemet,
melylyel az p. o. látsz (-ik) „videtur" igében jelen meg, s mely egyéb ugor nyel
vekben is egy szintén s&-féle képzőalakot illet. Ekképen sz-t mintegy közvetített
causativ képző, mely által a tulajdonkópi causativ functio (-i) csak a tüzetesen
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A -h-d, '-d-íéle magyar denominativ igékhez tartozó -it (-ajt,
-ojt, -ejt, -öjtj-íéle causativ alak, p. o. igazit (igazojt) az -s^í-félétől
még abban is különbözik, hogy előtte sehol sem marad meg h,
mint néha -haszt, heszt-beii, úgy hogy, ha p. o. yporhaszl- helyett/í-es
alak használtatnék, ez bizonyosan nem porhit (porhojt), hanem
porojt, porit volna. Ebből azt gyaníthatjuk, hogy az -ojt, -e/í-beli
denom. alapképző (-g) más helyet foglal el itt mint -h-d, -h-szt-hen,
a mennyiben az alapnévszó eredeti végvocalisát meghagyván, e
helyett saját vocalisát ejtette el, mely a denominativ képző consonansát a hozzájáruló causativ í-tŐl elválasztotta. Mert szemmel lát
ható, hogy 7~d mellett álló -ojt, -e/í-ben a causativképzés csak az
eredeti, nem összetett (akár -d, akár sz-vel tovább képzett) deno
minativ képzésen megy véghez, s csakis így fejthetjük meg, sem
mit sem erőltetve, az -it (-ojt, -ejt) alakot, p. o. e példában: igazojt,
megelőző ilyen alakokból: igazo-go-t, igazo-jo-t,- igazo-j-t. E mellett
a -g képzőnek hangalakulási fejlődése épen úgy haladt mint a finn
ben és mordvinban, hol szintén az egyszerű causativ -tt, -ft hozzá
járulásával a magyar it -fojt, ejt.)-féléknek megfelelő -itta (finn) és
-jaft'i végű denom. igék keletkeztek. Ellenben a 'd alakban, p. o.
igazod-hem a hangfejlődés a g alapképző teljes elenyészését idézte elé,
minthogy igazo-go-d-va, ilyen alakok következtek: igaz'-go-d, igaz'ho-d, igaz"-o-d25). Meg kell még említeni, hogy némely -it-íéle cau
sativ igének rövidített -gat, get-féle frequentativuma, p. o. igazgat (eh.
igazojtgat, igazítgat), szárogat (e h. szárojtgat, szárítgat) határozottan
intransitivum (reflexivum)-nak jellemzett igén (-sz) hajtatik végre. Ilynemű a
finn -sta is, mely némely causativ igét képez (lásd fentebb a 15. 1.), p. o. ripusíafüggeszteni : rippu- függni ; a közvetítő reflexív s-vel való igék (riy)us-) a közel
álló lappban elég számmal még elé is fordulnak.
25
) Néhány, a mint látszik, nem denominativ -ad, ed-yégn igének causativuma szintén -it álíal képeztetik, részint -ászt, -észt mellett; p. o. hasad : hasit,
szakad : szakit (és szakaszt), szárad: szárít. Azt gyanítom, hogy épen ezek is olya
nok, melyeket a fentebbi 23. jegyzet szerint, eredeti denominativ igéknek lehet
tekinteni; minthogy á kétségtelenül igéből származók (p. o. gyúlad, fúlad, éled),
nem i<-vel, hanem csak -ászt, -eszt-vel képezik a causativumot (p. o. gyúlaszt;
nem : gyúlít). Ide tartoznak intransitiv -él, -űl-végíí igék mellett álló átható üfélék is, p. o. derít, hárít, szőrit. — Azonban úgy látszik még más eredetű -it (ojt,
ejt) is létezik, p. o. vészit- igében (ettől : vesz-), melynek alakulásába alkalmasint
magának a causativ -í-nek eredetibb alakja (v. ö. cer, -kt, mord. -ft., finn -tt) folyt
be főképen. Mindenesetre más természetű a momentán igeképző -it (p. o. vonít,
taszít).
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az -/í-nek (melynek megelőző megvoltában ezen igék causativ je
lentése mellett nem lehet kételkedni) régibb alakjára mutat vissza,
melyben a denominativ alapképzőbeli g még nem fejlődött volt
jf-vé, vagy a szomszédvocalisba olvadva "*'-vé. Ha ugyanis fentebbi
fejtegetésünk szerint szárít, szárojt helyett még régibb alak volt:
szárogot, ehhez a -gat frequ. képzőt ragasztva, s.mro#0í-<7<z£ állott elé,
melyből a denom. alapképző (g) úgy mint a szárad, árad (1. fen
tebb) igékben tűnhetett el (szárotgat, legközelebb ebből: szárltotgat} szárotgat-hó\ v. ö. sehhet- vulnerare), úgy hogy már csak a
causativ t-nek későbbi kiszorítása maradt hátra, mely a hajigál (e
h. hajítgaT), sántikál (e h. sántítkál) módjára ment végbe. Ugyanily
rövidített gat, get-es frequentativumot, mely -szt-féle causativ igé
től képeztetik, p. o. lyukgat fe h. lyukasztgat), szintén csak a közve
títő sz nélkül képzett egyszerübbb causativ-alakra (a milyen p. o.
sebheszt- helyett sebhet-) kell visszavezetni, mihez képest p. o, lyuk
gat, azaz lyukogat, egy volt lyukot-tó], nem pedig lyukaszt-tól szár
mazik.
A -g ugor denominativ alapképzőnek a magyar igekópzésben
va!ó netaláni egyéb szereplését ez úttal azonban nem nyomozzuk
tovább, miután úgyis túlléptünk eredeti föladatunk határán, mely
csak az -l és -z denominativ képzők fejtegetésére szorítkozik, noha
épen e végett az egész ugor nyelvcsoportbeli hasonnemü igeképzésoket behatólag és részletesen meg kellett vizsgálnunk. Hátra van
azonban az említett szorosabb föladathoz tartozó egy pont, melyet
a fentebbiek után még tisztába kell hozni. Ertem azon kérdést,
hogy némely magyar s-féle denominativ igék mellett mutatkozó
~dz-ve\ képzett mellékalakokról mit kell tartani, p. o. ezekről:
borjadz-} fiadz- (fijadz), bimbódz-, leveledz-, ezek mellett: borjaz-,
fiaz- (fijaz), bimbóz-, levelez- ? A kérdés pedig nevezetesen arra vonat
kozik, vájjon a -^-alakok csupán csak a -^-féléknek azonos pára
lakjai-e, vagy különböznek-e ezektől részben az alkotó elemekre néz
ve ? Lehetne ugyanis képzelni, hogy p. o. levelez-, mely a többi -z~féle
denominativ igék módjára, a z képzőnek fentebb fejtegett hajdani
hangállapotához képest, levele-ge-z-nek hangzott valamikor, máské
pen fejlődött alakrövidítés folytán egy levelegz-féle mellékalakot
nyerhetett, melyből (gz: dz) hangcsere által a mostani leveledz tá
madott volna. De ez ellen szól egyrészt ily hangcsere fölvételének
gyanús volta, minthogy a gz consonanscsoport a magyar nyelv
SyELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. X.
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hangejtési hajlamaival korántsem ellenkezik; másrészt annak ok
kal való gyaníthatása, hogy ily úton jóformán nem is levelegz-, halevelejz keletkezett volna, mely (úgy mint őriz, lásd fent. 59. 1.)
továbbá levelíz, vagy leveléz-vé válhatik vala. Ezért a leveledz-féle
alakokat helyesebben és könnyebben véljük magyarázhatni, ha a
képzőbeli d-t nem csak hangcseréböl került elemnek tartván, azt
a fentebb magyarázott magyar '-d összetett denominativ képzőre
vezetjük vissza, melynek szintén az ugor denominativ -g a lap
pangó alapképzője, s mely az említett -cfe-ben még egy újabb fre
quentativ -z képzővel van folytatva, ugyanavval, mely a magyar
denom. -3-ben, azaz '-z-ben, jelen meg alappangó alapképző -g után.
Egyszóval azt tartjuk, hogy a például fölvett leveledz- ige levelediéle igén alapúi, s ugyancsak leveledez- helyett való. Igazolja e föl
fogást p. o. a hasonnemü sarjadzik mellett fennlevő alapige sarjad-,
meg az övedz- helyett régibb emlékben eléforduló övedöz-ze). A kü
lönbség, mely e szerint ily két ige közt van, a milyen: levelez- és
leveledz-} vagy Jiaz és Jijadz, csak az, hogy a mindegyikben rejlő*
denominativ alapképzés, amabban egyszerű (-e), emebben pedig ket
tős (-d és -z) frequentativ képzővel van folytatva, utóbbi esetben
némi oly képzőhalmozással, a milyen egyébként is az ugor igekép
zés terén nem ritka jelenség.
a6

) A Nádor-codexböl idézi a M. Nyelv Szótára : aranyos övvel övedöznek
vala. Annyiban egyezik is fentebb éléadott fölfogásunk a cfe-féle denom. igékről
a M. Ny. Szótáráéval, a mennyiben ez is a dz-X külön -d és -z képzőből, nem te
kintve azoknak eredeti értékét, összetettnek tartja, lásd : „-adzilt (-ad-oz-ik) Összvetett képző : jobbára nevekből képez középigéket, melyek növésre, illetőleg
állati vagy növényi szaporodásra vonatkoznak, s gyakorlatos belcselekvök."

BÜDENZ JÓZSEF.
Sajtóhibák.
A 32. 1., 16. sor föl., olv. südür h. südür
ü. o., 3. sor ál., süm h. Mm
29. 1.,
6. — al., llrdasja- fa. érdasja44. 1.,
3. — föl. olv. ; címet, S. címei,
u. o., 18. — föl., savangodni h. : savanyódni
47. 1., 15, — al., lümed'i- h , : lümede-.

