
A MAGYAR GYAKORÍTÓ ÉS MOZZANATOS 
IGÉK KÉPZÉSE. 

B) A m o z z a n a t o s k é p z ő k . l ) 

Élénken érezhető mozzanatos jelentéssel a mai magyarság
ban csak négy képző dívik: <an en, <cint, <.ít, <all ell; péld. 
suhan csattan, érint emelint kavarint, emelít kaparít pödörít, lövell 
rivall. — Mi az elsorolt öt u g o r képző alá csoportosítjuk a hátra
levő adatokat, s itt tárgyaljuk egyúttal az illető mozz. képzőknek 
gyakoritokkal való kapcsolatait is. 

VII. -Ttv (-n). 

65. -m. 
Egyszerű -m alakjában e képző talán csak a töm tom nyom 

igékben maradt fönn, 1. B . ; mert már az <am-végű igékben is 
valószínűleg más képzővel van összeforrva. — Van azonban két 
főnévképző, melyeknek első elemében úgy látszik az egyszerű 
mom. -m lappang: -mány -meny és -más -més, 1. Ny. V. 100—101. 

x) Az I. részt 1. a NvK. XVI. kötetében 237—269. — Újra ide iktat
juk a leggyakrabban előforduló rövidítéseket: Ny. = Magyar Nyelvőr, 
MNy. = Magyar Nyelvészet. NyK. = Nyelvtud. Közleményei'. Erd. = 
Erdélyi, Népdalok és Mondák. K. = Kriza, Vadrózsák. Kr. == Kresznerics 
szótára. Mt. — Molnár Albert Kresznericsnél. T. v. Tsz. = Tájszótár. B. v. 
Bud. = Budenz Magyar-Ugor szótára. Be. = Bécsi codex. M. = Müncheni 
codex. F. ss Faludi. A. = Arany Költeményei (csal. kiad. három köt.). 
Vör. = Vörösmarty Munkái (csal. kiad. hat köt.). 
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66. -n. 
Magában szintén csak kevés szóban maradt fönn, s ezek 

közül is csak kettőnek van élő alapszava: csap — csapon(ik) 
GKat., Ny. 11:117, csaponyón MNy. VL319. összecsaponyuló Ny. 
IV. 70; csök(ik) — csökön(ik) PPáp. lat. s. v. vacuus || a többi: 
köszön, gyapon, gyón, hány, 1. B. | oson ? \ esennen: esengve, 
*esén-vén ? j dagonag: daganat Wp. 81 | ilon-káz Ny. IV: 172, 
V:182 | iszon-kod-ni: a jégen csúszkálni 111:232 | iszonyú, iszonyo
dik), iszonkod(ik) 1. B. | szürönköd(ik) MNy. VL351 [ fonnyad 
1. B . ; pirnyad a. m. pirkad 91. sz., pirosodik | rikkongat Erd. 
11:211 | kotonoz (kotomáz AL. népm. 173), motonoz | hadonáz, v. ö. 
hadaz \ sékonyál Ny. 11:45, v. ö. sékod-, síkolt | ? sajnál, v. ö. a 
27. képzőt. 

Csaponó mellett van csapinó, csapinós i s ; és ugyanezen 
hangváltozással: csorinkál BSzemle 1:177; bilinkel: billegve jár 
MNy. VL319 | szabinál, lóginál Ny. 11:277. 

Omlik ont, bomlik bont, romlik ront, önt, dönt, számlik szánt. 
1. Bud. Hasonlik, azelőtt hasomlik. 

67. -v. 
Az er. m h. v alakban jelenik meg e mom. képző a -mány 

-meny egy értékűjében: a névképző -vány -vény-hen; továbbá a 
névképző -val -vel-hen, melynek ragos alakjai az ir-ván és 
ír-va(r)-íé\e igenevek, 1. Ny. IV:343. — Hasonló szerepe van még 
e r-nek a sérvés = sérés főnévben (Pázm. öt lev. 234, MNy. V:127, 
Ny. IV:277), a folyvást lépvést-íéle határozókban (1. Ny. IV:101), s 
a gyülevész és gyiijtevész (Ny. VIIL567) szókban. 

Megtaláljuk még e v-t különféle gyakorító képzők előtt: 
örvend,1 v. ö.: öröm, örül || letyved (letyhed, lettyed) \ hervad, sor
vad, 1. B. J ? szenved, senyved: v. ö. sín(lik), sind(ik), csün(ikj B. | 
? posvad (poshad, possad) SK. || sindevész, csenevész B. =sanyavész 
? (v. ö. sanyar-) \ csökevész* melléknév, 1. Ny. V:150. 

68. < a m . 
A gyak. -j beolvadásával: vylla mat fulgur Ehr. 138, villám

nak 3. pl. Zr. 1:91 ; villámó, -ás MA. | csillám-ik, csillámé micans, 
coruscus MA, csillám-lik, csillám-pol, csillám-jJoz-ik, székely | 
falámol: fal Debr. Ny. VII: 189. 
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69. <án. 
Bocsánat, rég. megbocsánja, bocsánandó bűn: v. ö. bocsát, 

búcsú | kíván Bud. 
Továbbképezve: sirán-koz(ik), botrán-koz(ik) *botl-án-koz-, 

nyulánkoz- MNy. VL243, iszánkóz- Ny. IV:284, dő'lénkez(ik) 
111:355, Mikes \ficán-kol A. 11:251; ? csimbánkul Ny. 111:178 | ? 
tikán-csol, v. ö. tikog, Ny. VL425; pisláncsol, Belényesi kar. ón. 
7, 41. — Csakhogy ezek ép oly jól lehetnek (l: n változással) <ál 
<á£-képzős gyakoritok továbbképzései; v. ö. fönt a 27. és 52. 
képzőt. 

70. <.am, <cem. 
Az <.ám <ém rövidülése, v. ö. a régi villám(ik), csillám(ik) 

igéket (68. sz.). — Az <.am <em képzős igék ma mind elavultak 
s csak továbbképzésekben maradtak fönn: 

futam Gyöngy. 1:93 (futamatnyi föld; futamat, Abonyi A mi 
nőt. 11:116; külömben ma csak futamodik, futamlik) \ folyam-
folyamat : kis hegyi patak, deésaknai szó. Ny. 1:381, külömben 
ma csak folyamodik, folyamlik) \félem(ik) Be. M. j élem(ik) = éle
medik ; megélemet élettel való fórfiú: vir setate provectus Be. 90 ; 
megélemet: processit M. 107; élemetes \uszam(ik) SzD. uszamás 
MA. SzD. | csuszamlik) : folytonosan (?) csúszik, sikamlik, csu-
szamít [F.] : eszközli, hogy vmi csuszamjók, csuszamékos, csusza-
más : csúszós, sikamlós CzF; rendesen csuszamodik, csuszamlik || 
forramat: folyameredet, székelyeknél Ny. 1:381 j út válamat-ja,, 
székely, MNy. VI.-353 | hegy nyilamat-'^, nyiladéka, székely, K. | 
ériemet Kisf. S. bold. szer. 115. dal || fogamzik j | iszamós A. 
— izamtekos Ku. c. 79 j | 

loham(ik) Ny. 11:328, v. ö. lohamodik, lohad \ ficamik, v. ö. 
ficánkol, fickándoz. 

71. <an, <en. 
Elő alapszóktól: fog —fogan (v. ö. fog és fogad u. a. jelen

téssel Be , s másutt, és viszont fogan ,fogad' jelentésével ebben: 
(foganatos a szüzesség istennek előtte» Érd. 149. stb. = acceptus) | 
hull: a visszaeső vízcseppek hullanása Jók. Erd. 159 | rí: a mely 
kutyát éri a kő, az rivanik el Erd. közm.; megrian Kisf. S. kes. 
szer. 163. dal; a Balaton rianása J sí, sivít: sivan T., sian szék. | 
szív: szívanó (szénvonó-ból elváltozva?) Ny. IV: 183. 
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Elavult alapszóktól: dagad — dagan-at; v. ö. dagonag 
66. sz. | borzad: borzanat Kazinczy | cselleg, csellen Bud. 400 J 
csattog, pattog : csattan, pattan \ horkol, horkan; meghorkanyodik 
Ny. 111:182 | piheg: pihen, tulajdk. lélekzetet vesz, p. PG. 129 | 
zuhog: zuhan \ rohan \ duzzog, duzzad: fel-duzzan-kodik Érs. 840 | 
illog ,bolyog', illaszt ,szalaszt': illan \ virrog : virran MNy. VL355 | 
göbbedez: el-göbben jelmerül' K. | héppég ,lassan jár f : le-heppen 
,leesikc K. | rostán- Ny. 11:467 ; v. ö. rastagott u. o. | harsog: har
san; oh te semmirevaló! mondja fölharsanva az anyja K. 483 j 
meg-torpanik: meghökken a ló Ny. 1:333 \ gerjenéibe hozni: an-
blasen Kaz. m. VIII: 125. 

Bökken bukkan csökken csukkan(ás Ny. 111:226) a bök buk 
csök csuk igéktől, melyeknek eredetibb alakja *bökk *bukk *csökk-
*csukk, ill. *bövk- *buvk- (a búv- buj igétől) *csövk csuvk. El-
lappan, el-szellent (,szelet bocsát' Ny. 11:325, v. ö. szellentyű) 
ft-hépzős denominativ igék származékai; a denom. -h látható 
még a verhenö, derhenö szókban M. 44. 

Valami közbevetett deverb. képző lappanghat a nagyszámú 
csörren dörren mozzan-íéle igékben az <an <en képző előtti 
mássalhangzónyújtásban (talán a 67. sz. a. tárgyalt v ? vagy a 
gyak. j-nek egy h változata? x). Példák: 

önállóan is élő alapszóktól: csüsz- be\e-csusszan a rák a 
csöbörbe, Gyulai Költ. 243 | lök, lük (így Kecskeméten): lükken 
Tsz., elé-lükken: véletlen előáll K. | roggyan PG., Kónyi J. ; 
roggyan s omlik F. 66; olyat int, hogy a parasztnak megroggyan 
a lába, Győry V. «Havi Szemle» 1:47 | sül: megsüllent a puliszka 
K:398 | é-zök-ik Ny. 11:176 : megzökken o. 86 || 

önállóan nem élő alapszóktól: bugyog : buggyan \ csurog : 
könnye csurran BSzemle 17:380 | fityeg: fittyen \hibog, hibbad: 
hibban K. | leffeg: leffen T. | libeg, libbég : libben, libbent T. | lobog : 
lobban, lobbant \ meg-mozzan, Kemény Zs. Er . és ill. 15 j rezeg : 
rézzen \ szotyog, szotyolog, szotyong : szottyan; megszottyan Ny. 
111:182 | topog: toppan \ zörög: zörren \ zubog : zubban 111:375 | 
zupog : zuppan stb. számos egyéb -#-végű gyakorító mellett, v. ö. 

*) Ilyen deverbális .̂-nak van néhány nyoma: törheszt Kr., verhő-
döni és verhűdöm SK., sérhűdik (vagy tán volt egy *sér főnév ie? v. ö. 
sérez). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVII. * 
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a 18. számot || röpül, röpköd, röpít: röppen \ burunkozik: dong a 
cserebogár MNy. VL318: hurrán ,röppen' u. o. | iramodik, iron-
gál: el-irran ^lillan' o. 323 | csikorog: csikkan o. 319 | vigyorog: 
viggyan K. || rokkan (lerokkan Ny. 111:182, rokkant), v. ö. rogy, 
1. Bud. 

72. <.aml(ik), <eml(ik). 
Hogy <:áml(ik) <éml(ik) elrövidülése, azt bizonyítják a 

még hosszú hangzóval megmaradt villámlik, csillámlik, melyek a 
villámik, csillámik igék Z-kópzős gyakorítói. Az <.aml(ik) <em-
l(ik) képzős igék mind inchoativ-értékűek; ma legközönségeseb
bek : szólamlik, félemiik, véteniük, futamlik (p. Kaz. műnk. VL189), 
csuszamlik, és nem élő alapigéktől: sikamUk (v. ö. siklik, 1. Bud.), 
ficzamlik\\ folyamlik 1780-ból idézve Ny. IX:326 | nyilamlik MNy. 
YL323: 1) hirtelen megnyílik, 2) a székelyeknél a. m. előre nyu-
lamodik, a ló elényilamlott vagy nyilamodott (K) CzF. | meg-
gyilkemlik a lába: félre csuklik, Borsod, Ny. IX:332; v. ö. gyö
kint, gyökkent \ háramlik, v. ö. hárul, hárít \ gyMenüik a holló 
(nagy tömegben összegyűl), Vajda J. 

73. <.amod(ik) <eméd(ik). 
Van villog és villámlik mellett villamod(ik) Pz. MA. és vilá-

mod(ik) T., meg-vilámodik: megvilágosodik hirtelen NyK. 111:13; 
az < á m képzőhöz itt a gyakoritó d járult. Nyilván ezen <ámo-
d(ik) rövidülése az <amod(ik) képző, mely — mint <.amlik — 
ma csupa kezdő igében fordul elő. — Ma legszokottabbak : futa
modik folyamodik vetemedik iramodik (v. ö. irongál, el-irran) ficza-
modik | élemedett: éltes; élemedik Batsányinál költ. 38 a. m. éled | 
uszamodik: úszásnak indul, úszni kezd CzF. | csuszamodik : csú
szásnak indul, csúszni kezd CzF. | iszamodik u. a. | sikamodás, 
Brassai Szép. Figyelő 1:289, a m. sikamlás \ nyilamodik a. m. 
nyilamlik 72. sz. | jutamodol: ibis 1780-ból Ny. IX:325 | hüle-
médni kezdett «Ebresztő kakasszó» 1707. czímlap; meghüleme-
dett a vére Czegl. En. 111:20; Megy. zsin. 5 ; Emb. GE. 151 stb. | 
hullamodik SK. | loham,odik MNy. VI.338; v. ö. lohamik, lohad 
80. sz. | füremedik: fürge Ny. 11:345; megelevenedik, frissen 
megindul K:364; meg-füremít: fürgít u. o. — V. ö. ánd, énd 46. sz. 
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73. -mol -mél -möl. 
A gyak. I képzővel. 
Törmöl: morzsol MNy. VL352, Ny. 11:32 (v. ö. zsur-mol ?j \ 

gyurmol Lőrincz Károly Ny. II. | vermel-ődik SzD. Magy. vir. 
told. || mormol, v. ö. morog \ dormöl; dörmölödik A. | ? zékmelödik 
MNy. V: 160. 

Ide tartozik a régieknél hasoml(ik), ma hasonl(ik) : v. ö. 
hasad hasít hasáb. 

Denom. bajmól, bajmolódik; káromol, v. ö. kárhoztat deno-
minativ /i-val. 

Az l r-re váltva és tovább képezve: keczmérég, keczmerkédik 
(keczmeredik Ny. 1:279), v. ö. kecel, keczél keczeficzél ,szalad, ugrál'. 

Az m-nek kasonló továbbképzése, de gyak. g-vel: szusz mog, 
a. m. szuszog, szoszmotol, szöszmötöl; piszmog ? 

75. -mái -mél. 
A gyak. <ál <.él képzővel. 
Szuszmál-kodik, v. ö. szuszmog, szuszog \ duzmál Ny., duz-

málódik K., v. ö. duzzog, duzmad | kászmálódik Mer. Er. népm. 
106, v. ö. kászolódik | ? kuszmál a. m. kuszál SK. | kegymél ((elké
nyeztetni v. gondosan növelni» moldvai csángó szó Ny. V:378, 
talán abból a kegy- igétől, melytől kegyelem s a HB.-beli kegiggen \ 
ide tartozhatik a becsmél ige is, mert az alapúi szolgáló becs- igé
ből magyarázható a becsű főnév i s ; az l: r hangváltozással lett 
becsmérel és böcsmérez F. (tehát nem a mér igével). — Fitymál 
talán abból a fitymá-tol származik, mely a Bc.-ben praeputiumot 
jelent. Az eszmél igéről 1. Bud. 

76. -mad -med. 
Támad dermed förmed 1. Bud. V. ö. támaszt dermeszt för-

meszt. 
VIII. -t. 

11. -t. 

É l ő a l a p s z ó k t ó l : félt, irt (v. ö. irdatlan , faragatlan'; 
irdal,meghasogat' T.; az ir szóhoz csatolnám, mert ez is jelent
hetett bevésést, rovást; irt mellett van ort és orot-: orotás, orot-
vány, ortovány T., K.; az oroí-féle két-magánhangzós alak ellene 

4* 
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szól Budenz azon véleményének, hogy irtani a rittani metathe-
sise | kísért a. m. kísér, Esztergom, B.-Gyarmat || hánytorog, 
hánytorgat. 

Más képzésekből k ö n n y e n k i f e j t h e t ő a l a p s z ó k 
k a l : kiált, kajált, v. ö. kajabál, és kajál-bajál MA., Zvon. | hajt a 
szavára a. m. hajol a szavára | sejt: sejdít \ sért: sérés, sérelem 
stb. | tilt: tilos, tilalom, tilódik \ árt: ármány • ár-ik ,romlik' a 
csángóknál, Simonyi Tanúim. 1:94 | siet: sied («ne siedjen: ne 
siessen* K. Szép. Figy. 11:2:14), sieszt. 

N y e l v h a s o n l í t á s útján kifejtett alapszókkal: jut fut 
süt (lesüti szemét, sötét), tet-ik tetszik, lót lát tát, sújt, tart, fest 
(feseték Ehr., fesető M. c ) , csatangol csótolog kótorog v. kujtorog 
tántorog : mindezekről 1. Bud. 

Némelyek csak t o v á b b k é p z é s e k b e n élnek: a) az 
álltó helyében, p. AL. népm. 199; ültő helyén Ny. 111:31, 361, 
IV:419, Abonyi A mi nót. 11:122; egész liétüő [létő, azaz lévő, 
álló] nyárba MNy. V:160 || b) akartva Ny. 111:354, kész-a.; vélte ós 
el-vétve *véltve ? || c) cselekvést jelentő névszók : <.al <.el képző
vel (mint fonal, lepel) : étel ital tétel vétel létei vitel hitel \ <.alom 
<Lelém képzővel: tételem: Ehr., ótalom: óvni | -mány, -meny: 
„kértemény PP. s. v. pe t i tum; . . . olyan a szintén régi tétemény, 
szötemény, étmény" Ny. 111:500 | <ék (v. ö. maradék, keverek), és 
röv. <.ék <.ok (v. ö. rejtek : rejtek, ajándék: ajándok) : érték mér
ték, étek, birtok. 

78. <at <et. 
Valószínűleg <aji <át rövidítése, melynek rendes mai 

alakja < í í , 1. alább. Valóban hosszú hangzóval találjuk a szerét 
igét a Peer- és Sándor-codexben, 1. Sim. Tan. 1:25. — Ide tar
toznak : sirat, szeret: szerelem, vezet: vezér, nevet, 1. Bud., illet 
1. Bud. 893. sz. | ?büzlet MNy, VL318. — T o v á b b k é p z é s s e l : 
hallatszik (szenvedő < a í - ?), havatozik SK. | csalatkozik (csalal-
kozikNy. IV:412, csala-t-ság o.), nyilatkozik, szövetkezik (v. ö. szö
vetség és ismeretség ?), fogatkozik, fogyatkozik (v. ö. fogyat-ék), 
hagyatkozik Ny. V:37, (v. ö. hagyaték), hivatkozik (v. ö. hivatás ?) 
vonatkozik, unatkozik, keletkezik, ? szabatkozik Ny. IV:3"/6, v. ö. 
szabódik. — Névszói továbbképzések: hivatal hozatal menetel jöve
tel | hagyaték fogyaték. 
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A vágtat rúgtat léptet-íélék valószínűleg csak a míveltető 
képzés különös alkalmazásai. 

79. -lat -let. 
Azaz l + at et. A -lat -let végzet egységes képzőnek látszik a 

következőkben: vizslat SzD. vislat MA.; v. ö. vizsgál J kosiatok : 
divagor SK., koslat: kószlál T. | ? nyasla.t: koslat, peslet, járkál 
T. \nyiislet: ide-oda jár Ny. VL272; v. ö. nyüzsög ? \ ? caflat: 
haszontalanul jár-kól o. 273; caplat: u. a. 11:135 | baklat: koslat 
T.; v. ö. baktat, bagdácsol \ ? iklat: ösztönöz, p. ökröt T. | 
zaklat ? 

Ide tartoznak talán l: r változással a következők is : katrat: 
apróságot keres, szedeget K. v. ö. katat, kutat, kotonoz | ? dékret, 
dökret: zörget, zakatol K. | ? sátrat: ide s tova kap, kikap T. ; 
nyüstöl: a fejérnép, mikor mindenfelé sátrat o. 

80. -gat -get. 
Hosszú hangzóval van halgaat a Peer- ós yaygaat a Sándor-

codexben (1. Sim. Tan. 1:25), tehát gat = g + át, mely utóbbi a 
mozzanatos <at et föltehető régibb alakja. Mai nyelvünkben 
legélénkebben érzett s legkiterjedtebb használatú g y a k o r í t ó 
képzőnk. Példák: 

a) A kéttagúak ritkák: duggat (ós dugogat) ; liiget: taszít, 
üt, dob Tsz. azaz *lük-get: lük, lök; ? nézget: idem ac nézeget 
F.-ból Kr.; csóggat ,csókolgat' 1. Ny. VI: 193 ; lyuggat 1. c). — 
Leginkább az i n d u l a t s z ó k b ó l származók: jajgat, juj-gat, 
ugat, búgat (a dobosgóm), béget, bőget SK., cságat, csigát: csitít, 
hógat MNy. VL333, nógat, ühm-get és hm-get A., ünget, hünget SK. 
(de ümmöget Tompa), krü-gat Tompa 1:299, hőget Lisznyai | 
té-get ,tégez, téz£ Gyarm, Nyelvm. 1:148, Tsz. — Az aggat faggat-
féléket 1. alább a c) pontban. 

b) Háromtagúak egytagú alapigétől: tesz: tévégét évéget 
ivogat (Kisf. S. kes. szer. 122. dal) — Őrségben: meg-ijogat tééget 
leéget vééget mééget e h. *ménéget Ny. VII:469, Göcsejben: lööget 
vööget mööget Ny. 111:179, 180,11:44— észéget (csángó ésszéget, 
1. Sim. Tan. I.) iszogat tészéget (Dunán túl) — végre élléget illogat 
freq. Z-lel a. m. eveget, ivogat | jövöget BSzemle VI: 147; szövöget, 
rovogat \ hívogat szívogat, rivogatás Ny. 111:359 | kéreget vereget 
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irogat töröget varrogat; járogat Ny. 111:375, Sí, «megérem még 
azt az időt, j.-sz a házam előtt» Nópd. | csalogat; Göcsejben: 
lölögeti a hideg Ny. VII:86, és eléget 1:376, emez a csángóknál is, 
Sim. Tan. I . ; állogat Kaz. lev, 1:150 j nyomogat, vonogat; hunyo-
gat | húzogat rázogat nézeget; mosogat, nyeseget \ lopogat, szopogat \ 
rakogat \ hagyogat; adogat; tudogat csáng. Sim. Tan. I. | látogat-; 
tátogat Kisf. S. kes. szer. III . én.; kötöget; ütöget ; ötöget, ,öntöz-
get' Ehr. j öntöget, döntöget, bontogat; rántogat Erd. nd. 11:22; 
bántogat MA, Pázm. | hajtogat, bujtogat, nyújtogat, gyújtogat; gyiijL 

töget, rejteget | mártogat, sérteget, oltogat \ osztogat, fosztogat, veszte
get \foldogat. — N é v i a l a p s z ó v a l (v. ö. Ny. VI: 193): csövÖ-
get lactat, Káldiból Kr.; gyorsogat Ballagi; sulyogat Vör. — 
I n d u l a t s z ó k t ó l : ümmöget, ejh-jeget Tompa; pisszéget; hess
eget ; v. ö. a c j pontot. ., 

c) Háromtagúak kéttagú alapigétől, sokszor gyakori-totó^: 
cirógat: v. ö. cirókál \ kapargat, kavargat, keverget, takargat, teker
get, csavargat \ ápolgat, beszélget (reciprocum jelentésével), csókol
gat, dörgölget Ny. 111:178, felelget, irkálgatás 111:356, járkálgat 
Mer. Dun. 1:55, kapálgat, lakálgat Ny. IV:239, nézelget III;3&> 
szörpölget, szurkálgatás 111:359, törölget, találgat (conativ jelentés
sel), vizsgálgat; késziilget, tanulgat; nehezülget Gyulai j izenget, 
köszönget \ kérdezget, példázgat \ halászgat Gyulai, vadászgat {ol
vasgat, rakosgat; rebesget, v. ö. rebeg \ áztatgat Kaz. c. 130, siratgat, 
mutatgat; szaggatgat N. 11:167 | aprítgat o. 385, simítgat, tisztítgat, 
öblítget, fordítgat, készítget; Á.eskxü&p^kevesítgeté a Tartarusz orszá
gát Kaz. 1:362; tanítgat Kaz. Berzs. 189; visítgat Kaz. lev, 15 | 
halasztgat, meresztget; élesztgeté virágait Jókai Népv. I L 8 ; .ón 
impertinenciának nézem vendégemet marasztgatni Kaz. Berzs. 
185 | tekintget, kacsintgat. • :-. '• ) 

A í-végű alapszók ilyenkor különféle rövidítéseket is szen-
vednek : 1. aí-végűekből mutat-gat h. mutogat, fitat-gat h. fitogat, 
hullat-gat h. hullogat, áztat-gat h. áztogat Kr., siratgat h. sirogat 
Ny. 11:421 | 2. ít, rég. ojt, ej'í-végüekből: simojtgat, simítgat h. 
simogat, tisztít: tisztogat, aprít: aprogat, puhít: puhogat (Balaton 
mell.), öblít: öblöget, borít: borogat, hasít: hasogat, szárít: száro? 
gat, terít: tereget, feszít: feszéget; hurít: hurogat; említ: emiégét/; 
fenyít: fenyeget; szépít: szépéget;? lapít: a gyermek, fejét megr 
lapogatta, Belényesi Kar. én. 125, 127; ? enyhít: enyéget; — még 
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további rövidítéssel van hasogat h. hasgat (p. Abonyi, A. mi nót. 
11:101), *szakojt-gat *szakogat h. szaggat • v. ö. a 3. pontot; — az 
o-gat é-get hangja az alapszó mai i hangjához alkalmazkodik 
néhol a népnyelvben : tisztít: tisztigat, Veszprém ; hasít : hasigat 
'N. 11:275; terít : teriget Ny. V:89 | 3. ászt es^í-végűekből: halaszt
gat h. halászgat stb. főleg a népies kiejtésbt-n; terjeszget Kónyi, 
Ábel h. 97, éleszget Kármán, Fanni L. stb.; aztán az sz is elvész: 
halaszt: halogat, választ: válogat, tapaszt: tapogat, borzaszt: bor-
zogat, virraszt: virrogat Sí. Kaz. Berzs. 126. ébreszt: ébréget Tel. 
ev. 32, Sí., ereszt: ereget, terjeszt: tereget Csokonai; riaszt: riogat; 
— további összerántással: *akaszt-gat *akogat h. aggat, fakaszt: 
faggat, lyukaszt: lyuggat, ragaszt: raggat; nyegget ? | 4. nt-vé-
gtíekből: tekint-get h. tekinget, kacsint: kacsingat, kacsongat, 
orront: orrongat MNy. VL343, kurjant: kurjongat, s ezeknek 
analógiájába átmenve borzogat (*borzasztgat) mellett is dívik bor
zongat;— tovább rövidülve van kurjong at mellett kurjogat (Du
nán túl), pillantgat h. pillogat SK., A. 111:235, rézzentgct h. rézzé-
get, liórpentget h. hörpöget, szörpentget h. szörpöget; végre *nya-
kont-gat: *nyakogat h. nyaggat (ezen föltevés mellett nem volna 
szükség a Budenztől föltételezett *nyakojt igére; a *nyakont alap
szóra nézve v. ö. a meglevő nyakint igét). 

N ó v i a l a p s z ó v á 1 (1. Al-deverb. képzések Ny. VI: 193): 
elöget, igazgat, édesget, ékésget, csinosgat, hímésget, üresget (tszó 
Ball.); kar aggat Ball.; bátorgat Dank. ; hamargat Biró Mból Kr.; 
egyenget, bizongat, istenget Ny. IX:478; vereséggel illeték osztán 
haza szégyengeték PG. mes. 57 ; közelget; szelédgeti a lovat Com.' 
jan. 88. — I n d u l a t s z ó f é l é k b ő l : óbé-gat; mió-gat ,nyá-
vog'; tüllü-get Ny. 11:563; kurráh-gat «Ellenőr» IX:484; nosza: 
noszo-gat, az wmmögfeí-félékhez hasonult alakkal. 

d) Nógytaguak háromtagú alapszótól: igazítgat, parancsol
gat, tatarozgat stb. | egyenesget Vitk. cod. 

Némely igéknek a -(/aí-képzős alak mellett egyszerű, ^-képzős 
alakjuk is van : p. bég : béget, bőg : bőget SK., búg : búgat, zúg : 
zúgat (zúgatni kezdik, hogy ma-holnap papnak teszik. K. 478); 
gágog : jajgat, pisszeg : pisszéget, tüsszög : tüsszöget, (ujjong : ujjon-
gat) | tátog: tátogat,bólog'Kx.: bólogat,vonyogó (1. 18. sz.): vonogat, 
enyeleg: enyelget ,trófálc Ny. IX:376. — Közelget mellé újabban 
keletkezett közelég. 
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Vannak más ilyen párok is, de az <at et végzetük mi vei-
tető képző; igy mozog: mozgat, rezeg: rezget, csöng: csönget, 
inog: ingat, zörög : zörget; lóg : lógat; sürög : sürget, *kerég: ker
get, bolyog : bolygat \ suhog : suhogat, kopog : kopogat, kótog : kóto-
gat, kocog: kocogat \ nyomorog: nyomorgat, sanyarog: sanyargat, 
háborog: háborgat, agyarog : agyargat stb. 

81. <U. 
Azelőtt -jt: ajojt, ajejt stb., ma áhít, áhít(at-os) ; alojt olajt, 

később alít; v. ö. még hurít mellett huro(jt)gat, fenyít: fenyé(jt)-
get. Megmaradtak óhajt sóhajt felejt (v. ö. feled) ; taszít is még 
néhol taszajt Halász szerint Ny. IV:213. Elavult vellejt ,vesz' a 
re'ü-tőből gyakorító l közbejöttével (»eg kicinded nugodalmnak 
vtanna esmeg eg kicinded erőt velleythe», Nádor c. 359). — Más
kép fejlődött bocsajt: bocsát (v. ö. bocsánat, bocsánandó, búcsú, — 
bulcsú: bulcsát HB.), és sirat, szeret stb. 1. 78. sz. Talán ugyanez 
az -át lappang a rováték: hagyaték, fuját: fúvat, jelönét szerzet 
nemzet stb. (1. Simonyi Tanúim.-ban 1:27): jelenet szerzet nemzet-
féle képzésekben, ha fölvesszük Budenzzel, hogy az <cat et név
képzőben mozzanatos képzést kell látnunk, mely mellett az igazi 
névképző v (ildetv, kezdetv, hitves) elveszett. 

Az -ít képzővel ma nem igen alakulnak új szók (minő pl. 
vetít azaz projiciál a geometriai műnyelvben), de mozzanatos jelen
tése — különösen a még élő alapszavúakban — élénken érezhető. 

a) E l ő a l a p s z ó v a l : 
mer: merít; sí: sivít (v. ö. visít); nyom: nyomít^y. 1:222 

(«Czifra bunda válla hegyét nyomítja, a sallangja lába fejét borítja» 
pusztai dal, CzF.); szop: szopít székely; hagy: hagyít, hajít; told: 
tódít; tosz: toszít, taszít; vág : vágít ebben: favágító Ny. VI:325, 
VIL189; szól: szólít; vár: várit (várét Tsz., ién aztot hallottam, 
hogy a Mikluósiók asszonya váriéit te rád MNy. V:161); von: 
vonít a kutya, «hidegen vonítasz vállat» A. 11:161, elövonít vmit 
PGL; huny : szöm-hunyítás Ny. VIIL85 | ? áll: beállít vhová ,belép, 
megjelenik' || 

emelít PG.; ízelít Ny. IV:373; színelít o. 121 | takarít (taka
rító : nagy kendő 1:422), vakarít kaparít kuporít csavarít csikorít 
tekerít; megkavarít Tsz.; zavarít turbulento PP., fölzavarít Gvad. 
p. för. 23; sodorít Ny. 111:95; pödörít, pöndörít. 
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b) E l a v u l t a l a p s z ó v a l : 
hunyorít nyomorít sanyarít kanyarít vigyorit vicsorít || 
ásít fenyít menyit nyerít segít (segéd segédelém) sejdít 1. Bud.; 

konyít Ny. 111:540; ? sandít bandsít (v. ö. sandái sanda, bandsal); 
szundít, v. ö. szunnyad szunyókál; be-támít ,váratlan bemegy, Ny. 
11:135, (ellenben jtámaszt' jelentésű, míveltető támít VIL125): 
v. ö. támolyog tán-torog • el-tökít ,ellop' v. ö. ugyanolyan jelentés
sel eltökél, azaz eltesz, félretesz a té(sz) igéből; csatit lármáz 
VI: 137 : v. ö. csataj, csataráz, csattog stb. J ? lombít a tűz Ny. 
IX: 137; ? csahít: nicto SK.; kuhít MA.: v. ö. kuhant Sí. | hurít, 
v. ö. hurogat, uszít | kukorít: egyet kukorékol, Dunán túl. 

82. -nt. 

Mozz. n~\-t: fogont-ozik K. 441, Ny. IV: 183; kacsont, köszön: 
köszönt, oson: osont 1. Bud.; iront ós iron(t)gál: v. ö. iramodik, 
irran ; boszont: v. ö. boszú. — V. ö. 84. sz. 

83. <ánt ént. 

A 69. sz. alatti <zá7i + t: ér: érént MA.; tet(szik) : *tetént: 
teként(él MA.); illetént- és mondánt- Geleji Katonánál; segéd segít: 
segeench meg Érd. 594 b | az őrségi nyelvjárásban : „fujánt: egyet 
fuj, hujjánt: felkiált egyszer, p. lakodalmon, kurjant v. kurjant: 
kiált* Ny. VIIL469. — V. ö. 85. sz. 

84. <ant ent. 

Az így végződő igék közül némelyik csak az -ní-képzös 
-ont-végü szók nyíltabban ejtett alakja, így fogantyú = foganta 
Ny. 11:93, v. ö. fogontozik, boszont: bosszant. De a nagyobb rósz 
valószínűleg <.ánt áftí-képzős ige rövidítése; v. ö. kurjant és 
kurjant. 

Elő alapszóval: csíp: csippent, Abonyi, A mi nót. 11:127, 
el-csippent «Havi Szemle» 1:154; s í : sivan Tsz.: sivant • hal: ha-
lantoz- Ny. 11:522. 

Nem élő alapszóval: illan: illant; ussant SK. = osont; 
iránt: biczeg Ny. 1:279, v. ö. irran 71. sz.; horkan: horkant, 
Kálmány Vadvir. 207, a magyarnak elég egy horkantás Erd. köz
mond. : v. ö. horkol, hortyog; hörpent \ csillent jCsen', *csen-
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l-en-t ? | meg-illent: berühren, Kaz. műnk. 1.-338. 342 | ujjant Ny. 
V:272 : v. ö. ujjong • suppant: csapint 11:89. 

(Ezekkel nem tévesztendők össze az <an en-végií igéktől 
-í képzővel származó míveltető igék, minők pattan : pattant, dur
ran ; durrant, böffen : ki-böffent; leheppen-t-i magát K.; dóílen-t: 
félre billent MNy. VI:322; csubban-t: csubbot üt úszva o. 320). 

85. <int. 
Élénken érezhető momentán értékkel divik (legnagyobb 

kiterjedéssel a székelységben), de csak újabb időben keletkezett, 
még pedig — úgy látszik — három külömböző módon. 

a) Némely igékben a régi <.ont végzet (82. sz.) újabb válto
zata, így kacsont: kacsint, osont: usint (kiusint Ny. VI:179), 
boszont: boszint (így ejtik p. Veszprémben), * nyakont: nyakint, 
v. ö. *nyako(nt)gat: nyaggat 80. sz., *bólont: bólint, v. ö. *bólo(nt)-
gat. A hangváltozás ugyanaz volna, mint a szállong: szállingózik, 
abroncs: abrincs, asszony: achscin (grádus: grádics, poczok : 
poczik) stb. példákban. De lehet, hogy az idézett igék nem egy
szerű ngváltozás útján keletkeztek, hanem csak a ^-pontbeliek 
analóg ja alatt. 

b) Másokban régibb <.ánt ént vagy <.ant ent végzet kép
viselője s ilyenkor <ání-ből keletkezhetett a szokott é :i változás
sal ; így lett a régi érént, teként igékből érint, tekint; így sorako
zik az őrségi fujánt mellé a székely fuvint K. 428, 439, N. 1:177. 
így van továbbá kollant h. kollint MNy. VL335, toppant h. toppint 
K. 441, kortyunt: kortyint, leggyent SK.: legyint, gyökkent: gyö
kint, lökként: lökint, Ment (? Kazinczynál a. m. illet) : Mint ,kop-
pint' K., elsurran és elsuhan mellett elsurrint, elsuhint K., 
kuhant Sí. mellett kuhint Pósaházi, Matkó. — (Még a míveltető 
<an-t en-t-fé\e igéknek is fejlődtek ilyen mellékalakjaik újabban; 
így zuhan: *zuhan-t: zuhint SK., A. I I . ; suhan : suhint SK.; kocz-
czan : kocczant: kocczint; csattan-t: csattint ; pattan-t: pattint 
BSzemle 1:189; koppan-t: koppint Üstökös 1874. aug.; kom-
man-t: kommint; reccsent: réccsint Ny. IX:565 ; pécczent: péc-
czint o. 

c) Végre némelyekben újabban a 81. számú mozz. <ít vég
zet helyébe lépett, még pedig a mozz. -nt <cánt ént <ant ent 
végűek hatása által, vagyis az ít-végü igék fölvették az n hangot 
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az -wí-végű mozz. igék jelentésben" rokonsága miatt. így a kuhint 
ige talán kuhít-bó\ lett a kuhant analógiája miatt. így lett újabban 
hagyít-ból hagyint, taszít: taszint, nyomít: nyomint (leniter, molli-
ter premit Kr.; MNy. VL337; vmit kis nyomással illet, Három
szék, Ny. 111:373), vonít: vonint, várit: várint („várints ! — fele
let: várintok" Göcsej, Ny. 11:473 | emelít: emelint («felemelinté 
magát az ágyból» Dugonics, Szer. 345); izel-ít: izelintő «Ellenőr» 
XIIL237. sz. 3. 1.; vakarít: egy vakarintás BSzemle V:157; csa-
varít: csavarint Ny. IV:141 ; csikorít: csikorintom torqueo SK. 
11:127; kavarít: kavarint A. 11:215; sodorit: sodorint «Fővárosi 
Lapok* XVIL1341 ; pödörít: pödörint; tekerít: tekerint Ny. 
VI:280. — (Az imént idézettek mintájára még míveltető -it végű 
igék is átváltoztatták képzőjüket -int-ve, így térít •: térint, fordít : 
fordint, hárít: hárint, fitít: fityintsd Ny. 111:181, kényszerít: kény
szerint már Matkónál, stb.; sőt denominativ igék i s : búsít: ba-
sint [busintóRj. IV:383], hibít: hibint Ny. IV:229 stb.). 

így fejlődött nyelvünkben lassanként a különálló -int képző. 
A következő példák közül lehet, hogy némelyek azelőtt szintén -ít 
végzettel voltak használatosak, csakhogy erre nézve bizonyító 
adatok nincsenek rendelkezésünkre, de a nagyobb rész a már 
önállóvá fejlődött -int képző odaragasztásával keletkezett: 

tap (Sí. említ egy régi tap ,csap' igét — ?): tapint \ hal-
Unt, foghegygyei hallint K., MNy. VL330; verint Sí. ; csapini 
SzD.; dobint K.; húz: huzint «huzincs kü az asztalfiát» Ny. VII; 
köppinteni (köpni ?) székely, Ny. V.175; lépint gradior SK., lípint 
Ny. I I . ; lopint már Matkónál Ny. 11:120; nyalint K. ; rázint 
(«megrázintván kaczagányát» Fazekas, Ludas Matyi I . ; «meg-
rázintá fejecskéjét*) Abonyi, A mi nót. IV:38; rázintás «Üstökös» 
1874. aug.) | körmölint: körmöl egyet MNy. VL336; meg-szémélint 
o. 341; bűzölint o. 319 ;forralint K. ; kotorint Ny. V:124 || n é v r 
s z ó k t ó l : lappint ,lapjával üt' (v. ö. lapogat, lappogat: ütöget 
vmely lapos tárgygyal Ny. IX:563), lábbint v. lábint ,lábával nyo-
mint' MNy. VL397 (a második a lább-ani ige származéka is lehet) 
le-kaszarint: leszel, p. kenyeret, Ny. 111:87, v. ö. kaczor: ágnyeső 
görbe kés | el-gágintotta mayát a lúd K. 203. 

Úgy látszik, hozzájárult e képző néhány nem-élő alapszó
hoz is, úgy hogy ezeknek végéről előbb egy-egy másféle képző 
elmaradt s mintegy helyet engedett az új képzőnek ; így ill-ogat; 
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Mint ,kortyant' K.; csikl-and: csiklint Ny, V.-181 ; kacz-ag : kac-
czintani „gyengén kaczagni, rövid kaczagás' Ny. 111:229. 

Továbbképző szótagok mássalhangzója előtt elmarad az 
<int t hangja: kacsin(t)gat, hajin(t)gál, ? kérin(t)csél K. 

86. -tol. 
Mozz. -t-\- gyak. -I: csevetöl Veszprémben a. m. cseveg; 

lefetél, lafatol Tsz.: lefég, lepetyöl Ny. 11:92; r-óköl és rőkötöl Tsz.; 
supátöl = supákol K. 425. | homályosabbak, de talán szintén ilyen 
képzésüek: habatol Tsz., hebetel Ny. IV:330, hepedel 11:136; kaki
tól 1:279; letyetö azaz letyetöl IV:514; meszétől V:12; zakatol 
IV:329, zökötöl stb. | szöszmötöl- IV:521, szoszmotol; kasmatol, pisz-
matol SK.; izmatíinyi azaz izmatolni Dunán túl stb. | csótolog 
1. Bud. || léletélék: lélekzek Tsz.; neszetél v. neszlet: zajt csinál 
MNy. VL342. 

Kótolog és kótorog, kujtorog ; *tám-tol~og tántorog 1. Bud.; 
h ány tor og hány torgat; kustorog Ny. 11:131: v. ö. kushad ; ? hen
tereg. 

87. -tál. 
Mozz. í-f-gyak. <ál: szab: szabitál Ny. 111:177; tapog: tapo-

tál; kapar: kapirtyál a tyúk Pázm. pr. 175; kentefitél, *kentél-
fentél ? azaz keneget-feneget Ny. IV:520, SK.; kolotál (költ, koczog 
a ló) Ny. IV:420; csahitál Tsz.; lómbitál Ny. 11:372; ? börbitél 
V. 175 || fiaz : fiaztal Ehr. ; nehéz : neheztel ? 

IX. -p, -b. 

88. -p. 
Tisztán kiváló alapszóval: hagy : hagyap ,köpf a nyelvemlé

kekben ; állap (állapot, -at, mív. állaptat, állapít) u. o., ma 
továbbk. állapodik ; ülep főnév, talán képzővesztett származéka a 
föltehető *ülep- igének, melyet ma ülepedik és ülepszik helyettesít 
(újabb szótárainkban ülepül, ülepít, ülepeszt is található); hülepe-
dik Tel. ev. 172, K. 730 | csempész talán a csen igétől. 

Már nem élő alapszóktól: harap 1. Bud. | terped terpeszt úgy 
látszik a terjed, tér igék rokona, terepéd(ik) SzD., s a *terep- igé
ből terepélyes v. terebélyes ós terepes vagy terebes (úgy látszik, ide 
való a Terebes helynév is, mely mellett Terebe&d, Terebő is van, 
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ez utóbbi tiszta igenév volna) | teleped(ik) telepít: v. ö. televény 
föld | csillapod(ik) csillapsz(ik) csillapít: v. ö. csillaszt MNy. 
VL320 | csilldmpol csillámpoz(ik) o. 219. a. m. csillámlik csillog \ 
csiápol Ny. V:180, talán *csi-ál-pol o. sí (sivít) igéből | csörömpöl: 
v. ö. csörög, mozz. m-mel | szörpöl, hörpöl. 

89. -hol, -böl. 
A -p-nek lágyabb -b alakja leginkább a gyakorító -l és -ál 

társaságában fordul elő; máskép ritkán: löcsbötöl Ny. 11:336, 
a. m. lőcsből, löcsköl, locsol ; hörbötél a. m. hörpöl; túr: turbikol 
SK. turbokol; ? bób-iskol a. m. bólogat, bó-kol \ terebélyes, terebes 
1. 88. sz.; ? les-b-eteg: farkas, lupus, székely sz. Tsz. 

K-bolböl képzővel: zürböl: szürcsöl, táj szó, v. ö. szörpöl; 
zurbolSK., MNy. VL355; lőcsből NyK. 11:377 : locsol; sarából: 
v. ö. sarval, 1. Bud.; „begy-bel-ék: böngy-öl-ék1' Ny. 11:171; *bugy-
bol-ék: bugyborék, v. ö. bugyog, buggyan; tombol: v. ö. tom ,nyom, 
töm', tomakodik ,tolakodik'; rombol, v. ö. romlik, romt: ront \ 
mozz. m-mel: zörömböl: zörög ; dorombol, dörömböl (doromb fn.), 
v. ö. dorol ,dongf a légy, székely szó, dörög stb.: v. ö. csöröm
pöl 88. 

90. -bál. 
Nyír: nyirbál; ló-g ló-dúl: lóbál: kajdász, kajált kiált: 

kiabál (talán csak újabban csatlakozott az itt tárgyalt igék analó
giához, v. ö. kajabajái Tasi Gáspárnál, kajál-bajál Zvonaricsnál Kr. 
idézete szerint); sí, sík-at, sikkan, sikít: sikobál Ny. X. ; hin-tó 
hin-ta: him-bál, -ódzik; ? fel-tambalodot: fellábadott, Dávid 
Ferenczből id. Ny. VL358, támbálódni (fel) Tsz. : v. ö. föltámad, 
betámít 81. sz. b) ; ? kaczimbálni: rángatni, húzkodni, Békésben és 
Félegyházán Ny. *III:525, IV:559; csimbál csimbá(l)kol: v. ö. 
csimpaszkodik; locsbá(l)kol: locskol, szatmári szó | e gyakorító -bál 
végű igék mintájára van Dugonicsnál módosítva a (kaszab névszó
tól képzett) kaszabol ige ezzé: le-kaszabál Dugonics, Szer. 403 s 
többször. 

X. -h. 
Többnyire gyakorító képzőkkel szövetkezve gyakorító igék

ben fordul elő, csak néhány szóban maradt fönn tisztán vagy más 
mozzanatos képzővel folytatva. 
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91. -k. 
A csök- csuk buk (fődre bukka K. 92) igéket s a képzővesztett 

nyak titok szitok névszókat (nyakint, nyaggat) 1. Bud. szót. : mozz. 
továbbképzéssel csökken csukkan bukkan \ serken, serked v. ö. 
serény sürög stb. | rí, rív-: rikkan, mív. rikkat SK., ríkat; sí, sív- : 
sikkan, sikolt, sikít, síkat \ hortyog : horkol, horkan \ rogy: rokkan 
Bud. | mozz. <.at képzővel: reszket *réz-ket, v. ö. rezeg rétdül, 
viszket?: Dunán túl részked viszked \ pirkad: pirosodik, pirkál: 
pirít | szakad szakasz szakaszt szakít szaggat | porzsol, pörgői: pör
köl; el-pörkent a hajdina MNy. V.-163. 

92. -dok -dók -dék. 
Gy. d+m. k. — Elavult s ma továbbképzés nélkül nem 

használt igék : esdekem SK., esdekve még A. 11:341; érdeknie kezdik 
BB. 192; hozzá faldok Gyöngy. 11:21, «ismét régi okádását fal-
dokja" Matkó, GKat.; jövdök-ni szintén GKat. (Ny. 111:499); 
öldök: öldökend M. 21, ember-öldökések M. 43, öldöktet Döbr. c. | ? 
nyomdokóra egy gyermekversben Pap palócz népk. 146. 

93. -dokol -dököl -dékél. 
Mindenekelőtt mint az előbbi -rZo/c-végűek újabb szárma

zékai lépnek föl: esdekel érdékél faldokol (Ny. V:255) öldököl. — 
Egyebek talán ezeknek mintájára egyszerre a -dokol képzőt vették 
föl: neldecles Nyelvemléktár II:IX.; haldokol (haldoklik Ny. 
111:228); fuldokol; tündököl; ondokol: nyugtalankodik, Hótfalu, 
Ny. V:377: onszol, unszol ?; haj dokol: hajlogatni magát MNy. 
VI:329; búdokol Ny. 111:355; nyildokol Vör. 1:62, 11:418; bukdo-
kol SzD.; sérdekel Sí. 

* 
94. -kol -köl. 

M. k + gj.l; gyakorító igék képzésére szolgál: tudakol, 
nyomkol, tosz : tuszkol, jár : járkol Ny. IV:372, rí : riakol, N. 1:53; 
tapikol Ny. 111:565 | titkol 1. Bud. ; pörköl v. ö. pörken, perzsel; 
burkol: v. ö. burít, borít; bókol: v. ö. bólogat, bóbiskol; zavukol 
Tsz. v. ö. zavar j hangutánzók : dávorikol Ny. 111:564: v. ö. dávo-
rog IV:66 ; csubokol: csubbol MNy. VL320; tüszköl: tüsszög ; hor
kol : hortyog, v. ö. horkan; bulikol \ ? zöcsköl, röcskÖl SK. | ? vezekel, 
bandukol Abonyi, A mi nót. IV: 174 | zihá(l)kol Ny. IV:379, csim-
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bá(l)kol, locsbá(l)kol: 1. 90. sz.; * sikál-kol: sikánkol , csuszkái* 
SK. | pipákol Belényesi kar. ének 101, u. a. BSzemle 111:176 | 
habzsikol SK.: v. ö. habzsol; tapsikol: v. ö. tapsol; bóbiskol ,bólo
gat' 89. sz.; dömösköl, dömöcsköl, dömöszköl Bud. 230; töcsköl 
(*tömöcsköl?) Ny. IV:328, V:570; mérecskönyi azaz mérecskel/ni, 
Bakony vid., ész-méricskelés Dug.; tör, dörgöl, dörzsöl: döröcsköl 
jösszezúz, gyúr, töm* SzD.; lopocskol Balásfinál Ny. 111:405 ; 
lubicskol, lubiczkol, = habaczkol Gvad.; türüczköl Ny. IV:560; 
kepiczkel, lipiczkel SK. | pöfékel AL. 248; szuny akol Ny. IV:446 ; 
supákol K.; toporzékol: v. ö. toborzó; turbékol \ bilinkel: billegve 
jár MNy. VI:319; nyulánkol *nyulál-kol ? | budákol K. 417: *bú-
dál-kol ? 

Továbbképzések: 
hánykol-ódik, leskel-ődik ,• csapkol-ódik Ny. 11:474; kóstauko-

laudik azaz kóstolkol-ódik, Ny. | 
-kol-ál h. -kor-ál: úszkorál (Kr.), csuszkorál (SK.), mászkorál 

Ny. 1:378 ; mászkirál 11:468; iszkurál Tsz.; sütkörél MNy. VL348 | 
-kol-ász h. -kor-ász: sütköréz Tsz.; futkorász Brassai; hajku

rász Ny. 11:369 : fűtykörésznek a madarak SzD. 

95. -kál -kél. 
A -gat -get után legelevenebb gyakorító képzőnk: 
Leginkább egytagú igékhez járul: tökél a té(sz) igétől; sikál 

1. Bud. | járkál, irkál (firkál; belőlük elvonva irka-firka), turkál, 
szurkál; nyirkai MNy. V:82; mérkél Kisf. Sán. bold. szer. 147. 
dal | nyúlkál AL. 185, «Ellenőr» IX:251. sz. | bujkál; vájkál; fuj-
kál Gogol beszélyei 31 (innen jujkás), fúkál Belényesi kar. ének 
71 | nézkél-ödikN. 1:507; úszkál, csuszkái, mászkál \ véskél F . ue. 
47, áskál F . ue. 47, Kisf. S., eskél SzD. || kókál Ny. 1:280, v. ö. 
költ, kollant stb.; kurkál Ny. 111:181 ; fitykél V:380; péskél || riká
csol *rí-kál-csol || 

Kéttagú igéktől: evezkél Ny. V:379 ; botol-: botorkál \ sán-
ti(t)kál, sandi(t)kál Tsz., kandi(l)kál ? ; szundi(t)kál Ny. 11:189, 
Abafy tréf. népd. 85 | szunyókál, czirókál N. 1:427; v. ö. czirógat, 
elvonva belőle: cziróka | matikál Tsz. v. ö. matat, motoz; ? móczi-
kálNy. 111:182; danikál: danol MNy. VL321; penczikél: cubo, 
jaceo, mollitor SK. = penczél- | szapirkál Ny. IV:378; szaporá-ből, 
v. ö. kapargál h. kapirgál. 
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Irocskálás Thewrewk J. nykincsek 35 ; lapocskái Ny. 111:556; 
kukucskál Abafy tréf. népd. 78 = kukucsál) dugucskál Ny. 11:181; 
— a többi mind i hanggal: vájicskál Sí . ; fujicskál Ny. 111:178; 
szopicskál 11:277; tapicskálK. 393; kapricskál Ny. IV:142 (máskép 
keletkezett faricskal = faracskál, hangátvetóssel ebből: farag
csál) || eviczkél: v. ö. evez; epeczkél SK.; tepeczkél Ny. 11:358; 
bóczikál 1:424: v. ö. bódáz ; ránczigál h. is ránczikál SK. || turbi-
kál, v. ö. turbikol, turbokol. 

Továbbképzések: -kál-ol h. -káról: sikárol Gvad. EP. 1:1, 
v. ö. sikál, sikáll \ -kál-oz h. -károz: futkároz; sütkérez- Tsz.; 
nevetkér-ez Ny. IV:521. 

96. -kod, -kéd, -kód. 
Csap-kod, kap-kod, csip-kéd, nyom-kod; töm-köd Borsszem 

Jankó 480:2. — Cselekéd-ik veszekéd-ik verekéd ik stb. inkább a 
visszaható -kod-ik -kéd-ik (*er. -kód-ik -kőd-ik) képzővel magya
rázhatók. 

97. -kos. 
Úgy látszik, csak a futkos szóban. 

98. -koz. 
Fut-koz; átkoz *áld-koz ; ? szitkoz-ódik *szid-koz-ód-ik ; tuda

kozódik), tudakozd A. 11:123. 

99. -kász, kész. 
Tur-kász = tur-kál; kurkász : v. ö. kurkál; fürkész : v. ö. 

fü(r)tet Ny. IV':330, firtat o. 425; ? csürkész K. 

100. -kotál. 
Mozz. fc + mozz. í + gyak. -ál: jár-kotál: járkál; ví-kotál-ód-

ós víkotol,veszekedik' Tsz., K. 464 «ne sokat vikotálódj» | szirko-
tál Tsz.; szérkétél Ny. IV: 121. 

X. -I. 
Kétféle alakban fordul elő, t. i. erősítve (talán vmi lappangó 

képzővel) -11, és a mozz. í-veZ bővítve -It. 
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101. <aü ell. 
Fú : fuvall, fuall M,; rí: rivall, meg-rivallik Matkónál Ny. 

1:166; sí: sivall Tsz., «Duka Jancsi megsivaüa: várj meg nagy 
ajakú czafra» K. 9 1 ; sir : sirall- Tsz.; szív : szivallás GKat. Corp. 
gram. 328; lő: lövel, lövell • súg: sugall; fog: fogall NyK. 
11:467; szök-ell; ? nézett ,aspectat, inspectat', meg-n. ,perspecu-
laturc | Euffinus, hogy fejét fősőllené, éré meg-nyuzallani fejét a 
fősőnek foga Lép. hal. 31 | emel 1. Bud. 

102. -It. 
Ezt a képzőt látja Budenz a kiált, rikolt, sikolt, süvölt (sí ? 

v. ö. sütyőt Ny. 111:181), üvölt igékben. 
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