AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA.
25. §. Denominalis igeképzés:
az «azzá-válás» és «azzá-tevés» különféle kifejezése.

II, «Azzá-tevés».
Az «azzá-tevést» jelentő denominalis igeképzésben általában
a causativ-képző a tüzetes exponens, a mely vagy közvetlenül az
igeszerü alapnévszóhoz járul (24. §.) vagy előző «azzá-válás»-fóle
képzéshez csatlakozik. Néha azomban egyes «azt- v. azzal-tevés»féle képzésen is merül föl az «azzá-tevés» jelentése, a melyre az
«azzal-valóvá-tevés»-féle értelem könnyen átvihet (pl. a magyar
ban tarka «bunt» mellett tarkít- «bunt machen»; de tarkáz- is
«bunt machen», tkp. «mit bunt[werk] ausstatten», úgy mint színezfárben, aranyoz- vergolden, stb.).
A) «Azt- v. azzal -tevés»-féle denom. képzés használata :
Finn: -da (21. §.), pl. finnS. kuivaa- e h. kuivada- siccare,.
tasaa- planare (tasa) \ -i, -ita, -istCL (22. §.), pl. suori- és suoritta- rectum reddere, corrigere (suora), tasoitta- aequare, complanare (tasa); vahvista- firmare (vahva), vddristd- incurvare
(vadra).

Lapp: <i, <ate, ete, ote, <aste, este, -oste (22. §),
pl. lpF. cilggi- aufkláren, ins reine bringen (cielgga, cielgas klar,
hell), IpS. cdlge-, cálgeste- id. (v. ö. finn selittá- e h. selgittá-: selked
e h . selgedá) \ gallete- kallete-; basote-, passote-; oddoste-, oddeste,
oődaste- (fent 134. 1.).
Vogul-osztják: <it, It, at (22. §.): vog. munmit- [heiss.
machen], refl. munmitau- schwitzen: námprit- kleinmachen; oszt.
jilbit-, jilbat- erneuern || oszt. <ilt, alt: jimalt- gut machen, heilen; nulmilt- verwunden.
Zürjén-votják: zürj. <öd, ed (illetőleg P. <Öt, et), votj.
<at (<it);
1. 22. §.; rendes használatú képző, az intransitiv
(«azzá-válástw jelentő) <al ellenében: pl. zürj. södöd-, södötschwarz machen (sód), görd'ód- rot machen, rőten (górd: gördal-
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rot werden); buröd- versöhnen (gut machen: bur; burai- gut r
freundlich sein); kuéed- láng machen, verlángern (hm);
pasködbreiter machen, ausbreiten (paskid breit, weit: paskal- breit wer
den, sich ausbreiten); pösed- erhitzen (pöé heiss: pöéal- heiss w.) ;
döéed- anpassen, zurecht machen (löéid passend, tauglich: lösalpassen, sich schicken); stb. — votj. kuéat- verlángern (zürj. kuéed-);
pöéat- erhitzen (pöé: pösal- heiss werden); paékit-, paékat- verbreiten (paskit) ; tupat- zurecht machen, anpassen (tupit passend,
angemessen: íu^aZ-passen,sich schicken); lapkát- niedrig machen
(lapek: lapkai- niedrig sein; zürj. lapköd- :• lapkid, lapkai-) ; ürö
mit- befreunden (urom freund). — Nagy ritkán találkozik <.al, -jalképzős ige, azzá-tevés-féle jelentéssel: zürj. lokál- bös machen,
árgern (lok bös; zorn); római- bűnt machen, fárben (röm schöne
farbe) | votj. vozitjal- beschamen (vozit schimpnich; schani,
schande); éökitjal- beschweren (éökit schwer; last).
B) Causativ képzés használata.
a) Közvetetlenűl az igeszerű alapnévszóhoz járuló, eredetileg
causativ értékű -t képzővel való «azzá-tevés»-féle igéket találunk
(1. 23.§.) a következő ugor nyelvekben: zürj én-votj ák (pl. kizer-tflüssig machen, virös-t- blutig machen); finn (pl. mautta- [müta-]
verándern, kirkas-ta- klar machen, verkláren); lapp (pl. almos-teoffenbaren); vogul-osztják (pl. vog. uksem-t- verunreinigen, oszt,
sistamt- reinigen); cseremisz (pl. joksar-t- rot machen).
b) Causativ értékű képzőbokorral alakúit «azzá-tevés»-igék :
Magyar <ít (<ét, illetőleg <ojt, ejt), fent 16. §.; előrésze a
frequ. -j (fent 199.1.) levén, az egész <íí-vel való denominalis kép
zés eredete úgy is érthető, hogy az inchoativ értékkel vett alap
képzővel -j «azzá-válás» ige keletkezett volt (fent I, B.), s ehhez a
caus. -t járult; — az <ít rendes használatú képző, «azzá-válást»
jelentő <úl és <oíZ-val szemben; példák: gazdagé- (Rég. *gazdágét, gazdagojt-) reich machen, bereichern (gazdag reich : gazdagod-,,
gazdagul- reich werden) j igazít- rectificare, justificare, dirigere
(igaz: igazid-, igázod-) | üdvözít-, üdeözejt- salvare, salvum facere
(üdvöz: üdvözül-) \ fehérít- weiss machen (fehér), nagyobbít- vergrössern (nagyobb), tisztít- reinigen (tiszta), gyengít- schwáchen
(gyenge) j stb. — Megjegyzendő: sántít- «claudum facere» ós
»claudicare» (= sántái-; sánta: sántfd- lahm werden); továbbá:
közelít «náhern» és «nahe kommen (ernahen)» ; hasonlít- «verglei-
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chen» és «gleichen (álmlich sein)»; tágít- «weiter machen, lockernw
és «nachgeben». — A mordvinban is találunk egykét ilyen igét a
megfelelő -ft, -vt képzővel: mordM. Uipfte- weich machen, erweichen (lápá weich) | E. valdovto- erleuchten, erhellen (valdo hell) | M.
noskafti- stumpf machen (noska) | M. sumbraft- grüssen (sumbra
gesund) | E. tustovto- verdicken (tusto dick, geronnen); — a csere
miszben -fcí-vel: cserS. erikt-, M. irekt-, irikt- reinigen (ere, ire rein).
c) Az «azzá-válás» képzéséhez csatlakozó causativ-képzéssel:
Mordvin: -m-d (e h. -m-t) és -pt (e h. -m-t, 16. §., fent
241. 1.), az-»i képzős (23,f.) «azzá-válás» ige mellett; pl. mordM.
samdi-, E. camdo- leér machen (sami-, cavmo- leér werden: sava,
cavo leér) || M. aksipt- weiss machen (aksimi-: aksa) \ vidept-, vidipt- grade machen (videme-: vidd) \ valdipt- hell machen, erhel
len (valdim-: valda) stb.
-Igaft,
-gcvft, -kaft (E. -Igavt, -gavt, -kavt) az -Igád,
-gad, -kad-íéle «azzá-válás»-képzés (fent I, B.) mellett causativ
alak (v. ö. fent 241. tonad-: caus. tonaft-, tonavt-), pl. mordM.
tustilgaft- (Reg. tustilgift-J, E. tustolgavt- dick machen, verdicken
(tustilgad-, tustolgad-: tusta, tusto) \ pililgaft-, E. piielgavt- grün
machen, grün fárben || sokirgaft-, E. sokorgavt- blind machen,
blenden (sokirgad-: sokir, sókor) \ E. pelaskavt- toll machen (peXaskad-: pel'as) | stb.
Cseremisz: -md (<cemd) és -ngd (<angd) az -m (23. §.)
és -ng (<ang fent I, B) «azzé-válás» -képzés mellett: pl. cserS. M.
osemd- weiss machen (osem- w. werden: oso, osa) \ pengedemd-, M.
pingedemd- fest machen (pengedem-: pengédé) \ puremd- besser
machen, paremd- sanare (puro) \ kuzemd- verlángern (ku&em-: ku£o
láng) | stb. || cserS. olangd- bűnt machen (olang-: bűnt werden:
ola) | kumdangd- breit machen (kumdang-: kumda) | vürangd- blutig machen, cruentare (vürang- : vür) \ stb.
Zürjén-votják: zürj. -wiöd (P. -möt), votj. -mit az -m
«azzá-válás»-képzés mellett; de sok -m-es ige mellett csak egy
szerű -í-vel alakúi az «azzá-tevés»-ige (24. §.); s a votjákban a
-mit alak általában kevésbé használatos mintsem a zürj. -mód;
példák : zürj. kosmöd-, kosmöt- trocken machen, szárítani (és kost= votj. kuast- ; kosmi- trocken werden: kos) | mzm.'ód- stumpf ma
chen (nizmi-: niz) \ burmöd- gut m. ( burmi-: bur) \ gonmöd- heil
m., heilen (gonmi-: ion) \ göl'möd- arm m. (göl) \ izmod- verstei-
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nern (izmi-: iz stein) | kusmöd- nackt m. (kusmi-: kus) j rocmödrussisch m., russiíiciren (rocmi-: roc) \ sódm'ód- schwárzen, trüben
(sódmi-: söd) | stb. — votj. uzirmit- reich machen, bereichern
{== z. ozirmöd-,- uzirmi-: uzir) | tirmit- voll machen, füllen (z. tirmöd-; tirmi-: tir) j sökitomit- beschweren (sokitomi-: sökit) j burmit- heilen, sanare (burmi- genesen: bar gut).
Vogul-osztják: az -m-ié\e «azzá-válás» -képzés mellett -TYlt
(illetőleg oszt. <camt), meg az -It causativ képzőbokorral (fent
80. 1.) -wielt, -miit. Példák: a) vogB. vaiimt- erreichen (ernahen, etwas nahe bringen, v. ö. magy. közelít- «náhern» és «nahe
kommen»; vat'im- sich náhern: vat'i kurz, nahe) | lostimt- weiter
machen (loz"it weit, geráumig) | vogK. l'utemt- besudeln, beschimpfen (schlecht, garstig machen: l'ul!) (Ahl. lülimt-:
liil)\K.janemi(Ahl. jdnimt-) wachsen-machen, aufziehen (janim-: jani gross); —
osztB. vanamt- náhern (meg: nahe kommen; vanam-: van kurz,
nahe) | tunimt- grade machen, g. richten, cnpHMHTb (tun grade) J
takamt- fest machen, (takarna-: tak) \ kenamt- erleichtern (ken,
kena leicht) | leptamt- weich machen, erweichen (lepit, lebit weich) |
éimlamt- vermindern (simlamma- : simil wenig) | liramt- kund tun,
offenbaren (Uram-: lir bekannt) | ajamt- verkleinern (aj klein).
b) vogB. úarmelt- kahl machen (narm-: nar) \ pusmelt- gesund m. (pusm-: pus) \ takmelt- fest, stark machen (takm-: tak) \
mosmelt- krank machen (mos krankheit) | jdnmelt- wachsenlassen, auferziehen (janim-: jani gross) | ndsmelt- stumpf machen
(ndsm-: nds) • — osztB. enmilt- (Irt. enmett-) wachsen lassen, érziehen (enim-, enmi-; v. ö. Irt. ana dick, vog. jani: jdnmelt-) \
nesmilt- stumpf machen (és nesmat-: nes) \ mosmilt- (Ahl. mosmalt«)
beschádigen, verstümmeln (mosim-: mos gebrechen, krankheit).—
J e g y z e t . Eléfordúl a közbeeső -mel, -mii képzés is (az -ií-nek
előrészével): vogB. lo&itiml- weiter werden (loSit) \ vogK. pusmel-:
refl. pusmelayt- salvari, heil erhalten bleiben : caus. pusmelapt- hei
len, sanare (Máté 8, 7. pusmel- «sanare» jelentéssel, hibának lát
szik e h. pusmelt-) | savmel-: Máté 12, 13. savmelayt- (Ahl. saumelcc/t-) adaugeri (savm-, saum-: sav viel) | osztB. enim- és enmili«gross werden, wachsen».
Finn: -Jlt (illetőleg -nd, fent 243.1.) az -n (-ne) «azzá-válás»képzés mellett (<enta, enda : <.ene) ; pl. finnS. suurenta-, E. sürenda- vergrössern (suurene- grösser werden: símre gross) J vd-
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hentd- vermindern (váhene-: vdhd klein, wenig) | paranta-, Eparandá-, K. parenda- besser machen, heilen (parane-: pára,
comp. parempa melior) J pimentá-, Vp. pimenda- verfinstern (pimene-: pimed, pimed-a finster) | alenta-, K. alenda- niedriger machen,
herabsetzen (alene-: ala) \ ylentd-, K. iilendd- erhöhen, erheben
(ylene-: yle) \ oijenta-, K. ojenda-, E. eienda- grade machen, ausstrecken (oikene-, eigene : oikea, oige) | stb.— J e g y z e t . Némely
esetben a finnS. -tta is látszik -nta helyett valónak: kuivetta- és
kuiventa-, E. kuiveta- arefacere (kuiva) | kylmettd- és kylmenttikalt machen (kylmd).
<.uta, meg -twtu, -dwta
az <w meg -tu, -du «azzáválás»-képzés mellett (fent I, C); pl. finnS. hukutta- perdere,
interficefe (hukku- : hukka) \ tylsyttd- stumpf machen (tylsy- :
tylsd) | lepyttd- (E. lepita-) besánftigen (leppy-: lepped) || laihduttalaihutta- mager machen, entkráften (laihtu-: laiha) \ köyhdyttdarm machen (köyhty-: köyhd) \ miellyttd- wohlgeneigt machen
(mielty-: miele) \ rikastutta- reich machen, bereichern (rikastu-;
rikas,- rikasta- «reich machen» jelentéssel Lönnröt szerint nem
használatos).
,
A finn Vp.-ben az -n-su-íé\e «azzá- válás i -féle igék (fent 96.1.)
causativnma -n-seita, pl. sogensu- blind werden (S. sokene-) : sogenHoita- blind machen | kuivensoita- dörren (kuivensu-, S* kuivene-)
stb. (V. ö. hasonló caus. alakokat a finnVp.-ben: ndlgistoita- aushungern: ndlgistu- hungrig werden | vilustoita- abkühlen : vilustukühl werden, sich verkühlen).
Lapp: a) az -m-fé\e «azzá-válás »> -képzés causativuma
-mutbe;
pl. basstalmatte- scharf machen (basstalme-, meg: basstelmuvva- sch. werden: basstel) \ garasmatte- hart machen (garasme-: garas) | nanosmatte- stark machen, verstárken (nanosme-:
nanos) — b) az -w-féle képzés causativuma, a finn -nt (-nd)-nek
megfelelőleg: lpF. -d, IpS. -t, lásd fent 295. 1.; pl. lpF. buöredeverbessern (buorrane- besser werden : buörre ; v. ö. finn paranda- ;
parane-: pára) = IpS. puorete- (puorane-: puore) \ S. paijete-, F.
bajede- extollere (paijane-, bagjane- surgere, ascendere: paije,
bagja supernus).
Az <.ote, ude-Yégü igékhez (316. 1.) tartozó causativum
<LOtdtte (odatte), udatte:
pl. lappS. velkotatte- (velkodatte-),
F. vilgudatte- album reddere, dealbare (velkote-, vilgude-) \ cappo-
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tatte-, F. cappodatte- schwarz machen, schwárzen; — az <o-félék
mellett van <ode, ote, pl. lossode-, S. lossote- schwerer machen,
beschweren (losso-).
A reflexív végképzővel való -duvva és -tuvva denom. képzés
(159. 1.) mellett az «azzá-tevés»-képzés -dwtte,
-tutte ; pl.lpF.
buoyodutte- schwárig machen, geschwüre verursachen (buoyodavva-:
buoyo) | gievatutte- russig machen, mit russ beschmutzen (gievatuvva-) \jecatutte-, S. ácatutte- verándern (jacatuvva-: ácatove-).
26. §. Denominalis igeképzés: lappangó igésítés.
A fentebbiekben már többször találkoztunk azzal a jelenség
gel, hogy a valódi közvetetlen denominalis igeképzés az illető
nyelv hangalaki fejlődése közben változván és hangálladékában
gyengülvén, végre el is enyészett (lappangásba jutott) s hogy e
miatt egyrészt a névszó mellett ennek tőjével lényegesen azonegynek (vagyis képzőtelennek) mutatkozó, noha értelmére nézve szár
mazéknak (denominalisnak) beváló ige merült föl; — másrészt
meg történetesen hozzájárult deverbalis végképzők, többnyire saját
eredeti értékükből is vesztve, egyszersmind az igésítés functióját
is vállalták el, vagyis eredeti értékűkhez képest módosult egyenes
denominalis képzőknek mutatkoznak. E jelenséggel azomban külső
leg egybevág, sőt sok esetben tőle biztosan meg sem külömböztethető az a másik jelenség, hogy a névszó, értelme szerint «igeszerű»
levén, ugyancsak egyenesen igéül is szerepelhet vagy, a mi még
gyakrabban tapasztalható, alkalmas deverbalis képzőket fogad el
(lásd az «azzá-válás és -tevés» kifejezését a 25. §.-ban I, A. B.
C, b . ; II, B.).
a) Névszóval egyező denom. igét találtunk, a -d vagy -j képző
teljes lappangásával ezen ugor nyelvekben: lapp, pl. lpF. corbma-,
giella-, S. kidle-, sdrva-, S. sebre- | IpS. monne-, naule-, colé- (fent
282. 293.1.) || cseremisz, pl. ku£-, mur-, lum-,pec-, sor- (fent 297.1.);
ilyen még: cserS. südür-, M. sidir- spinnen (südür spindel; v. ö.
mord. kstirde- és kistir) || vog.-oszt., pl. vog. eri-,
lili-,jorr-,mqjt-,
oszt. mons- (fent 298.1.) || ztirj.-votj., pl. t'ól-, cbt- (votj. cut-), sim-,
cin-, mojd- (votj. madr-) fent 300. 1. || magy. hügy-, szar-, fos-, ágy(fent 304. 1.). — Sok példa van erre még a finn nyelv E. dialectusában, a mely ugyanis az <.ada, oda stb. végű -d képzésből a
finnS.-ben keletkező <.aa, oo stb. szóközépi hosszú vocalist már
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elrövidítette s így az eredetileg -d képzős denom. igét az a, o (u)
végű névszótővel egyenlővé tette, pl. fmnE. luba- versprechen, erlauben (luba erlaubniss; S. lupaa- e b. lubada-: lupa) \ tazaebnen (taza; p. tasaa-) \ rasva- befetten (rasv, tő rasva ; S. rasvaa-) | himu- begebren (himu. begierde; S. himoa-, himoo-: himo) (
janu- dursten (janu durst; S. janoo-) \ nalja-, nali- scberzen (nali,
tŐ nalja scherz; S. naljaa-: nalja) | halba- gering schátzen (halb,
tő halba gering) | kedra- spinnen (kedr, tő kedra spindel; S. kehrdd-) | stb. — Az < i denom. igetővég meg néha a finnE.-ben
<e-re változott (fent 290. 1. poege-, mune-, suge-) : E. une- tráumen (uni, tő une schlaf, traum; v. ö. unista- tráumen; S. uni-)
kuze- és kuzi- barnen (kuzi, tő kuze h a m ; S.-ben is kuse-: kuse).
— Végre amúgyis egybeesik <i-féle denom. ige az esetleg szintén
-j-végű névszótővel: finnS. leikki- (és leikitse-) spielen (leikki
spiel) | sddli- bedauern (sdáli mitleid) [ risti- (és ristitse-) taufen
(risti taufe, kreuz) | aisti- wahrnehmen, begreifen (aisti sinn, intellectus).
b) A közvetetlen igésítő képzőnek teljes lappangásával denominalis functióval szereplő deverbalis igeképzők: zürj.-votj.
<al, fent 285. 1. (frequ. értékű: 201.1.) || lapp -se, -he (<.ase, ahe
= finn itse) fent 294.1. (frequ. értékű: 191.1.) | -te, -ste (<.ate, ete,
<aste, este) ib. (mom. értékű: 11. 14. §§.) \-de, -te (e h. -nde; pl.
buörede-) 295. (caus. ért.) || magy. -z (<oz, ez), fent 302.1. (frequ.
értékű: 6. §.). — Ugyanily fölfogás alá esnek még a következők:
-sb, mom. (intensiv) értékű 14. §.; a finnben -sta, mely
amúgy is az <ista denom. igeképzés utórésze, eléfordúl a-végű
névszótők mellett úgy is, hogy e tővocalis nem változik o-vá vagy
i-vé, még pedig «azt v. azzal-tevés»-féle igékben, a melyeknek
nem igeszerű az alapszavuk: pl. kala «piscis» mellett: finnS.
kalasta- «piscari» (nem kalosta- v. kalusta- e h. kaloista-). Tekintve
hogy némely ilyen ige mellett még a -d-vel való képzés vagyis
<Lada helyett való <aa-féle ige is fordul elé, látni való hogy csak
ezen alapképzéshez járult a mom. (intensiv) -sta, s ezzel <.asta
e h. <:ad-sta- épen úgy alakúit mintpelkdá- e h. pelgadd- «timere»től-síM-val: peljdsty- (vagyis hogy <aa [ada] mellett az <asta
ugyanaz a mi < i mellett <:ista). Egyéb példák: metsdstd- jagen,
auf die jagd gehen (metsdd- id.; metsd wald) | linnusta- aucupari,
madarászni (lintu avis) | pohjasta- és pohjaa- fundum attingere

2 6 . §. DENOM. IGEKÉPZÉS ! LAPPANGÓ IGÉSÍTÉS.

463

(pohja fundus) j nenasta- és nenáci- an der nase ziehen (n. venettá
naviculae proram littori attrahere) | rahasta- geld machen (g. erwerben: raha) j somasta- és somaa- aptare (soma aptus) | ehdastainterlunium páti (kuu ehdastaa interlunium est: ehta) \ kummasta(fr. kiimmastele-) és kummaa- mirari (kumma res mira).
-I, frequentativ értékű, 4. §.; a finn-ben (finnS. E.) az <aa
és <?', o-féle denom. igének -l (<zele) képzős, <aele [aile], <.ieler
oile végű frequentativuma néha ugyancsak csupa <zele-vé rövidül,
úgy hogy az alapnévszó mellett -le látszik igósítőnek, noha az ige
jelentésben a frequ. érték is érezhető: pl. harjaele-, harjaile- és
harjele- bürsten (harjaa- id.: harja bürste) | kuokkele-, fr. kuokkimit der hacke arbeiten, kapálni (kuokka hacke, kapa) | sanele- és
sanoile-, fr. sano- sagen (sana wort); E. sonele- worte wechseln,
zanken (sena) j riitele-, E. rldle-, K. ridele- streiten (riita, rida
streit) | E. kauple- handeln, handel treiben, unterhandeln (kaup,
tő kaupa handel, kauf; v. ö. S. kauppaile-, fr. kauppaa-: kauppa) \
E. laiskle- fául sein, faulenzen (fr. laiska- : laisk, tő laiska fául).—
Szintilyennek látszik a cserS. jükstül- «sich badenw [sich abkühlen] jükstö «kalt» mellett (v. ö. mordM. ásele-, jásele-, E. eksele«sich baden» : ásd, ekse kühl). — V. ö. még a mordvin denom.
-l-gad képzőbokorbeli -l-t, meg ugyanezt magára használva a
sta-l- m a-iélekben (fent 314.1.).
-kod, -Jcöd magyar képző, mely egészben frequentativ
értékű, 13. §.; részint reflexiv jellemmel (fent 263. 1.); — a) ige
szerű névszó mellett (mely jobbadán s z e ' m é l y n e k tisztére, fog
lalkozására vagy pedig testi s erkölcsi tulajdonságaira vonatkozik)
jelent a -kod-val képzett denom. ige «azúl-levést», azaz «annak
tisztében működést, az-képen eljárást», igen ritkán «azzá-válást»
is; pl. királykod- könig sein, als könig herrschen, regnare (király) \
emberkéd- als mann handeln, sich tapfer haltén (ember) \ szakács
kod- koch sein, coqui munere fungi, coquinare (szakács) \ nyájas
kod- sich freundlich zeigen, freundlich tun (nyájas) \fösvénykéd•geizen (fösvény geizig) | torkoskod- gefrássig sein, schwelgen (tor
kos) | bátorkod- mutig sein; mut fassen, sich unterfangen, sich die
freiheit nehmen z u . . . (bátor) \ hirtelenkéd- voreilig handeln, sich
übereilen (hirtelen rasch, schleunig) | okoskod- klügeln, klug reden r
ratiocinari (okos verstándig, klug) | szegénykéd- : el-sz. verarmen
(szegény arm), stb. stb. || -kod helyett -koz képzővel: barátkoz- sich.
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befreunden (barát-) ; — b) ritkábban fordul elé -kod (vagy -köz)*
féle denom. ige «azt- v. azzal-tevés» jelentéssel; pl. törvénykéd-,
törvénykéz- litigare, processiren (törvény gesetz, gericht) | tanács
kod-, tanácskoz- sich beraten, beratschlagen (tanács rat) | fegyver*
kéz- sich bewaffnen, rüsten (fegyver waffe). — Mindezen igék jelen
tésében azomban a deverbalis -kod (-kozj-vsd járó frequentativ
{illetőleg reflexiv)' érték is még érezhető s már az is arra utal, hogy
a tulajdonképi igésítés valamely lappangó képzőben rejlik. Igaz
hogy az a)-csoportbelieket igeszerü alapszavuknál fogva úgy is
lehetne magyarázni mint a csupán deverbalis képzővel alakuló
«azzá-válás»-igéket (25. §. I, B.). Ámde föltűnő, hogy ugyanilyenek,
melyek -a, e (-á, e^-végü névszókhoz tartoznak, rendesen a -kod
-előtt még -l képzőt mutatnak föl, pl. pápálkod- papst sein (pápa),
henyélkéd- faulenzen (és henyél-: henye fául, tráge), büszkélkédsuperbire (büszke superbus), gazdáikod- wirfc sein, wirtschaften
{gazda), lustáikod- tráge sein (lusta); sőt más végű névszótők
mellett is csak a teljesebb -lkod alak használatos: pl. társalkodgenosse sein, umgang habén (társ, társa-t), gyorsalkod- festinare
(gyors), restelkéd- fául sein zu etwas, bővölköd- abundare (bő, böv
copiosus), uralkod- dominari (úr, ura-t dominus). Ezekben pedig
az -l nyilván ugyanazon igésítő képző, a mellyel pl. orvos, szolgá
tól származott orvosol-, szolgál- e jelentéssel «medicari» és «servire» (azaz: «arzt, diener sein» vagy «medicum, servum agere»),
fent 288. 1. E szerint azt kell hinnünk, hogy a csupa -kod-féle
•denominalis képzés eredetibb -l-kod helyett való, a melyből a volta
képi igésitő -l képző (288. 1.) az egész igének összevontabb alakjá
ban keletkező consonans-torlódás miatt kiszorult (pl. ember-kéde h. emberé-l-ked-, emberlked-); v. ö. panaszkod- és panaszolkodsich beklagen (panasz klage).1) — J e g y z e t . A z . . . s-kod végű igék
(pl. torkos-kod-, nyájas-kod-, heves-kéd-) analógiájára keletkezett
x

) Kevésbé közönséges a denom. képző kiszorulása a frequ. -gat előtt,
pl. igazgat- dirigere, gubernare (e b. igazítgat-,
igazojt-gat);
ékesget- ornare (ékesít-get);
szépeget- (szépítget-)
zieren, p u t z e n ; megjegyzendő pl
tisztogat- reinigen (tiszta rein), melyben az o a megvolt <Cq/í-ra utal. —
Még ritkábban, csak egy-egy elvétett példában mutatkozik e jelenleg más
frequ. képzőkkel (1. S i m o n y i : Nyelvőr VI, 194. 1.): pl. mesterkélkünsteln
{'''mester-l-kél- ; v. ö. mesterkéd- : mester) ; mázgál- anstreichen, beschmieren (''mázol-gál) ; csókdos- küssen
(*csókol-dos-).
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még egy újabb -s-kod képzésmód, pl. ilyenekben : raboskod- sclave
sein, gefangener sein (rab), tanítóskod- als lehrer wirken (tanító),
katonáskod- sóidat sein (katona).

27. §. Nem világos értékű igeképzés.
Nem tekintve némely csak egyes ugor nyelvben fölmerülő
igeképzést, mely mint az egyes nyelv külön fejlesztménye úgyis e
munkálatnak tüzetes tárgykörén kivül esik,1) — találunk még biz
tosan kimutatkozó némely igeképzést legalább alaki egyezéssel
több ugor nyelvben is, a nélkül hogy értékét kellően megállapithatnók. Egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy ezen képzések,
a mennyiben deverbalisoknak látszanak, az igecselekvés módját
határozókhoz tartoznak (eredetileg frequentativ- vagy momentánféle értékkel).
1. -r-vel való igeképzés.
a) Deverbalis -V képzés, magára való vagy járulékképzővel:
magy. facsar- obtorquere, comprimere, exprimere | cser.
pizir- (éspizirt-) | zürj. pigir- (ezekben: pijirt-ausdrücken; pigralid. frequ.) | osztB. pazir-, Ahl. paser- (ezekben : pazirt-, paéertausdrücken; v. ö. osztlrt. petr- auswinden, pusr- kneifen) | vogB.
pazar- (paMrt- és páMrmát- ausdrücken), vogL. piskár-, piser(piskdrmát- zwicken, pisermat-: ákván p. zusammendrücken) j
finnS. puserta-, E. puzerda-, puzarda- mit der hand drücken, rin
gen || ugor alak: ptískgr-, pgskgr- MUgSz. 482. 1.; alapige p„sk-:
osztB. pus-, vog. pqs- melken, lpö. pocce- id. (meg poceste- com
primere, exprimere).
mordM. kiskera- zwicken, kiskerde- id. mom. (mordE. skira-,
skirde-) | v. ö. magy. kísért- tentare MUgSz. 30. 1. || finn kitkecarpere, avellere.
mordE. kockere- kratzen, schaben | v. ö. magy. köször- ebben :
x

) Ilyen pl. a nem nagyon régi -hat, -het- «potentialis» igekópzós a
m a g y a rban (pl. ad-hat gebén können, tehet- e b. tév-het- machen kön
nen, lehet- e h. lév-het- sein können, möglicb sein ; Münoh. cod.-ben m é g
í g y : nem hatsz . . tenned = n e m tehetsz);
— az -Iksil-féle
«desiderativ»
ige a mordvinban: NyK. X I I I , 82.; — a cserM. -del, -tel-íéle negatív praet e r i t u m t ő : NyK. IV, 98.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII.
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köszörű-kő schleifstein || finn koske- (schárfen: kosken kirven aciem
securis reficio) | v. ö. zürj. kesli- schleifen, wetzen.
finnS. kimarta- (és himaroitse-j stimulari, delectari || e m 
ebben : himo begierde | v. ö. votj. sumal- hungern, dursten, zürj.
sumal-, simal- | mord. sime-: M. simma, E. simeme durst.
finnS. nykertá- minutatim carpere, vellicare || nykki- digitis
arripere, vellicare.
finnS. kaiverta- scharren, stochern, wühlen, graviren (=fodicare) || kaivá- fodere; — v. ö. magy. kapar-, kopor- scharren
kratzen.
finnS. takerta- és takelta- ankleben machen, einwickeln, kneten (takeltu- stecken bleiben, hangén bleiben: K. takeldu-) || takistuhaften, stecken bleiben, E. takista- id., takitse- kiében bleiben, anstossen, stolpern ; — v. ö. osztB. tagarla-, tagirli- hangén bleiben,
anstossen an etwas, stottern; tagirt- aufhángen, anhaken || vog.
tágep- hangén bleiben, tdu-mat- stecken bleiben (tdil- stottern) |
zürj. takal- einsinken, stecken bleiben | v. ö. magy. akad- MUgSz.
726. lap.
lappS. sakkarte-, sikkarde- abstergere || sikké-, sikko- id.
lappS. maddarte- implorare, supplicare || madde- rogare,
petére.
vog. amert- schöpfen, osztB. amirtij- id., amir-ma- id. mom. ||
osztB. um- schöpfen; —< v. ö. mord. amela-, amelde-,.ünnaminelta-,
ammenta- schöpfen; magy. mer- e h. *emer- id. MUgSz. 615. 1.
vog. sempr-, semperl- rollen, kugeln, sich drehen || semp- id.
magy. tipor-, tipra- calcare, conculcare || tipod-, tapod-, tapostreten, calcare.
magy. hunyor-: hunyorít- blinzeln [einmal], hunyorog- blinzeln [in einem fórt], hunyori blinzler || hímy- schliessen, zumachen
[die augen], oszt. yan-, vog. kon- id.; — megjegyzendő: vog. konpdrt- mit den augen winken (sám konpdrti- das auge blinzelt),
konpermdt- id. mom.; az r-es alaknak közvetetlen alapja mom.
-p-vel való: *konep-, konp- (fent 12. §.); — v. ö. votj kunertiskscheel sehen (zürj. kun-, votj. kin- hunyni).
magy. zár- claudere, occludere | osztB. tugor-, tugr-, vog.
tq,r-t-, taort-, tovrt- id. |j Simonyi (NyK. XVI, 266) mint lehető
alapszóra az ug. tsg- igére utal, mely a vog. tuj-t- e h. tsg-t «celare,
abscondere»-ből fejthető ki (MUgSz. 220).
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magy. fér- platz habén, bineingehen, hinzukommen können |j
ug. p0* «ire» MUgSz. 516. 519.
m. tár- weit öffnen, patefacere || tát- id.; ug. tag-, MUgSz. 186.
J e g y z e t . Egyéb, több ugor nyelvekben egyezőleg megma
radt ilyen r-végű igető, a melynek bár képzett voltát sejthetjük, de
alapigéjét még ki nem fejthetjük: oszt. nogor- hobeln, schnitzen
= m. nyír [nyíró-] tondere MUgSz. 418. | magy. akar- wollen =
vog. angur-: qngurmát-, osztB. anklrma-, annarma- hinblicken ib.
727. 1. | magy. vakar- kratzen: mord. angira- id., angirda- id.
mom., ib. 884. 728. 11. | vog. sagr, sajr-, oszt. sagr-, seur-, sevirItauen, hacken, schneiden: finn sárge- e h. ságre-, magy. sér-, sértlaedere ib. 235. 1. | vog. pour-, pür-: pürmat- umfallen; votj. pogral- fallen, pogir-t- umwerfen; v. ö. lapp moggore- prolabi, magy.
borúi- procidere, borít- umstürzen; ib. 465 | ug. pBgar-, psgsr- drehen, sich drehen: mord. puvura- sich drehen, vog. per- drehen;
jpoar-, pouar-, pör- rollen, finn püöri- volvi, m. forog-, fordul- stb.
ib. 533. | ug. vagsr-, v^g^r- volvi, circumagi: finn vüörü-, vieri-,
vuoro, magy. örvény vortex, stb. ib. 854. | ug. s ^ r - : finn hüöri-,
m. sürög- cursitare, operosum esse | ug. jegsr-:
08zt.jour-,jourtdrehen, winden; lapp jorre- circumire; m. jár- ambulare ib. 141.
(alapszava sejthető a vog.j„7ig- «sich drehen» igében; v. ö. mord.
jaka- e h. *janga- «járni») | ug. kggj-, ksgsr-: mord. kevere-, finn
kiéri-, m. kéreg-, kering- volvi, rotari; karing- id.. kórász- vagari,
stb. ib. 19. 6. 11. | ug. t„ger- sustinere, valere: finn targe-ne e h.
tagre-ne-, magy. tar-t-, tűr- ib. 185. (v. ö. tgg-: finn tugeva firmus,
robustus ib. 253).
b) Denominalisnak mutatkozó r-es igeképzés : finnS. punerta- rot sein, rot scheinen (puna rot, röte) | sinertá- blau erscheinen, blauen (sini blau); siner-: sinervá bláulich | vihertd- grünen,
grün erscheinen (v. ö. viho viror, vihanta viridis, virens; zürj. vei
grün); vihere-: viheriá viridis | E. nokerda- (és nokelda-J mit dem
schnabel hacken (nokk-a) \ pinnerda- dünn werden (ping-u dünnere stelle); — lappS. roggare- excavatum fieri (pl. aren roggari
fovea in foco facta est: rogge fovea).
c) Hangutánzó-féle igékben, melyeknek az alapszavuk (az
illető hang szava) lehet akár ige akár névszó jellemű: x ) finnS.
') A magyar nyelv pl. igének veszi a hang-szót a -g, 'an képzős hang
utánzó igékben (durog-, durran-).
30*
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visertá- garrire, cantillare; kukerta- garrire (ut tetrao); lopertablaterare; hykertá- sonum murmurantem ciere; kuikerta- girren,
pipen, klagen (kuikki-, kuikutta- iá.) j E. puperda- és pupre- patschen; — lappS. mulderte- murmurare; ikerte- ululare; sandertevana loqui, nugari; tiyperte- garrire, nugari; lpF. mullarde- murmeln, brummen; soabarde- unverstándlich reden; vüarde- zwit
schern ; hoaigerde- heulen; — mord. M. aksirda- sich ráuspern,
aushusten (E. aksor-gad-); avarde- weinen (E. avar-gad- inch.);
kastirdi- rauschen; kopirda- einen schluck machen, kortyantani;
catirdi- krachen; cikirdi- knarren, csikorogni; cingerde- klingen,
csengeni; pikstirdi-, E. puksturdo- prasseln; — cser. küdürt-, M»
kidárt- donnern; — votj. disbirt- klopfen, poltern; gildir-: gildirjal- wiehern; tacirt- klappern, schnarren; tecirt- klappern; gudur-:
guduri- donner, gudurjal- larmen, poltern; — vog. pqtert- lármen,
brausen; visert- (frequ. visertánt-) zanken; Iqmpert- murmeln; —
osztB. úa%re-ma- anfangen zu knarren, csikordulni; úekers- (és
nakas-) schluchzen Ahl.; enkir-, enkris- (Ahl. enkris-) murren; —
a magyarban frequ. -#-vel: -rog, -rög (-rgo, -rge), többnyire a csak
-g-Ye\ való rövidebb igető mellett (fent 203.1.): nyikorog- és nyikogknarren; csikorog- knarren; nyöszörög- és nyöszög- winseln; csicse
reg- és csicség- zwitschern; doborog- és dobog- pochen, dröhnen |
stb.; meg a szorosan hangutánzókon kivűl egyéb descriptiv igék:
kuczorog- és kuczog- hocken, kauern; biczérég- és biczég- wackeln,
humpeln; hentereg- sich wálzen (1. Simonyi: NyK. XVI, 267).
d) De lehet az -r-es igeképzés csak látszatra i g e képzés, a
mennyiben voltaképen közbeeső r-es névszón alapszik: pl. a finn
ben muserta- «in frustula frangere, contundere» szakasztott olyan
ugyan mint puserta- (lásd m. facsar-) s lehetne így bár mus-, muskigétől való (v. ö. magy. műszol-, muszkol- MUgSz. 637.), de van
musera névszó is («kies, schutt») | vog. Iqmmerl- sich zusammenziehen, Iqmmert- zusammenziehen (osztB. lomirt- runzeln) mellett
r-es névszóra utal a vog. Iqmmerin «zusammengezogen» | zürj.
cabral-, cabirt- drücken, zusammen rücken, fest haltén: cabir
faust (v. ö. magy. marok: markolni). így pl. r-es névszóval látjuk
magyarázandónak: finn ymmdrtd- [ümmárdd-] dntelligere, mente
capere», m. ismer-, ismer- «kennen, erkennen» (MUgSz. 822.); a
lappS. kolkerde- «circumvagari» igét sem kell épen egyenesen a
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kolke- «fluere; oberrare»-tói származtatni, hanem inkább kolker
( = f. kulkuri) profugus (vagabundus)-tól.
J e g y z e t . A mi az r-nek képzőértékét illeti, természetes,
hogy annak nem kell valamennyi igére nézve egy s ugyanannak
lenni; sőt maga az r-es hangalak sem látszik mindenütt eredeti
nek, így nagyon hihető, hogy a magy. rog-heli -r, tekintve az illető
igék határozott frequentativ jellemét, meg hogy a -rog mellett néha
még -log mutatkozik (fanyarog-, fanyalog; kótorog-, kótolog-), csak
frequ. -I képzőnek elváltozása.— A többi nyelvekbeli -rt (-rd)-íéle
hangutánzókra is ráillik jobbadán a frequ. érték s ezeknél is talál
kozik 4t (-ldj-íé\e mellékalak (pl. finnS. vihelta- pfeifen; ujeltaululare); szintígy egyéb -rt (-rd) igék egy részére : pl. finn nykerta-,
kaiverta-; s e mellett némi diminutiv-féle momentum is érezhető.
t— A mennyiben egyik-másik r-es igének jelentése valamennyire
momentán (illetőleg intensiv)-félének látszik, utalhatnánk bár a
momentán -l-ie (15. §.), mint a melyből az ilyen -r elváltozhatott;
erre nézve számba jöhet pl. hogy a vog.-oszt. amlrt- «haurire»
ellenében a finnben ammenta- és ammelta- van, s a mordvinban
csakis -Z-vel: amela-, amelde-.
J e g y z e t . A magyarban több -rog (<.orogj-íéle ige mellett
eléforduló -ró (-rá: -rö, -rü) végű névszó, alakja és jelentése sze
rint, -r végű igéhez való nomen verbale-nak mutatkozik: pl. hábo
rog- (tumultari) és háború túrba, tumultus; keserég- (moerere,
lugere MA.) és keserű amarus; szomorog- (tristari, moerere) és szo
morú tristis; sanyarog- (affligi, angi) és sanyarú moestus, afflictus;
nyomorog- (affligi, opprimi) és nyomorú miser, calamitosus; fanya
rog- és fanyarú austerus, acerbus. Noha ezekben az ?--es alap nyil
ván igéül szerepel, lehet az mégis eredetére nézve esetleg névszói
is, csakhogy ez a névszó «igeszerű)) levén deverbalis képzőket is
elfogadhatott. Eredetileg névszóinak mutatja pl. a,hábor- (hábors-)
tőt a mord. sumbra, simbira «turbidus» MUgSz. 127. 1.; a keseriőt: finn kaikéra ib. 23. 1.
2. Homályos értékű -d képző.
a) Kifejthető rövid alapige mellett: finnE. jeuda- «eüen, hingelangen»; refl. w-val: jeudu- vorwárts kommen, gefördert werden
( = finnS.joit-ía-, K.jou-da- «ráérkezni, dazu kommen, zeit habén
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zu . .», joutu- flfestinare; tempestive pervenire; casu pervenire,
incidere»» :jou = ug. jaga- «fluere, currere», megvan a finnben még
mint juo-, jo-: E. jöma strömung, S. juo-kse-, E. jö-kse- currere. —
V. ö. MUgSz. 158. i;
finnK. löüdá-, E. leida-, S. löytd- invenire = magy. lel-, lölinvenire; afficere, offendere; finn löü-dá ebből: lög-dd-; alapige lsg= finn le-, lie, m. lev- «fieri»; MUgSz. 692. 698.
finnS. huicta-, E. hüda- clamare, vocare =5 mord. sudi-, sudofluchen; cser. sud-, süd- jubere (v. ö. siidal- exsecrari, maledicere);
— alapige sag- «sonare» = f. soi- sonare, zürj. su-, votj. éusagen, reden (v. ö. magy. szó, vog. suj sonus, vox). MUgSz. 295.
303. 11.
finnS. raata- laboré colere, vi lacerare, discerpere; K. roadalaborare; — alapige: f. raa- (raa-sta- lacerare, unguibus terére),
cser. ru-, ro- hauen, m. ró-, rov- incidere, kerben MUgSz- 664.
finnS. taita- posse, scire, E. taida- (n. act. taido = S» taito) >
— alapige: f. tai-: refl. taipu- sieh vermögen lassen MUgSz. 252.
finnK. t'ieda-, E. teda-, S. tieta- scire; ug. t£g- = magy. sej(sej-t-, sej-dít- wittern, merken, gewahren), cser. si- (sinz- scire)
MUgSz. 337.
Szintilyenek meg MUgSz. fejtegetése szerint a finnben: S.
itá- germinare, germen agere, E. ida- (idane- keimen, idu keim =
S. itu) 153. 1. | S. pitá-, K. pidá-, E. pida- tenere: 547. 1. J S.
vuota-, E. vöda- fluere, efflaere 559. 841. | S. hiertá-, K. hierdd- fricare, terére: 236. 1. | S. murta-, E. K. murda- frangere, rumpere:
601. 1. | S. sorta-, K. sorda- deprimere: 309.1.1 S. siirtd-, K. siirddtransponere, migrare: 209. 1. | S. heity- (refl. M-val) schwindeln,
vertigine corripi: 282. 1. — Félre hagyjuk még a finn .. h-t végű
igéket, melyek jóformán mom. -í-vel alakultak (v. ö. hogy ug.jagtól caus. -í-vel van a finnben johta- ducere), pl. Idhte- abire 699.1.,
hihtd- festinanter procedere 341., ehtd- properare, pervenire 154.,
hohta- splendere 190., lauhtu- remitti, leniri 705.
A magyarból, hol e képzőnek az alakja -l (v. ö. lele- = finn
löüdá', e h. lögdcí-), a miért is már kevésbé biztosan ismerhető
föl, minthogy a frequ. és mom. értékű -Z-vel egybeesik (1. fent 179.1.
Jegyzet),—jóformán ide vonhatók: ül-(illa-nicurrere
: illó,illan-,
illog-J MUgSz. 159.1.; ül- (ille- decere, convenire) ib. 155.; —
s általában azon -l-es intransitiv igék, a melyek mellett ugyanazon
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alapigétől való causativ alakú (-t, -jf-vel: fent 245.246.11.) transitiv
igék vannak: sül- assari (süt- assare); föl- calefieri (fűt-, fujt-) ;
fúl- suffocari (fojt-); nyíl- sich öffnen, aufgehen (nyit-);
nyúlsich dehnen (nyújt-) ; gyúl- accendi (gyull-: gyullad- v. gyulád-;
gyújt-); gyűl- sich sammeln, sich anháufen (gyűjt-); dűl-, dőlruere, labi (v. düll-: dülled ; döjt-) ; fesl- solvi (fejt-) ; foszl- sich
schleissen (foszt-); haji- sich biegen, sich beugen (hajt-).1)
b) Mint járulékképző ezen képzőbokrokban: finnS. <ut- e h
<ud reflexív képző az egyszerű <u mellett, és ismételt w-val
<zutu e h. adu- ( = finnK.), fent 253. 1.; — ennek megfelelhet a
magy. <úl (ól) reflexív képző: fent 263. L, meg a zürj.-votj.
reflexív <.Cbl: fent 269. 317. 1.; meg a szintezen értékű osztják
< aj, öj : fent 250. 1.
mordvin <.ad, mely mellett a causativum (<aft, avt) csak
<«-végű tőtől való; az <ad-os igék, intransitiv jellemüket te
kintve, lehetnek bár eredetileg reflexív képzéssel valók, úgy hogy
e képző = finn <.ud, m. <úl (pl. tonad- teljesen = m. tanul-).
Ilyen <.ad-o& igék pl. ozad- sitzen (oza- sich setzen; ozaft-, ozavtniedersetzen); sirad- sich zerstreuen (caus. siraft-) ; naksad- (M.
naksadi-, E. naksado-) faulen (caus. naksaft-; M. naksada, naksado
verfault); tonad- sich gewöhnen, lernen (caus. tonaft-, tonavt-).
finnS. <aj-a = finnVp. <LCLJ-cLcü, pl. karkaja-, kargajdacurrere: fent 38. 1.
MUgSzótár 158. 1. a finn jouda-t magyarázván úgy véleked
tem, hogy ezen -d képző lehet eredetileg azonegy a denominalis
-d képzővel, a mennyiben az alapige egyszersmind névszóul is
szolgált (pl. a jou-da-beli jou- = ug. jgg- a finnben jogé alakban
«fluvius»). Ez a fölfogás természetesen csak az a) pontbeli -d-kép
zésre illik, mely mellett itt-ott elé is fordul még az alapigével
egyező névszó, pl. vuoda-: vuo fluxus; huuda-: vog. suj, m. szó
(v. ö. szól-).
*) F e n t 178. 179. 11. még a frequ. -I alá van fogva : haji-, ül(illa-),
ill- (ille-J. Meglehet hogy az ugyanott a frequ. -I képzéshez fogott tőkhöz
még más is inkább ide a -d = m. -I hez tartozik (pl. akár áll-, ül- i s :
MUgSz. 731. 873); de bajos ezt végképen eldönteni.

