
Egy érdekes képző. 

•atag, -eteg. 

Ezen végzetre akadunk sok oly névszónknál, melyeket tar
talmas voltuk s finom árnyalatú jelentésük miatt gyakran alkalma
zunk beszédünkben. Mennyit fejez ki a hervatag szó ! 

Mai nyelvérzékünknek úgy tűnik fel, mintha a különös tar
talom, finom árnyalat előidézője az -atag -eteg képző volna, a g 
képzőnek í-vel összeforrott alakja. így tárgyalja az -atag -eteg képzős 
névszókat Halász Ignácz is; szerinte «a t itt ép úgy összeforrott a 
g képzővel, mint ugyancsak a t, d, l igeképzők az l, ill. m névszó-
képzővel» {-atal, -alom stb.). 

Bármily természetesnek lássék is Halász magyarázata, a 
nyelvtörténeti adatokkal mégsem hangzik össze. A változatos 
alakok, az ingadozás az egyes alakok használatában arra figyel
mezteti a kutatót, hogy itt korántsem oly egyszerű jelenséggel van 
dolgunk, mint a minőt Halász Ignácz látott maga előtt. 

Tekintsünk végig azon -atag -eteg végű névszóknak során, 
melyekről a NySz. említést tesz, azonnal be kell látnunk, hogy az 
-atag -eteg alak csak újabb alakja, elváltozása több összetett 
képzőnek. 

Csörgeteg. Judanac menden cergetegiben vizec folnac (BécsiC. 
210). Ezen alak mellett a KeszthC.-ben előfordul chergetek i s : 
Ew chergetekyth meg beweythwen meg sokasohad w termw gyw-
keryth. Ez utóbbi alakkal összevág «Csörgeték» szegszárdvidéki 
helynév is. 

Förgeteg. Fergeteg a férgestől származik (G. Kat: Titk.). Med-
gyesinél fergettek, Gvadányinál férgetek. 

Lengeteg. Ihon az tudománynak lengeteg kezdete és eredete 
(KCsipk.). Egy lengetek szőrpokrócz, ki legalól áll a lovon 
(TörtT.). Megemlítendő még a mai táj nyelvekből lengeteg: elviselt 
megkopott ing vagy gatya (Firtosalján Nyr. VI. 324): elviselt, ko
pott, Krizánál. Mind e szép ruhák lengetégek s puhák (Sz. Bodó). 

Fuvatag. Ackoron nagy hosszú tél, sok jó hauac, és nagy 
fuuatagoc lesznec (Cisio). Még ma is Hetes vidékén ismeretes táj-
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szó fujáték: Akkora nagy fujátékokat összehordott a szél, mind égy 
é kőfal (Nyr. II. 374). 

Pöfeteg: fungus orbicularis PPB. A retek igen egészséges 
a pöfeteg meg-fojto veszedelem ellen (Nad: Kert.). Ugyancsak fun-
gup értelme van pöffedék-nek : Sodorna földe felöl irják, hogy még 
most is termő fák vannak benne, mellyeknek gyümölcse külsőképen 
magát szépen mutogattya, de belől ollyan mint az poffedék, ugany-
nyira, hogy az kik illetik, hamuvá lesznek kezében (Pécsv: Fel. 21). 

Sinnyeteg tájszónak (Nyr. IX. 260) Krizánál előforduló alakja 
sinnyedeg, senyedeg; Karolinái szintén sennyedeg, Meliusnál 
senyedeg és sennyedek áll. Apáczainál sinnyedeg. 

Hervatag. A NySz-ban csak hérvadag, hirvadag fordul elő : 
A hiruadag, mel' te orcádat megfoglalta (BécsiC); [paliidus; blass] 
Hirvadag homallyos szinü vala az farka (az üstökös csillagnak, 
Misoc : Progn.) 

Rothatag. Rothadagosság: [putredo]. Bothadagosság Juda 
hazanac (BécsiC). Felmegen ő bűző és felmegen ő rothadagosság a 
mert kevelől művelkedet (uo.). 

Ezen alakok azt bizonyítják, hogy az -a'ag, -eteg szóvégzet
ben a névszóképző ^.ék van, mely -t vagy -d képzős igékhez járul. 
Azon alak tehát, melyet mi egyetlen egy képzőnek gondoltunk, 
hosszas és változatos fejlődésnek eredménye, melyben az egységre 
törekvő nyelvszellem hol itt, hol ott koptatott a különböző alako
kon. Az -atag, -eteg-nok régibb alakja -etek, -edék, -atek, -adék volt. 

A folytonos kopás és fejlődés minden fokát biztosan nem 
állíthatjuk magunk elé. Valamennyi alakban először is az é alkal
mazkodhatott a megelőző hangzóhoz, különösen a mólyhangú 
szókban állhatott elő gyorsan a fejlődésnek ez a foka, mert ezeknél, 
főkép továbbképzett alakokban nagyon is ellentétes hangok kerül
tek egymás mellé, melyeket nyelvünk természete nem szívesen tűr 
meg. Mennyivel jobban hangzik fuvatagos vagy hervadagos, mint 
fujátékos vagy hervadékos! 

E>e a magashangú szavaknál is gyakori jelenség az utolsó 
szótag é-jének nyilt ere változása. Ep úgy lett förgetékes-ből, 
sennyedékes-ből fergeteg* s, sennyedeges, a mint törék-bö\ tövek, göm-
bölyég-bö\ (gömbeleg Helt: Háló. gombelég Helt: Krón. gombéiig C. 
gombóllyég és gombellyég Com : Jan. gombolyég Serm. Fun.) göm-
bölyeg, göngyölyég-hőí (gwngeliek VirgC.) göngyölyeg, fövény-bői 
föveny. 

A szóvégi k-nak g-vé lágyulására szintén találunk példát. A kó
dexek korában a két hang között nincs éles határvonal: gombelég s 
gombollyec, kötó'lék s kötőleg egymás mellett fordulnak elő; Krizá
nál ismert alak kevereg (395). Leginkább megmagyarázza azonban 
a k lágyulását az, hogy a kérdéses szavakból számos származék 
szó képződött, melyeknek könnyebb s kényelmesebb kiejtését a 
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lágyulás elősegítette. A d-s alakokba a t később analógia útján 
juthatott. 

Érdekes a sennyedék. A NySz-ban rendesen ezen alakkal ta
lálkozunk; képzésekben már feltűnik a g-s alak. Sennedeges, rühes 
buyasag (TelC. 7). 

A fejlődés egyes fokait a következő alakok jelezhették: -etek, 
-etek, -eteg és -aték, -atak, -atag, — másfelől -edék, -edek, -edeg, 
-eteg és -adék, -adak, -adag, -atag. 

Ez a fejlődés, az alakoknak himbálódzása hosszas volt, a kó
dexek kora előtt azonban már mindenesetre beállott, mert kó
dexeinkben már ingadozást vagy pedig megállapodott alakokat ta
lálunk. A megállapodott alakoknál rendesen sok a származék : ker-
geteg, kergetegesít, kergetegesség, kergeteges, — reszketeg, reszketeges, 
reszketegesség, reszketegség. 

Ha az -atag -eteg több különböző jellemű alak egyesülésé
nek eredménye, nagyon természetesnek kell találnunk, hogy e 
végzet az alapszónak nem mindig ugyanazon jelentésbeli változá
sát idézi elő. A hányatott sorsban, mely az ide tartozó szókat érte, 
alak és tartalom egyaránt változott ós módosult. 

Ma napság az -atag, -eteg végzetű szók leginkább mellékne
vek gyanánt szerepelnek; a NySz adatai megmutatják, hogy e szók 
eredetileg főnevek voltak, melyekben az ^L ék képzőnek nyomait itt-
ott még egész világosan fel lehet kutatni. 

Reszketeg, viszketeg, kergeteg, rengeteg a NySz-ban főnevek: 
Reszketeg tremor, Főidnek kirali meg haborolanak, meg indolanak, 
reszketeg lele őket (DöbrC. 29.) — Viszketeg. Ez eyel igőn gőtrődek 
az nag tűz es viszketeg myatt (LevT. I. Helt: Bibi.) — Kergeteg. 
Kergetegnek lelke az őrdőg buuec ö louaba (TelC). —Rengeteg: 
tremor; tremulus, ingens ST. 

Az eredeti reszketek, viszketek, kergetek, rengetek oly jellemű 
képzések lehettek, mint vezeték. 

A leng eteg, avatag, — csőrg eteg, görgeteg, — fuvatag, för
geteg szóknak eredeti alakjai: lengetek, avaték, — csörgetek, gör
getek, — fuvaték, férgetek ép úgy a cselekvés eredményét jelentet
ték, mint fogyaték, hagyaték, nyomaték, pöketék: Lengeteg. L. f. — 
Avatag: Simáinál vetustus, obsoletus. Az avaték tájszó a régi ala
kot es jelentést őrizte meg. Valami rongyos avatékba öltöztették 
(Kriza 415). — Csörgeteg. L. f. — Görgeteg. Akkor nem üti meg a-
görgeteg (Nyr. VIII 90. Közlemény Gyergyó Szent Miklósról). Hely
név Somogyban. — Fuvatag. L. f. — Fergeteg. L. f. 

Valószínű, hogy hasonló jellemű képzések voltak balgatag, 
ingatag, nyüzsgeteg szók is : Balgatag, bolygatag. Elfáradtam balga
tag tsavargásomban. (Pázm. Préd. 774.) — Ingatag. A testnek in
gatagságával járó játékban gyönyörködtem (Bethi: Élet 168.) — 
Nyüsgeteg : «helyt nem ülő, mint a nyű» (K. Tsz. Nyr. IX. 257). 
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Szintén melléknévül szerepel a sivatag szó is, mint az előbbi 
három -atag -eteg végű név : Sivatag: horrendus. A sivatag parasz
tok és egyéb alávaló emberek semmi nemesi erköltstsel nem birnak 
(Misk: Vkert.). Sivatagh pogányok (Czegl: OBoml.). A sivatag és 
sovány scithiai Tatárország (Liszny: Krón.). Észak felől rettenetes 
sivatag erdőkön jöttének vala által (uo.). Itt már a régi alakot, 
melyen a származás tisztán látszanék, bajos megtalálni; talán siva-
dék volt. 

Duvatag, poshatag, rothatag, sinnyeteg, hervatag, pöffeteg 
eredeti alakjai: duvadék, poshadék, rothadék, senyvedek, hervadék 
pöffedék. Duvatag. Kriza tapaszhulladéknak mondja (496). A du
vatag értelmében használt duvadék világosan mutatja az alap 
igét (duvad a hó a házról). — Poshatag. Eégi alakja lehet posha
dék, posadék, mely MA.-nál illuvies értelmében szerepel. Olyanná 
teszi, mint a büdös dögöt, mint az útszákon tapodtatott poshadé-
kot (Pázm: Pród.). — Eothatag. L. f. — Sinnyeteg. L. f. — Pöf
feteg. L. f. 

Kevésbbé világos a képzés a következőkben : Rivatag : hideg 
szeles eső Lőrincz K. szerint. Förmeteg : zivatar, havas zivatar. 
Szörnyeteg: monstrum S í ; zernyeteg: meztelen, pőre (Nyr. 
IV. 378.)' 

Ezekben még legalább sejtünk igei alapot, de van egy cso
mó szavunk, különösen tájszavunk, melyekben elemzésről alig le
het szó s*melyekben a mai alak szerint névszói alapot kellene fel
tételeznünk. Gyomatag : gyomnőtte Kriza 501. Tán zsiradék, nyá
ladék-iéle gyomadék képzésre gondoljunk? — Csiatag: ramosus 
Sí. Somogyban csiat: iszalag. — Lagymatag, lagymatég : lenge, fél
meleg és lágy — ember (Krizánál); lagymatag bor (Apáczai Cseri: 
Enc.) — Gseplyeteg: aridus, síccus Simáinál: cseplye: gramen, 
perje MA. PPB. — Pöszmeteg: varancek, fölrepedezése a bőrnek 
Tsz. V. ö. pörsedék, pöffeteg. — Peheteg v. pemete: pemet — sütés
nél. LőrinczK. — Keheteges : kehes Tsz. — Heveteges : meleg SzD. 
Idegen helyekrül darvak-is megh-térnek, heveteges helyrül másova 
készülnek (Liszti: Mars.). — Permeteg v. permet v. permé v. per-
mete; permézik, permetezik Lőrincznél. — Csajbataq és gajbatag: 
kolontos, féleszű, hígvelejű Nyr. IV. 378. VI. 524. Talán kapcso
latban van gajbatag balgataggal, ül. bolygataggal és csajbatag csaj-
vadék-ksA! 

Mennyi változáson, romláson mehettek végig ezen szavak, 
míg a mai alakjukat nyerték! A sok elemezhetetlen s nagyon is el
térő jellemű tájszó bizonyítja, hogy az atag, -eteg végű szóknak 
sokfélesége megzavarta a népnek nyelvérzékét, mely végre értelem 
és következetesség nélkül alkalmazta a tetszetős képzőt. 

Az -atag -eteg végű szók a nyelvújítók figyelmét is magukra 
vonták. Az újabbkori nyelv azonban az -atag, -eteg végzetben egy-



EGY ÉRDEKES KÉPZŐ. 423 

séges képzőt érez, meJylyel néhány főnevet is képzett, minők: zu
hatag (der Wasserfall), suhatag (der Wasserechoss), forgatag (der 
Wirbel). Az -atag, -eteg azonban főképen melléknévképzö s mint 
ilyen több nagyon szép szavunk létrejöttét tette lehetővé. Ilyenek: 
omlatag, bomlatag, dóíeteg, porlatag, csüggeteg. Ez az -atag, -eteg 
képző rokon jelentésű az -ekony képzővel. 

Mivel az -atag, -eteg képző ma egységes képzőként él nyel
vünkben, az oly képzések, mint olvatag, hamvatag, szenveteg, sor-
vatag, sápatag a nyelv szellemével ellenkezőknek tünnek : fel előt
tünk; ezen képzésekben az alapszó megcsonkitását érezzük. A gyer
meteg, álmatag-féle képzések meg a még kevésbbé finom nyelv
érzéket is sértik. 

Az -atag, -eteg képző történetéből a hosszas fejlődésnek csak 
egyes fokait mutatja fel a NySz., de ezek is elégségesek, hogy a 
képzőnek viszontagságos sorsáról magunknak képet alkossunk. 
Eendkívül nagy jelentősége van a NySznak képzőink történetének 
megírására, s azt hiszem, sok elfogadott elméletet fognak meg
dönteni a NySz. adatai. 

PAP FERENCZ. 

Gabelentz nézetei az iskolai fordításról. G. erősen elitéi 
mindenféle fordítást idegenből honira, vagy pláne honiból idegenbe 
mert ez hosszadalmas és kínos útja a léleknek, s helyette inkább az 
egyenest idegenül való gondolkodást kívánja megkíséreltetni. Panasz
kodik a visszaélések ellen, hogy az idegen nyelv tanítása alatt sokat 
figyelmeztetjük az ifjút anyanyelvére, pedig mentül többet emlékeztet
jük a hazaira, annál nehezebben rázza le ennek igáját és annál bajosab
ban élheti bele magát az új világba. Még az is hiba, ha az idegen nyelv
tan a hazainak formájában van megírva, pl. ha sequor a németországi 
latin nyelvtanokban a dativus esete alatt áll. 

Természetesen bármily őszintén igazat adunk is G.-nek az idegen 
nyelvek, főkép a beszélés végett tanított modern nyelvek szempontjá
ból, mégis nagy megfontolni való marad nálunk, hol a latin órán is a ma
gyar nyelv elsajátíttatására kell fordítanunk figyelmünket, hogy szabad-e 
főkép oly nyelvekben, melyekben a gondolkodást el nem érheti a tanuló, 
ezen délibábos czélért elvetnünk azt a hasznot, melyet a magyar nyelv
nek nyújt a s z ó b e l i f o r d í t á s gyakorlása. Az í r á s b e l i e k eltör
lésére nézve mindenesetre megkönnyíthetné egy ily hivatott szakférfi 
véleménye azoknak lelkiismeretét, kiktől a gyakorlati rendelkezés függ.*) 

KALMÁR ELEK. 

*) Igen érdekes vita folyt e kérdésről Theisz Gyula és Schack Béla 
közt a Tanáregyesületi Közlöny tavali, XXVI. évfolyamában. S. Zs. 




