
Kombinált műveltető és mozzauatos igeképzés. 

II. FEJEZET. 

K o m b i n á l t -gat k é p z ő . 

1. Ezen képző egyik alkotó része világosan a gyakoritó -g ; 
másik fele pedig a műveltető -at képző, az ilyen párokban mozog: 
mozgat; zörög: zörget stb., a melyeket fönt elsoroltunk. Azok az 
igék mindnyájan átnemhatók, s az -at hozzájárulása által válnak 
áthatókká (ül. késztetőkké). Az egyesült -gat tehát á t h a t ó g y a 
k o r i t ó k é p z ő , párja a -g, mely az á t n e m h a t ó g y a k o r i t ó 
k é p z ő . 

Fent csak azokat soroltuk el, a melyek két mássalhangzóval 
végződnek, vagyis ha a -g képzőt mássalhangzó előzi meg. Ki kell 
e sorozatot még egészítenünk a következőkkel, a melyekben kiej-
tésbeli nehézség miatt a -g elé magánhangzó került. Minthogy 
azonban ezek is átnemható gyakoritok, a nagy többség nyomán 
szintén -at képzővel váltak áthatókká, noha lehetséges lett volna 
hogy a -tat járuljon hozzájuk. 

Ilyenek: 

büzlöget: (rossz) szagot érez (bűzóíög: stinken), gögyöget Ant. 
(gögyőgtet PPB.) pellicio vö. gögyög, gögyül, harsogat (dobiyat erössen 
harsogattata Csorna C. 3.), locsogat, pattogat, pillogat (a jelentésre vö. 
bólint), serheget: excito, tapogat, tátogat. Nincs még párja a NySz.-ban: 
borzogat igének vö. mai: borzong a hátam. 

Van ezek közt is némelyiknek kettős mássalhangzóval válta
kozó alakja, t. i. ng a g helyett, pl. bönget, pihenget, serkenget, 
tapongat; pillog mellett pillang. Vagy megfordítva g az ng helyett, 
pl. borogat, lappogat, téreget. Eredetibb általában az ng, de ugyan
ezt nem lehet a most létező példák mindegyikéről állítani, mivel 
szemmel láthatólag újabb képződós pl. borzong, tátong, a melyek 
a régi nyelvben még ismeretlenek. Itt különben csak a létező páro
kat akarjuk egymással szembeállítani. Világos, hogy egyéb okok 
mellett a végzetnek ezen váltakozása is segítette, illetőleg meg-
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akadályozta, hogy a -tat helyét, mely többtagú s átnemható igéken 
méltán megilleti, el ne foglalhassa. Vö. még lógat: lóggat; hunyo-
gat: hunyorgat. 

Másrészt azon se szabad megütközni, ha némelyik meghódolt 
a m á s i k analógiának, s a -tat képzőt is felvette, mint pl. csattogtat, 
csepegtet, lappogtat, lappangtat stb.; sőt van olyan is, mely pusztán 
ezzel a képzővel járja, pl. lotyogtat, lobogtat, ragyogtat stb. 

Ezekről már fönt (200. J.) szóltunk, s az imént elsorolt -gat 
végű adatok a mondottak megerősítésére szolgálnak. Mert, mint 
látjuk, azok közt, a mellett, hogy többtagúak, alig van olyan, me
lyet még -g képzős gyakorítónak érezne a nyelv, vagy azért, mert 
tőszavuk elavult, vagy mivel másnemű képzés nem dívik belőlük. 
Emezeknél, a melyek -fg)at végűek, még érezhető a ~g képző 
az ilyen sorokban : bűzöl: bűzölög; harsan: harsog; pattan: pat
tog ;pillant: pillang; serken: serheg; tapod: tapog, azaz a képzőktől 
elválva a közösen megmaradó rész vétetik tőszónak, noha magá
ban nem is létezik (megvan: tát a tátog mellett). De nem lehet a 
nyelvérzékkel ilyen tőszót elvonni ezekből: csecseg, haczag, lappag 
(noha hozzávaló: lapít stb.), leveg, ragyog, szivárog, tévelyeg, 
Ezek tehát mind -tat végűekké válnak; viszont a melyeknél még 
lehetséges a tőszó elvonása, azok -g végzete még érezhető gyakorító 
képzőnek. Tehát, ha nem is pusztán -at véget kapnak, legalább 
váltakozva a -tat-Yal használtatnak, pl. csattan: csattog; cseppen: 
cseppeg; kocczan: hoczog; hordul: horog; pattan: pattog; pottyan: 
potyog; rottyan: rotyog; roppan: ropog; retten: retteg stb., követve 
a zörög: zörget példáját. Kivételek bugyogtat, a melyet -at képzővel 
is várnánk, vö. buggyan: bugyog; ilyen volna logyogtat is, de a 
régi nyelvben nincs meg lottyan. Ellenben loccsan, locsol, locsog 
mellett csakis: locsogat. Továbbá hecseget helyett, vagy legalább 
mellette hiányzik kecsegtet; de ismét csak a mondottak erősségére 
szolgálhat, hogy ma már amazt, a régibbet, az újabb élő képző 
teljesen kiszorította. 

2. Hasonlóképen a műveltető képző egyik alkotó része a 
most következő igék -gat végzetének. Ezeknek nem létezik a meg
felelő (-g végű) átnemható párjuk, de előfordulnak másféle s két
ségtelen műveltető képzővel, teljesen egyező jelentéssel, kivéve, 
hogy -gat végzettel nemcsak áthatok, hanem még gyakoritok is. 

Ilyenek : 

aprít > aprogat Nyr. XVI. 189. | bojt (Nyr. XV. 472.) > bojdít 
(Kriza) > bojgat: háborgat (Tsz.) > bolygít (MTSz.) | biztat > bízgat 
bizzeget Bal. Cslsk. 34. MA. SB. 132. bizget (Kriza) biztogat (Nyr. 
XV. 214.) | borzaszt, borzít (MTSz.) >borzogat \ említ > emleget \ enyhít 
Winkl C. BodC. Ném. öl. > enyheget | ereszt > ereget (Nyr. XI. 90.) 
fenyít > fenyeget: minor, increpo [ feszít > feszeget: diffindo, extraho, 
perquiro. Feszeng, feszenget, só't feszeget is újabb keltű, míg a régibb 
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snyelvben csupán feszít használatos | fitít > fitogat \ fodorít > fodor-
gat I gerjeszt. Bécsi Winkl. Jord. Érdy C. stb. > gerjeget (csak Grkat: 
Válts. II. 1121.) | göngörít. MünchC. 212. > göngörget VirgC. 103. vö. 
göngölyget > göngölítget VirgC. 31. | gyámolít: gyámolgat (vö. gyámolja. 
stützen MNyil: Agend. 286.) | halaszt> halogat \ hasít > hasogat Döbr. 
Érdy. Nád. "Wikl C. Pesti (hasítgat NySztban nincs) | hasonlít > hason-
logat Kónyi: H. Rom. 14. (vö. A ló szóles melyei elefántot hasonlítja 
Zrínyi: ASyr. 41. s Kónyinál: Lova sziigygyel elefántot majd hasonlo-
gatja) | hörpent > hörpít > hörpöget (körpöget > köppöget > köppent) 
ijeszt > ij<#eí (Fes* C- 373- Nyr. XV. 214.) j jelent > jelenget (Érdy. 
C. 608.) | /cem'í MA. PPB. > keneget | kényszerít > kényszerget \ kerít > 
kerget vö. kerdül, kerenget \ likaszt > / i^aí (lyikgat, lyuggat) \ mele
gít > melegget > melenget | merif > mereget > meringet \ nevelít > 
neuelget \ öblít > öblöget > öblönget \ segít > segélget | szalaszt > s^a-
Zoí/aí JordC. 341. | s^aní > szárogat (Nyr. XVI. 240.) | szomorít > s^o-
morgat \ takarít > takargat \ támaszt > támogat (vö. támít Nyr. VII. 
125.) | tomí > tanogat, tanigat (Nyr. XV. 214.) | íení > tereget, terje
get KulcsC. 5. tergyeget Nyr. XVI. 576. | térít]> téreget > térenget | ítír-
j'es^í > terjeget \ vakarít > vakargat \ választ > válogat | virraszt > 
virrogat MVir. 31. 

3. Hogy ezen elsorolt igéknek -#aí végű formái valóban 
. - g y a k o r í t ó á t h a t ó jelentésűek, arra különös bizonyságul szol
gálhatnak a következők, a melyek szintén más műveltető képzővel 
is birnak, de a mellett létezik még (-</ képzős) á t n e m h a t ó pár
juk is. Ilyenek: 

5o?*tí > borongat: contego, mergo > borong: volvor, tegor | csa-
m n í > csavargat > csavarog j csikorít > csikorgat > csikorog \ finto
rít > fintorgat > fintorog \ gömbölyít > gömbölyget > gömbölyög \ 
hunyorít > hunyorgat > hunyorog. 

Megerősítik továbbá ugyanezt az ilyen kétségtelenül analó
giás képződések, mint: döngeszt Kónyi: HKom. 121. | dugaszt: 
obturo LevT. I. 295. vö. bedugogat, duggat, de egyúttal űíw^aí is 
tekintetbe veendő, csakhogy ennek más a jelentése: stipari curo, 
stecken lassen | /aggaszt a. m. faggat: macero, vexo, corrumpo; 
aligha volt rá hatással fakaszt, minthogy egészen más jelentésű, 
annyira, hogy első^ekintetre nem is vélnők a két igét egy szárma
zásúnak | izgaszt ErdyC. 540. JordC. 302. Azaz mindazt bizonyít
ják, hogy a -#a! egyenlő értékűnek vétetett a -#as2í végzettel, mely 
pedig nyilvánvalóan gyakorító műveltető ill. átható jelentésű képző. 

4. Végül ide kell sorolni a melléknevek származékait. Ilyenek : 

csinosít > csinosgat > cúnogat \ édesít: versüssen, locken > áies-
geí: locken, mulceo NádC. 474. | egyenesít > egyenesget complano, 
-ebnen VitkC. 60 > egyenget ua. MA. Scult. 55. Nad. Kert. 99. | ékesít > 
ékesget (legrégibb Pázm. Préd. 104.) | erősít (régibb) > erósget | gyorsít > 
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gyorsogat csak SJ. | himesít > himesget \ igazít > igazgat \ közelít >-
közelget \ puhít > puhogat Gkat: Válts. I. 498. | szaporít stb. (régibb) > 
szaporgat \ simít > simogat > simongat Grvad: Hist. 158. | száraszt 
> szárajt > szárogat (csak Bal. Cslsk. 268; szárogatás Born: Préd. 
216.) j széíptí > szépeget MA., Gyarm: Fel. 264. Pázm. Kai. 154. stbi. 
szépenget Gyarm: Fel. 264. b. j szégyenít > szégyenget Ehr. C. 12. | 
szelídít > szelídget Com. Jan. 76. 199. > szelídítgetMegy: 6. Jaj. II. 42. j 
színesít > szinogat vö. A mondásokat külső szinesgetésekkel színesíti 
Com: Jan. 161. és: Ámítani akarsz-é szinogatószóddal Czegl..|MM. 180. | 
íts^ití > tisztogat (sokkal újabb) | ürít >üresít >üresget, üreget csak Fal. 

Nincs párjuk, de jelentésük világosan áthatóknak bizonyítja* 
a következőket (részben főnevek származékai): 

agyargat Zr. vö. agyáról \ babosgat (bábosgat): demnlceo, colon)-
vö. babos : tarka TSz. | enyeget: verbergen {vö.finy : prsesidium) | farogat 
ablenken, abwenden, abtrünnig macben vö. farol, fartol \ hamargat: 
sollicito | jelenget: significo, ostento Ehr C. 119. MünchC; 44. (a jelen 
melléknévből, de vö. jelent) | kényesget vö. kényeztet | mesterget: carpo-
vellico, calumnior, pl. E mi munkánkat senki ne mestergesse Helt: Bibi. 
I. c. 4. vö .Azért senki ászt meg nem mesterkődbeti, meg sem olczárol-
hattya Dáv: KKer. H. 7. Mesterkedik: machinor, mesterkedés: machina-
tio | pipesget: orno vö. pipez, pípes : zierlicb, géziért; píp : scbmuck. 
NádC. 540. | sullyogat: pondero Helt: Mes. 348. (másféle: suttog, sullyog r 
langsam einhergehen). Simonyinál i. h. nevezetesebb: bizongat Nyr.. 
VI. 193. elöget: elfogja a világosságot Nyr.VI. 194. beárnyékol Nyr .XV.. 
143. istenget Nyr. VI. 193. 

5. Mindezen igékhez, a melyeket itt a 2. poat alatt elősorol
tunk, legyenek azok akár deverbális, akár denominális szárma
zékok, a -gat köz vetetlenül s egyszerre járult; n e m ö s s z e t é t e L 
Főként bizonyítják ezt a denominális származékok, mert pl. *erősg, 
*gyorsog ige nem létezett s föl sem is tehető létezése. Nincs végre 
semmi ok reá, hogy föltegyük, miként tisztogat *tisztojtgat rövidü
lése, mint gondolta Simonyi Nyr. VI. 194. A régi nyelvben, mint. 
példáink mutatják, hiányoznak a föltételezett teljesebb alakok, s eL 
sem is gondolható, hogy pl. édesget, egyenesget vagy egyenget vala
hogy *édesítget s hasonlókból rövidültek volna. Szóval, valamint 
az -ít, a -gat i s k ö z v e t e t l e n ű l s e g y s z e r r e járul a mellék
névhez. Továbbá amannak párja is ; úgy hogy amaz névszókból' 
átható, emez meg gyakorító átható igéket képez. Hasonlót kell 
állítanunk a deverbális igékről i s ; mert lehetségesnek elgondol
ható ugyan, de mindamellett nincs semmi okunk reá, hogy *emlegr 
*szalog igék megvoltára következtessünk, s nincs is reá semmiféle 
adatunk. Sőt hogy a -gat csakis más müveitető ilL átható képző
nek a gyakorító párja, még az is bizonyítja, hogy némelyik ilyent 
ige újabb képződés, mint: enyheget, feszeget, gerjeget, hasonlogat^ 
mrrogat stb. 
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Szóval, létezett s létezik egy egységes -gat gyakorító átható 
képző. Ez részben a -g párja, de alkalmaztatik olyan igéken is, a 
melyekből nincs -g képzős származék. 

6. A -g gyakorító képző rendesen elavult tőszóból, de külön
ben mindig átnemhp.tó igéket alkot (vő. Simonyi kimerítő egybe
állítását NyK. XVL 249. s kv. 1.). Alig néhány példánk van, hogy 
átható ige a tőszó, de ezekből is csupa átnemhatók válnak, mint: 
csapong, csavarog, dobog (ül. topog), /acsarog, kavalyog, kavarog, 
lükög (Ugyan lükög a sebem TSz.), lükkög; sich bewegen NySzt., 
tátog, tekereg, tolong, vetélgő Ar. I. 388., vonag: vonaglik TSz. 
Kivétel: marczong, marczang, mely átható s a mar származéka 
(MUgSzt.), de figyelemre méltó, hogy ezen (s marczangat) alakjá
ban teljesen elavult s helyette marczangol járja mai napság. Másik 
vérleng illetőleg vérlengő: blutdürstig (DöbrentC. 113, 217.); de ez 
igazibb alakjában is megvan, t. i. vérenglő (KeBzthC. 139. 384. 
KulcsG. 139.), vö. vérengező, vérengző. Ilyen volna még katag: 
keresgél Nyr. III. 183. Azonban ez csak így van közölve: Mit 
kataksz ott? úgy hogy hihetőleg egyszerű hangváltozás a katatsz 
helyett, s nem is fordul elő így máshol, mint a 2. személyben az 
sz előtt. 

Midőn tehát átható igéből kellett gyakorító igét képezni, úgy 
azonban, hogy azok átható természete megmaradjon, nem hasz
nálhatták a -g-t, hanem rendelkezésre állt a -gat számos hasonló 
példa alapján. A -gat ilyen szerepére már kétségtelen adatok a 
2. pont alatt felsorolt példáink. Bizvást ide sorolhatjuk tehát az 
átható igék származékait is. Ilyenek: 

adogat, aggat, áldogat: wiederholt segnen (MTSz.) dmítgat, ápolgat, 
ápolgat, \ baggat (boggat): varr. Nyr. XI. 188. vö. aggat-baggat MTSz. 
bántogat, biztogat, Gyöngy : KJ. 16. (vö. bizgat, bizzeget), bontogat \ 
csalogat, csipeget, csókolgat, danolgat, ledöjtöget, dúdolgat, duggat (dugo-
gat), | ébresztget \ ébrezget, ébreget, éleszget, ellegetik: eddegél (Nyr. XV. 
943.) emelget, ereget, erezget: missito, ereget (vö. érdegól éregél, érdes, 
érdez, érdekel — mind egyforma jelentéssel), érteget: öfter hören Pázm. 
Kai. 653; | feddeget, fejteget, felelget, finnyogattia az orrát (Zvon : 
PázmP. 261. Nyr. III. 413. vö. fintorgat, finnya, finnyás, finnyálkodik, 
fogdosgat, foldogat,foldozgat, fojtogat, fonogat, födöget, födözget, főzöget, 
fülelget, \ gődelget: nahrung gewáhren, gyógyítgat, gyújtogat, gyúlasztgat, 
gyúrogat, gyűjtöget, \ halászgat, hagyogat, hajtogat, hallgat, vö. hallogat: 
írequenter audio, hányogat, hánytorgat, hinteget, hiteget, hívogat, hódítgat, 
hordogat, hordozgat, hozogat \ iddogat, illogat ua., ivogat, ijeszget, ijeget, 
illeget, integet, intézget, irogat, irtogat, izenget, jorgot, \ kanyogat (agyon-
kanyogatták Nyr. X. 177. Gelejitó'l id. Jancsó), kapcsolgat, keneget, (vö. 
kenít, MA. PPB.), képesítget, kéreget, keresget, kerítget, (vö. kerget), 
készülget: se parare MA. készteget GKat., kióltogat, kisértget, koholgat, 
kóstolgat, költöget, köszönget, költözget | látogat, lépeget: velő, leseget, 
lopogat lövöget (Nyr. XIV. 146.) [ mártogat, menteget, méreget, meresz-

19* 
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get, mesélget, metszeget, mosogat, mulatgat, mutogat, | nevezget, nézeget, 
nyaggat, (eredeti: gyakgat (vö. Mint az éhes farkas a prédát szaggatta, 
úgy egy másikat vágta és nyomogatta Kónyi : HKrón. 124.) nyalogat, 
nyeregét, nyeseget, nyíreget, nyomogat, nyújtogat, \ oldozgat, oltogat, ol
vasgat, osztogat, ótalmazgat, ölelget, öntöget, öntözget, őrizget, \ palolgat: 
iteratim vanno (vö. olasz pala: lapát) passogat: összeüti a kezeit TSz. 
pászogat: ösztönöz a munkára (Nyr. XIV. 524-.) pólálgat, pótolgat, | 
faggat, (rakogat, rakosgat), rdgogat, rángat: rántogat (mind a kettő 
codexbeli), rázogat, rebesget: hirleí TSz. regget (rek-get), rejteget, riogat, 
(rivogat): tadeln, rügen, | sérteget, sípolgat, söpörget, sugogat, sujtogat 
sütöget, \ szakgat, (szaggat,) szabogat, szedeget, szegezget, szeretget, szido
gat, szóldogat, (szólogat, szólongat), szopogat, szürcsölget, (szörtyögel) \ 
tanítgat, tanulgat, táplálgat, tartogat, taszigat, (toszogat), tekéntget, 
(tekinget), tilajgat, (Nyr. XIV. 626.) toligat, (Nyr. XV, 520.) töltöget, 
törölget, törmölget: vágogat TSz. (vö. törmöl: morzsol, eddegél. Kriza.) 
turkálgat | ütöget, üzöget, \ vájogat, varrogat, vereget, (verdeget), észre
veszeget, veszteget, vonagat, | zuzogat. JordC. 456. 

Lappangó tárgy révén jutottak ezen átható képzőhöz a kö
vetkező mozgást jelentő igék: evezget, járogat, meneget, repesget 
(ErdyC. 244.), rep'álget, sétálgat, üget. Ezekről később bővebben 
lesz szó s ugyanott meg vannak magyarázva az ilyen szólást jelentő 
igék is, mint: huhugat, kurjogát stb. 

Atnemhatók: halogat (csak: Szathm. Cent. 270.): nach ein-
ander sterben; szelidülget: zahm werden Megy. 6. Jaj. II. 44. 
alugatik MTSz., hajolgat (Nyr. XXI. 46.), f'ördögét (Nyr. XX. 46.), 
meneget (Nyr. XVIIÍ. Í44.). 

Másik gyakoritó átható képző, a melynek egyik alkotó része 
szintén az átnemható -g, a -gál képző s összetétele: -dogál. De 
sajátságos, hogy mennyire eíavult, ül. mint kiszorította a -gat. 
Ilyenek: 

adogál, cselekeddegel MA., eddegel, fejdegél Fal. ME. 407., feddegél 
C. MA., feleldegél, fenyegetdegel MA. hajgál (vö. hajigál, hagyigal Münch 
C. 41 ; hajítgat nincs NySz.-ban), hajdogál, hasígál PPBL, (újjabb mint 
hasogat), hordogál, hordozgál, idoggdl (még most is használatos), intdegel 
PPB., irdogal, kérdegel Corp. Gramm. 238. keresdegél Born : Préd. 427. (vö. 
keresgél), kezdegel MA. PPB. Nyr. VI. 324. kiáltdogál, követdegel: sector, 
küldögel, (küldöget nincs NySz.-ban), legeidegei (a pásztor a legelő mezőn 
a nyáját legeldegeli, éteti Com: Vest. 47.), méregéi, meringél, mérengel, 
mulatdogál: se distrahere Virg. C. 78., nézgél Fal. nézdegél, nézegel, 
neveidegéi, nyomozdogál, nyúzdogál (nyúzdal), ótalmazdogál, panaszol-
dogál, parancsoldogdl, (parancsolgat nincs a NySz.-ban), próbdldogdl 
(próbálgat nincs a NySz.-ban) rágdogál, rázdogál, sugdogál, (vö. sugdal) 
segiddegél, sotuldogál: exprimo, szegdegel Fal. vö. szegdel Bécsi Jord. 
Erdy, Ere. Veszpr. C. stb. szidalmazdogál, szoktatdogál, szoldogál, szül-
dögél, tagaddogál, tartdogál, teddegél, tépdegél, töltögél, tuddogál, túrdo-
gál, üvöldögél, üzdögel, vakardogál, változtatdogál, várdogál, vadászdogál, 
veddegel, viddegel, viseldegel, vonogál, vonigál, vondogal. 
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De tudnivaló, hogy míg a -gat kizárólagosan átható képző, 
addig emezek egyformán használtatnak átnemható értelemmel is, 
Példák: 

álldogál (1592. év) aluddogál MA. ballagdogál KCsipk. Gvad. bujdo-
gál Sámb : Isp. 52. cseregdegél Gyöngy : Cup. 4. csordogál Biró : Préd. 
Kónyi. csurogdogál Lép: PTük. I. 163. csúszdogál MA: Tan. 1235. 
dóldogél MA : Tan. 1302. döldögél EszT : IgAny. 451. dongdogál Matkó : 
BCsák. 110. éldegél Com ; Ján. 181. égdegel MedLat. 227. (vö. égedez 
Bécsi C. 37.) énekeidegei Com: Jan. 43. Land : UjSegíts. I. 337.epcseldegel, 
tandeln MA. esdegel: wiederholt fallen MA. Dáln. Biró. Fal. fekdegél 
MA. /éldegél Mon : írók. 349. ,fityötdögel: lauern Megy : 3. Jaj. II. 15. 
fogydogál MA. Pósah. Bák. Gy. folydogál MA. Thaly : Adal. I. 291. 
forogdogál ACsere : Enc. 102. forrdogál Born. Préd. 552. fúdogál Cis. E. 
futdogál MA. (vö. futosgál Sim.) füldögél: sich wármen Fal. NE. 16. 
füleidegéi Bartha : Krón. 1541. hajlogdl Ilyef : Tomp. 110. hajoldogál 
Lép : PTük. I. 316. (vö. hajlog, hajlong), hottyogdogál MA : Tan. 158. 
hulldogál Kai. 1582. ingadogál(ás) Vajda : Kriszt. III. 23. (Kreszn.) 
járdogál Born. Káldi, Pósah. Fal. jődögél Apóst. 16. Born. MA. Biró, 
Fal. készüldögél Bartha, Pósah : Igazs. II. 311. (vö. készülget,) kopdo-
gálik: sensim atteror Tel: Ev. I. 135. külömbözdögel: nicht zusammen-
stimmen MA. lappangdogál C. (vö. lappanqoz ErdyC. 236.) lógdogál 
BMK. V. 251. Misk : Vkert. 281. maraddogal C. mendegél WinklC. 107. 
GuaryC. 28. VirgC. Fal. (vö. menegél Sim. mendek Cserényi: Pess. F. 10.), 
morogdogál MAI. mosolyogdogál Pázm. Gyöngy, mozogdogál MA : Scult. 
960. múldogál Bal: Cslsk. 159. KCsipk; László : Petr. 3, (1720 év) neve-
keddegél ACsere: Enc. 172. nődögél Szathm: Dom. 172. Misk: Vkert 234. 
nyomuldogál Szál: Krón. 211. nyödögél Gyöngy; Laur: LViad. 169.b 
(1722 év), öltözdögel, MA. pesegdegél Badv: Szak. 240. rengdegel Uosv: 
Toldi 8. repüldögél MA. sipoldogál Born. Préd. 282. b. Misk: Vkert. 69. 
sírdogál Misk: Vkert 160. segdegel: sich verbergen Lép: PTük I. 130. 
süldögéi Szentm: TFiú 8. távozdogál (Katona Nyr. XIV. 460. Nagybánya 
régi jegyzőkönyvéből) szökdécseldegel MA. szokdogál ACsere: Enc. 172. 
szállandogál Mon: írók XVIII. 7. (vö. szállong JordC. 761.) térj edd egél 
Pázm. ugrándozdogal PPB. üldögél, Fal. változdogál Prág : Szerk. 544. 
ACsere: Enc. 182. zörögdögel MA. stb. 

Simonyi NyK. XVI. 258. még a következőket idézi, melyek 
a NySztban nem fordulnak elő. 

A régi nyelvből: mozgatdogál ACsere. dobogdogál Illos. nyálaz-
dogál Mélot: Ag. 307. tetszdegel MA. leheldegel MA. Ujabbak: nyído-
gál, huzdogál. bukdogál Sí. érdegei: maturescit SzD. fütyöldögel, érez-
degel, Sí. nevetdegel, lebegdegel SzD. Sí. heverészdegel SzD. A -gál kép
zősek közül ismeretlenek a régi nyelvben pl. dobigál, gurigái, irogál, 
lódí(t)gál, tisztogál stb. 

Mindamellett egy tekintet a fönt elsorolt ^példákra, eléggé 
mutatja, hogy ez a képző ma elavult. (Körösi: Élő meg elavult 
képzők. Nyr. XXI. 207.) Sőt az is nyomban feltűnik, hogy 
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a vele képzett származékok is kivesztek java részben a mai hasz
nálatból. Egyúttal kitűnik, hogy virágzása kora a XVI. század má
sodik fele s a XVII. századra esik s csak szórványosan használ 
egyet-mást közülök Faludi (vö. Körösi i. h. 209.). A codexek alig 
egy-kettőt használnak belőlük, viszont némelyik különösen nagyon 
járatos pl. hajigál, fúdogál, nézeget; álldogál, mendegél stb., s 
egész mostanáig egyformán érvényes. 

Továbbá azt tapasztaljuk, hogy a kiveszett átnemhatók he
lyett a nyelv nem alkotott pótlékul más gyakorítót. Nem használják 
ma pl. féldegél, maraddogál, távozdogál stb., de nincs is helyettük 
más frequentativum, kivéve, ha már ugyancsak tőszavuk is ilyen 
vala, pl. mozog-dogál, csurog-dogál, ugrándoz-dogál. 

Ellenben az áthatok majdnem kivétel nélkül pótoltatnak a 
•gat képzővel, mely már a régi nyelvben is megelőzte emezeket. 
(Megemlítendő viszont, hogy az újabb keresgél MÁ: Scult. 228, 
Bíró: Micae miatt kiszorult a régibb keresget ErdyC. 511, míg ki
veszett keresdegél.) 

Végre az összes gyakorító képzők: /, d, sz, z, s, j összetéte
leikkel együtt mind egyformán alkotnak átható s átnemható gya
korító igéket. (Példák fölösen Simonyinál i. h.) C s u p á n a -g 
(összetételben csak, ha végül van, pl. csepe-reg) s a -gat o s z l a n a k 
m e g az á t n e m h a t ó k s á t h a t o k k ö z ö t t . Egymást kiegé
szítik, valamint az úl: ít. Ezért vannak legjobban elterjedve; sőt 
a -gat, mivel az egyetlen kizárólagosan átható, az egyetlen élő 
képző is minden gyakorító képző között (vö. Körösi 258. 1.). Nem 
csuda, ha rokonaikat vagy kiszorították, vagy nem is engedték meg 
uralomra jutásukat. 

7. Azonban, mint láttuk, a -gat nem függ mindig a -g-töl, 
noha tőle veszi eredetét. Azaz elsoroltunk a 2. és 6. pont alatt egy 
egész csapat igét, a melyek -g-vel nem, de igenis -gat képzővel 
használatosak. 

Hogyan vált függetlenné, hogyan vált egységessé a különben 
összetett -gat képző? E kérdésre, azt hiszem, most már nem igen 
nehéz a felelet. Csak úgy, mint a -tat;— kombináczió által. S meg
magyarázzák ismét a dolgot az eszmetársulás ismeretes torvényei. 

Ha élő tőszóhoz járulnak szóban forgó képzőink, tehát az 
egyes részek világosan különválnak, akkor okvetetlenül érezhető, 
h°gy a -gat összetétel. Például: tát: tátog: táto-g-at. Tudvalevő 
azonban, hogy ilyen példát keresve kell keresni, a melynek élő 
tőszóból a teljes sora megvolna. Hol az egyik, hol a másik hiány
zik, úgy hogy ez a szempont nem jöhet tekintetbe. 

De ha nem élő a tőszó, mint általánosan nem az? Kétségtelen, 
hogy a külső összefüggésen (kontiguitáson) alapuló eszmetársulás 
folytán zörög: zörget; zörren: zörrent; zördül: zördít egy sort 
alkotnak, vagyis, ha az egyik fölelevenedik, magával vonzza a má-
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•siknak is a képzetét. $ ezt nemcsak azért, mert együvé tartoznak, 
Ihanem szintúgy a bennük nyilvánuló kontraszt miatt is. 

Hasonlóságuk (ül. hasonló jelentésük) miatt pedig össze
függnek egyfelől mint átnemhatók: zörg: zörren: zordul, s más
felől mint áthatok: zörget: zörrent: zördít. 

Most végre működésbe lép egy harmadik lelki törvény, t. i. 
az elvonás (absztrakczió) törvénye.. Vagyis, ha ax, bx, ex össze
kerülnek, akkor mint közös rész kiem°lkedik az x (vö. Höfding : 
Psychologie 209. 1.). Ez itt egyrészt a tőszó *zör-, mely nem lesz 
íugyan különállóvá, hanem az egész sorozatnak központjává. 
«x wird einen festen und hellén Kern bilden, um welchen a, b und 

•c sich als dunklere und losere Elemente bewegen werdeno, mondja 
Höffding i. h. Ezek a lazább részek, melyek mint önállók külön
válnak, tehát egyfelől az átnemható g, n, dül s vele szemben az 
átható get, nt, dü képzők, a melyeknek, mint látjuk, szintén van 
az ellentétben egy közös x jegyük. Fölösleges emliteni, hogy ez 
a proczesszus igen számos példán ismétlődik. Továbbá ne felejt
ésük, hogy ezen képzők mindegyikének még a kontraszton kívül 
is van az önállóságra támasztékjük. Még pedig: 

a) Mindegyiknek a maga egész sorozata, mint: ing, zörög > 
ingat, zörget; indul, zördül > indít, zördít; pattan, zörren > pat
tant, zörrent, mely sorokban a képzők alkotják a közös x elemet. 

b) A hasonló jelentésű s alakú, különösen átható képzők 
analógiája,mint (dul), dít: (ul), ít; gat: at; nt: t. Ez az analógia 
egyrészt igaz, hogy megszorítja alakilag külön lételüket annyira, 
hogy nem volna csuda, ha mindnyájan egybeolvadnának, vagy 
legalább egyik-másik közülök megszűnnék. De ha nem elég erős 
elnyomatásukra, akkor ezen analógia mindenesetre megerősíti őket 

jelentéstanilag. 
8. Világosiin szemlélhetjük tehát a kombioált -gat gyakorító 

átható képzőnek alaki s jelentéstani fejlődését. Ezzel egyúttal 
•kénytelenek vagyunk elvetni Budenz s Simonyi véleményét, a kik 
a 2. s különösen a 6. pontbeli igék -gat képzőjében gyakorító s 
momentán, ilL intensiv képzőt látnak. Budenz ezen magyarázatát 
-azzal okolja meg, hogy az -aí-ban, miután «eleinte intensiv (nyo
matékosító) értéke lassanként elhomályosult, már semmi érték
különbség nem érezhető» s hozzáveszi hasonló okokból a causativ 
-í-ből vált -tat képzőt is (UgAl. NyK. XVIII. 204.). Viszont mi ép 
•ezen -aí-nak műveltető jelentésót iparkodtunk megállapítani. 

SZILASI MÓRICZ. 


