Egy ismeretlen képző.
A denominális -dly, -ély (-ly) képző egyike volt a nyelv
újítás kedveltebb képzőinek. A sorozatot a XVIII. sz. közepén
az estvély nyitja meg, a melyre az első adatot a NyŰSz. nyo
mán a kolozsvári születésű HORVÁT JózsEFnek «Emberi okosság»
czímű fordításában találom: estvélyhor (33., 34. 1., a latin ere
detiben : vespere.)*)
Él vele BARÓTI SZABÓ is Új mértékre vett verseiben 1777ben: «Az estvély \ barnás sátorait sűrűn terjeszteni kezdte».
r
SÁNDOR ISTVÁN 1808-ban szótározza. 1841-ben már mai soirée'
jelentésében is előfordul. Nem tartom lehetetlennek, hogy az
erdélyi íróknál fellépő estvély népi szó; niszen, mint alább ki
tetszik, az -ly képzőnek éppen a székelyeknél van legnagyobb
divatja. A többi denominális -ály -ély képzős nyelvújítási alko
tás mind a XIX. századból való. A szeszélyes melléknév szeszé
les alakban KISFALUDY KÁROLYnál bukkan fel a 10-es években;
a szeszély DÖBRENTBinél már 1822-ben megvan (vö. GORIUPP,
NyF. LXXVI. 38), s 1834-ben KUNOSS Szófüzére szófcározza
*) A NyÚSz. 449 az estvély szót 1763-ból, ADÁMiból is idézi, csak
hogy az ADÁMI nyelvtanához függesztett szótárkában (Wörterbueh der
Stammwörter der ungarischen Spraeh, 24. 1.) nem estvély, hanem estvény
van Abenddámmerung' értelmezéssel. TOLNAI VILMOS, a ki Nyr. XXXIII.

339 ADÁMI szavára felhívta a figyelmünket, azt hiszi, hogy az estvény talán
népi eredetű. Aligha. Már BALLAGI ALADÁR (Eégi magyar nyelvünk és a
Nyelvtörténeti Szótár 88) kimutatta, hogy ADÁMI főforrása MOLNÁR ALBERT

szótárának 1708-as BEÉR-féle kiadása volt. S csakugyan MA. valamennyi
kiadásában (s innen PP.-ban) ezt találjuk: estvenyén : crepusculo. Nyilván
ugyaninnen veszi át SzD.4 50 estvényén alakban. ADÁMI — BALLAGI valószínű
magyarázata szerint — MA. estvenyén szavából metszette el az estvényt.
Egyébként az estvenyén képzésmódja nem világos; hasonló származéknak
látszik: hő> hevenyén.
Nyelvtudományi Közlemények. XLV.
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(szeszélyes csak Tzs. 1835). A kedély először a BUGÁT-SCHEDELféle Orvosi Szókönyvben 1833-ban kerül elő; Szófüzór 1834
átveszi s Tzs. 1835 laune a. már kedély. Az ünnepély, erély és
eszély SZEMEBE PÁL alkotása, az utóbbi 1842-ből való (vö. NyÚSz.
47, 449, MNyv. I. 174). A szivély és szívélyes DÖBBENTEI szava
1842-ből, vö. NyÚSz., GORIÜPP, NyF. LXXVI, 3 8 ; FOGARASI 1845
szótározza. A szentély először NAGY Hierolexiconában 1845-ben.
Az egély szót a Magy. Tud. Akad. philosopbiai osztályának
1847 április 28.-án tartott ülésén SZILASY JÁNOS ajánlotta a
religio magyarítására (NyÚSz. 30); BALLAGI 1857-ben, CzF.
1864-ben szótározza. Végre a hevély és lakályos JÓSIKA alkotásai
1853-ból (vö. BARTHA, Nyr. XXVII. 116 és NyÚSz.).
Mikor a 70-es években a Magyar Nyelvőr megindulása
után SZARVAS GÁBOR és ortbológus társai a nyelvújítás alkotásait
bírálgatni kezdték, a felsorolt szavakról is gyakran esett szó.
A szivély szóval kapcsolatban SZARVAS már a Nyr. IV. köteté
ben (51, 337) kijelenti, hogy «az -ály -ély deverbális képző, azaz
az idézett nevek igetőből vannak alkotva, — a névtökből kép
zett -ály -ély végű szók tehát nem fogadhatók el helyes alkotá
soknak)). Majd később (a 433. lapon): «a denom. -ály támoga
tására a személy, lapály és seregély szavak analógiája nem elég»
s a személy és lapály származását nem érintve, CzF. magyará
zatával szemben (seregély < sereg c agmen') GvARMATHinak ad
igazat, hogy a seregély a szlov. skvorec átvétele. Hasonló érte
lemben nyilatkozik BABICS KÁLMÁN (Nyr. IV. 409) és BÁNÓCZI
JÓZSEF is (Nyr. VI. 259). HALÁSZ IGNÁCZ Bitkább és homályosabb
képzők ez. czikksorozatában külön fejezetet szentel az -ály
-ély s az -ly képzőnek s arra az eredményre jut, hogy «ha . .
a nyelvújítás alkotásai iránt igazságosan akarunk eljárni, ki kell
mondanunk, hogy az ilyen szavak, mint szenvedély, szabály,
engedély, esély, mert igei alapjuk van, még menthetők, az ünne
pély, kedély, estély, erély, talpály-íéle szók azonban, mert névszó
az alapjuk, határozottan kárhoztatandókw (Nyr. VIII. 344—5);
majd később: «az összes -ly végű szók között csak egy van,
mely tisztán elemezhető: fogoly ==' captivus. Világosan elválik
itt a fog mint alapige és -ly mint képző» (i. h.). Még legújabban
is SIMONYI NyF. VIII. 71 az ünnepély szót azért helyteleníti,
mert névszóból van alkotva.
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Ma, midőn a neológusok és orthológusok küzdelmei már
lezajlottak, «au dessus de la mélée», elfogulatlanul megállapít
hatjuk, a nélkül persze, hogy ebből a nyelvújítás jogos vagy
jogtalan voltára bárminő következtetéseket vonnánk, hogy a
magyar nyelvtudomány újabb fejlődése sok esetben a neológusok
elvi álláspontját igazolta. Az ünnepély, estély-íéle alkotásokat
SzAEVAsék, mint láttuk, főképpen két okból kárhoztatták:
1. deverbális névszóképzővel nem lehet denominális névszókat
alkotni; % a régiségből és a népnyelvből -ály -ély (-ly) deno
minális képző nem mutatható ki.
Az első tétel szoros kapcsolatban van két feltevéssel, a
-melyeket a 70—80-as években BUDENZ iskolája is elfogadott:
1, A képzők és a ragok agglutinatio útján keletkeztek; külömböző functiójú, bár azonos alakú képzők külön eredetszókra
vezetendők vissza; % A névszó- ós az igekategória elkülönülése
már a fgr. alapnyelv korában megtörtént, tehát éles határvona
lat kell vonni a denominális és deverbális képzés között. Fölös
leges bővebben fejtegetnem, hogy mennyire megváltozott e rész
ben is felfogásunk. Ma már alig akadna magyar nyelvész, a ki
a denom. és deverb. -atlan (hazátlan <~« járatlan) képző azonos
ságában kételkednék s ki hajlandó volna elfogadni BUDENZ ma
gyarázatát, hogy járatlan ebből való: *járatatlan. A mióta a
BUDENZ korában még egyedül uralkodó agglutinatiós elméletet
az adaptatiós felfogás kiszorítja, egyre valószínűbbnek kell tarta
nunk, hogy az azonos hangalakú denominális és deverbális kép
zők igen sok esetben eredet szerint is azonosak, s hogy mai
jelentésük (verb. frequ. ~ nom. dem., nomen actoris «>-» nom.
possessoris stb.), legalább részben, az ige- és névszókategória
lassú kialakulásával, tehát az alapszók divergens jelentésfejlő
désével van szoros kapcsolatban. Ha elméleti álláspontra helyez
kedünk, azt kell mondanunk, hogy a nyelvújítók akkor, a midőn
a denominális és a deverbális képzés határait nem mindig tar
tották tiszteletben, deverbális képzőkkel denominális származé
kokat is alkottak s megfordítva, voltaképpen — öntudatlanul
is — az ősi fgr. szóalkotás szellemében jártak el.
A mi a második vádat illeti, hogy az ünnepély, estvély-íéle
alkotások helytelenek, mert a magyarban nincs -ly denominális
névszóképző, s így a nyelvújítók nem hivatkozhattak, ül. nem
1*

4

G0MB0CZ ZOLTÁN.

támaszkodhattak az élő nyelv analógiájára, úgy látom, hogy azr
orthológusok e részben is kissé elhamarkodva Ítélkeztek. Annál
feltűnőbb ez, mert nyelvtudósaink a denom. -ly képző megvol
tát már 1770 óta több olyan adattal bizonyították, a melyek
nagyon is megérdemelték volna az elfogulatlan tudományos
mérlegelést. Állításomat néhány idézettel bizonyítom. KALMÁR,.
Prodromus (1770) 71. I.: «. . nominalia: homály: ab obsoleto
hom; személy*; BEREGSZÁSZI, Magy. Sprachlehre (1797) 41. 1.
szerint személy < szem 'oculus 5 ; EÉVAI az Elaboratior gramm.
III. kötetében (a mely nyomtatásban csak 1908-ban jelent meg)
megjegyzi képzőnkről, hogy «derivat nomina substantiva absoluta, plura de verbis, q u a e d a m e t i a m d e n o m i n i b u s»
(214. 1.). Példái a következők: lapály «proprie plana res, planities» < lap "plánum, pressum 3 ; személy 'eonspectús, facies,.
species5 < szem c oculus, usu antiquo etiam intuitio, conspectio';
csekély Vadum 5 < esek u a . ; seregély 'sturnus, proprie ad catervam pertinens 3 < sereg 'agmen, caterva3. Erdély < erdő c süva\
Az Erdély és csekély származtatása nyilvánvalóan helytelen (vö.
EtSz. I. 912); a seregély sem a sereg cagmen3 származéka, de
azért nem tartom lehetetlennek, hogy -ély végzete kicsinyítő
képző (vö. a harkály, sirály, sordély stb. madárneveket); a sze
mély és lapály származtatása helyes. A 235. lapon az -aly -ely
-oly képző fejezetében olvassuk a következő megállapítást: «de
szug, quod recessum et secessum notat, est szug-oly, secessus
res, a n g u l u s . . . Clarissimum est de verbo fog, capit, nomen sic
formátum fog-oly, res capta, captivus...» DÖBRENTEI 1842-ben
a szivéig támogatására helyes és helytelen adatokat vegyesen,
hoz fel: uSzivély, Gemüth, mint hasonlóan névszóhoz függedt
-ály -ély raggal: czikkely, személy, lapály, ragály, seregély,
Erdély, vitály, guzsaly, dagály s az újabb szeszély és kedély»
(NyÚSz.). BALLAGI MÓR Nyelvünk újabb fejlődése ez. értekezésé
ben szemére veti a Nyelvőrnek, hogy bizonyításában az inductio
nem teljes, mert «éppen azokat a példákat, a melyek a meg
támadott kifejezések mellett szólanak, mint lapály, személy és
csekély, nem említi» (NyÉrt. IX. k. III. sz. 24). Hadd hivat
kozzam végül BuDENzre, a ki Ugor Alaktanában a lapály és
csekély szavakat igei származékoknak tartja ugyan, de hozzá
teszi: «dim. értékű lehet az -ly ebben: szugoly, zugoly 'angulus,.
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winkel': szug, zug. ua. (297. 1.). Az újabb magyar alaktanok
(pl. a TMNy. vagy SZINNYEI Nyelvhasonlítása) gazdag képzőjegy
zékében hiába keressük az -ly denom. képzőt, pedig most, hogy
már gazdagabb nyelvtörténeti és népnyelvi anyag áll rendel
kezésünkre, nem nehéz a bizonyító adatokat szaporítani. Az
alább közölt adatok javarészt az EtSz. munkálatai közben kerül
tek szemünk elé.
I- -ly ("l, j ; -oly, -ely, -aly, -ely stb.).
1. bogol [a XVI. sz.-i Kol. gl.-ban (a régibb glosszák között)
kétszer is előfordul, 1. NyF. XLV. 9] «bibio, musciones vermiculae de vino nascentes — muscio vermiculus bibens vinum
vei bibio».
Az EtSz. I. 446 ismeretlen eredetűnek jelzi, de talán össze
függ a következő szóval: bugacs [Ormánság, Baranya m., KASSAI,
I. 375 (innen Tzs. 1838, FOG. 1845, CzF. stb.)] 'muszlicza, weinfliege'. Bizonyítékul több esetre is hivatkozhatunk, midőn az -ly
kicsinyítő képző (ül. a kicsinyítő képzőnek érzett -ly szóvég)
•cs dem. képzővel váltakozik: közm. harkály ~ harkács [Borsod
és Heves m., KASSAI I. 460, II. 313 (innen MTsz.)] c specht 5 ;
közm. bögöly "tabanus, asilus, bremse5 ~ bögöcs [Tolna m., MNyv.
X. 90, Duna-Pentele MTsz.] ua.; imely [Dunántúl, Székelyföld,
MTsz.] 'nyűves kelevény (a szarvasmarha hátán)' *«> imecs [egy
adat Csík m.-ből, MTsz.] ua.
2. bugoly [MÁm:. 1804, 311. 1., 1807, 1811, CzF.] c panicula,
die rispe'. Lehet, hogy neologizmus (elvonás buglyas-ból ?), de
van a népnyelvben i s : boglyocska [Zemplén m. MTsz.] ckis
kóczos 5 ; boglyas [első tn.-i adat 1324-ből: «Michael dictus
Boglas» OklSz.; első köznévi C.; alakv.: boglyos, baglyos, baglyas, baglyds, boglyás, buglyas; baglas, bagjas; bugjos, bugjas
EtSz. I. 441] 'struppig, zerzaust, ungekámmt 5 < bog [alakv.:
bug] c nodus, tuber', vö. alább a boglya ez. és EtSz. I. 440—1.
3. csempely [Csík m., Tsz. (innen CzF., MTsz.)] ckachelofen' < csempe ua., vö. EtSz. I. 929. Igaz, hogy a csempe ere
dete is ismeretlen, de már a XYIII. sz. elejéről vannak rá ada
taink (első adat PP. 1708) s 'ofenkachel5 és 'kachelofen' jelen
tésben éppen székely tájszó.
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4. csipel [Légrád, Nyr. XLIII. 4 2 ; csipö'le Baranya m.,.
MTsz.] 'hüfte5 < csipŐ [alakv.: csipe] ua. (más dem. származéka
csipke ebben: csipkefájás 'hüfftweh5 Nomencl. 1629).
5. gacsal [első adat SZIKSZAI : gaczal (szőlő vessző); más
adatok MA., PP. 1708: gatzal szőlő tő (innen KE.) ; gacsal
KASSAI,.II. 264 (innen (MTsz.); alakv.: gacsai SZIRMÁT, Not. 19 ;
gacsaly Czí\] 1. 'a szőlővessző kaccsá' CzF.; 2. Vitis bracchiata,.
v. insana 5 SZIKSZAI, ? < kacs, vö. GOMBOOZ, MNyv. II. 149.
6. gomoly [Dunántúl, MTsz.; alakv.: ? gümöly Hegyalja,
KASSAI, I. 303 (KASSAI elvonása?)] 'gümö, mirigy, métely, kele
vény3 < göm [Somogy m., MTsz.] 'csomó, bog 5 ; gömös [uo.]
'csomós 5 ; gomb [-b járulékhanggal < *gom, mint lomb ~ lom,
lam, comb ~ com, csomó ~ csombó stb.] 'csomó, bog5 NySz.,
MTsz. Ugyanezen alapszóból más képzővel: gomó [Sí.; alakv. r
gumó Tzs. 1833; gömö, gümő Sí., Márt. 1803 beule a., MTsz..
(Somogyból)] 'nodus, tuber, gibbus'.
7. knrtvély [első adat 1055-ből: kurtuel OklSz.; 1145/
1443: kwrthwel uo. stb.; első adat e-vel 1338-ból: kerthwel
OklSz.; az irodalmi nyelvben járatos körte alak először a
XVIII. sz. végén, SzD.-nál] 'die birne 5 . Kétségkívül összefügg a
következő szavakkal: kún chertmá CCum., kipcsak kartmá
HOUTSMA | nogai tat. kürtmá BÜDAG. | balkar kartmá KSz. XV.
228 ] karács, tfártma 'birne 5 KSz. X. 109 || oszét k'árdo ua. ||
kauk. %ert, ykort, -/kar, /kár ua. SUS. Tóim. XXX. 106, AKE.
425. A m. körívéig (a régiség csak ezt a bővebb alakot ismeri)a felsorolt tör. és kauk. szavakkal szemben továbbképzett alak
nak látszik (MUNKÁCSI, AKE. 425 magyarázata, hogy a m. szó
második felében a perzsa mul cwilde birne 5 szó lappangana, alig:
vehető figyelembe). Vö. még HORGER, MNyv. IV. 321.
8. szugoly [SzD., MTsz., NySz. (a NySz. az adatokat téve
désből részben a szugoly III. 337, részben & zugoly III. 1293
czimszó alatt sorolja fel); alakv.: szugoj, szuguj, zugoly MTsz.
(az adatok többsége a Székelységből)] 'winkeF; — szugolya
[NySz., SzD.; első adat Érs.-k.; alakv.: szuglya, szugulya Ny Sz
i l i . 337, 1293, SzD., MTsz., NyF. X. 20 (Pozsony m., Mátyusfölde, Vácz, Dunántúl)] ua.; — szuglyó [LipPAiból NySz. III.
337] ua.; — zugolat [ÜELTAiból NySz. III. 1293; szugolyat
IiiLYEFALViból (1597) NySz. III. 337 (szugoly czimszó a.); képzé-
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sére vö. szegelet, csigolat, csukorat, arculat, közület stb.] ua.; —•
szugolyék [székely táj szó, MTsz.; alakv.: szugojék, szubulyék, szugujék uo.; -ék dem. képzővel, mint mellék, szárnyék] ua.
A zug ( < szug) szóra a XVIII. sz. közepéig nincs biztos
adatunk (első adat ÜRCZYban: setét szukb&nn NySz.; szótározva
MÁRT. 1804 winkel a., vö. SIMONYI, Nyr. XXVIII. 435, XXIX,
473, NyÚSz.), tehát újabb elvonás is lehet, mindamellett a fel
sorolt származékok denominális eredetét kétségtelenné teszi a
szugoly, szuglya alaprészének megfelelő osztj. sön, sötf cecke,
winckel', KARJALAINEN, SUS. Tóim. XXIII. 84, vö. BUDENZ,
MUSz. 315, SZINNYEI, NyK. XXXVIII. 279. A szug > szugoly ~
szuglya ~ szugolyék származékok viszonyára vö. bog > bugoly,
boglyas ~ boglya ~> bugolyék. Egészen máskép magyarázza a fel
sorolt alakokat SIMONYI, Nyr. XXVIII. 434; a "szeglet, sarok'
jelentésű palócz uglya szóból indul ki, a mely szerinte szláv
ugol, *ugl- "angulus3 átvétele ; a XVI. sz. eleje óta kimutatható
szugolya a szegletet és ugolya keveredése volna, viszont a szugolya hatása alatt alakult volna a szégelet-höl szegélye, széglye.
Hogy e magyarázat nyilvánvaló szótörténeti nehézségek miatt
elfogadhatatlan, az nem szorul bővebb bizonyításra. A palócz
uglya (egy adat Ethn. IV. 13, innen MTsz.) alighanem olyan
elvonás *zuglyá-hó\, mint ászló, acskó ebből: a zászló, a
zacskó.
Ugyané csoportba tartozik fogoly és hüvely szavunk is, a
melyeknek alapszava a magyarból nem mutatható ugyan ki, de
a melyek a rokon nyelvek adataival szemben -ly képzős szár
mazékoknak bizonyulnak:
9. ? fogoly [első adat Beszt. szój.: fogol •; alakv. : fogol
NySz.; fogor-madár, fogu-m. Göcsej, Őrség MTsz.] f rebhuhn 5 .
A szokásos fogoly < ném. vogel származtatással szemben,
a melyet pl. DLehnw. 103 is elfogad, SETALA FUF. II. 278
joggal utalt az egyeztetés jelentésben* akadályaira: sem a ném.
vogel szónak nem mutatható ki szorosabb 'rebhuhn 5 , sem a
m. fogoly-nak általánosabb 'madár 5 jelentése. Szerinte a m.
fogoly fgr. megfelelői: osztj. peygh, pö'nk, püyk \ md. povo | lpN.
baggoi \ f. pyy c haselhuhn\ Ha az alaki tekintetben kifogás
talan egyeztetést elfogadjuk, a m. szót dem. származéknak kell
tartanunk.
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10. hüvely [első adat Schl. szój.; alakv.: hűvel, hivel, hively
NySz., MTsz.; hővel, hői, hüjel, hüöl, hüöl MTsz.] 'hülse, hülle,
sehale; scheide, futteral'.
~ zürj kot, votj. kúti 'zapfen, tannenzapfen 5 | f. kápy 'zapfen, hülse' | IpS. kcebo 'conus' WICHMANN, FUF. XI. 209 (már
W. megjegyzi: «ung. -ly, zürj. -í, votj. -ti ist als derivationselement aufzufassen»).
Külön sorolom fel azokat az eseteket, a midőn az -ly
nem mint suffixttm, hanem mint infixum jelentkezik:
11. béklyó [MA.2, 3 , SzD., MTsz.; első adat 1590-ből, EtSz.
I. 333; alakv.: békló NySz., OklSz., KASSAI, I. 279, CzF.] 'compes, pedica' < békó ua.
MUNKÁCSI NyK. XXXII. 371 (elfogadja MNyv. Hl. 63., SUS.
Tóim. XXX. 43) a békló változatot külön átvételnek tartja s a
kirg. buyalyk 'pányva 5 szóval veti egybe. KB., CZF., EtSz. I. 334
szerint békló talán < *békoló. Valószínűbbnek tartom, hogy béklyó
magyar származék s olyan viszonyban van a békó ( < tör. bukaf)
változattal, mint cseplye ~ csepe, sávolyos ~ sávos stb.
12. cséplyés [Háromszék, MTsz.] 'szilánkos (fa)'; — csépélyegés [Tsz., MTsz] 1. cragadós anyagtól összetapadt, összekóczosodott (haj, szőr); 2. szilánkos (fa)' MTsz.<csépü 'werg5, vö.
csépés [Székelyföld, MTsz.] 'ragadós anyagtól összetapadt, összekóczosodott (haj, szőr)'; csépzik, összecs. [SzD., MTsz.] 'össze
ragad, összefonódik (haj, gyapjú)'. Vö. EtSz. I. 946.
13. esereklye [SzD., MTsz.; első adat 1519-ből: Cheléglyes
OklSz.; alakv.: cseleglye OklSz.; cserekje, csereglye MTsz] 'fenyőfa
tűlevele ; száraz ág-bog5 < csereke [MTsz.; alakv.: cseréke, cseleke
uó.j tia. Eredetük ismeretlen.
A MTsz. egy ezímszó alatt tárgyalja, de valószínűbb, hogy
a bővebb esereklye alak származék, s úgy viszonylik a csereke
változathoz, mint cseplye ~ csepe, cséplyés ~ csépés.
14. sávolyos [első adat 1588 k., OklSz.; más adat vasvár
megyei limitatióból, KR.; TZS. 1838], 'striaturis ornatus, gestreift3;
elvonással: sávoly [Tzs. 1838, Nyr. XXXIV. 531] 'stria5 < sávos
[első adat 1522-ből, OklSz.; alakv.: sáhos OklSz., NySz., MÁRT.
KR. ; sájos, sáos OklSz.] 'striatus, virgatus, gestreift'; ebből elvonásáal: sáv [első adat VERSEGHYnél, 1805-ben], 'stria', vö.
NyÚSz., NyF. XI. 45. Mivel a sávoly és sáv főnév későbbi el-
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vonás, a régiségben sávos és sávolyos melléknevek állanak egy
mással szemben.
15. sertélyes [első adat 1597-ből, OklSz.; alakv.: sörtélyös
(1597: sö'rtéliös OklSz.; Szeged, MTsz/l; sö'rtvélyes MTsz., sertvélyes SzD.; sörtéllyes 1679-ből OklSz.] cborstig, borsten-'; sértély [első adat CoMENiusból, NySz. (a NySz.-ban csak ez az egy
adat); alakv.: sertvély SzD.; sörtély Pápa, MTsz.; sörtíl Veszp
rém, MTsz.Vborste^ serte [első adatok Beszt. szój.: séta — serke ;.
Schl. szój.: serte; a NySz.-ban több adat a XVI—XVII. sz.-ból]
c
seta, borste'; sertés [első adatok 1258: Sertés heyg, 1318:
Sertés hyg OklSz.; a NySz. első adata LevT. II. 227] 'borstig,
borstenr'.
A serte alapszó török jövevényszó: tob. sirt, csuv. s§rty
tel. sirke, sirkek cdie borsten', vö. SUS. Tóim. XXX. 117. A m.
adatok időrendje arra mutat, hogy a sertélyes mn. a sértés mn.
származéka (mint sávolyos < sávos), s a sértély fn. későbbi el
vonás. Valószínűtlen MUNKÁCSI, ÁKE. 538—9 magyarázata, hogy
a m. serte a szkr. sata-, sata- c máhne, borsten' átvétele, míg
sörtély < szkr. satala- na., a «-Za képző dem. értékével». Vö.
még HORGEE, MNyv. IV. 321.
1.6. vaklyos [Háromszék m., MTsz.] 'vaksi' < vak 'blind'.

17. csipalagoskodik [egy adat 1689-ből, NySz.] lippio, triefaugen habén'; — csipalyagosság [GhröNGYÖsiből NySz., SzD. 1
103; alakv.: csipalagosság SzD.3 245 (innen RR., KASSAI, V. 197)]
lippitudo'; — csipalagos [KASSÁI i. h., KE., MNyv. II. 93] clippus, triefáugig'; — csipalag [SzD.2 (innen KR., KASSAI i. h.);
alakv.: csipalyag SzD. 1 103] 'augenschleim 5 < csipa ua.
A csipalyagos < csipa, csipás olyan képzés, mint csépélyegés<csépés, 1. feljebb. Régibb magyarázatom, SUS. Tóim. XXX.
61), hogy csipalag tör. *capalyk átvétele, fölösleges.
II. -lya, -lye (-la, -le, -ja, -je).
18. boglya [első köznévi adat 1561-ből, OklSz.; alakv.:
buglya, buguja, baglya, bagla, baggya EtSz. I. 445] 'acervus v.
cumulus foeni'; — bugojék [Háromszék m., MTsz.] dem.
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FÁBIÁN óta (MNyszet V. 195) többen régi török jövevény
szónak tartották, s a köv. török szavakkal vetették egybe: kaz.
boyol, alt. pül, jak. búgul, tob. bar. küár. moyol eacervus fosni'.
Ezt a magyarázatot fogadtuk el az EtSz.-ban is, hozzátéve:
aboglya a várható bogoly helyett feltűnő» (ugyané megjegyzés
már GOMBOCZ, SUS. Tóim. XXX. 49, HORGER, MNyv. VIII. 451
is). De van egyéb nehézség is: a rendelkezésünkre álló adatok
arra mutatnak, hogy őstör. hangzóközi #-vel van dolgunk, tehát
a magyarban az ács <. ayaccy, bű<.böyü stb. megfelelések alapján
nem is *bogol, hanem *ből alakot várnánk. MUNKÁCSI NyK.
XXXII. 286 és NÉMETH Nyr. XLII. 245 a baglya változatot tart
ják eredetibbnek s a mong. baklaya 'fagot, gerbe, botte5 szóval
vetik egybe. Sokkal kielégítőbbb BUDENZ, MUSz. 448. sz. magya
rázata, hogy boglya a bog 'nödus' szónak magyar dem. szárma
zéka, mint szuglya < szug, széglye < szeg stb. Ugyané szócsaládba
tartozik még: bugolya [alakv.: bugoja, buguja, buglya, bugla
SzD., MTsz.] 'tolltaréj, bóbita'. Vö. EtSz. I. 440—1 és feljebb
a bugoly ez.
19. czirmelye [Háromszék, MTsz.; alakv.: cörmölye uo.]
'száraz ág-bog3 < czirme [Székelyföld," MTsz.; alakv.: cemere-,
cemére MTsz.] ua. Vö. talán alább a csörmöle ez.
20. esepölyés [egy adat Jord.-k. 108: czepöles NySz.] 'lippus, triefáugig5 < csepp 'gutta'. Kevésbbé valószínű NySz. Bev.
X. és Nyr. XXIII. 315 magyarázata, hogy esepölyés talán a
csepelyegés 'összekóezosodott' szóval függ össze.
21. cseplye [palócz táj szó; SzD., MTsz., Nyr. XXX. 386^
540] 'ujdani hajtás, sarjadzás, bokor, cserje, tőről fakadt fiatal
erdő 5 ; — cseplyés [MTsz.] 'cserjés hely, tölgyes' < csepe [nyugat
dunántúli tájszó, vö. Tud. Gyűjt. 1832. III. 70, MTsz., MNyv.
VIII. 379; alakv.: csepü-fa Nyr. XLIII. 447] 1. cquercus novella,
junger eichenbaum' MTsz.; 2. 'gyökérhajtás' MNyv., Nyr. i. h.;
2. 'eine art eichenbaum mit hángénden eicheln' Tud. Gyűjt. i. h.
Vö. EtSz. I. 944. HALÁSZ Nyr. IX. 260 helytelen magya
rázata szerint cseplye (valamint cseplyeteg és cseplész, 1. EtSz.
i. a.) feltehető *csepel-ige származéka volna.
22. csibéié [Vas m., MTsz., csibéik uo. Nyr. XXX. 98]
'kis csibe' <. csibe 'hühnehen'. Helytelenül: GOMBOCZ, MNyv.
VII. 355.
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23. csigolya [első adat 1549-ből, OklSz.; alakv. : csigola
NySz., OklSz., MTsz.; csuguja MTsz., NyF. XXXII. 16] 'vertebra, v. cervicalis' < csiga, ebben: nyakcsiga [Gyöngy, tör.,
NySz. I. 421, MA.3 m., PP., MÁÉT. 1807; a nyaka csugája5
KASSAI, V. 218 (innen MTsz.)] 'vertebra cervicalis ; farcsiga
[SZIKSZAI, NySz. I. 421, 764, SL; alakv.: farcsika NySz. I. 764,.
c
SZIKSZAI 1593, 1597 coxa a., MNy. IV. 3 3 1 ; farcsuka ui.] coxa,
5
os sessibuli .
Vö. EtSz. Kevésbbé valószínű PAIS MNyv. XI. 312 magya
rázata, hogy csigola feltehető *csigol- frequ. ige származéka
volna. Igaz, hogy van a régiségben csigolat változat is, a melyet
PAIS i. h. szintén igenévnek tart, de hiszen a zugolat, környűlet,.
arczulat NySz., köz elet, csukórat MTsz. alapszava szintén nem
ige, hanem névszó, sőt ragos névszó. Vö. még GOMBOCZ, MNyv.
XIII. 205. Helytelenül ÁKE. 202 («a csigolya képzése árja
eredetű»).
24. csörmöle [Szigetköz, NyF. XXXVIII. 32] 'tósztaneműi
étel'; — *csörmöly [vö. csörmöj Nyr. XXVI. 140, XXXVII. 375]
'törmelék'; csörmöjös [Kecskemét, MTsz.] 'apró, darabos, dirib
darab 5 < csörme [Baranya m., Tsz. (innen MTsz.), Nyr. XXVII.
412] 'forgács fánk 5 ; más képzővel: csörmő [Kunság, MTsz.] 'nádtörmelék 5 ; csörmó'-paprika [Szeged, MTsz.] 'a melyet a vörös
paprika aprajából törnek». Vö. fentebb a czirmelye ez.
25. csürhele [Ipoly völgye, MTsz.] 'gyermeksereg5 < csürhe
ua. (Tsz.)
26. gagólya [Szlavónia, Nyr. XLV. 419] 'gólya'; — gagólyika [uo.] ua. <gagó [Bereg m., MTsz.] ua.
27. gomolya [Székelyföld, MTsz.; alakv. : gomoja uo.] 'gom
bolyag (fonal, czérna) 5 ; — gomoly ék [Székelyföld, MTsz] 'gön
gyöleg5.
Lehet igenév is, de lehet a ¥gom ( < gomb, 1. fentebb a
gomoly ez.) névszó származéka is. Ez esetben a gomoly ^ gomolya «v> gomolyék alakok viszonyára vö. bugoly ~ boglya, bugolya ~ bugolyék, szugoly ~ szugolya, szuglya ~ szugolyék. A 'gömbölyegbe gyúrt édes juhturó 5 jelentésű gomolya, a melyet a MTsz.
az idézett székely gomolya szóval egy lemma alatt tárgyal, mint
kétségtelen szláv jövevényszó, különválasztandó (< szerb-horv.
gbmolja 'káseklumperí j szlov. gomólja 'klumpen 5 | cseh homole
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'klumpen' BEEN. EtWb. I. 326 és vö. MIKL. Nyr. XI. 168,
ALEXICS, Nyr. XX.

179).

28. göbölye [egy adat Tolna m.-ből, MTsz.] 'pocsolya5 <
göbe [alakv.: göbö, gübü MTsz.] ua. Helytelenül: ÁKE. 303.
29. kopolya [Dunántúl, Duna-Tisza köze; alakv.: kopola,
kupolya, kobolya MTsz.] Vízállás, áradások után a mélyedések
ben megmaradt víz; hirtelen mélyedés patakok, folyók medré
ben5 <kupa [Göcsej, Zala m., MTsz.] 'kátyú, gödör, mély völgy.
<•*-> zürj. g§p 'grube, wassergrube, pfütze, teich 5 ; dem. kép
zővel : g§p§l ua. WIED. [ votj. gop 'vertiefung, grube, niederung'
MŰNK. ; dem. képzővel; gopal 'kleine grube, graben, sumpnge
stelle5 | cser. kup 'morast 5 | finn kuoppa 'fovea in terra 5 [ lp.
guöppe "fossa, caverna5. Vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 427, WIOHMANN,
PCJP. VII. 42, SZINNYEI, NyH. A m. kopolya szót MUNKÁCSI i. h.
is -lya képzős származóknak tartja.
30. pizséüe [nyugatdunántúli tájszó ; alakv.: pizséle, pizsélle,
püzsöle, püzsölle MTsz.] 'kis csibe' < pizse ua. MTsz.
31. szegle [alakv.: szögié, szegéje, szegélye, szegélye MTsz.]
'szeglet, sarok, zug"; — szegle-szugla [MTsz.] 'zeg-zug; szobácska'; — szegelet, szeglet [első adat Bécsi-k.; képzésére vö.
a csigalat, szugolyat, csukorat denom. származékokat; a KE.-ben
idézett szegei 'angulo' ige nyilván csak K E . kikövetkeztetése]
'angulus' < szeg ua.
Máskép SIMONYI Nyr. XXVIII. 434; szerinte széglye a régibb
szégelet-hől a szugolya, szvglya hatása alatt alakult volna.
III. -ály -ély (-ál, -él, -il).
32. homály [első adat Bécsi-k.; alakv.: homál NySz.]
1. 'caligo, finsternis, dunkelheit' NySz.; 2. 'felleg, felhő5 (egy
:adat Háromszékből, MTsz.). LEHE ALBEET Bud. Szemle CXVL
476 az adat hitelességét kétségbe vonja, de vö. a MNyv. IV.
430 közölt ugyancsak székelyföldi igazoló adatokat; 3. 'szőke,
halványszőke5 MTsz., Bud. Szemle, MNyv. i. h.
<•*•> zürj. kimör [alakv.: kimar] 'wolke5 WIED. | ? lp. kwolmo
'crepusculum 3 (o : küdlmuj, kudllmuhe- WIKL.) VÖ. BUDENZ, M U S Z .
134. BUDENZ UA. 297. szerint a m. homály deverbális származék
volna ugyan, de denominális eredete mellett bizonyít az is, hogy
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a zürj. kimör ugyancsak denominális származéknak látszik.
Hasonló származékok a zürj énben: mygör leib' < myg 'schooss
(am kleide)'; myskyr 'buekel' < mysk ua. • jugör clicht, strahF <
jug, ebben: j . sidzny 'glánzen5, jugyd liell 5 , vö. WIEDEMANN,
Syrj. gramm. 60.
33. lapály [első adat a XVII. sz. elejéről, NySz.; alakv.:
lopály NySz.; ? lopaly PPB.; lopáj, paláj, rapály MTsz.] 'planities
depressior, niedere fláche'.
HALÁSZ Nyr. VIII. 343 szerint: «a lapálynak nem a lap
főnév, hanem egy lap- ige az alapja, melynek jelentése 'kiter
jedni' lehetett. A lap szónak igei természete kitűnik még ezen
képzésekben is: lapít, lapul és lapú (egy széles növénynek neve),
mely a lap- igének igenévi alakja eredetibb lapó helyett*.
A TMNy. I. 499 szerint is lapály talán egy megvolt ige
származéka. Ezzel szemben mindenekelőtt megjegyzendő, hogy
a m. lapu < szláv lopuch, tehát a m. lapály családjához semmi
köze. Lapít és lapul egyként ugyan lehetne deverbális és deno
minális származék is, de a többi származék s a rokon nyelvek
adatai egyértelműleg névszói s nem igei alapszóra utalnak :
lapos [első adat 1288-ból: Lo^wstelek OklSz.] 'pressus,
planus, flach, platt'; — lapác [első adat 1310/1338-ból: «Ad
uallem Lapaz dictam» OklSz.; a NySz.-ban több adat a XVI.
század elejétől kezdve; -ác dem. képzővel, vö. göbec (göbéc,
gübéc, köpec MTsz.) 'patakmeder fenekén levő vízvájta mélyedés ;
tócsa5 <göbe ua.; karéc (Székelyföld, MTsz.) < karéj ua.] 1. 'sequalis, planus, flach, platt' Gyöngy, tör.; 2. c planities, fláche, ebene 5 ;
lapácka [egy adat Jord.-k. 190: úapaezka helyen»; a NySz.
helytelenül lapoczka alakban idézi] c pressus, planus, flach'; —
laponya [első adat 1408-ból: «Piscinas Ethe Kerekthow haponyat>
OklSz.; más adat Nyitra vid., Nyr. XXXIII. 466; képzésére vö.
higonya 'higacska' MTsz. < híg] lapályos'; laponyag [első adat
1521-ből: «Vnam metam terream Keweshalomhatha aliter
HatharZopom/ag vx>catam» OklSz.; más adatok 1521, 1525-ből
OklSz., CoMENiusból NySz., Alföld, MTsz.; alakv.: lapanyag
NySz.] 1. cvallis, taí NySz.; 2. 'emelkedett hely, kisebb halom'
OklSz., MTsz.; lapanyagos [Csallóköz, MTsz.] l a p o s ' ; — lapjány
[egy-egy adat KÓNYiból, NySz. és a Balaton mell.-ről, MTsz.;
-ány dem. képzővel, mint kemény, sovány SZINNYEI, NyH., sző-
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mölcsény < szömölcs MTsz. stb.; nem lehetetlen egyébként az
sem, hogy a lapály alakváltozata, vö. harkály ~ harkány ; BUDENZ,
UA. 297, SIMONYI, TMNy. I. 499 szerint olyan deverbális szár
mazék volna, mint kötény, vágány] e planities, fláche, ebene';
lapányos [Rába mell., Göcsej, Csallóköz, MTsz.] lapos 5 ; — lapít
[első adat MA.] cextendo, complano'; —lapul [első adat SzD. 2 :
le- v. meglapul; alakv.: lapil MTsz.] 'planari, extendi, considere'; — lap [első adat ZRÍNYI I. 133: szablyája lapját NySz.;
következő adat 1786-ból, NyÚSz.; a NySz. «lap ; plánum, pagina»
idézetei PP. szótárának nem a BoD-féle, hanem az 180l-es
EüER-féle kiadásából valók] 'plánum, pagina, fláche, serte', nyil
ván elvonás a lapos melléknévből. A lapos, lapác, lapály stb.
szócsalád feltehető lap nominális alapszavának megfelel a rokon
ságban :
~ osztj. laps§x, lopsfy 'platt, flach' SUS. Tóim. XXIII. 62 |
zürj. lapa: kok-l. 'fussblatt' WIBD. | votj. lap: lapinti 'niederung, niedrige fláche5 {inti 'platz, stelle5) FUF. VII. 4 2 ; lapeg
'niedrig' j cser. lap 'niedrig, niederung' uo.; lapa: kid-l. jal-l.
'tenyér, talp' j mdM. lapa: kad-l. 'handfláche' AHLQV. ; mdM.
laps, E. lapuza 'flach, fláche' PAAS. Chrest. 88 [ f. lappea 'latus
et planus 5 ; lappá 'lamella latior' RENV. [ lpN. loappo gen. loabo
v. loavo 'pálma, pars interior manus'; QVIGSTAD Nord. Lehnw.
221 sz. germán jövevényszó volna, de vö. WIKLUND, UL. 204,
228; lpN. lappé gen. labe 'plana superficies alicuius rei, ex. gr.
pálma, plánta' FRIIS. VÖ. BUDENZ, NyK. VII. 10, MUSz. 735.
sz.; WICHMANN. FUF. VII. 42, SUS. Tóim. XXI. 149, WIKLUND,
ÜL.

204;

SZINNYEI,

NyH.

34. személy [első adat Ehr.-k. 18; alakv.: szeméi NySz.;
szémil, szemül MTsz.] 1. 'imago, facies, vultus, conspectus, aspectus, bild, gesicht', NySz.; 2. 'forma, figura, species, externa,
fprm, figur, gestalt, das áussere'NySz.; 3.'persona, person'; —
személyes 'szép arczú, csinos termetű 5 MTsz.
Noha HALÁSZ Nyr. VIII. 344 határozottan kijelenti, hogy
a személyt «semmiképpen sem származtathatjuk a szem szótól»,
KALMÁRtól és'RÉvAitól kezdve (vö. kül. 'Elab. Gramm. III. 215)
egészen MÉszÖLYig senki, a ki csak a személy szó jelentéstörténetét
ismerte, nem kételkedett és nem kételkedhetett a személy és
szem összetartozásában. Semasiologiai analógia számos nyelvből
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Kínálkozik: finn silmát 'arcz5, gör. &ty 'gesicht5, izpootóKov ua.,
vö. ooce f augen\ lat. oculus stb., a 'facies3 >'persona 5 jelentés
fejlődésére vö. lat. persona 'maske, larve5 > 'person'. A mi már most
& személy szó -ély végzetét illeti, RÉTHEI-PRIKKEL Nyr. XXVIII.
204 magyarázatára, hogy szeméi összetétel szem 'oculus5 és elő
'anticus, primus 5 tagokból, már MÉSZÖLY MNyv. XI. 341 meg
jegyezte, hogy az elő szó nyilt tőhangzója nem fér össze a
szeméi (szemű!) zárt á-jével. Maga MÉSZÖLY sok elmeéllel bizo
nyítgatja, hogy szeméi eredetileg olyan -él (-ül) ragos határozó,
mint a régi arcél 'sze.obe3, a melyből az arcélat 'facies3 névszó
származik. De bármilyen valószínű is ez a feltevés magában
véve (határozók önállósulására számos példát állított össze
SIMONYI, Budenz-alb. 48—83), mégsem szabad felednünk, hogy
a szeméi (már Apor-k. ós Münch.-k.-ben személy is) főnévre az
Ehr.-k.-től kezdve igen sok adatunk van, míg ellenben a feltett
^szeméi határozóra egyetlen egy sincs (az arcél viszont mindig
határozó). Én azt hiszem, KALMÁRnak és RÉvAinak van igaza,
hogy a személy se nem összetétel, se nem ragos alak, hanem
képzett szó, az -ély képzőnek olyanféle értelmével, mint a Hap
'planus, plánum 5 > lapály 'planities 5 esetében.
35. hígályos [egy adat Heves m.-böl. 1840-ből, MTsz.;
.alakv.: vígályos, vigályos, vigájos Baranya m., Duna-Tisza köze,
Bodrogköz, MTsz.; rigályos Szatmár m., MTsz.] 'ritkás, gyér,
ritkaszemíf ; — vigály [vígáj Békés m., MTSz.; rigály Szatmár
m. uo.] ua.; -— vigás [Baranya m., MTsz.; alakv.: rigás Bala
ton mell. MTsz.] ua. < híg 'dünn, dünnflüssig'. A szókezdő
so f^> h megfelelésre vö. vinnyog, vinyároz ~ hinnyog, hinyároz
MTsz. és MELIOH, M. Nyelvtud. Társ. Kiadv. XIV. 69.

36. hangyái [első adat 1650-ből, NySz.; más adatok SzD.,
Sí., MTsz., NyF. XL. 19; alakv.: hangyái Nyitra m., hangyáig
Dunántúl, MTsz.; hangya KÓNYiból NySz.l 'ameise3 < hangya
[első adatok Beszt. és Schl. szój.: hanga,- származékban: 1369;
Hangyas feulde, 1397/1416: Hangyasl&ph OklSz.] ua. HORGER
MNyv. IV. 320 szerint «eleve is valószínű, hogy hangyái az
eredetibb)); a nyelvtörténeti adatok az ellenkezőjét bizonyítják.
Egyébként a rokon nyelvekben is vannak a rövidebb hangya-
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nak megfelelő alakok mellett -l (-l'i) képzős származékok is r
vog. khuné ebben: KL. khuns-khássn, AL, khwhé-khássi, T. khunskháskhaj 'hangya 5 ÁKE. 326 (úgy látszik, a második tag jelen
tése is 'hangya 5 , vö. osztj. %asyai,^ %asya 'ameise5 SUS. Tóim.
XXIII. 47); vog. AHLQV. qnúsqossi, qos-vui ua. | zürjP. kogil,
kögil 'ameise 5 ; Izsm. kot-kotful; zürj. kotjul-kot ua. (kot 'kleine
schwarze ameise5) | votj. kugil'i, Mai. kuéil'i, Kaz. kuéiti, Jel.
küzil'i 'ameise5 | f. kusiainen, kusilainen 'formica5 BENV. (a hang
megfelelésre vö. f. kusi ~ m. húgy stb.). Vö. BUDENZ, NyK. VI.
397,

DONNER, Wb.

I. 2 0 ;

MUNKÁCSI, ÁKE.

326, NyK.

XXI.

117,

Über art, umfang u. altér des stufenwechsels 92, GOMBOCZ, NyK. XXXIX. 227, WICHMANN, SUS. Aik. XXX 6 . 20 (hely
telenül: MUNKÁCSI, Nyr. XI. 193, NyK. XX. 471).
SETÁLÁ,

*
Az alapszó a magyarból nem mutatható k i :
37. harkály [első tn.-i adat 1402: «possessio HarkaU,
1410: «riuulum Uar/ííiZpathaka» OklSz.; első köznévi C.;
alakv.: harkány, herkály NySz., MTsz.; harakáj, harokáj, harukár, horokáj, horokály, hérkál, harka MTsz.] 'picus, specht 5 ; —
más képzővel: harkács [Borsod és Heves m., KASSAI, I. 460,
II. 313. innen MTsz.; a harkály és harkács alakok viszonyára
vö. a bogol ez.] ua.
~ vogE. x&rX0J> ^J* K* khwárkhei, P. khárki, T. kharkhaj
'Picus varius, buntspecht 5 ÁKE. 329, vö. még SZILASI, NyÉrt.
XVIII. 8 : 18 (helytelenül: MUNKÁCSI, NyK. XXI. 117; BUDENZ,
NyK. VI. 397, DONNEE, Wb. I. 38). A magy. harkály ly eleme
a vogul alakokkal szemben kicsinyítő képzőnek bizonyul.
38. sirály [első adat GROssiNGERnél 1793-ban; PUNGÜR és
HERMÁN szerint a nép nyelvében is, vö. MNyv. II. 114] 'sterna,
möwe\
? ~ vog. sirá j osztj. sar§ 'sterna' [ zürj. tsvrak | i isesrri°k 'sterna arctica5, vö. SZINNYEI, NyH.4 137 (máskép NyH. 5
139). Ha az egybevetést elfogadjuk, a m. szó végzetét, éppen
úgy, mint a harkály szóét, dem. képzőnek kell tartanunk. Talán
hasonló képzések az egyébként ismeretlen eredetű karvaly, sordély, seregély madárnevek is.
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A felsorolt adatok kétségtelenné teszik, hogy a magyar
ban — a régiségben és a nép nyelvében egyaránt — van -ly
(-lya, -lye, -ály, -ély) denom. névszóképző, ill. képzőbokor, a
mely vidékenként (pl. a Székelységben s Dunántúl) még a ter
mékeny képzők közé tartozik. Eredetileg nyilván kicsinyítő képző
volt, de már erejét vesztette, s az alapszó jelentését alig módo
sítja. Mivel a magyarban az -ly hang, úgy látszik, másodlagos
palatalisatio eredménye (vö. pl. SUS. Tóim. XXX. 185), eredeti
magyar alakja valószínűleg l volt.
A mi képzőnk eredetét illeti, már BUDENZ említi Ugor
Alaktanában a ritkább használatú diminutiv képzők között a
fgr. -I- denom. névszóképzőt is, s különösen a finnből számos
példáját idézi: vetela 'dünn, flüssig' < vési; eomparativusok -la
dim. képzővel: parelampi 'etwas besser5 < parempi, isolampi 'ein
wenig grösser5 < iso; ontelo 'cavus5 < onsi, kápalö, kapáld <-->
kápy 'pfote, tatze'; ripuli 'frustulum 5 < ripa ua.; vö. AHLQVIST,
Sucmen kielen rakennus 11, 57, 70 is. BUDENZ fejtegetéseit a
fentebb tárgyalt magyar adatokon kívül a legközelebbi rokon
nyelvek (kül. a vog. és a permi nyelvek) adataival is kiegészít
hetjük. A vogul -t, -l dem. képzőt már SZABÓ DEZSŐ is említi
NyK. XXXIV. 453. Egészen világos esetek a következők: vogÉ.
kátlá 'kezecske' < kát (vö. kátlá-páhm 'kezecském' VNépkGy.
III. 151; kátlá-pálkdm uo. III. 155—6, 160, 169, 174; vogSzoszva kátla uo. III. 191 ; kátlamdm 'kezecskémet5 uo. III. 141)
vogKL. kátlá uo. III. 347 ; káűáydm 'kezecskéim5 uo. III. 305;
vogP. káilpoal uo. III. 523; — vogÉ. . áplu 'apácskánk 5 I. 68;
aphm "apácskám' III. 59, 61, 62, 63 stb. (aphrn III. 59 nyilván
csak sajtóhiba); aplikd 'apácska5 II. 426 < vog FL. apa, KL.
öpá, T. ápá 'schwiegervater5 EtSz. I. 106; — vogSzoszva nUh
'asszonykák5 III. 402, 403 < ne; — vogÉ. tarvmfo 'istenke5 uo.
II. 40^ < tárdm; — vojle-őnle 'nagyságos állatocska5 III. 133,
135, jtfk, 141 stb., III. 244—5 < voj [alakv.: vuj, uj] 'állat5,
ön 'fölséges5. Néhány esetben az alapszó a vogulból nem mutat
ható ki, s a szó képzett volta csak a rokon nyelvekkel való
egybevetéséből derül k i : ^wwte? 'bieber5 ~ magy. hód ua.; *püyydl ebben: pünyláp gombos5 I osztj. poyySl, pcunk'§V 'knollen 5 j
zürj. bugil! 'buckel, kugel' ~ lp. bugge 'tuber, tumor 5 | észt puyg
'knolle, knospe5 | m. bog 'knoten 5 FUF. XI. 225, EtSz. L
Nyelvtudományi

Közlemények.

XLV.
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4 4 1 ; — vogÉ. nawdt, KL. nout, P. náut 'fleisch5 ~ osztj.~ noga,
nogo ua.
SCHUTZ JÓZSEF «Az északi-osztják szóképzés*) czímű dolgo
zatában NyK. XL. 44 szintén emlit egy -l denom. névszóképzőt,
«a mely egyáltalában nem módosítja a vele bővült szó eredeti
órtelmét». A felhozott példák közül idetartozhatnak az effélék:
an£vl-ju/ 'csipkerózsafa5, vö. aníi 'csipkerózsa'; séil-'sém 'homokszem, vö. sei ua.; pitvl 'fekete5, vö. pit( ua. stb.
Megtaláljuk végre képzőnket, kétségtelen kicsinyítő érték
kel, a permi nyelvekben i s :
zürj. böböl 'etwas toll, dumm 5 < böb 'wild, toll, töricht';
duböl 'etwas fad, süsslich5 < dub 'fad, ungesalzen 5 ; gördol 'rötlich' < görd 'rot 5 ; hízol, kuéöl 'lánglich5 < kuz 'láng 5 ; utel 'etwas
feucht5 < ul 'feucht3 stb.; elhomályosult értékkel: jugol 'glanz,
schimmer' < jug ua.; jukol 'teilung 5 < juk 'teü 5 ; kitsol 'kreis5 <
kits 'ring 5 ; pinol 'egge5 < pin 'zahn'; tsakil 'flocke5 < tsak ua.;
dzugjX 'bekümmert 5 < dzug 'verwirrt 5 ; krukit 'hakenförmige
spitze' < kruk 'haken' ( < or. KptOKi. ua., KALIMA, SUS. Tóim.
XXXIX. 70); magából a zürjénből az alapszó nem mutatható
k i : bugil' 'buckel, kugel5 ~ IpN. bugge 'tuber, tumor 5 ; zürj. kogul
'sterrí «•»» vog. köns, magy. húgy ua.; zürj. kotfil, kögil 'ameise 5 ^
m. hangya, vog. U'uns, finn kusiainen; zürj. kot, votj. kúti
'zapfen5 ~ finn kapy, lp. koebo 'conus 5 FUF. XI. 209. Vö. W I E DEMANN, Gramm, der syrj. sprache 56, 68 is. Ugor Alaktanában
(NyK. XX. 465) BUDENZ is említ az zürj. -ol (-öl, -el) képzőre
néhány adatot, de hozzáteszi: «föltetsző, hogy a votják e kép
zést nem ismeri, s minthogy nyilván -ol az eredetibb alak, mely
mellett még -gól is szerepel (rudgol 'bráunlich 5 , éödgol 'schwárzlich5 stb.): az egész képzés ezen -^oi-val mint egész eredet
szóval keletkezettnek s a zűrjén nyelv külön alkotásának lát
szik)). Ezzel szemben megjegyzendő, hogy az -l, -ti kicsinyítő
képző, noha még legújabban MEDVECZKY sem említi (A votják
nyelv szóképzése NyK. XLL), a votjákban is több kétségtelen
esetben kimutatható: -al dem. képző : gopal 'kleine grube, graben, sumpfige stelle5 < gop 'vertiefung, grube, niederung 5 MŰNK.
(== zürj. g§p§l 'grube, wassergrube, pfütze, teich5 < g§p ua.; m.
kupa ~ kopolya, 1. a 29. ez.); -alás (-al dem. + -ds dem.): gordlads 'rötlich' < górd 'rot'; lizalas 'bláulich5 < liz 'blau5, vö.
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NyK. XLI. 454 is;
ti (a felsorolandó példák közül három
már WiOHMANNnál, SUS. Aik. XXX.e 20): bigili [alakv.: babili,
habil MUNKÁCSI, Votj. Szót. 610, 617] 1. 'gömbölyű', 2. fürtös,
göndör'; -tás képzőbokorral: bigil'ás [alakv.: babilas, bablás,
babilié, bagilas i. m. 604, 610, 617] ua.; -l'ok képzőbokorral:
bigitok [i. m. 617] ua. < bigi 'pehelycsomó (a lúd v. récze far
táján)' ; jeni-bigi 'bogácsfej'; kibili [alakv.: kibili] 'hernyó, kukacz,
féreg'; -lak képzőbokorral: kabilak [WIED.] 'káfer, heuschrecke'
< kibi 'hernyó, kukacz, féreg' MUNKÁCSI, Votj. Szót. 175—6;
bubili [Sar., Mai. Glaz.; bug§li-papa Kaz.; bubuli WIED.] 'pillangó'
< bubi 'papa, papuska' (vö. zürj. bob, bob'ó, bobyl 'schmetterling' WIED.) ; az alapszó a votjákból nem mutatható k i : kengali
[Sar.; kengali Glaz.; kehZali Kaz., MŰNK. Votj. Szót. 142] 'gyík',
vö. zürj. fogul [alakv.: 5'05'w, £o$yl WIED.] ua., cser. sSrjsale
[GEN. ; alakv. : s§nsal§, senksale stb. SZILASI, Cser. Szót. 222]
iua., finn sisilisko ua., IpS. tyggol ua.; osztj. sös§l ua. (vö. sás,
képző nélkül, ua.),. ? vog. sossel 'valami féreg3 SZIL., VÖ, WICHMANN, Wotj. Chrest. 66, FÜF. XI. 256, SüS. Aik. XXX.6 2 0 ;
.M3UÍ [Sar.; kitfiti Mai., kizili Kaz., Glaz., MŰNK. 171] 'csillag',
vö. vog. kom, osztj. %ús, m. húgy ua.; kuziti [Kaz.; kugili Sar.;
kugiti Mai., küéili Jel., MŰNK. 205] 'hangya', vö. zürj. kogfi,
(<.ko$ul)
ebben: kot-k. ua., m. hangya, finn kusiainen ua.;
valószínűleg ugyanilyen származékok, noha alapszavuk nem
világos: bug§li [MŰNK. ; bubuli WIED.] 'polyva'; n§g§U [nugiti
MŰNK.] 'kugel'; nigili [Sar.; niéili Kaz.] 'giliszta'; tatali 'pil
langó' stb.
Legújabban WICHMANN (Beitráge zur tscheremissischen nominalbildungslehre, SUS. Aik. XXX.e 1—42) a cseremiszből is
kimutatta a -l§ (-fo, -le) képző nyomait. Érdekes, hogy ez a
képző a cseremiszben is néhány kisebb állat nevében, különö
sen madárnevekben fordul elő. WICHMANN példái a következők:
cser. fidú'le (alakv.: finte'ld, fiütele stb.] 'schnepfe'; (íiskdfö 'eine
art kleiner fisch'; k§ps(Ps§1§ 'holzháher' (~> f. kuusko cein vogel,
von der grösse des háhers', kuuskilainen, kuussanka, kuukkeli
'Garrulus infaustus', IpN. gnovsak, S. kueksek, I. kuouska, K.
kuos'ik, gusakj 'Perisoreus infaustus'); n§ry§l§ 'ein vogel (áhnelt
dem habicht, máusefresser)'; sSysa-Td 'eidechse', 1. feljebb.
*
2*
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Alaktanainkban a képzők jegyzéke, bármilyen gazdag is,.
korántsem teljes. Alig jutna valakinek eszébe kétségbe vonnia
hogy gombota [alakv.: gombőta, gomboda, gombóda, gombod MTsz.]
'gombóc' stb. a gomb, csepöte [EtSz. I. 944] a csepe, vakotás[MTsz.] 'foltos5 a vak, csipellérez [MTsz._ 'csipeget' a csíp, esepellérez [MTsz.] "csepereg' a csepeg, csepp szó származéka, és
mégis az -ota (-óta) denom., vagy az -ellérez frequ. képző,
akárcsak az imént tárgyalt -l, -ly képző, az «ismeretlen* kép
zők közé tartozik. Pedig a ritkább * képzők tárgyalása módszer
tani szempontból is érdekes volna; hiszen éppen a magyar
nyelv különéletében keletkezett képzők körében nyílnék a leg
kedvezőbb alkalom a képző keletkezésének, jelentésváltozásának
s analógiás továbbterjedésének megfigyelésére.
GOMBOCZ ZOLTÁN..
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