Egy finnugor deverb. névszóképző.
Az :atag, -eteg deverb. névszóképzőnek (pl. fuvatag, nyüzsgeteg 'nyugtalan, veszteg nem ülő' MTsz.) --ag, -eg utórészét,
amely magában is szolgál deverb. névszóképzőül (pl. daganag
'apostema' NySz., viszketeg), SJMONYI TMNy. I. 527 a maradék,
keverék stb.-beli -ék képző változatának tekinti. E fölfogása az
olyan váltakozásokon alapszik, mint: csergeteg <v csergetek | lengeteg ~ lengetek ™ lengetég \ avadag, avatag <v avadég, avatég <* avadék,
avaték.
Ezt a fölfogást én is magamévá tettem a NyH.-ban és egye
temi előadásaimban, ámbár egy sebezhető pontja nem kerülte el
a figyelmemet. Nem az, amire szintén gondolni lehetne, t. i. az
-ék (valamint a -lék, -alék, -elek, -dék, --adék, -edék, -ték, -átéli) és
az -agy -eg, de különösen az --atag, -eteg képzős származékok
főjelentése közötti különbség. Ez nem okozna nehézséget, mert
hiszen tudjuk, hogy az azonos képzésű származékok, és éppen
a deverb. névszók jelentései legkevésbbó sem egységesek, s az
alaki elkülönülés kedvez a jelentés megoszlásának. Különben is
az --atag, -eteg képző szerepe nagyrészt egybevágó az vékony,
-ékeny képzőével, amelynek lényeges eleme az -ék.
Más itt a nehézség. Az -ék szóvégnek, amely ^'A;-kel válta
kozik, akár képző (deverb. v. denom.), akár nem, némely sza
vakban rövidhangzós változata van, s ennek a magánhangzója a
közópmagyar kortól kezdve o és e (ö). Nevezetesen: ajándék™
ajándok NySz. (az ómagyar korban -uk, 1. OklSz.) | nyomdék
NySz. MTsz. ~ nyomdok \ szándék™ szándók NySz. | undék (vndeek
KOMJÁTHY, Sz. Pál lev. 403) ~ undok (van -uk i s : onduk Serm.
Dom. I. 351, 387, onduklya uo. I. 348, vnduklya uo. II. 568) |
háránték 'obliquus' NySz. oo hárántok NySz. | borék SzD. MTsz.,
burék KASSAI, Szókönyv I. 354 <v burok | (* fujáték =-) fujátik 'hófuvat, hófuvatag, hótorlasz' MTsz. ~ fujáiok (Somogy m. SIMÖNYI,
Nyelvtudományi
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TMNy. I. 528) | rejtek 'latibulum' NySz. MTsz. ~ rejtek (röjtök
NySz. MTsz.) | mérték ~ mértök- NySz. | érték (értékem) 'érkezés,
ráérés' MTsz. oo ért'ék (értékem) ua. MTsz. || hajlék <v hajlok NySz.
MTsz. (az ómagyar korban --uk, 1. OklSz.) || fazék (fazekak) ™ fazokak,
fazoka.8, fázok NySz. MTsz. | ágyék & ágyok-~Ny8z. \ könyék MTsz.eo
könyök || szurdék <s> szurdok NySz. MTsz. (az ómagyar korban és
még később is --uk, 1. OklSz.; az udvarhelyszéki --uk-os alak
[MTsz.] nyilván másodlagos : u — o =*- u — u)1) \ marék ~ marok \
derék <» [derok, akarok MTsz. | zsombék cv> zsombok-, zsombok OklSz.
MTsz. | szuszék, szúszék 'cumera; getreidekasten' NySz.; 'nagy
gabona- v. liszttartó faláda' MTsz.)<>>szuszok (írva: zvzok NySz.,
susok SzékelyudvK. 362) | Zsámbék (mezőváros Pest m.-ben) ~
Zsámbok (falu Pest m.-ben) KRESZN.
Az --ok végzet mellett csak három szóban (hajlok, fázok és
darok) fordul elő -ak is : hajlak NySz., fazak-, fazak NySz. MTsz.,
darák MTsz., s ezekben az o =- a hangváltozást kétségkívül a
megelőző szótagbeli a hatásának kell tulajdonítanunk; a Debre
cenből közölt deraka,, derakas&n (MTsz.) alakokban az a illesz
kedés útján lépett az (e =- ) e helyébe. Az -ék (~ök) szóvég mel
lett -ek (kivéve természetesen az e-ző nyelvterületeket) tudtomra
nincsen.
Az előbbiektől élesen elüt az -ag, -eg képző magánhang
zója, amely nem váltakozik o, e (ö)-vel, kivéve az egyetlen gömbölyeg <s> gömbolyög '1. rotundus, globosus; 2. glóbus, rotunditus'
(NySz.) szót, amelynek harmadik szótagbeli ö-je (-= e) a megelőző
ajakhangzó hatása alatt fejlődött, éppúgy mint pl. ezeké: örvöndöz (örvendez), gyökörünk (gyökerünk), kölös (köles), kötölek (kö
telek), ültöt (ültet) NySz.; kozopet (közepett) AporK. 6 1 ; tövös
(töves), többöb (többebb) MTsz.; üssötök (üssetek), füccsönek
(íűtsenek) NyF. 10:15; közöpö (közepe) NyF. 13:31; jönnök,
tömök (jönnek, törnek) Nyr. IX. 482, stb.
Az -ék (~ 4k) és az--uk,-ok, --'ék (-ok) képzőalakok viszonya
még nincs tisztázva. Lehetséges, hogy itt két külön képzővel (egy
összetettel és egy egyszerűvel) s részben a kettőnek egymásra
hatásával van dolgunk. Ennek a vizsgálatába most nem bocsát5

) Példák e hangváltozásra
ban: Nyr. XXXVII. 307.
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kozom bele. Nem is szükséges, mert elég annyit megállapítanom,
hogy az --ag, -eg *•« -ék fejlődés föltevésének erős akadálya a -k
és a -g előtti magánhangzók elütő volta. (Maga a k és a g nem
volna akadály.)
Mármost bontogassuk tovább a szálakat, amelyekkel SIMONYI
a két képzőt összekötötte.
Az első az, hogy -ag, -eg váltakozik --ak, :ek-ke\. Példái:
szunyadakos, lengetek, férgetek, chergetek, sennyedek (sinnyedek).
Az utóbbi törlendő, mert a NySz.-beli adatok sennyedék-nek olvasandók, a MNyszetből idézett háromszéki sinnyedek pedig hiba
sinnyedeg helyett (1. MTsz.). A chergetek alak, amely a BesztSzj.ben (254) és a SchlSzj.-ben (746) található, nem áll fölül minden
kétségen, mert mind a két szójegyzókben előfordul a zöngés és
a zöngétlen explozívak fölcserélése.1)
Nem idézhette SIMONYI a MuRMELLius-féle szójegyzókben talál
ható daganak (864), visketek (980) és gonboliak (1890) adatokat,
mivel a szójegyzék csak később jelent meg; de ezeket aligha is
idézte volna, mert fölötte gyanúsak. 3 ) Gyanús a SZIKSZAI FABRICIÜS
*) Pl. BesztSzj.: ing: enk (707), galamb: calamb (1172,
1173), ideg: ydek (133), idegen: ydeken(51); árnyék: arnig has
(514), kék: keg (683), retek: retheg (423); udvar: utuar (496);
lapát: lapad (484), csép: chobhadaro (493, d e : cheph 492, 494).
— SchlSzj.: hideg: hidek (1981, de hidegség 1982); hortyogok:
hortyogog (363), érsek: erseg (491), várfok: varfog (1040); sze
gelet : zegeled (1090), fogadat: fogatad (1993); dob: dop (2009,
d e : dobos 2010).
2
) Visketek mellett van visketeg (926) és visketegus (928) is.
— Ismeretes dolog, hogy a szójegyzékben sokszor föl van cse
rélve a g és a k, valamint a d és a í, s néha a b és a p is, pl.
hideg: hidek (214, 245, 958, 975, 976, 977, 2131, 2132), Üdékben
(1111), ország: magyar orsókban (1540), mennydörög : mendórok
(225), szédeleg: sectólőh (917), dög: dók (990—992), feleség:
felesek (2219), irigység: jreczek (2712), gondja: konqia (2304);
viszont: sok: sog (83, 1188), fogak: fogag (681—684, 1010),
férgek: fergeg (1257), magok: magogrol (1503), dolgok : dolgogrol
(1613), szentségek: zent segbg (1680), betegek: betegog (1776),
betegögnek (2262), szók: pohár seeg (1792), könyvek: kSnueg
(2501) stb. — harmad, negyed: harmat (127), neget (129), bolondoskodni: bolondoskotni (950); — tíz : dis (2631), hit: hid (2698), hétfő:
hedfey (136), sült: süld hus (2114), sajt: said (2150, 2151), lapát :
lapad (1966) stb. — oszlop: oslob (2407), pusztító: buzteito (1227).
11*
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BALÁZS Nomenclaturájában egyszer előforduló daganak (97. 1.) is,
mert e szójegyzék nem ment a kételkedésre okot adó sajtó
hibáktól. x)
Marad tehát három: szunyadakos (egy adat a NySz.-ban a
RMK. IV. 260. 1.-ról idézve), lengetek (két adat: lengetek ábrá
zatja KóNYiból TMNy. I. 527 és lengetek szőr pokrócz a TörtT.-ból
id. NySz.), férgetek, ill. férgeitek (két adat más-más íróból NySz.)
De ha az idézetteket mind elíogadhatnók is teljes hitelt érdemlő
adatoknak, azt kérdem : okvetlenül eredetibbeknek kell tartanunk
ezeket a szórványosan előforduló -ak, =ek végűeket az -ag, -eg
végű közönséges alakoknál? Nem lehet az ellenkezőt tenni
föl? Én azt hiszem, nemcsak lehet, hanem ez a föltevés sok
kal valószínűbb is. A -k^ -g változást, amelyre elég példánk
van, 2 ) GTOMBOCZ így magyarázza: „Das auslautende -g ist in suffigierten formen oder im satzinnern und zusammensetzungen (wenn
das suffix bzw. das folgende wort im anlaute ein b, d, g, z und
zs hatte) durch assimilation entstanden und in einzelnen fállen
analogisch auch auf den nominativ übertragen worden". (BtörkL.
174). Éppígy hasonult zöngétlen explozíva és spiráns előtt a g
hang k-vk, s egyes esetekben ez is átterjedhetett a nominatívusba,
tehát így keletkezhetett pl. lengeieg, fergeteg-bö\ lengetek, férgetek.
De még más lehetőség is van. A & =- g hangváltozás útján elő
állott gr-végű alakok természetesen nem szorították ki azonnal az
eredetibb &-végűeket, hanem a kettőt minden bizonnyal hosszabbrövidebb ideig váltakozva használták (pl. görök [gevrek NySz.]
<*> görög, köpönyek [kópőnek MURM. 1898] ~ köpönyeg). Ez a válta
kozás átterjedhetett egyik-másik <7-végű szóra is, s így is kelet
kezhetett pl. lengeteg, fergeteg mellett lengetek, férgetek. Egy
szóval: nem kell az --ag, -eg végzet mellett előforduló -ák, --ek
végzetnek okvetlenül eredetibbnek lennie.

*) Pl. hideg: hidek (4. 1., egyebütt mindig #-vel), ország:
orszak (231. 1. egyszer, de uo. 20-szor g-vel), szalag: szálak szij
(228. 1.), napig: napik (72. 1.); konkoly: kongoly (24. 1., de
konkoly 35. 1.), vak: vag szömok (84. 1.), torok: torog gyk (160.1.);
abrosz: aprosz (197. 1.); kisded: kisdet (211. 1.); kedvet: kedued
(222. 1.),
8
) Ilyenek : ütleg, szúnyog, hörcsög, köpönyeg, tőzeg, görög,
öreg, kalpag, maszlag, bélyeg, sereg (vö. NyH.6 8 9 ; GTOMBOCZ,
BtiirkL. 173).
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A további szálak, amelyek az eddigi fölfogás szerint a
szóbanforgó képzőket összefűzik, az ilyen váltakozások; lengeteg
oo lengelég (NySz. MTsz.) és avadag cv avadég ™ avadéJc (avatag ^
avatég <*> avaték) (MTsz.). Ezekkel röviden végezhetünk. Miután
az -ag, -eg képző magánhangzóját az -ék képzőétől elszakítottuk,
s a -g sem bizonyult -&-ból fejlődöttnek, a fönnebbi és a hozzájuk
hasonló váltakozásokat l ) úgy kell fölfognunk, hogy egyazon alap
szóból k é t külön származék s a r j a d t : az egyik -ék, a másik -ag,
-eg képzős, 2 ) s a kettőnek összevegyülése útján állott elő némely
esetben az -ég végű alak, pl. az avad 'ócskává, elnyűtté lesz'
(MTsz.) i g é b ő l : avadék 'ócska, elviseli, elnyűtt' X avadag ua. *avadég ua. (MTsz.)
Mármost, ha az --ag, --eg nem az -ék képző változata, akkor
semmi okunk sincs arra, hogy a -g előtti magánhangzóban valami
képző lappangását tegyük föl (amit az --ék képzőében, legalább
részben, talán föltehetünk), hanem magát a -g-t kell deverb.
névszóképzőnek tartanunk.
E n n e k megfelelőjét megtaláljuk a z ü r j e n b e n , p l . 3 ) °korög
'bitté' (°kor- 'bitten') | °polög 'furcht' (°pol- 'fürchten') | °kolög 'bedürfnls, notwendigke't' (°kol- 'nötig od. notwendig sein') | °kylög
'gehör' {akyl- 'fühlen, empfinden, hören') | °vosög 'untergang' (°vos'umkommen, untergehen') | °jorseg 'eid' (°joré- 'schwören') | °ledéeg
*) Ilyenek: fuvatag [fuualag 'flabrum' C]™ fujátég
(fuatig)
MTsz. ~ fujátik MTsz. (^*fujáték,
vö. fujátok SIMONYI, TMNy. I.
528) \ gombolyag ~ gombojég (gombojig, gombajig) 'gömbölyű, göm
bölyded' MTsz. <N> gombolyék NySz. \ gömb oly eg (gómbeleg, gómbelyeg, gombUycg, gomboleg) ' 1 . rotundus, g l o b o s u s ; 2. glóbus,
rotunditas' N y S z . ; gömbölyeg, gömböjeg, gömböleg *í. gömbölyű,
k e r e k ; 2. gombolyag' stb. MTsz. <*>gombolyég (gombelég, gombellyég, gbmbollyég, gombélig NySz., gombólig C ) , gömbejég MTsz.
cvgSmbőllyec NySz. [olv. -ék].
2
) T e h á t egymástól különválasztandó származókok pl. fvldalag
'aculeus' NySz. és furdalék 'fulánk' MTsz. j pöfeteg,pőffeteg
NySz.,
pöföteg MTsz. éspoffedék 'fungus[?]' NySz. | senyvedeg
(senyuedeg
'scabies' C . ; sennyedeg, sinnyedeg NySz.); sennyedeg,
senyedeg,
sinyedeg, sinnyedeg ' r ü h ' MTsz. és senyvedek, sennyedék
(sSnnyedéc, sinniedékes)
' s c a b i e s ; [geschwür]' NySz., senyedék,
sönyedék,
sönnyedék,
sinnyedék
(sünyedík,
sünyedik,
sünnyedik
' 1 . rüh,
k o s z ; 2. sebfakadék, genyedtség' MTsz.
3
) A °jelre nézve 1. NyK. X L V . 267.
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'etitlassung, freilassung, erlass' (°ledé- 'lassen, entlassen, freilassen')
| °senéeg 'wunder' (°sené- 'sich wundern') | Hultfseg 'gang, tritt,
schritt' (°tultts- 'gehen, schreiten, treten') stb. (WIEDEMANN, Syrj.
Gramm. 59 és Syrj. Wbtich) || maiteg 'szappan' (NyK. XLIV. 250;
°maitög 'seife' WIED. Wb , °maitag 'sapo' CASTRÉN, Gramm. Syrj.
148) (°mcát- 'schmieren' WIED., °mait- 'ungo' CASTR.) || zürjP. (keleti)
f
kóc0g 'stiche, seitenstechen' (SUS. Aik. XV. 1 1 ; vö. °kotsköd'stechen, kneifen [im leibe]', °kotsan [P.] 'spiess, speer, lanze'
WIED. Wb.) — Igenevek : gulditig: Un§ sue guíáitig 'azt mondja,
hogy te paráználkodsz' (NyK. XLV. 453) (^gúláit- 'spazieren gehen,
sich umher treiben, ausschweifen, lüderlich sein' W.1) \ Tcolig: oz
su koligfn 'azt mondja, hogy nem kell' (NyK. XLV. 453) (°kol'nötig od. notwendig sein' W.) | kulig: kuligas 'mikor halálán volt'
(NyK. XLII. 153) (°kul- 'sterben' W.) | loktig; loktigad 'mikor
jöttél' (NyK. XLIV. 102) (°lokt- 'kommen, gehen' W.) | munig:
munig kostiid 'mialatt mentél' (NyK. XLIV. 241) (°mun- 'gehen'
W.) stb. (Vö. WIEDEMANN, Syrj. Gramm. 167 és SZENDREY ZS. cikkeit
ebben a kötetben).
Ez a -g képző megvan a v o t j á k b a n is, de mint főnév
képző nagyon ritka. WIEDEMANN (Syrj. Gramm. 59) csak ezt a két
(deverb.) származékot idézi: °puteg ( ^ °putek) 'spalt, riss' (vö.
°put koékyny 'reissen, platzen'; putat 'hasadék, repedés' MUNKÁCSI,
Votj. Szót.; zürj. °pöt- 'sich spalten, bersten' W.) | °sieg 'speise'
(°si- 'essen' W. o: si- M.2). — Valószínű azonban, ho^y azonos
ezzel az olyan határozó-igenevekbeli -k, mint pl. °mi izikymy
'wáhrend wir schliefen' (ié- 'aludni' M.) | °tatsi lyktykydy 'als ihr
hieher kamt' (Uikt- 'jönni, megjönni' M.) | °mynykyzy 'als sie
hingingen' (Jmln- 'menni' M.) (Vö. WIEDEMANN, Syrj. Gramm. 178,
ahol eldöntetlenül van hagyva a votj. -k és a zürj. -g azonossá
gának kérdése. Több példa: NyK. XLI. 444.) — A zürj. -g (P.
-k) oo votj. -&-ra nézve vö. BUDENZ, UA. 47.
BUDENZ UA. 46 a zürj. -g képzős névszókat az észt °-ng
(°-ngu-) képzős névszókkal állítja párhuzamba, amilyenek pl.
°palahg (gen. °palahgu) 'brand, das brennen' (°pala- 'égni'), °künang
(gen. °Mnahgu) 'biegung' (°küna- 'biegen, kehren, wenden'),
J
a

) W. =
) M. =

WIEDEMANN zürj.
MUNKÁCSI, Votj.

szótára.
Szót.
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vagyis szerinte a zürj. -g „vegyes ige + névszóképző", „csakhogy
a tulajdonképi n. verbale-képző már lappangásba jutott". Ezt a
fölfogást azonban nem tehetem magamévá. Az észt °-ng- végű
nominatívusok mellett a ragos alakokban teljesebb °-ngu- végű
tő mutatkozik (<>> fS. -nko, pl. etsinko 'das suchen': etsi- 'keresni'),
s ennek 'U-ja, ( ~ f S . -6) világos deverb. névszóképző, ellenben
semmi okunk sincs arra, hogy a zürj. -g képző utáni váltakozó
magánhangzókban valami képző lappangását tegyük föl.
A magyar és a permi -g képző megfelelőjét látom én a
vogE.'-ur}k@9,zarikfid infinitívus-végzet -y&-jában (pl. ^minuűkwé
'menni', 1' tolméslankwé 'tolmácsolni' MUNKÁCSI, Vog. Nyjár. Szórag.
4 2 : min- 'menni', + tólmésl- 'tolmácsolni'). A vogul infinitívus,
éppúgy mint más fgr. nyelveké is, latívus-ragos igenév; a k utáni
fi olyan járulékhang, amilyen pl. ezekben van: kül eokfial- '(föl
kel, kiszáll, megy' (NyH.6 145), kül<»kfial 'haus', künscokfians
'klaue, nagel', koji<vk§nji 'morgón' (KANNISTO, Vok. d. ersten silbe
im wog. 29, 65, 7 4 ; más példák: 36, 64, 72, 76, 80, 83, 136,
154, 157, 158, 166), vagy a kicsinyítő -k, -& után, pl. piyGfie
'fiúcska' (vö. piyGem 'fiacskám', úa^ramhaem 'kis gyermekem',
manikdm 'kis menyem' NyH.0 90).
Mind a magyar és a permi -g, mind a vog. -yk képzőalakot
fgr. *-r)k<v*-r/g-re vihetjük vissza, s ezt beiktathatjuk a fgr. egy
szerű deverb. nóvszóképzők közé.
SZINNYEI JÓZSEF.

