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IDŐ. ÉV. EVEZ.
jelento
szavak
rendesen
mozgást
jelento gyökérból
származnak.
Ezen az észleleten
alapszik az a magyarázat, melyet
Budenz
Ny. IV. 57. az ivad, évad szóról ád.
Az ott idézett finn kausi-ti kívül említhető
példáúl a sz anszkrit ja tus "idö", me ly sz
szerint
menést,
járást tesz (Cur-

.Időt"

ó

tius, Et. 522. sz.). A latin aeuurn "kor" s a görög dcS'l "életkor, idő" szavakat
szintén
menést jelentö gyökérből
magyarázzák (u. o.). :- Innen
kiindulva,
k isértsük
meg néhány
ugor szónak
magyarázatát
adni.
Mindenek
előtt
a magyar
idő ötlik szemünkbe.
Ez a
sz
véleményem
szerint
azon ugor hg;;- gyökérböl
fejthető
meg, melyet
legegyszerübb
alakban
a magyar
(jő), vogul,
osztják
őrzött
meg, a többi ugor nyelv csak tovább képezve
különféle
képzökkel
(1. Budenz
össz. szót. 176. sz.). Idő a
régibb
nyelvben
még
megőrizte
a szókezdö
j -t és jödő,
jede alakban mutatkozik
(Ny. Ill. I94). Idő e szerint egyszerüen igenév;
töve az ugor hg;;- (jő) ige, még pedig tartósságot jelölő -d képzövel,
mely itt nagyon
is helyén
van s
az ivad szóban is megjelenik.
Idő tehát eredeti *jegedő-féle
alakból hangtanilag
egészen
úgy fejlődött,
mint hid az eredeti * !tagadá-ból
(Budenz
sz.er int, 1. össz. szót. I24. sz.),
csak hogyamabban
még megvan
a névszóképző
is, melyet
a híd sz
elvesztett.
ó

ó

Szintén
ez a gyökér
szolgáltathatta
határtalan
idó" szór is. Ez tehát

életidő,
telen

névszó
voln~, a milyen
"fluvius")
az ugor
unalmas"
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A NYELVJAVÍTÁS

BI.

ÜGYE.

Ha őszinték
akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy
a lefolyt egy év alatt, mióta anyelvjavítást
megkezdtük,
nyílt ellenségeink
sorában
nem hogy apadás állott volna
be, hanem számuk inkább még növekedett.
E látszólag kedvezetlen jelenségen azonban nincs mit csodálkoznunk,
annál
kevésbbé talán aggódnunk. Oka egyszerű és természetes,
s
azért a fordulat előre volt látható.
A javítás mozgalmának
megindultak or az érdeklődő
közönség három részre vala oszolva. Az egyik rész oldalunkra állt s szóval is tettel is pártolta
törekvésünket;
a
másik figyelö állásba helyezkedve
várakozott;
a harmadik
pedig, a már évek hosszú során teljes diadalt ülö neologia
harczosainak nagy serege, ez természetes, hogy határozottan
ellenséges állást foglalt el müködésünk irányában; de egyelőre
még csendesen maradt, hallgatott s várta, hogy minő viszhangot keltenek a közönségben anyelvjavítás
első ajánlatai.
Már ez ajánlatok tárgyalásakor,
de különösen
miután
nyilvánosságra
jutottak vala, a közönségnek
mind a három
osztályában a hangulat észrevehetöleg változott. Legelsőbben
az a rész hidegült
meg, s kedve, buzgalma
csökkentévei
állott ki sorainkból,
a mely valójában meg volt győződve
annak szükségességéröl,
hogy hanyatló nyelvünk érdekében
csakugyan tennünk kell valamit. Ezek kőz l egy jó szám,
ki szóval, ki írásban, tettleg is részt kivánt venni a javítás
munkájában;
minthogy azonban többen közűlök
jó akaraton
kívül alig hoztak egyebet magukkal,
s ajánlataik közt nem
egy volt olyan, hogy jó helyett roszat, vagy fonákság helyett még nagyobb fonákságot javasolták,
természetes, hogy
ő
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A ,,-JA, -JE" IGENÉVKÉPZŐ

SZEREPE A MAGYARBAN"').
1.

Az ugor alap nyelvben
volt egy -g", -g;; képző,
mely
igékből névszókat
képzett.
A legtöbb
ugor nyelvben
-jlS' -j;;
vagy még tovább
~j, -i vagy -< i lett belőle,
és többnyire
cselekvét jelöl. A lappban
pl. -je alakban
a folyó cselekvés
igenevének
rendes képzője.
A finnben -ja, -ja alakban
actorféle névszókat
képez:
laulaja énekes (ellenben lau/ava éneklő), keiitdja szakács
(keittava főző). De ugyanott kuolia eh.
* kuoleja a. m. halot t, és anti e h. * antaja a. m. ad 0mán
Az utóbbi
derninutiv
-me képzővel.
.antime-, ugyanazt jelenti.
De ez az igenévképzőből
és demin .. képzőból

y~

összetett
-< ime
végzet
a finnben
rendesen
eszközneveket
alkot: uddniime- furó, avaime- (nyitó )lmlcs. Ugyanilyen
kornbinált eszköznévképzést
látunk e magyar
szavakban:
látóka
1. 456. a mivel látnak, szem;
tolóka retesz; s'{ölJőke Ill. '543.
a miból
süveget
fonnak;
hajdeka IV. 172. azaz hajtóka a
mivel hajtják,
hintázzák
az embert,
hinta;
rej/őke K. rejtél.
fiók. A finn -ja után
sokszor
az -ise demin.
képző
járúl
(eredetileg
-kse = magy. Os, pl. sárgás, vagy -cs, lcávecs, vagy
-sr, csupaszj,
lesz tehát
pl. alkajaisekezdő;
ilyen szavak
aztán többes számban
cselekvést
és ez által jelöltidőpontot
jelentenek:
uuoden alkajaiset év kezdete, újév, ristidiset ke*) A -e jegy azt jelöli, hogy ,a mi utána követkczik,
az nem a tiszta
képző, hanem a képző a tőnek belé olvadt végönhangzójával
együtt. Az igetők rendesen
az első személyből
vannak
elvonva:
irotc - ú'o-,
;'övök (jönni) - jövö-;
kivéve az ilyeneket:
is:wm (ivott) - ivo-, vagyok
(valék) - calo-, Magán álló számok
a Nyelvőrre
vonatkoznak.
K. =
Kriz a Vadrózsái.
T. ~=Tájszórár.
MNy. -:= Magyar Nyelvészet.
S. Zs.
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-JE"

IV. fütet.

IGENEVKÉPZŐ SZEREPE A MAGYARBAN.
II.

Lássuk
most, milyen kiterjedésben
és használatban
dúlnak elé a különböző
képz ők, melyek
mindannyian

foregy

és ugyanazon
igenévképzöre
vezethetők
vissza.
1. A -jo (al. -j) alak csak néhány
példára
szorítkozik.
Seila] már volt említve.
- Dévaj eredetileg
erőset,
tehetéset jelentett
s azon tóből
való, melyre Budenz
(Szót. '25g261. sz.) a divat,
diadalom. díj, dis; szavakat is visszavisziDévajkodik helyett azt is találjuk dévalrkozik
II. r80, mint
májfa h. mályfa IV. 122. és kopja h. koply:a (?); de dévályos
v. divályos véleményem
szerint egészen
más képzés,
ugyanazon -< ály képz ővel, melyet os{tály-ban
találunk
(v. ö. IV.
JI); déuánros pedig alig egyéb mint déválros változata
ly:
ny cserével, mint fekély: fökél1.y II. 472, lapály: Iapanr, vőJély: vőfél1Y IV. go. - Tolvaj = vogul tolmax s aszófejtés
szerint a. m. lopó;
a töige legegyszerübb
alakjában
a mordvinban van meg (Bud. Szót,
23r. sz.), Tulajdon
olyan
kics. képzéssel
mint ujdon ; tulaj- oly tőből való, mely a finn
tule- ,jönni, jutni' igével azonos, tehát a. m. ,jutó, a mi vkit
megillet, was einem zukommt'
(u. o. 247. sz.). - Mezejtelenból kiválik
mezej - .öltöz et jelentéssei = vog. mdsi, a vog.
mds- .ölteni' igéből.
Kaczaj
és soha} talán az egycdűliek,
melyek a moraj, {őrej-féle szavak köz ő] a régibb
nyelvben
eléfordúlnak.
Zaj-ban (melyet Imre Sándor. ide számít l) a
-j természetesen
a tóhöz való; 1. Bud. De talán ide tartozik
rapaj II. g2. Győj)I.
5 Ig. szintén
nem való ide, hanem így
támadhatott
: győvő, gyöő, gyöjő ,(mint
djer III( 563, de j'as;
II. 88), gyöjü, győj.
M.
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S A J.

Sé szónk értelmezésénélszótáraink
a séd (sét) szóra
utalnak; ebből az következtethetö,
hogy a sé szót a teljesb
alakot mutató séd (sét) alak kopmányának
tartják.
Kr esz ner ic s nél igen helyesen vannak a sé és séd
alakok egymástól
megkülönböztetve:
sé rivus, és séd rivulus, flüentum.
A séd és sét szók jelentrnényére
vonatkozólag
még a
követ kezöket emelhetjuk ki:
sét: apró csermely

patakocska

(Tájszótár)

;

séd: hegyi kispatak, különösen melynek csak zápor esők
után van vize (Nagy Szótár); végre a séd alak mint fol Y ón é v is elöjö Ves z p r é m és So pro n megyékben,
sőt a
séd alak mellett ség alakkal is találkozunk
ebben: Hid e gs é g, hajdan Hid e gos é d (Sz ilády, Fábián).
Tekintve a séd szóriak egy részt alakját, más részt
imént jelzett jelentményeit, lehetetlen abban a sé alapszónak
-d-s d e min uti v-a lak j á t föl nem ismernünk.
Ezen -d
deminutiv képző azonos egy részt az apr ó-d (alapszó apró);
ki c s i-d (alapszó kicsi); val ó-d (ebben val S-d-i. alapszó
val ó); r v i-d (hajdan riv id; alapszó * rövi, * röve, melyet a székely rövebb = rövidebb comparativ alakban most
is birunk) , :;:o-d (ebben:
ó-d-o n, alapszó ó, eredetileg av,
ava); ":IIj-d (ebben: II i-d-o n, alapszó ú j) stb. sz ók és alakokban, más részt az alább következő
személy és helynevekben jelentkező hasonlólag
deminutiv -d képzövel:
eu s i-d
(= K esi d, személynév ; alapszó kicsi.
székely le esi);
Mo gyor S-d (helynév ; alapszó mogyoró); Far ka s-d (helyö

ü
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VII. fűset.

POROSZLÓ.

Nehéz a mi munkánk
és háladatlan.
A hova csak
nyúlunk, mindenütt egy dús hajtású, búján sarjadzó nenyúljhozzám virágba ütközünk,
a melynek érintésére
nemzeti
hiúságunknak
majd egy, majd más idege kezd rángatózni.
Ha nyelvünknek
határozott,
félremagyarázhatatlan
tanúskodására hivatkozva kimondjuk, hogy ezek és ezek az alakszók,
példáúl ira 11dv ft, irandani; ezek meg ezek a képzók,
példáúl -la -,le (támla), -nya -nye (kernnye), -tyú -tyíí (emeltyű)
sat. koholmányok;
ha egyik-másik,
csupán csak sejtett, de
soha meg nem volt szógyökér
fölélesztése
ellen szót emelünk ; ha a nyelvérzékbe
ütköző képzéseket és szerkezeteket
kiküszöböl endóknek
tartjuk: akkor legott kész a súlyos vád,
hogy ami törekvésünk
oda irányúl, hogy a nyelvünk
gazdagságában, bámulatos képezhetőségében,
szerfölötii
hajlékonyságában,
szabatosságában,
egy szóval ritka tökéletességében való köz hitet megingassuk,
hogy mi nyelvünket
szükséges szavaitól meg akarjuk fosztani, hogy el akarjuk
szegényíteni. A kik közúlünk
a magyar összehasonlító
nyelvtudomány
tövises s kevés jutalommal
kecsegtetö pályáján
haladva előre, a magyar rokonság
kérdésének
tisztázásával
s meghatározásával
is foglalkoznak:
azokat nem egyszer s
nem egy oldalról jövő szemrehányás
érte, hogy nemzetünket erőn erővel oly rokonságba
akarják keverni, amely
származására
csak homályt vet s dicsőségét kisebbíti.
Ha
meg, a mi pedig szintén elmulaszthatatlan
kötelességünk,
a
nyelvünkbeli idegen szók tárgyalásával foglalkozunk,
s vagy
magunk is rámutatunk
egyik-másik eddigelé eredetinek tartott sz óriak idegen voltára, akár a külföld
tudósainak
erre
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FIGYEL. FÜLEL.
Ha azt mondom, hogy figyel voltaképen
nem egyéb
mint fülel, első hallásra ez kissé furcsának fog tetszeni; de,
azt hiszem, inkább az alakbeli különbség miatt, mintsem a
jelentések tekintetéből,
a melyek, a rnint rnindenki könnyen
kitalálja,
nagyon csekély távolságban
vannak
egymástól.
Hiszen a figyelmet
kiváltké pe n a "beszédre
hallgatókv-nak
tulajdonít juk, úgy hogy a tanító eléadását kellően hallgató
tanulők
a figyelmes
dicséretet kapják, vagy "az egyházi szónokok a beszéd targyának
fölosztása után ez intő vagy kérő
szóval élnek: figfelme:r:{etek!"
(M. Nyelv Sz ótara). A "hallás
által észrevenni akaró " pedig a magyar népnyelv kifejezése
szerint fülel (pl. rn i t fül els z:
mit hallgatózol ; ide fül ct 1j
ide hallgass.l}, a miben azt látjuk, hogy a bizonyos
érzékkel való múködés
vagy működni
akarás az illető érzék
külsó
eszközével való élésnek van mondva, épen úgy mint
a "nézés (látni akarás)" a s:{em~ről sze m 1é 1é" nek. De ha
a mostani nyelvszokás
szerint fi gye Im n ket nem csak
hallható, hanem látható, vagy általában
akárhogy
észrevehető dolgokra is fordíthat juk, ebben (figyelem "aufmerksamkeit, achtgeben") asz ójelentésnek
ép ugyanolyan kisz élesítése
muratkozik,
a milyen a nem ujjakkal eszközölt tapasztalás,
vagy a nem szagos dolgok megszagol ása.
Ismételve
állításornat
tehát azt mondorn, hogy figyel
nem egyéb mint fülel, csak azon különbséggel,
hogy amaz
kiszélesített
jelentéssei is jár, míg emez a szorosabb "auscultare " értelemre szorítkozik,
mely e szót alkotásánál
fogva
mint a fül "auris" származékát
megilleti. Már most csak
azt kérdezzük, hO.gy fér össze figyel a fülel-vel alakra nézve?

=

ü

u

M.

NYELVOR.

V.

22

MAGYAR

~e!Jjelenik
minden

á

r-o rrr

í

v n y i

BudaDest.

II. ker. Fo-utcza.

SZERKESZTI

tartalommal.

SZARVAS

V. kötet.

1876.

57/58. sz.

GÁBOR.

SZEPTEMBER.

.

KIADÓ HIVATAL

NYELVOR.

hónap

15-én
h

SZERKESZTŐ

IX. fü

15.

re t.

HIBÁS SZÓK ÉS SZÓlÁSOK JAVÍTÁSA.
40. Ügyér.
A Nagy Szótár a következőket
mondja e sz óról : "Némelyek által használt, de eddig önmagában divatra nem igen
kapott sz
a nnnissier kifejezésére
; összetételekben
(már
divatoz óbb, mint beliip;)'ér, kúlúgj-ér;
liadúgrér, pén~iigyér."
Ballagi Szótára, igen helyesen, nem adott helyet neki a magyar szók sorában.
E sz két hibában szenved ; először nem volt szükség
rá ; másodszor helytelenül van alkotva. A foglalkozás functióját teljesítő
-ár -ér képzőt
ugyanis (v.
tan-ár: tanítással foglalkozó,
áldoz-ár, hord-ár, túz-ér sat.) a nyelvújítás
alkotta meg. Ha világos, teljesen kifogástalan
analogiákat
keresünk, a melyek alapot nyújthattak
újító inknak a szóban
levö képz
megalkotására,
vagy mondjuk fölélesztésére,
csak
is a következ
szók állnak rendelkezésünkre:
kádár, kulcsár,
timár. Ezekben ugyanis a tőszó : kád, kulcs, tim (tim-só)
világos, és semmi tekintetben
sem eshetik kifogás
alá. E
szerint az idézettek köz ol helyes volna a túzér : de tanár,
áldo zár, hordár, még ha az eddigiek nyomán megengednök
is az -ár képző jogos voltát, elitélendók
; mert a kád, kulcs,
lim ujj mutatása
sz erint e képz óvel csak is fon ev ek b ol
aik o tha t k ú j szó k, de igék boi nem. A mi 'azonban . ez
elso tekintetre helyesnek látszó képzőelvonast
szerfölött gyanússá teszi, az a körúlmény,
hogy csak három szóban látjuk
alkalmazva,
míg a vele egyértékű
gyártó
szóval s az -s
képzővel
sokszorta
találkozunk
(s z í jog y ár t ó, k t é lgyá rt ó, 1, er é k-g y árt
sat.; asz tal-o s, lak at-o s,
ó

ó

ő.
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AZ "ÚL, ŰL" IGEKÉPZŐ.

~

Van a magyarban
egy csoport átható, causativ jelentésű
igeképző,
melyeknek
bennható,
reflexív jelentésű
igecsoport
.felel meg;
az egyszerű
t caus. képzőnek
megfelel
egy Z
r efl. képző, pl. bon-t (bom-t):
bom-l-ik,
osz-t : osz-l-ik , az
aszt, eszt-nek ad, ed, így: szakaszt:
szak- ad, repeszt:
reped; az ít-nek
úl; űl; mint indít: indúl, k erít : kerűl; szépít:
szépül.
E csoportból
az átható
it ké pzót tárgyaltam
már
(M. Ny. IV. 211.); most a vele párhuzamos
úl-: szándékozom fejtegetni.
Minthogy
az úZ nagyobb
részt
olyan sz ókhoz sz okott
járúlni,
mint az ít, természetes,
hogy szintén
megvan
az a
tulajdonsága,
hogy igéből
is, névszóból
is egyaránt
képez
igéket.
Azok az igék, melyekból
az úl bennható,
refl. jelentésű
igéket képez; kétfélék,
világos
és homályos
alappal
birók ,
Világos
alappal
biró nagyon
kevés van és számuk jóformán
csak a következ ókre sz oritkozik . : C s a var ú 1 (torquetur),
dug ú 1, jár ú 1, mer
1, s é r II 1, n y o m ú L von ú 1.
A homályos
alappal
biróimái
több
osztályozást
kell
tennünk;
1) a melyeknél kérdéses, vajjon névszó-c az alapjuk;
2) a melyeknél
ma már' nem
használt
ige az alapszó;
és
3) a melyek
a refl, (d elé d frequ. (inch.) képzőt
vesznek.
Az első
osztályra
vonatkozólag
már
az it képző
tárgyalásánál
kimurattarn
a cs á b í t, d b í t, pi rí t igei
alapját;
a cs á búl,
düh ú 1, pi r ú 1 alakoknak
. tehát
szintén
igei alapot
kell tulajdonítanunk.
Igei
alapot
kell
tulajdonítanunk
. még
a következ óknek
is:
á Im ú I (=
árnúl ; Thelegdi
Praed.
1. 32. IZ.T.)
d er l,
f e s z l,
ű

ü

ű

ú
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Több ugor nyelv (névszerint
az osztják,
votják , morclvin, cseremisz
és finn) megtartott
az ugor
alap nyelvből
egy -j, ill. -je (azaz -jo, ji;) derninuriv
képz ót, melynek egyes
nyomok
szerint
eredetibb
-15'" alakja is sejthető.
(Budenz.
Jegyzetek
az ugor-m.
össz eh. nyelvtanhoz.
IL 45. §.) Budenz
erre viszi vissza a specialis
functióra
szorított magyar -< i
melléknévképzőt
(u. o. 5 J. §). Lássuk,
maradt-e
e deminutiv
képzésnek
egyéb
nyoma
is a magyarban.
Mindenek
előtt
megjegyzendő,
hogyaszóvég
hangbeli
alakulására
s egyéb
deminutiv
képzések
hozzájárulására
nézve
itt is tekintetbe
jön mind az, a mi fönt a 97 -- 100. lapokon van elmondva.
1. Mindenek
előtt iele állítható
a herési
és somogyi
izej, melyet
másutt
izé-nek ejtenek.
(Pl. isze izej tuggya
mán kje Ill. 319. Ugyanez
az izej van I. 423, tehát nem a.
m. ,idei' mint II. 2 r , és az 1. k , tárgymutatójában
van magyarázva;
mert. az utóbbi
két sorral
alább
ideji alakban
fordul elé.) Izej és izé ép olyan kö zbeszurások,
ha az ember
azonnal
nem tudja vagy akarja
megmondani
a moridóját,
mint pl. mi jene,
niicsoda, vagyanémet
dingsda. A. kettő
nem egyéb, mint azon ,ördög'
vagy ,fene'
jelentésű
iz sz
deminutivuma,
melyet
ilyen
szólásban
használnak:
"Egyen
meg az iz" (pl. V. 182; "égyén
meg éi. úz"
II. 521. ügy
támadt,
mint pl. a zaran lll. 5 [7). Erre az íz-re nézve pedig
nagyon
valószinű
az a föltevés,
hogy a finn Hiisi (Hiide-)nek felel meg (Barna. Kalev. 32G. 1.). Izej vagy ú;é eszerint
nem egyéb, mint ,ördög,
fene, mi fene', s most kissé kornikus hatást tehet, ha idéz ern Brassainak
következő
fölfödözését (Ak. Értes.
Ny. és Szépt.
Ill. 2 [ 1. jegyz.):
"Akárhogy
ó
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TOM, TOD, TOK, TOTT.
Azon

össz eran

t

összerántott,
vagy
o gatott
sz ók közé,

a mint alább kijön a szavam,
melyeknek
teljes vagy féltel-

jes alakjai is élnek a nép száján,
ha nem az irodalomban,
tartozik egyebeken
kivűl ez a négy egy testvér is: tom, tod, tok
és tott (valamint elhullott,
hullongó
s ép szirmú
rózsát
együtt
találhatsz
egy tőn). Ezekkel
foglalkozik
e mostani
értekezésem,
melynek
kivált
két ok buzdított
a megirására.
Egyik
az, hogy a tárgy maga az ő érdeklő
volta mellettoly tulajdonságú,
hogy mintegy
többfelől
nyújtván
fogantyút
a
vizsgálónak,
egy-egy
rokonos
kérdés
szellőztetésére
is kivánt alkalrnúl
szolgál;
másik az, hogy az az egypár
sornyi
czikk , mely az r874-iki Nyelvőr
1. füzetében
ezen tárgyat
mozgatta,
azóta
is vár a megigazítójára.
Azt hiszem,
egyik ok is elegendő
volna arra, hogy a felvett tárgy tüzetesebb
fejtegetésétől
se időnket
se fáradságunkat
ne SJj-

n.iljuk.
Építeni
k z te talán
ö

I

akarván,
kezdjük
hasznavehető
is).

a régi anyag

elhordasán

(akad

"A két alak egyikének
vagy másikának
alkalmazására"
- igy sz ól Fischer
a Nyelvőr
említett
füzetében,
nagy különbséget
látván
a teljes
tudom, tudod s a rövidebb
t0111,
lod használatában
- "főbefolyást
gyakorol
a 111 ond a tb eli
han gs u ly. Ha ugyanis
a hangsuJy
az állítmányra,
ez esetben a tud- ra esik, akkor csu pán csak a nyilt tudom, tudod
alakok állhatnak
s az egyberántottaknak
csak akkor van helyük, ha a. mondat
hangsulya
az állítmányon
kivűl egy más
sz óra jutott.
Természetes
azonban,
hogy a rövidült
alakok
helyett
a teljesek
minden
esetben
állhatnak
... " Ez .1 theo34

