
A KÉpz6KKEL KIFEJEZETT ALAKI ÉS SZEMANTIKAI NAGYíTÁS

A KÉSEI ÓMAGYAR KORBAN

A kódexirodalom megjelenése a nyelvi kifejezési formák
számottevő gazdagodását vonta maga után. A kódexek vallásos,
magasztos, ünnepélyes tartalma a szövegek latin eredetijében
a nagy múltú nyelvhez méltó árnyalt, pallérozott nyelvezeten
fogalmazódott meg. A fordítókra magas szintű nyelvi műveltsé-
get, leleményt, kreativitást követelő feladat hárult az eredeti
szövegek mind tartalmi, mind stilisztikai szempontból hű vissza-
adására képes -- a magyarból nem egy esetben hiányzó -- nyelvi
formák kifejlesztésében. E -- természetesen több részrendszert
érintő -- munka keretében a szóképzésben rejlő lehetőségeket is
kiaknázták.

A képzők újabb funkcióinak egy részét: az alaki és szeman-
tikai nagyítás kifejezését tehát a fordításirodalomhoz köthető
igények termelték ki.

1. A hangalaki nagyítás, testesítés indítékát bizonyára a
beszélt nyelvi alakoktóI eltérő, azoknál díszesebb, s így sti-
lisztikai értéket képviselő, szokatlanságukkal ható formák lét-
rehozására irányuló törekvésben kereshetjük. A testesítő szere-
pű szóképzés lényege, hogy az alapszó és a származékszó jelen-
tése azonos, a képző használata csupán a szóalak növelését szol-
gálja. Ebből következik, hogy ilyen célra azok a formánsok al-
kalmasak, amelyek jelentésmódosító funkciójukban általános, ill.
elvont szemantikai változást jelölnek, produktivitásuk pedig
szinte korlátlan.

A denominális képzők közül leggyakrabban a -ság/-~ ada-

tolható testesítő funkcióban: JÓkK. 87: Jegyenfegeben; 1405 k.:

versenseg: certamen (Gl.); BécsiK. 173: na~rlgtol; VirgK. 126:

pompa[agrol; ÉrdyK. 495: haborw/aag; stb. Igen elterjedtek eb-

ben i korban a -~/-~ + -vaf/-vel ragos határozók főként az

-~ ragosak rovására:JókK',7: telye~eguel; BirkK. 4b: alaiatof-

~; NagyszK. 17: kemen e el; irgK. 282: la~~agal; rsKr.

29: zelyd(egel; stb. Ritk ban valódi határozószók is kibővül-

tek ezze~a végződésseI: CornK. 53: hamar(agual; DebrK. 623:

ma[tan[aggal. Népes csoportot alkotnak aiok a származékszavak
id; a~elyek főnévi alapszayakból az -~, majd a -~/-~ képző
kapcsolódásával keletkeztek, de jelentésmódosulás ezekben sem

mutatható ki: JÓkK. 70: ~rgalm~cragual; PéldK',.68: hat~atra-

godnak; ÉrdyK. 510: tyzt~eteL!eegrei 1526: kegyelmeifige MNy.

69: 230); 1533: Haragosag: Ira (Gl.); stb. -- Egy-két szárma-
zékszóban testesítő szerepet tulajdoníthatunk a -lat/-~ kép-



zőbokornak is: BécsiK. 178: cimerletben; 1405 k.: gewruleth
'gyűrű' (GI.).

A deverbális képzések körében jóval ritkábban találkozunk a
csak testesítést célzó képzőhasználattal. Az ismert ilyen típusú
derivátumok a korszak kedvelt nomen actionis képzőjével, az
-at/-et-tel alakultak, de csak meghatározott morfológiai felé-
pítésű alapszavakból: az ugyancsak széles körben produktív de-
nominális -1 vagy -z képzős igékből. Az -1 + -at/-et képzővel
létrejött származékszavak közül az alábbiakról-mondhatjuk el,
hogya főnévi alapszó és a belőle keletkezett derivátum lénye-
gében azonos jelentésű: JÓkK. 20: hasnalatyat 'hasznát'; MünchK.
61ra: halalat 'hála'; TelK. 358: zegyenletyben; VirgK. 129: mun-

kalatokual. A -z + -at/-et képzővel alakultak közül a következő-

ket sorolhatjuk-ide: BécsiK. 9: 9neue~ete, 213: zorgalmazattat;

BirkK. 3a: hitesettel; BécsiK. 258: peldazatj CzechK. 24: wege-

zeth.
---- A bemutatott jelenség túlhajtásából néhány egészen különös,

s minden bizonnyal egyedi használatú szóalak is született: Bé-

csiK. 79: k9lnékezetleneknc (vö. környék); MünchK. 19va: ~-

galma?ato((aga, 94va: megti5tetleneitetec : inhonorastisj FestK.

389: haalalatlan[aagymrol (vö. hála), 409: beKe[eeghteleníegenk-
tewl.' • J

---- Az elsődlegesen szófajjelölő funkciójú -~, -s és -~/-ség

képző egyszersmind testesítő elemként is szolgálhatott, mivel az
ilyen jellegű származékszavakban sem megy végbe jelentésmódosu-
lás. Ebben a szerepben is a -~/-~ bizonyul a leggyakoribbnak.
A főnévi szófaj kifejezőeszközeként jelenik meg például az aláb-
bi szavakban: JÓkK. 42: meleg[egben; AporK. 72: mel[egben, 76:

tetet regben; FestK. 33: hYdeghregh; 1533: feerseghr' fehér je'
rGI. ri stb. A -lat/-let képzőslFszármazékszavak között is feltű-
nik olyan, amelyben a formáns funkciója a főnévi szó faj jelölé-
séveI összefonódott alaknövelés lehet: BécsiK. 288: kopazlatot;
AporK. 78: f%latba 'sós pusztaság'. Az -i-t, mint jellegzetes
melléknévkéPz~t felvették jelzőként álló f6nevek: JÓkK. 135:

apo[toly tar[okual; SzékK. 102: dyaky bÖt~rÖI; TeIK. 20: azzoni

aliatockalj 1531: malomy keowet (MNy. 2: 210). Néhány derivátum-
ban az -8 jelenik meg a melléknévi 8zófaj alaki kifejezőjeként:
JÓkK. 126: va asok 'vasból valók'; GuaryK. 97: bizonos, 130:
~ 'örökk való'; ÉrdyK. 357: zenttesnek; 1533: Aranias

penz : ~ (GI.). A csupán szófajjelölés céljából alkalma-
zott képzők, s az így keletkezett derivátumok vitathatatlanul
beleilleszkedtek a testesítés tendenciájába, tudatosan vagy aka-
ratlan mellékhatásként feltétlenül erősítették azt.

2. A szemantikai nagyítás szóképzés útján történő kifejezé-
sének-igénye széles körben ugyancsak a kódexirodalomban jelent-
kezik. A nagyító funkciójú képzők -- vélhetően tudatos -- létre-
hozását két körülmény kívánta meg. A vallásos tárgyú szövegek-
ben a köznapokon felülemelkedő gondolatok, felfokozott, túlfű-
tött érzelmek kapnak hangot, s ezek mind tartalmilag, mind sti-
lisztikailag nagyítást, fokozást kifejezni képes nyelvi eszközö-
ket követelnek. Hogy e nyelvi eszközök főként képzők lettek, az
részben a latin nyelv grammatikai rendszerének hatásával magya-
rázható: a latinban amelléknevek felsőfoka képzéssel alakul, s



a fordítók a lehető legnagyobb szöveghűségre törekedve a magyar
megfelelőket is képzett szavakként igyekeztek megadni (1. a -sá-
gos/-séges, -ságú/-ségű funkcióját). Másrészt a képzők alkalma-
zása mellett szóltak az 1. pont alatt tárgyalt alaki vonatkozá-
sok: a származékszavak testes mivoltukkal is stilisztikumot kép-
visel(het)nek (1. az -atos/-etes funkcióját).

A nagyítás kifejezésére létrehozott képzők közül a -ságos/
-séges -- mint utaltunk rá -- amelléknevek felsőfokának szeman-
tikai tartaImát hordozza: JÓkK. 1. knt(eges : sanctissimi,

2: tY3tafagos : purissimus, 2: melr;ges~: profundissimus; GuaryK.

61: t9kelet~Lfeg9s; CornK. 428: b;vlcheL!eges; stb. Ugyanebben a
funkcióban szerkezetben és önállóan iS-Kimutatható a -ságú/-ségű:

JÓkK. 61: 3eIlVegew : pulcherrimam; BécsiK. 87: feztézétélj'ég9 :

scelestissime, 53: igen felette éké0feg9; SándK. 1: ig8n zefegU;

ÉrsK. 29: ygen kemen(eghw; stb. • J

A kései ómagya~kor kedvelt nagyító szerepű formánsa volt
az -atos/-etes is. Ez a képzőbokor eredetileg csupán az alaki
nagyítás eszköze lehetett: mint az 1. pontban láttuk, az -at/
-et és az -s is előfordult a hangalaknövelés eszköztárában~s
ilyen funkciójukban kapcsolódhattak képzőbokorrá. A szemantikai
nagyítás, fokozás másodlagosan rakódhatott rá, de távolr61 sem
erősödött meg annyira, mint a -ságos/-séges és a -ságú/-ségű
esetében. Az -atos/-etes képzős származékszavakban a nagyítás
jelentésárnyalata inkább csak érezhető, mint bizonyítható, és
elválaszthatatlan a testesítésből fakadó stilisztikai hatást61.
A formáns deverbális és denominális használatban egyaránt ki-
mutatható. Igei alapszavakból jöttek létre az alábbi származék-

szavak: J6kK. 39: kedueleteft; SzabV.: (yetete[jegwel; MargL. 9:

zenuedetevCfeget; NagyszK. \2: heruadat~/; Cz:ChK. 20: zerette-

t8s; stb. Névszókból alakultak a következők: JÓkK. 40: Dragala-

~; 1479: zydalmathos (Gl.); NagyszK. 4: kenUlet5s 'könnyes';

CzechK. 41: zerelmet§s; PozsK. 23: Keserwetes; stb.
Mind az alaki, mint a szemantikai nagyítást kifejező kép-

zett szavak zöme az írott, s ezen belül is az igényes, magas
színvonalú, erőteljes nyelvi tudatosságot képviselő írásbeliség
szókincséhez tartozott; a beszélt nyelvbe csak kis hányaduk ke-
rült áto




