
AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATÖRTÉNET I NYELVTAN ÉS A KÉPZŐK

LE ÍRÓ V IZSGÁLATA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KIss JENŐ

1. A magyar nyelv történeti nyelvtani vizsgálata terén BÁRCZI GÉZA érde-
mei kimagaslóak (1. BENKŐ: NytudÉrt. 40. sz. 9-13; KÁROLY SÁNDOR: Ált-
NyelvTan. XlII, 271-7; E. ABAFFY ERZSÉBET in: Tanulmányok a magyar nyelv-
tudomány történetének témaköréből. Szerk. KISS JENŐ és SZŰTS LÁSZLÓ. Bp.,
1991. 49-56). Ő írt le nálunk elsőként szinkrón részrendszereket nyelvtörténeti
vizsgálatokban (1.például a szótövek leírását a TA.-ben és a nyelvtörténeti korsza-
kok szerinti fonémaállomány-összefoglalásait a Htört.-ben és a MNyTört.-ben; vö.
E. ABAFFY i. m. 50-1). Természetes, hogya magyar nyelv történeti nyelvtana
megjelent első két kötetébe (A korai ómagyar kor és előzményei. Bp., 1991. és A
kései ómagyar kor. Morfematika. Bp., 1992.) jól érzékelhetően beépültek BÁRCZI-
nak, a magyar nyelvtudomány kiemelkedő szintézisteremtőjének a kutatási eredmé-
nyei (1.a történeti nyelvtanunknak BÁRCZIra való gyakori hivatkozásait is a feje-
zeteket lezáró bibliográfiákban).

BÁRCZI a TA.-ben kűlőn s részletes fejezetet szentelt a szóképzés, illetőleg a
képzők vizsgálatának (140-82). A fejezet bevezetőjében többször is szóba hozta a
forrásanyag gyér voltá ból következő megkötöttségeket, korlátokat (140-1). Amikor
BÁRCZI a Tihanyi Alapítólevélről szóló monográfiáját írta (a megjelenés éve 1951
volt), a történeti nyelvtudományban még nem következett be az a szem1élet- és
módszerbeli változás, amelynek eredményeként "szükséges és teljes értékű nyelvtör-
téneti feladattá vált a múltbeli szinkrón leírás" (BENKŐ: NyK. LXXVII, 331). Nyil-
vánvalóan ez az oka annak, hogya TA. képzőkről szóló fejezetében BÁRCZI csak
történeti szempontból vizsgálta a képzőket.

2. A leíró képzővizsgálat az utóbbi időben számos új eredményt hozott nálunk
is. Többen is vizsgáltuk, hogy vajon ezekből mennyi hasznosítható a történeti elem-
zésekben (megjelenésük sorrendjében: SZABÓ ZOLTÁN: Studia Univ. Babes - Bo-
lyai 1961, IV/2: 47-53; KISS JENŐ: MNy. LXVI, 210-3; D. BARTHA KATALIN:
NytudDolg. 6. sz. 7-11; E. ABAFFY ERZSÉBET in: Tanulmányok a magyar nyelv
múltjáról és jelenérő1. Szerk. HAJDÚ MIHÁLY és KISS JENŐ. Bp., 1981. 17-25).

Lássuk most röviden, hogya leíró képzővizsgálat szempontjait ma mennyire le-
het alkalmazni a nyelvtörténeti kutatásban. Figyelmünk középpontjában a történeti
nyelvtan (rövidítése: TNyt.) első két kötetétől átfogott időszak, tehát az ős- és az
ómagyar korszak, illetőleg történeti nyelvtanunk vonatkozó elemzései állanak.

3. A szinkrón képzővizsgálat minősítési szempontjai szerint haladok (ezeknek
szinkrón leírásban való együttes alkalmazását 1.mihályi hang- és alaktani monográ-
fiámban: MihHAl. 113-6).
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Asz óf aj. - Az alapszó és a származék viszonya szófaji tekintetben kétféle:

vagy azonos a szófajuk vagy nem. E szerint beszélünk szófajtartó és szófaj-

v á It ó képzökról. A BERRÁRtól sz óf a j jel ölő - nek nevezett kategória (Tanul-

mányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Szerk, RÁcz ENDRE

és SZATHMÁRI ISTVÁN. Bp., 1974. 120-1) problematikus (vö. KISS JENŐ i. m.

114). A mai anyag vizsgálatában aszófajtartó és -váltó kategóriák elkülönítése nem

okoz gondot. Történeti szempontból a helyzet koránt sem ilyen egyértelmű. Ennek

okai: a) ősi képzőink az ősmagyar kerban funkciójukat tekintve részben még nem dif-

ferenciálódtak, azaz poliszémia jellemezte őket, ugyanaz a képző főnév és melléknév

alkotására egyaránt szolgált például (TNyt. 1, 77, 225); b) az ősmagyar korban vi-

szonylag nagy számú nomenverbum élt még, s az ezekből létrejött származékszavak

a szóban forgó szempontból kétféleképpen minősíthetők (i. m. 1, 227); c) régi szárma-

zékszavaink nem is kis hányadának a töve önálló lexémaként nem mutatható ki

(passzív vagy fiktív tövek), ezért gyakran kérdéses (vagy az lehet) a tő szófajának a

megállapítása, következésképpen a származékszó képzője szófajtartó vagy -váltó vol-

tának a tisztázása. Ahogy közeledünk a mához, úgy csökken a kétes esetek száma.

A funkció. - Eszerint megkülönböztetünk lexikai, szintaktikai és szemanti-

kai képzőket és képzést. A lexikai képzés szótári szóval egyenértékű, abból levezet-

hető' transzformálható produktumot adzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtházacska = kis ház, mondogat = gyakran

vagy ismételten mond). A szintaktikai nem (olvaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= az a cselekvés, amikor valaki ol-

vas). A szemantikai képzéssel, illetőleg képzővel alakult származékszavaknak egyedi

jelentése van, tehát elüt az ugyanazon képzővel létrejött származékszavaknak a je-

lentésétől (mosogat ~ gyakran vagy ismételten mos, hanem = edényeket mos). A

három típus között gyakoriak az átfedések, sőt ugyanazon, több jelentésű szárma-

zékszó esetében is előfordulnak.

A történeti vizsgálatot nehezítő, a pontos minősítést nemritkán lehetetlenné te-

vő körülményekre 1. föntebb, az előző alfejezetben említetteket, valamint azt a tényt,

hogy nem ismerjük bizonyos esetekben a származékszavak (pontos) jelentését.

Apr odu k tiv i tás. - Azt kívánjuk megállapítani, alkottak -e ú j származékot

a képzővel a vizsgált időszakban. Az e szempont szerinti minősítés a mától visszafe-

lé haladva egyre nehezebb. PANANGL szerint a nyelvtörténeti vizsgálatokban a

kvantitatív, kvalitatív, grammatikai és tipológiai kritéríum segítségével közelíthető

meg a termékenység (Produktivitát in der Wortbildung von Corpussprachen: Mög-

lichkeiten und Grenzen der Heuristik. Folia Linguistica 1982: 228-9). Az ómagyar

korra vonatkozóan az első kettővel, elsősorban pedig a kvantitatív kritériummal me-

hetűnk valamire. A származékszavak adatolható mennyiségi növekedése mögött
ugyanis nagy valószínűséggel a képzök termékenysége (is) áll, s ezt támasztja alá az

is, ha a származékok megőrzik a tőhőz való szemantikai kőzelségűket (ez utóbbi a

kvalitatív kritéríum), A teljes bizonyságot az jelenti, ha igazolni tudjuk, hogy X

származék a vizsgált időszakban jött létre. A történeti vizsgálatokban a leginkább

megbízható következtetésre a jövevényszavak, illetőleg idegen szavak adnak lehető-
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séget. "Ha a régi nyelvben úgy találom, hogy egy képző mondjuk valamely szláv jö-
vevényszón jelentkezik, akkor tudom a post quem-jét is a képző produktív használa-
tának" (KÁROLY SÁNDOR: NyK. LXVIII, 281). A képzök termékenységének kőz-
vetett valószínűsítésére ad némi lehetőséget az, hogy egyes szavak végződését átér-
telmezték képzőnek (fő- és melléknevek igésültek ily módon, például azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAábráz; acél,

gyámol , 1.ZOLNAI: MNy. XL, 153-8). Az átértelmezésnek föltétele ugyanis, hogy
a szóvég aktív képzővel essen egybe.

A TNyt. képzőproduktivitás-minősítései kőrűltekintő megfontolások után szü-
lettek, de az ős- és ómagyar korra vonatkozóan a pontos - a maihoz fogható - diag-
nózis a dolog természetéből következően nem volt lehetséges. Még akkor sem, ha a
képzékról szóló fejezetek szerzői (D. BARTHA KATALIN és SZEGFŰ MÁRIA) a
már emIített kvantitatív kritériumot következetesen alkalmazták, s figyelembe vet-
tek kiegészítő mozzanatokat is.

Apr odu k tiv i tás fok a. - A képzők nem úgy általában termékenyek, ha-
nem bizonyos funkciójukban (ha ti. több is van, 1.KÁROLY SÁNDOR i. m. 282).
Meg kell tehát állapítani azt is, hogy a produktív képző mely funkciójában vagy
funkcióiban, szerepkörében termékeny. Az e szempont szerinti minősítésnek azon-
ban az a föltétele, hogy meg tudjuk állapítani, milyen funkciói vannak a képzőnek,
milyen jelentésű származékokat alkot és persze azt is, hogy ezek közül melyikben
vagy melyekben aktív a képző. Az előző alpontokban emIített nehézségek, vizsgálati
korlátok érthetővé teszik, hogy a TNyt. az ős- és ómagyar korra vonatkozóan nem
vállalkozhatott e szempont érvényesítésére, legföljebb szabályt erősítő kivételként.

A gyakoriság. - A nyelvtörténeti vizsgálatokban a potenciális gyakoriságot
nem, csak a szöveg- és a lexikai gyakoriságot elemezhetjűk (a gyakoriságtípusokra 1.
NAGY FERENC: MNy. LXIII, 331-45). A TNyt. az ómagyar kor vizsgálatában írott
szövegek statisztikai számbavételévei az aktuális vagy szöveggyakoriságot tárgyalja
(vö. például: "E korszak szövegemlékeiben a -har/-het képzős származékok a leg-
gyakrabban adatolt igék": 1, 103). A képzőgyakoriság megállapítása az ómagyar korra
vonatkozóan a korpusz alulreprezentáltsága miatt problematikus. Mivel a forrás-
anyag az egykor volt nyelvi valóságnak csak törtrészét mutatja, csupán akkor tükrőz-
né hűen "az alapsokaság mennyiségi és minőségi tulajdonságait", ha megfelelne a
reprezentatív mintavétel követelményeinek (NAGY FERENC, Kvantitatív nyelvé-
szet. Kézirat. ELTE BTK. Bp., 1972. 10). Erről azonban a kései ómagyar esetében is
csak erős megszorításokkal lehet szó és csak néhány képző vonatkozásában. Mint-
hogy elmúlt korok nyelvi állapotát zárt korpusz (a rendelkezésre álló történeti ada-
tok) alapján vizsgálhat juk, e korpuszt 100 %-nak tekintve lehet csupán statisztikai
alapon minősíteni az azonos kategóriába tartozó elemeket (ezt tette DEZSŐ LÁSZ-
LÓ kárpátukrán nyelvtörténeti vizsgálatában: ALingu. XVI, 43-62). Ez a TNyt.-ban
is lehetséges lett volna, mert a korai ómagyar kor "viszonylag csekélyebb nyelvem-
lékes anyaga - a beláthatatlan mennyiségű okleveles szórványemIékanyag bizonyos
kivételével - teljes adatszámbavételt igényelt" (BENKŐ in: TNyt. 1, 20), illetőleg
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mert a kései ómagyar kor törzsanyaga is megfogható statisztikusan (1660 ige, 1.pél-
dául II, 115). A gyakorisági minősítések viszonyítás alapján születnek. Egzakttá csak
statisztikai alapon s a viszonyítási pontok betartásával válnak. A TNyt. nem közli
számszerűen, mitől kezdve gyakori egy képző s meddig ritka. A pontos számítás hi-
ánya magyarázza a hozzávetőleges gyakoriságminősítéseket ("származékszavaink je-
lentős hányada": 1, 235 és "csekély hányada": 1, 234). De 1.a képzett igék funkcio-
nális megoszlásáró1 - 1660 ige alapján - készült statisztikai táblázatot (II, 115).

A korreláció. - A képzök korrelatív kapcsolatainak a feltárásához alapve-
tően két tényező fontos: a származékszavaknak és jelentéseiknek a minél teljesebb
regisztrálhatósága és ismerete. A történeti képzővizsgálat számára e szempont azért
fontos kiemelten, mert a képzök térnyerésében és -vesztésében, jelentésük, stílus-
értékük alakulásában, gyakoriságuk és produktívitasuk módosulásában, egyszóval
tehát váItozásukban a képzök szövevényes belviszonya, állandó rivalizálása a talán
leginkább meghatározó tényező. A TNyt. e téren minden eddigi történeti képzőta-
nulmányt messze túlszárnyalva ad megbízható, kőrűltekíntő, alapos leírást az óma-
gyar képzök kapcsolatairól, s e kapcsolatok változást indukáló hatásairól (1.például
A funkcionális szembenállások és szerepük a képzök életében című alfejezetet: II,
115-8; 1.még Szinonimika a cselekvésnevek körében: II, 293 kk.) - jóllehet a forrá-
soknak a több tekintetben elégtelen volta s a rendelkezésre álló adatokat nem ritkán
övező homály (az alapszó és a származékszó kapcsolata, jelentésük) igencsak nehe-
zítette az elemzést.

A jelentés. - A képzők szemantikai minősítése egy-egy elemi jelen-
tésosztályba való besorolásukat jelenti (vö. NAGY FERENC csoportosítását: Ált-
NyelvTan. VI, 336-57, amely természetesen bővíthetó, sőt bövítendö, 1.KISS, Mih-
HAl. 115). A besorolásnak föltétele, hogy a történeti adatokból kibogozható legyen
az alapszónak és a származékszónak a jelentése egyaránt, csak így lehet megállapí-
tani a képző jelentését. A denomináliszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-h igeképzőnek a jelentéstartalma például
"megfoghatatlan" (1, 78, 1.HBK.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhe/he 3ie), de így vagyunk nem kevés szóval is (er-
re 1.HADROVICS, Magyar történeti jelentéstan. Bp., 1992.41), illetőleg azokkal a
korai származékszavakkal, amelyeknél az alapszóhoz való szemantikai viszony "nem
egyértelmű" (1, 241). Az alapszó jelentésének ismerete az ös- és a koraí ómagyar
korra föltehető, illetőleg abból idézhető adatokban azért (volna) fontos, mert a kép-
zők jelentésbeli differenciálódása azokban a századokban erős volt, s a képzék sajá-
tos jelentéstartalmának a kialakulásában az alapszó jelentésbesugárzása, illetőleg az
alapszó tágabb szemantikai mezeje kétségtelenül fontos szerepet játszott. (További,
a képzök jelentésének módosulását befolyásoló tényezőkre 1.HADROVICS, Magyar
történeti jelentéstan 189kk. és 365kk.) A kései ómagyar kor képzőínek a vizsgálata
már csak azért is könnyebb, mert megnőtt az egyféle jelentést hordozó képzök szá-
ma s csökkent a poliszém képzőké (1. például II, 301). A TNyt. a képzök jelen-
tésének a vizsgálatában is kitűnőre vizsgázott az adott lehetőségek között (1. II,
98kk., 299kk.).
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A stílusérték. - A stilisztikai minősítéssel a képzök stílusértékét, tehát ér-
zelmi-hangulati-esztétikai hatáskeltő képességüket írjuk le (1. BENKŐ LÁSZLÓ:
NytudÉrt. 35. sz. 3; SZATIIMÁRI: Népr. és Nytud. 1967: 36). A stílusérték mindig
valamely egyidejű rendszer korrelatív elemei, jelenségei meghatározta jelen-
téstartalmi többlet, ezért visszamenőleges megállapításának súlyos és többrendbeli
akadályai vannak. Mert gondoljuk csak meg: a képzök stílusértéke függ a képzök je-
lentésétől, hangalakjátói, eredetétől, gyakoriságától, a korrelatív (szinonim és anto-
nim) képzőktől, azok számától, s persze attól is, melyik nyelvváltozatból való,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmí-

lyen nyelvi rétegben s milyen szövegösszefüggésben használatos a képző. Mindeme -
s a nem emIített - tényezők ismerete nélkül aligha adhatunk pontos stilisztikai diag-
nózist elmúlt korok nyelvi elemeiről. Arról nem is szólva, hogy saját mindenkori
nyelvérzékünk - akár akarjuk, akár nem - belejátszik véleményünk alakításába (1.
ST. ULLMANN, Language and Style. Oxford, 1964. 154-73). Nem véletlen, hogy
"a diakronikus jellegű stilisztikai kutatások, csekély kivétellel, a szépírói stílus tör-
ténetének a vizsgálatában alakultak ki, és abban jórészt ki is merültek" (SZABÓ
ZOLTÁN: MNy. LXVII, 282). Ha pedig hozzávesszük azt is, hogy részleteiben nincs
még kidolgozva a mai magyar nyelv stilisztikai minősítőrendszere, akkor nem cso-
dálkozhatunk, hogy a TNyt. nem vállalkozott a képzők stílusminősítésére. A képzök

jelentéstartalmának elemzésével, a jelentésámyalatok boncolgatásával ugyan a stí-
lusértéket is érintették, többre azonban e vonatkozásban nem vállalkozhattak.

A t ő vel val ó t á r sui á s. - Arra adunk választ, hogy a képzök milyen tö-
vekhez kapcsolódnak (szabad és/vagy kötött tövekhez, származékokhoz. tulajdonne-
vekhez). A tő fontosságára 1.: "A funkcionális alap és állandóság megtestesítője
mindig a tő" (1, 91). A történeti vizsgálatban - morfematikai, morfonológiai vonat-
kozásai miatt is - e szempont fontos. A TNyt. ennek megfelelően tárgyalja a kér-
déskört, abból a fölismerésből kiindulva, hogy a képzök kapcsolódási lehetőségeit "a
funkcionálison kívűl alaki tényezők is befolyásolják" (II, 67). A magyarban a tövek
és képzök kapcsolódásának mikéntjében a részletekben számottevő változások zaj-
lottak le. Az ősmagyar kor elején a képzök döntő többsége teljes tőhöz járult (1, 68),
s aszófaji kötöttségek koránt sem rögzültek még annyira, ahogy azt ómagyar kori
forrásaink mutatják. Később, így a korai ómagyarban, sőt már az ősmagyar kor vé-
gén voltak teljes tőhöz járuló képzök. voltak, amelyek csonka tővel társultak, s vol-
tak teljes és csonka tövekhez egyaránt kapcsolódók (1.például 1, 68, 69, 71, II, 63).
A TNyt. külön szól a képzök fiktív (- passzív) tövekhez, onomatopoetikus és jöve-
vénymorfémákhoz való járulásáról is (II, 94-6). A TNyt. vonatkozó részei kitűnő
elemzések (1. például az egyik igen informatív táblázatos összefoglalást: II, 287) s
azt mutatják, hogy a tővel való társulást tekintve is állandó mozgásban vannak a
képzök.

4. A szinkrón képzőleírás szempontjai közül a történeti vizsgálat számára a
produktivitás, a gyakoriság, a korreláció, a jelentés és a szófaj szempontja látszik .
kiemelten is fontosnak. Mint láttuk, a TNyt. egyik esetben sem tudott a.rnaí színk- ",
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rón deskriptív igényeknek megfelelő leírást adni. Ennek oka az adatok gyér, illetőleg
nem kielégítő voltában rejlik (1. az alábbi idézeteket). A TNyt. egyébiránt mind
szemléletét, mind megközelítésmódját tekintve messze felülmúlja a képzök vizsgála-
tában valamennyi előzményét.

Ha csak érintőlegesen is, szólnunk kell az adatnélküliség, illetőleg a nem kielé-
gítő adatoltság mellett még egy, a kutatást akadályozó tényezőről: az adatok lokali-
zálásának, pontosabban nyelvváltozathoz kötésének a nehézségeiről. Az ómagyar
kori nyelvemlékek többségeról nem tudjuk, melyik nyelvjárásból valók. Azt azonban
tudjuk, hogya képzők tekintetében vannak is, voltak is különbségek nyelvváltoza-
tonként. Ma például azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-dos és -kos gyakorító képzök a nyugati nyelvjárásokban
nem használatosak (nincs tehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkapdos vagy futkos ott), a -kuládik igeképző csak a
nyugati és a déli nyelvjárástípusból adatolható a nyelvatlasz alapján (1.még Nytud-
Ért. 69. sz. 26-9). Az ómagyar korban a szóképzés tekintetében bizonyára jóval na-
gyobbak voltak a különbségek, mint ma. Egyrészt, mert akkor - sztenderd hiányá-
ban - még nem érvényesülhetett a kőz- és irodalmi nyelv egységesítő hatása. Más-
részt, mert a szóképzés a magyarban akkor még nagyobb szerepet játszott (gondol-
junk például a kicsinyítő képzésnek a maihoz mért igen nagy aktivitására, 1.KNIE-
ZSA: NyK. LX, 482). Harmadrészt, mert a magyar nyelvterület a középkorban na-
gyobb volt a mainál. Márpedig nemcsak a képzőállomány tekintetében volt különb-
ség nyelvváltozatonként (mondjuk így: nyelvjárástípusonként), hanem mindazon vo-
natkozásban, amelyekről a 3. pontban szó esett. Ha történeti adatainkat nem tudjuk
nyelvváltozathoz kőtni, akkor "ömlesztett" anyaggal dolgozunk, olyan származék-
szavakkal és képzőkkel tehát, amelyek "rendszeridegenek" egymás számára, mert-
hogy más-más nyelvváltozatból valók. llyen körülmények között a strukturális szem-
léletű képzőminősítési szempontok (korreláció, gyakoriság, stílusérték stb.) kínálta
eredmények relativizálódnak többé-kevésbé.

A szinkrón képzővizsgálat minősítéseivel a képzőknek az egyidejű nyelvállapot-
beli használati szabályait írjuk le, illetőleg működésí mechanizmusukat vázoljuk föl.
A történeti nyelvtanban a képzök szinkrón leírása csupán egyike az elvégzendő fel-
adatoknak. Ám igencsak fontos feladat, mert a változásvizsgálat megbízhatósága és
eredményessége nem kis részben azon múlik, mennyire tudunk szinkrón szeleteket
kikristályosítani, s ennek függvényében mennyire tudjuk érvényesíteni a funkcioná-
lis és rendszerszemléletet. A szinkrón metszetek leírásához viszont kellő mennyiségű
és minőségű adatra, sőt szövegekre van (volna) szükség. BÁRCZI a Tihanyi Alapító-
levél nyelvezetéről szólva azt írta: ,,Ahhoz ..., hogy tisztán lássuk, a fejlődés mely
fokára jutott el szóképzésünk ... ez az anyag túlságosan csekély" (TA. 141). D.
BARTHA KATALIN pedig ezt írta a TNyt. első kötetében: ,,A korai ómagyar írott
emlékeiben ... a teljes igeképző-állománynak csupán jelentéktelen mennyiségű töre-
déke használatos, hiszen képzett igék adatolása szinte kízárólag szövegemlékeinktől
várható, szórványaink legföljebb bizonyos mennyiségű igenévi származékra szolgál-
tatnak adatokat" (1, 68). Igen. A nyelvtörténeti szinkrón leírás kívánalma így törik
meg sok esetben a gyér adatoltság hullámtörőin.
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