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Bevezetés

Kevés olyan területe van a nyelvtudománynak, amely 

érdekesebb és értékesebb adalékokkal szolgálhatna a hang
tani, morfológiai, szintaktikai, lexikológiai, valamint 

szemantikai és stilisztikai vizsgálatok számára, mint a 

szóalkotásnak egyik legfontosabb, legősibb és legtermékenyebb 

módja: a szóképzés* A szóképzés elméleti és gyakorlati te
kintetben a nyelvtudomány csaknem valamennyi területével 
érintkezik, így vizsgálata nem könnyű feladat.

A történeti és leíró nyelvtanokban a képzők - külö
nösen az igeképzők - tárgyalása központi helyet foglal el, 

ugyanakkor a magyar nyelvtudomány a képzők életére és a 

nyelvi rendszerben játszott szerepére vonatkozóan mind 

történeti, mind leíró szempontból még sok mindennel adós. 
Különösen sok a tisztáznivaló a szóképzésnek a mű egészében, 
a képzőknek mint jelentéssel rendelkező nyelvi elemeknek 

a műalkotás komplex jelentésszerkezetében /a műjelentésben/ 

betöltött szerepét illetően.

Dolgozatomban egy mai szerző, Nagy László életművé
ről kíséreltem meg képet alkotni a szóképzés szempontjából.
Az életmű itt azt jelenti, hogy nem ilyen vagy olyan meggondo
lás alapján kiválasztott mintí/'ka/t, hanem Nagy László 

minden versét vettem vizsgálat alá.' Ebben a megközelítésben 

nem a kis terjedelmű szövegek, versek, hanem nagyobb egységek 

- a versciklusok és az úgynevezett hosszú versek — kerül
tek a vizsgálat előterébe.

Elsősorban arra a kérdésre kerestem a választ, hogyan 

függ össze a műalkotás tartalmával /a mondanivalóval és a 

témával/ a grammatikai réteg egy szegmentuma: a képzőké; és 

miben áll ez az összefüggés. Másrészt azt viszgáltam, hogy
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a költő egész életművében kimutathatók-e változások, általá
nos tendenciák, valamilyen pulzálás vagy egyértelmű trend 

a szóképzés szintjén. Ha a szépirodalmi szövegre vagy a 

lírai életmű egészére, egyáltalán a nyelv gazdagságára 

jellemző az igehasználat, akkor, véleményem szerint, ebben 

az igeképzőknek is nagy szerepük van. A vizsgálatot azonban 

nem szűkítettem le az igeképzőkre, hanem - kisebb részben - 

a névszóképzéssel is foglalkoztam«
A feltett kérdések nyelvtudományi és irodalomtudományi 

problémákat egyaránt felvetettek, így megválaszolásuk több 

részkérdés tisztázását igényelte.

Dolgozatom első részében az igeképzők makrókontextuális, 

második részében a szóképzés mikrokontextuális szerepét 
vizsgálom.

A fő részeken belül mindenekelőtt a szépirodalmi 
mű stílusával mint a nyelv és a téma egységével kellett 

f ogl alk о znom.
A szakirodalomban a képzők művön belüli szerepjátszá

sáról kialakult különböző nézetek, illetőleg a képzőfunkció 

felfogása körüli zavarok szükségessé tették a vélemény- 

különbségek rövid ismertetését is, és a funkció-fogalom 

tág körű értelmezését. A képzőfunkció dialektikus értelmezé
sének révén nemcsak a megszokottól eltérő származékok 

szerepjátszását lehet megfigyelni, hanem mélyebb össze
függések is feltárhatók.

A funkció-fogalom értelmezését morfoszemantikai vizs
gálat követi. Ennek során konkrét példákkal mutatom be azo
kat a transzformációs analízissel előállított szintagma
típusokat, amelyek a megfelelő szármáz ék igékkel egyértékűek.
A szintagmatípusok egyik tagja olyan általános lexikai 
jelentéstartalmú szó, amelynek jelentése megegyezik a képzőé
vel, s amely lehetővé teszi a tartalom és forma egységének 

megvilágítását a képzők oldaláról.
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A szintagmatípusok bemutatása után Hagy László minden 

versének képzőstatisztikai vizsgálatát, az igeképzők 

szöveggyakoriságát és gyakorisági módosulásait közlöm, 
s rámutatok a közösségi és a költői nyelv néhány képző- 

használatbeli különbségére is. A morfоszemantikai vizsgálat 

megállapításainak és a képzőhasználat statisztikai jellemzői
nek egybevetése már általános tartalmi-formai következ
tetések levonását is lehetővé teszi.

A gyakorisági vizsgálat eredményeit a nyelvészeti
stilisztikai megállapitásokon tűi irodalmi, esztétikai szem
pontból is megkíséreltem interpretálni. Igyekeztem fel
deríteni a gyakorisági módosulások tartalmi, téma szintű 

okait. A műalkotás tartalma és a grammatikai réteg egy 

szegmentuma /az igeképzők szintje/ közti összefüggés fel
tárására a hosszú verseket választottam ki. A nyelvi anyag 

vallomását szembesítettem a hosszú versek irodalmi interpretá
ciójával, és ennek alapján megkíséreltem a képzők szerep- . 
játszását makro- és mikrokonte:rtuális szempontból is fel
mérni és kiegészíteni.

A dolgozat befejező részében az ige- és névszóképzők 

mikrostilisztikai szerpével foglalkozom.

•*>-: •• Ezúton is szeretnék köszönetét mondani dr. Velcsovné 

dr. Tóth Katalin tanszékvezető egyetemi docensnek a dol
gozatom elkészítéséhez nyújtott értékes és szíves tanácsai
ért.
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1. A szépirodalmi mu stílusa mint a nyelv
és a téma egysége

A stilisztikának mint a stílussal foglalkozó tudomány
ágnak a helyét, hovatartozását mindmáig vitatják. Vannak 

akik az irodalomtudományba sorolják, mások kizárólag 

nyelvtudományi diszciplinának tartják; pedig a stilisztika 

szintetikus tudományág, amelynek kutatási területe érint
kezik, és kapcsolatban áll mind a nyelvtudománnyal mind az 

irodalomtudománnyal. A különböző felfogások abból származ
nak, hogy mindenki mást ért a stílus fogalmán. A mikro- 

stilisztikának az a felfogása, hogy a stílus az a mód, 
ahogyan közölnivalónkat kifejezzük, formába öntjük, két 

aspektusból is támadható. Először azért, mert ez az értel
mezés megkérdőjelezi a stilisztika"létjogosultságát, 

hiszen eszerint a poétika és a stilisztika vizsgálati mód
szerei és területe csaknem azonosak; másodszor pedig azért, 

mert ez a leszűkített felfogás konkrét irodalmi mű elemzé
sekor aligha vezet megfelelő eredményhez. A konkrét szöveget 
ugyanis nemcsak kifejezzük, formába öntjük, hanem el is 

rendezzük, fel is építjük. Ebből adódóan a kompozíció is a 

stílus tartozéka, velejárója.' De a nyelvi tényeket, kifejező- 

eszközöket sem lehet megfelelően minősíteni a tematikai szint 

nélkül. A nyelvi jelek és elemek éppen a teljes szöveg 

témájából merítik sajátos hírértéküket, sőt a nyelvi elemek
ilyen vagy olyan felhasználásának az életmű egészét tekintve is 

információtartalma
van

. így a nyelvészeti indíttatású - a
fonémák, morfémák, szavak, szintagmák, mondatok, egyszóval 
a nyelv törvényszéruségéibSL kiinduló - szöveg-
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vizsgálat célja is végső soron a szépirodalmi alkotás leg
inkább sajátos, esztétikai információtartalmának feltárása.'

A szépirodalmi alkotás primér értelemben nyelvi elemek
ből épül fel, de a nyelv csak építőanyaga a műnek. A mu 

sajátos /esztétikai/ hírértékét maga a stílus hordozza; a 

mii stílusa által válik a valóság egyedi modelljévé. A szép- 

irodalmi mu stilusának a nyelv -mint a társadalom legfonto
sabb kommunikációs eszköze— sajátos rendszerével válik 

alkotóelemévé, stiláris összetevőjévé. Emiatt a stílus
fogalma a szöveghez kötődik, vagyis a szemiózissal rendel
kező szöveg létrejöttének feltétele a stílus megteremtése, 
kialakítása. A szöveg hírértéke is a mű stílusában rejlik. 

Zsilka Tibor a következőket mondja a stílusról: "A mű 

egésze ad értelmet a részeknek, tehát a nyelvi
elemeknek is; ugyanakkor a részek hordozzák a mondanivaló 

egészét
komponensei így minden szinten fellelhetők; persze az 

alkotás milyenségétől függően funkcionálnak az egyes szintek.'

• • #

az általános jelentést. A stílus szemantikai

Az egész és a rész dialektikus összefüggése eredményezi, 
bogy a stílus fogalma összekapcsolja, egységbe ötvözi a 

tematikai és a nyelvi szintet. Az említett szintek egységét
a szemiotikái szint."egy magasabb szint biztositja 

/ZSILKA,2. 681/.
Az irodalmi szöveggel kapcsolatban tehát a grammatikai, 

a tematikai és a szemiotikái szinteket szükséges figyelembe 

venni. A szemiotikái szint a valóságnak az az általános, 

szubjektivitástól mentes része, amelyre a téma vonatkozik.
A téma pedig mindig a szemiotikái szintből /rendszerből/ 

alakul ki, abból generálódik: a tematikai szint a szemioti
kái rendszer konkrét kitöltődése, realizálódása, a szemio
tikái anyag kiválasztása, szubjektív elrendezése. A szemio
tikái szintnek így rendelődik alá a tematikai és grammatikai 
szinteket magába foglaló stilisztikai szint./L. 107-108. o./
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A szintek közötti viszony a következőképpen ábrázol
ható:

Az ábrán: Ny = nyelvi szint; T = tematikai szint; Sz = szemio
tikái szint. A stilisztikai szintet az Ny + T együtt alkot
ja.

A stílus ebben a felfogásban a nyelv és a téma egysége; 
az objektív valóság szubjektív ábrázolásából ered, annak 

következménye. A nyelv valóságvonatkozása és -utalása a mű
ben többszörös közvetítésekkel valósul meg, és rendeződik 

el a téma szintjén. A stílus hírértéke ebben az elrendezés
ben keresendő, ugyanakkor a stílus valóságvonatkoztatása 

és -utalása csak a szemiotikái szint alapján érthető meg.
A szépirodalmi mű segít felfedni a valóság rejtett össze
függéseit, s ezt a hírtartalmat éppen a stílus sugározza. 
/Tó. ZSILKAI,2. 68IV/L. 150. o./

A szemiotikái síkon a mondanivaló által irányított 

és a téma szintjén rendezett valóságelemek és -viszonyok 

funkcionálnak:. A mondanivaló és a téma egysége a művészi 
tartalom. Az így felfogott rendszerben a nyelvi képződ
mények /jelek/ lineáris kapcsolatai a grammatikai megfor
málás és a kontextus révén; a beszélő /lírai hős vagy 

hősök/ és a jelfolyamatok összefüggései a kompozíciós
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struktúra és a szituációs együttes révén fejeződnek ki, A 

tartalommal a nyelvi képződmények jelentése egyrészt köz
vetlenül, másrészt kettős közvetítéssel áll kapcsolatban 

úgy, hogy a tematikai-stilisztikai szinten releváns 

viszonyok nyelvi-stilisztikai szinten is adekvát módon 

fejeződnek ki, /L. 107-108, o, és 149-150 o./
A nyelv és a téma ismertetett egységéből az alábbi 

tételek következnek:
a/ A műalkotásnak nemcsak egészében, hanem részeiben, 

elemeiben is művészi, esztétikai szükségszerűség 

érvényesül,
Ъ/ A műalkotás összetevőinek, hatóeszközeinek eszté.- 

tikai és stilisztikai értékét az alkotás egésze 

felől lehet meghatározni, de minden mualkotásszel- 

vénynek, szegmentumnak van önértéke, amelyet a mű 

egészétől bizonyos viszonylagos függetlenségben 

is jogosult tanulmányozni. Az eszközök rendszeré
ben nincs, és nem is lehet a priori hierarchia. 

Tanulmányoznunk kell a mű legkisebb szelvényét is. 

с/ A nyelvi anyag a művészi forma hierarchiájának 

legalsó szintje, de közvetlenül is részt vesz a 

művészi üzenetben, az alkotás jelentésszerkezetének 

alakításában,
d/ A tartalom és a forma egységéből következően már a 

nyelvi anyagban is megnyilvánul a művészi forma, 

tehát a művészi tartalom is. A tartalom mint egység
be szervező erő .a mű minden elemére kisugározza 

hatását, a mű minden elemében benne van. 
e/ A különböző nyelvi szinteket formális és funkcio

nális szempontból egyaránt vizsgálni kell. 

f/ Az autonómia és a kölcsönös függések szoros korrelá
ciója a stilisztikai jellegű vizsgálatra is érvé
nyes /vö. JAKOBSON, 5/.
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Ezek a tételek képezik dolgozatom elméleti alapjait* 

A tételek a szóképzéssel kapcsolatban is érvényesek, csak 

sokkal áttételesebben, mint a műalkotás más szelvényeinél*

A következő részben a szakirodalomban a képzők művön 

belüli szerepjátszásáról kialakult nézeteket ismertetem.
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2. A képzők stilisztikai értékéről
kialakult nézetek

Nemes Zoltán A magyar nyelv képző-, jel- és rag
statisztikája című cikkében a legváltozatosabb szempontok 

szerint összeválogatott szövegrészek vizsgálata alapján 

megállapítja, hogy a magyar nyelvben 100000 szótagnyi 
szövegben 20000 képző, 5000 jel és 15000 rag fordul 
elő /vö. NEMES, 30-31/.

Közismert, hogy nyelvünk szavainak szótagszáma 

átlagosan körülbelül 2,4. Ha 100000 szótagból minden
ötödik képző, vagy minden ötödikben van képző /ami csak
nem egyet jelent, mert a 20000 képző - az egyelemű kép
zők miatt 19001 szótagot tesz ki/, az azt jelenti, 

hogy nyelvünk minden második szavában van szótagalkotó 

képző,, A képzőknek e rendkívül nagy száma arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a magyar nyelv rendszerében rendkívül nagy 

jelentőségük van a képzőknek, ugyanakkor a szóképzésnek 

kevés stiláris lehetőségét ismerjük, ritka stíluseszköznek 

tekintjük. Feltehetően azért, mert még nem ismerjük eléggé 

a képzők szerepjátszásáti stilisztikai értékük vizsgálata .és meg
állapítása jobbára még megvalósításra váró feladat. /Vä íÁEIÁfy 230./

A képzők stílusértékéről Bárczi Géza a következőket 
Írja: "A képzők a magyar nyelv legnagyobb értékei közé 

tartoznak. Jelentős részben nekik köszönhető, hogy nyelvünk 

minden grammatikai kategóriát és értelmi és érzelmi árnyala
tot változatos módon ki tud fejezni." /BÁRCZI, 2. 8/.

A magyar stilisztika vázlata című egyetemi tankönyv 

a szóképzéssel Az alaktani kategóriák és elemek stiliszti
kai értékei című fejezetben foglalkozik. A képzők jelentés-

;;
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beli gazdagságát, szemléletességét, értelmi, és hangulati 
hatását idézetekkel mutatja bee Az idézetekben kiemelt 

/dőlt betűkkel szedett/ származékok stílushatása nyilván
való, de a tankönyv megállapításainak többsége elég álta
lános. /Vö. FÁBIÁN, 225-231./

Az egyes képzésmódok stilisztikai értékéről fontos 

megállapításokat tesz J. Soltész Katalin Babits Mihály 

költői nyelve című munkájában, de főként Babits egyéni 
képzéseivel foglalkozik /vö. J. SOLTÉSZ, 152-159/. Ugyan
csak egyéni képzési formákra hoz fel példákat Gárdonyi 
nyelvéből Bakos József A sűrítő és szintetikus jellegű ■ 
nyelvi formák stiláris értéke Gárdonyi nyelvében című 

előadásában /vö. BAKOS, 55-56/.
A képzőhasználat stilisztikai minősítése és a szó

képzés rendszerének leírása szempontjából igen fontos a 

képzők különféle stílusokban való elterjedtségének vizs
gálata. Ilyen feladatra vállalkozott Szabó Zoltán A 

kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere című dolgozatá
ban /SZABÓ, 3.'/, legutóbb pedig Kiss Jenő A rábaközi 
Mihályi igeképzői című tanulmányában /KISS J. 1./. Mindkét 
monográfia fontos stilisztikai megállapításokat is tartal
maz. A képzők stilisztikai minősítésekor azonban mindkét 

szerző egy-egy nyelvi elem általában vett stílusértékéből 
indul ki. Nevezetesen Szathmári Istvánnak abból a megálla
pításából, hogy a nyelvi elemek stílusértékén értjük ,
"Azt a kifejezőerőben, expresszivitásban megmutatkozó 

jellegzetességet, »^mást-«s^ , amely a kérdéses nyelvi elemet 
közömbös szinonímapárjától s a többitől megkülönbözteti." 

/SZATHMÁRI, 36/. Ennek alapján mindketten nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a szinonimika alapján a gyakori tó képzők 

között pl. a top-og : top-orog. vih-og : vih-orász -féle szár
mazékok vagy a száll-ong. száll-dos. száll-dogál, száll
ingózik -féle rokonértelmű derivátumok közti különbségeknek; 

ugyanakkor úgy vélik, hogy képzésből fakadó stiláris értéke 

képzőinknek egyáltalán nincs, vagy csak igen csekély lehet,
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ha a származékalkotás elsősorban fogalomjelölést szolgál, pl. 

rádió-zik. tévé-z. vagy valamilyen nyelvtani /!/ kategóriát 

jelöl, pl. vill-og, vill-an. tanít-tat stb. /Vö. KISS J. 1. 10./ 

Kétségtelen, hogy a nyelvtani elemek /!/ érzelmi, han
gulati tényezői bizonyos értelemben kisebb hangsúlyt kapnak 

az értelmiekkel szemben, s hogy az értelmi és az érzelmi
hangulati tényező egymáshoz való viszonya hatással van a 

kérdéses nyelvtani elem stílusértékére, de a stílus mint a 

nyelv és a téma egysége /1.10. o./ éppen a nyelvi, nyelvtani 
elemek értelmi tényezői által válik hírértékűvé.

Említett dolgozataikban Szabó Zoltán és Kiss Jenő is 

eljutnak odáig, hogy a képzők stilisztikai funkcióját, han
gulati színező szerepét a képzők jelentésmódosító - jelentés
árnyaló funkciójától elválaszthatatlannak ítélik meg. A kép
zők stílusértéke "Mindenekelőtt a képző 

jelentésétől" függ - állapítja meg Kiss Jenő.'
/L. KISS J. 10; az én ritkításom./

Szabó Zoltán A szóképzés stilisztikai minősítéséhez cí
mű dolgozatában néhány rendszerszerű megállapítást is közöl 
a képzők stilisztikai értékére vonatkozóan. Megállapítja, hogy 

"önmagukban főleg a szokatlan, újszerűén ható, feltűnő kép
zések lehetnek expresszivek" /SZABÓ, 1. 285/, de ennek az 

elvnek a megfogalmazásával nem akarja azt állítani, hogy 

"a közismert, megszokott képzésű származékoknak nem lehet 

stiláris értékük. Ezeknek is van stílushatásuk, csakhogy ez 

a stílushatás különféle természetű, s közvetlenül nem mindig 

képzőhasználatbeli összefüggésekből ered. Pakadhat például 
a párhuzamos származékok közötti viszonyból /pl. jajong - 

j ajgat/ vagy abból a körülményből, hogy egy szöveg
részleten belül bizonyos képzés
módú /pl. gyakorító képzős/ származékok 

halmozásával a szerző valamit 

jelezni akar. Végső fokon tehát képzőhasználat a. 
lényege az ilyen és hasonló stiláris forrásoknak is, de ezek 

egyrészt összettebbek, hiszen más tényezők közre- 

játszása is szükséges a stílushatás megvalósításához, másqíéfzt 

pedig rejtettebbek, csak gondosab Щ\ 
körültekintőbb elemzéssel 1 e' h é 

őket feltárni."/!, h. 285; az én ritkításaim/;
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Szabó Zoltánnak ezek a megállapításai a képzők funkció
jának és szerepének dialektikus, a hagyományosnál tágabb 

értelmezésére hívják fel a figyelmet. Dolgozatának további 
részében azonban visszatér a képzők stílusértékének szokásos 

vizsgálatához, és a képzők szerepjátszását így csoportosítja:
1, tömörítés, sűrítés;
2. finom értelmi és hangulati árnyalatok megkülon- 

. böztetése;
3* a stílus színezése.
Természetesen mindhárom tényező jelentős stílusforrás 

lehet az irodalmi szövegben, de Szabó Zoltán csoportosítása 

és példái arról vallanak, hogy az idézett rendszerszerű 

megállapításokat maga a szerző sem veszi figyelembe a képzők 

szerepjátszásának megítélésében.

Az idézett szakirodalmakban a szóképzés és a képzők 

funkciójáról fellelhető megállapítások igen jelentősek 

mind a nyelvtudomány, mind az irodalomtudomány számára.
Közös jellemzőjük azonban, hogy a képzők funkcióját szűkén 

értelmezik, stilisztikai értéküket egy-egy nyelvi elem 

általában vett stílusértékéből kiindulva minősítik /1.14. o./, 

továbbá, hogy a képzők szerepjátszását a kontextusból ki
ragadva és a szituációs együttestől függetlenül vizsgálják, 

s így elválasztják az író stílusát gondolataitól, a formát 

a 'tartalomtólо Pedig a tartalom mint egységbe szervező erő 

a mű minden elemére kisugározza hatását, a mű minden elemében 

benne van: a képzőhasználatban éppúgy, mint a mű bármely 

más rétegében. Ezért a képzőket a dialektikus vizsgálat, 

a nyelv és a téma egységeként felfogott stilisztika nem 

zárhatja ki sem a kontextus, sem a szituáció kapcsolatából.
A képzőhasználatnak a kontextus és a szituáció tényezőivel 
/ezáltal a művészi tartalommal/ szemben tanúsított eltérő 

viselkedésével eddig alig vagy egyáltalán nem foglalkoztak. 

Ilyen értelemben képzőink stilisztikai értékének vizsgálata 

még valóban megvalósításra váró feladat. /L.' 13. o./
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A nyelvészeti-stilisztikai vizsgálat nemcsak azt 

hivatott feltárni, hogy a rendelkezésre álló nyelvi anyag
ból a költő melyeket választotta ki, hanem azt is, hogy a 

felhasznált nyelvi eszközök milyen szerepet töltenek be az 

alkotás Egészében, hogyan függenek össze az egész alkotás üzenet- 

tartalmával /1.11. o. c./. A teljes üzenetet természetesen sok és 

sokféle szint zárja magába. A képzők a műalkotás rejtettebb 

hatótényezői közé tartoznak, ezért csak bizonyos rész- 

információkat, üzenetelemeket adhatnak, és általában adnak 

is a magasabb szinten kifejezettekhez, illetve ábrázoltak
hoz. De nemcsak a szokatlan, feltűnő képzések, hanem a 

közismert, megszokott képzésű derivátumok is, különösen 

akkor, ha egy adott rendszeren belül valamilyen képzésmód 

túlsúlyba kerül. A képzőhasználatban az átlagostól való 

minden eltérésnek lehet és van is hírértéke, üzenettártalma, 

jelentése, ennélfogva stílusértéke is.
Egy irodalmi szöveg jellegét nagymértékben befolyásol

hatja, hogy milyen igefajták vagy milyen akcióminőségu igék 

szerepelnék benne nagyobb számban. Lényeges különbség van két 

olyan szöveg között, amelyek közül az egyikben mondjuk 

cselekvő igék, a másikban pedig visszaható igék vannak az 

átlagosnál nagyobb számban. Megint más jellegű az olyan 

szöveg, amelyben pl. mozzanatos igék dominálnak, mint az, 
amelyikben dominánsan tartós cselekvést kifejező igék vannak.
Ez akkor is igaz, ha egyéb nyelvi elemek is szerepet játszanak 

a lírai szöveg ilyen vagy olyan jellegének kialakításában; 

vagy különböző képzőfajták és maguk a képzetlen alapigék is 

visznek hasonló vagy azonos jelentésmozzanatot a szövegbe.
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Legújabb /a szóképzéshez csak közvetetten kapcsolódó/ 

kutatásai során hasonló következtetésekre jutott Szabó Zoltán 

is a Szövegnyelvészet és stilisztika című dolgozatában 

/amely 1982-ben jelent meg/. Ebben a dolgozatában a szerző 

- korábbi eredményeit /1. 15. o./ több ponton továbbfejleszt
ve - az irodalmi művet már "rétegelt és globális” struktúra
ként, a stílust pedig ”a szerves egészként felfogott irodal
mi mű /szövegegész/ belső összefüggésrendjének a szerves 

részeként" /SZABÓ, 7. 63/ értelmezi, s ennek megfelelően 

elemzi József Attila Favágó című versét. Az elemzésben nagy 

jelentőséget tulajdonít az igéknek: elsődleges fogalmi 
jelentésükön túl nyelvtani jelentésüknek is. /А költemény 

igéinek csaknem 60 %-a képzett ige./ Megállapítja, hogy 

"Ez a látszatra jelentéktelen nyelvtani jelentés a tarta
lom közlésével szintén összefüggésbe hozható 

mondhatnánk, hogy másodlagosan egy külön, rejtett 

információként ugyanazt a tartalmat közlik, mint amit 

elsődlegesen az igék és a többi szó fogalmi jelentése."
/i. h. 68-69/. Dolgozatomban - mint a bevezető részben 

/1. 4. o./ említettem - elsősorban erre és a hasonló 

jellegű összefüggésekre kívánok rámutatni, tehát arra: 

hogyan iügg össze a műalkotás tartalmával a grammatikai 
réteg egy szegmentuma, a képzőké.

Ezeknek az összefüggéseknek a megvilágításához a 

képzőfunkció tágabb és dialektikus meghatározásából kell 
kiindulni.' A funkció-fogalom tág körű és dialektikus 

értelmezése aztán lehetővé teszi a képzők szerepének 

tisztázását a műalkotás egészében, s ezáltal lehetővé válik 

a képzők átfogóbb stilisztikai minősítése, illetőleg a 

képzők stilisztikai értékéről kialakult nézetek kiegészíté
se, pontosítása.

Úgy is• • •



- 19 -

3. A képzőfunkció értelmezése

А MMRyR. a képzők morfológiai természetéről a 

következőket írja: "A képző az alapszóhoz kapcsolódva meg
változtatja az alapszó jelentését, és ezáltal áj szót hoz 

létre.” /i.h. 1.335/» A képző funkciójáról pedig ezeket:
"A képző attól függően, hogy milyen irányban változtatja 

meg az alapszó jelentését, mindig ilyen vagy olyan szófaju 

áj szókat alkot; ezt az ilyen vagy olyan szófajá szót létre
hozó képességet nevezzük - szorosabb értelemben véve - a 

képző szerepének /funkciójának/." /i. h. I. 335/. A képzők 

szerepéről hasonlóképpen vélekedik A mai magyar nyelv című 

egyetemi tankönyv is /i. h.‘ 116/; funkciójuk szerint a kép
zőket négy csoportba osztja: 1. deverbális verbumképzők;
2. denominális verbumképzők; 3» deverbális nómenképzők és 

4. denominális nómenképzők.
A képzőfunkció azonban, mint a funkció általában, sokkal 

bonyolultabb annál, mint hogy a képző "ilyen vagy olyan szó
faju uj szót hoz létre".

Berrár Jolán A képző funkciójáról vallott felfogások 

fejlődése a magyar szakirodalomban című cikkében megállapít
ja, hogy a képzőnek ugyan szoros kapcsolata van a szófaj 
kategóriájával, teljesen mégsem köthető össze vele. A képző 

nyelvi szerepét vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy 

a képző sajátos jelentését is ismerni kell, "ez a sajátos 

j elentés van a legszorosabb kapcsolatban a képző 

nyelvi szerepével." /BERRÁR, 3» 72; az én ritkításom/. A 

képző szemantikai szerepének hátterében pedig egy szintak
tikai, szintagmarövidítő szerepet lát. Megállapítja, hogy
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a képző "egy kihagyott szintagmataggal egyértékű, ennek 

jelentését hordozza 

szempontok és módszerek a szóképzés vizsgálatában című 

dolgozatában továbbfejleszti korábbi eredményeit. Hang
súlyozza, hogy 'fe, szintagmatagok közötti szintaktikai-sze
mantikai viszonnyal objektívebben jellemezhetjük a képzés
módot, mint a képző jelentésének körülírásával." /BERRÁR, 
1. 102/.'

" /i. h. 75/. Berrár Jolán az üj• • •

Ruzsiczky Éva a Problémák a képzők szinkron vizsgála
tával kapcsolatban cimű cikkében szintén arra a következ
tetésre jut, hogy a képzővel létrehozott "új produktum 

nemcsak ilyen vagy olyan azófajú szó, hanem egyúttal 
képzőtől elsősorban függő - ilyen 

jele n.t éstartalom 

I. 201; az én ritkításom/.

- a
olyanvagy 

hordozója." /RUZSICZKY,

Hasonló eredményre jut Károly Sándor A szóképzés 

grammatikai jellegéről című cikkében: "A képzett szó le
vezethető egy szintagmából." /KÁROLY, 2. 276/. A lexikológiai 
egységek fejezete a generativ grammatikában című dolgozatá
ban pedig a képzett szó szintagmából való levezethetőségére

ágyat csinál, bátorít 

széppé tesz stb. /KÁROLY, 3. 103/*'
ilyen példákat hoz: ágyaz ^ 

bátorrá tesz, szépít
A származékszó szintagmával való egyértékűségéről ír 

Szabó Zoltán is A lexikológiai és grammatikai szóképzésről 
című dolgozatában. Vizsgálatában "A transzformációk alapjául 
a szóképzés közismert grammatikai szinonimikája, szintag
mákkal való párhuzama szolgált 

üt, mosakodik = mossa magát 
2. 41/.

Például: ütöget = többször 

mereget = többször mer." /SZABÓ,
• « •

• • «

A képzők osztályozásakor ugyancsak szintagmatikus 

szerkezetekkel oldotta fel a képzett szavakat Nagy Ferenc 

A lexikális szóképzés című tanulmányában. Az egyes képzések
hez rendelhető szintaktikai és szemantikai viszonyokat, 

illetőleg a szintetikus struktúrájú képzett szó primér szer
kezeteit táblázatokba foglalta. A szerző ebben a dolgozatában



21

azokat a szemantikai jegyeket vizsgálja, amelyek a képzés
ben szerepet játszanak* A szemantikai jegyek alapján össze
sen 28 elemi jelentésosztályt állapított meg /vö. NAGY, 1./*

A képzett szavak tehát a velük egyértékű szintagmákból 
transzformációval levezethetők. A transzformációs analízis 

során a képzett szót párhuzamba állítjuk a képzett szónál 
analitikusabb szerkezettel, a szintagmával, a szintagmát 

pedig felhasználjuk a képző jelentésének megadására.
A képzett szavak levezetésére használhatunk szintak

tikai /egyszerű vagy generalizált/ és lexikális /elliptikus/ 

transzformációt. A szintaktikai transzformáció során az 

alapszót tartalmazó kiinduló szintagma, mondat vagy mondatok 

képzéssel párhuzamos átalakításakor áj fogalomszó nem jelen
het meg vagy nem tűnhet el, tehát a képzett szó levezetéséhez 

elegendő egy névmás vagy a létige ellipszise, vagy esetleg 

még ezekre sincs szükség. Ezzel szemben a szóképzés sajátos 

transzformációjának tekintett lexikai transzformáció során 

a mondatátalakításkor egy fogalomszó kiesik. A lexikai 
/elliptikus/ transzformáció a képző tágabb értelemben vett 

funkcióját azzal a funkcióval jellemzi, amelyet a fogalomszó 

a kiinduló mondatban vagy szintagmában a megfelelő alapszóhoz 

képest betölt. A szintagmával való egyértékűség azonban a 

szintaktikai transzformációval levezetett származékszavaknál 
is fennáll. Berrár Jolán szerint nem kétségeB, hogy ugyanazok 

a származékok szintaktikai /egyszerű/ és lexikai /elliptikus/ 

transzformációval is levezethetők. "A szintaktikai /egyszerű/ 

és lexikai /elliptikus/ transzformációk nem okvetlenül áll
nak szemben egymással, nem okvetlenül zárják ki egymást." - 

állapítja meg /BERRÁR, 1. 112/. A képzett szavak kettős ér
telmezhetőségét a deadjektivális -IT képzős igék kétféle 

levezetési lehetőségével mutatja be. Eszerint "A fiút ide
gesíti a lárma." mondatot egyszerű /szintaktikai/ transzfor
mációval "A fiú ideges a lármától.", elliptikus /lexikai/ 

transzformációval pedig "A fiút idegessé teszi a lárma." mon
datból vezeti le /i. h. 112/. A deadjektivális -IT képzős 

származékokat tehát a ’valamivé /idegessé/ tesz* szintagmával 
adhatjuk vissza.
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A szintaktikai transzformációval levezetett származék
igék szintagmával való egyértékűsége azt jelenti, hogy az
ilyen származékokat létrehozó képzőknek is " van olyan 

igen általános jelentés- 

t art almuk, mint a csak elliptikus transzformációval 
levezethetőké" /BERRÁR, 1. 113; az én ritkításom/. A morfo- 

szemantikai vizsgálat számára ennek az "igen általános lexikai"

lexikai

jelentéstartalomnak a meghatározása az elsődleges, ezért dol
gozatomban a képzők tágabb értelmű funkcióját Egységesen 

elliptikus transzformációval határoztam meg a származékokkal 
szinonim viszonyban lévő szerkezetekből, a szintagmákból. A 

képző "igen általános lexikai" jelentéstartalma, másként 
morfoszemaíitikailag releváns 

jegye megegyezik a kihagyott szintagmatag jelentésével 
/akár deszignátor, akár formátor a szóban forgó szerkezet- 

tag/*1 Ezzel az átalakítással a képzők már nemcsak ilyen vagy 

olyan funkciójú kötött morfémákként, hanem lexikalizált for
mában mint grammatikai jellegű szótári elemek szerepelnek a 

vizsgálatban.

Nyelvtanaink a cselekvőnek és a cselekvésnek egymáshoz 

való viszonya alapján cselekvő /verbum activum/, műveltető 

/verbum factitivum-causativum/, szenvedő /verbum passivum/, 

visszaható /verbum reflexivum/ és ható. /verbum potentiale/ 

igéket különböztetnek meg, s ennek a szempontnak megfelelően 

osztályozzák igeképzőinket is. Eszerint megkülönböztetünk 

deverbális cselekvő /akció/, műveltető, szenvedő és vissza
ható /igenem/ képzőket, illetve a ható igék képzőjét, valamint 

denominális cselekvő /akció/, műveltető és visszaható /ige
nem/ jellegű igeképzőket.

A cselekvő igék lehetnek képzőtlenek és /deverbális 

vagy denominális/ származékigék, s azt fejezik ki, hogy a 

cselekvést maga az igealany végzi, vagy azt, hogy magával az 

igealannyal történik valami, illetőleg azt, hogy maga az 

igealany van az igével megnevezett állapotban. A cselekvő 

igéknek, illetőleg képzőiknek tehát ezek a m о r f о -
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relevánsszemantikailag 

/pl* ír, megy, foltoz, sóz, virágzik, ebédel, énekel, kaszál.
jegyei

hegedül, csodál stb./.
A műveltető és műveltető jellegű igék mind származék- 

igék, és azt jelölik, hogy az alapigében megnevezett cselek
vést nem maga az igealany végzi, hanem mással végezteti vagy 

okozza, előidézi, eszközli. A műveltető igéknek, illetőleg 

képzőiknek ez a morfoszemantikailag 

releváns jegyük /pl. írat, hívat, rakat, veret. éget. 
penget, ingat, kongat, csináltat, nevettet, pattógtat. 
durrogtat.gyönyörködtet, keltet, apaszt, bágyaszt. fagyaszt. 
repeszt. ugraszt. állít, lázit, forral, érlel, bátorít. 
szépít, nagyit, haragít. díszít, dühít stb./.

A visszaható és visszaható jellegű igék /kevés kivétel
től eltekintve/ ugyancsak származékigék, s azt fejezik ki, 

hogy a cselekvés az igealanytól indul ki, de amit cselekszik 

az vissza is hat rá, önmagára irányul. A visszaható igéknek, 
illetőleg képzőiknek tehát ez a morfoszemanti
kailag re leváns jegyük /pl. vetődik, 
húzódik, mosakodik, viselkedik, védekezik, törülközik, 
rejtőzik, takarózik, nyomul, merül, borul, kerekedik, izmosodik. 
gazdagodik, kékül, komorul, drágul. lágyul stb./. /А ható és 

,a szenvedő igékkel, illetőleg képzőivel viszonylag kis 

gyakoriságuk miatt nem foglalkozom részletesebben./
Igeképzőink az igék akcióminősége /aspektusa/ alapján 

két osztályba sorolhatók. Az egyik osztályba azok a képzők 

tartoznak, amelyek tartós-huzamos történésű igéket /verbum 

durativum, continuativum/ alkotnak, a másik osztályba pe'&ig 

azok, amelyek mozzanatos történésű igéket /verbum momentáneum/ 
hoznak létre. A tartós-huzamos történésű igék folyamatos 

/imperfektiv/ vagy gyakoritó /frekventatív, iteratív/ jellegűek 

lehetnek. A folyamatos igék vagy képzetlenek vagy képzettek, 

a gyakorító igék viszont általában képzettek /pl. hasogat, 
fenyeget, ütöget. felelget. lappang, hajlong, feszeng. 
hazudozik. lázadozik, csobog, berreg, zizeg, dörög, pattog.
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csattog, kopog, forog, nyargalász. karmolász. csapkod. 
röpköd, mászkál, rongál, csahol, kortyol, kelepel. lődöz. 
lengedez, csapdos. röpdös. kapdos. lépdel, szabdal, fuldokol. 
szálldogál, toporog, ugrál, dobál. futkároz. rágicsál stb./.
A mozzanatos történésű igék pillanatnyi /perfektiv/ vagy 

kezdő /inchoativ/ jellegűek lehetnek, s rendszerint derivátumok 

/pl* a kezdő igék köréből: éled, támad, lázad, fullad, széled. 
futamodik. csavarodik, fordul, kondul. bődül, pendül. perdül. 
rézdűl, bondul. csendít, fordít, indít, kondit, sikolt stb.; 
a pillanatnyi igék köréből: durran, harsan. villan, horkan. 
csobban, dorren, lebben. koppan. zuhan, csavarint, sodorint. 
rikkant, horkant, kurjant, pödörít. sodorít. tódít stb./.
Ilyen vagy olyan aspektusa minden igének van, de az igenem, 
a cselekvő és igenem jellegű képzők, illetőleg a velük alakult 

származékok aspektusa morfoszemantikailag releváns jegyükhöz • 
/’’igen általános lexikai" jelentéstartalmukhoz/ képest csak 

másodlagos, ezért az igék akcióminőségét elsősorban a képzőtlen 

cselekvő igék és a cselekvő deverbális származékok esetén 

vettem figyelembe. Az igék, illetőleg a képzők mellékjelenté
sét és jelentésárnyalatait /valamint az igekötők jelentés
módosító szerepét/ csak másodlagosan vettem számításba.

A szemantikai szempontú képzővizsgálat nem igényelte 

az igéknek a cselekvés irányulása szerinti elkülönítését, 

azaz a tranzitív és az intranzitív igék külön osztályba 

sorolását és vizsgálatát.

A képzett igék nagyobb részéhez találhatunk olyan
szintagmákat, amelyeknek valamelyik tagja a képző "igen 

általános lexikai" jelentéstartalmát, azaz morfoszemantikailag 

releváns jegyét lexikalizált formában fejezi ki. A gyakoritó 

képzős igék köréből ilyen szintagmatípusokat találhatunk: 

mereget- többször mer /egyszeres ellipszis/; lövöldöz'
többször rendszertelenül lő Aétszeres ellipszis/; mos
ogat 1. ismételten /valamit/ mos, 2. 0 edényeket el- 

/vö. EERRÁR, 1. 112-113/. Szabó Zoltán efféle példákatmos
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említ: emelget 
érint; csavargat

ismételten emel; érintget
csavar + többszörösség; ütöget;

többször

többször /kicsit/ üt* A mozzanatos képzők köréből pedig: 
sodorint egyet sodor; pödörít egyszer /egyet/
pödör stb. Az igenemek képzőinek köréből a műveltető képzős 

igék levezetésére ilyen szintagraatípusokat találhatunk: 

írat írni késztet /téteti, okozza, hogy írjon, írni 
parancsol, bíztat, írást ajánl, kíván; csináltat
csinál + tétet /késztet/; fogyaszt fogyni késztet,
tétet vagy fogyóvá tesz stb. A visszaható igék levezetésére: 
fésülködik fésüli magát; dörgölődzik 

/valakihez, valamihez/; védekezik»
SZABÓ, 2. 39-45; BEBRÍR, 1. 112./

A képzett igék kisebb részét szemantikai specializálódá
suk miatt nem lehet transzformációs eljárással levezetni.
Ezért a látogat, csavarog, ballag stb. -féle gyakorító képzős 

igéket, valamint a vágtat, csörtet, lüktet. baktat, fá.ilal 
stb. -féle műveltető képzős igéket és az áskálódik, verekedik, 
kötözködik, vonakodik, kereskedik, hálálkodik, adakozik, 
fogadkozik. siránkozik, ölelkezik stb.' -féle visszaható 

képzős igéket szemantikailag elemezhetetleneknek vettem, 
és a vizsgálatban tőszóknak tekintettem. /А szinkron módszer
rel fel nem ismerhető képzőket ugyancsak kizártam a vizsgálat
ból.'/

dörgöli magát 
•védi magát stb. /Vö.

A szármázékigék, különösen a visszaható és a műveltető 

képzős igék közt szép számmal előfordulnak átmeneti típusok, 

vagyis olyanok, amelyeknek jelentésszerkezetében a képző 

morfoszemantikailag releváns jegye /"igen általános lexikai" 

jelentéstartalma/ háttérbe szorult vagy elhomályosult, ezért 

a mosogat, álldogál stb. -féle gyakorító képzős igék és a . 
hűt, gyu.it. ha.11. ont.ront, kelt, teremt, veszt, ránt, enyészt. 
oszlat, szidat. veszett, biztat, csúsztat, hibáztat, származ- 

tat, csillapít, feszít, repít, szakít, szárít, hajlít, tolat 

/mozdony/, ültet /virágot/, futtat /előnyben részesít/ stb.
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-féle műveltető képzős igék, valamint a tépelődik, kínlódik, 
gyötrődik, feszül, furakodik, hánykódik, belopódzkodik stb. 

-féle visszaható képzős igék szegmentálhatóságát és besorol
hat óságát a mondatkörnyezetben szóegyedenként döntöttem el.

A képzett igéket az alapigéktől tehát a párhuzamos alaki 
és jelentéstani elemezhetőség követelményének érvényesítésé
vel különítettem el, miközben az igék jelentését nem elszige
telten, hanem a kontextus függvényében értelmeztem. A nyelv
ben többségben lévő poliszém igék, szavak /akár képzőtlenek, 

akár képzettek/ jelentéseinek pontos és világos értelmezése 

ugyanis szinte soha nem lehetséges a kontextus figyelembevéte
le nélkül /vö. KEHÉNY, 188/. Ezeknek a szempontoknak meg
felelően származékigéknek azokat az igéket vettem, amelyek 

- a szövegkörnyezetben - morfológiailag és szemantikailag 

párhuzamosan elemezhetők, szintaktikai szerkezettel fel
oldhatók, illetőleg ilyenből transzformálhatok. A párhuzamos 

alaki és jelentéstani elemezhetőség követelményének az űn. 
igésítő, más néven szófaj jelölő képzők, pl. a -G gyakorító, 

az -A1J pillanatnyi, az -AD kezdő képzők, illetőleg kötött 

tőmorfémákból alakult származékaik csak részben felelnek meg. 
Ennek ellenére ezeket a származékokat képzett igéknek vettem, 
mert a rendszerszerű szembenállások'/az antonim vagy szinonim 

származékok/ vitathatatlanná teszik a szóban forgó igék 

végződésének képző, előrészének pedig tő voltát, s a képzők 

szemantikai funkciója transzformációs analízissel ezekben a 

származékokban is kimutatható. "A levezetés jogosságához szó 

fér, do ez külön vizsgálandó kérdés." - írja erről Berrár 

Jolán /BERRÁR, I. 116/, később pedig a hadon-ász/ik/. 

nyissz-t nt, gubb-aszt stb. típusú származékokat is képzett 
igéknek minősíti /i. h. 121/. A kötött tőmorfémából alakult
szármao. okát Kiss Jenő is képzett igéknek tekinti /vö. 

KISS J 1. 5-6/, s hagy Ferenc is felvesz ilyen származékokat 
a lexikális szóképzésbe /vö. NAGY, 1. 329-357/.

Dolgozatomban a származékok alapszavát akár szótári szó, 
akár kötött morféma szolgál a képzett szó alapszavául 
"tő" szó rövidítésével -: T-vel jelölöm.

•»

— a
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Itt jegyzem meg, hogy csak az úgynevezett elsőfokú 

képzéseket vettem számításba, s nem vizsgáltam pl. a -G 

képző előfordulásait a rezegtet, loboghat stb. vagy az -AD 

képzőét a lázadozik, fulladozik stb. -féle továbbképzett 
származékokban.

Az eddigieket a következőképpen lehet összegezni: 
а/ a tág körű funkció-fogalom a szófajalkotó szerep 

mellett a képző "igen általános lexikai" jelenté
sét, azaz morfoszemantikailag releváns jegyét is 

magában foglalja;
Ъ/ a képzők morfоszemantikailag releváns jegyét 

transzformációs analizissel határozhatjuk meg; 
с/ a származékok elemzését a párhuzamos alaki és 

jelentéstani elemezhetőség követelményének 

érvényesítésével a konkrét mondatkömyezetben 

végeztem el.

A tág körű és dialektikus /a szófajalkotó szerep 

mellett a képző "igen általános lexikai" jelentését is 

magába foglaló/ funkció-fogalom a nyelv és a téma egysége
ként felfogott stilisztika számára lehetővé teszi a képzők 

rendszerszerű /funkcionális/ vizsgálatát, stilushatásuk 

átfogó felmérését.
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4* A képzett igékkel egyértéku
szintagmatípusok

A képzett igékkel egyértéku szintagmatípusok elő
állításakor az egyes képzők szöveggyakorisá
gából indultam ki, hiszen a dialektikus vizsgálat 

elsősorban a nagy szöveggyakoriságú képzőknél számíthat 
általános lexikai jelentéstartalmuk valamilyen szerepére. Az 

igeképzők szöveggyakoriságát az akadémiai nyelvtan osztályozá
sát követve táblázatba foglaltam /1.102 • o./.

A képzett igékkel egyértéku szintagmatípusokat 

Nagy Lászlótól vett idézetekkel mutatom be. A szintagma
típusok előállításakor minden igét egybevetettem A Magyar 

Nyelv Értelmező Szótárának megfelelő szócikkével, valamint 
A Magyar Nyelv Szóvégmutató Szótárának adataival, s a 

származékigék transzformációs analízisét csak ezután végeztem 

el. Ennek ellenére előfordultak olyan származékok, amelyeknek 

átalakításakor saját nyelvérzékemre kellett támaszkodnom, 
így az igék közt lehetnek olyanok, amelyeknek a besorolása 

valamelyik igefajtába vitatható. Magam, a képzők szöveggyakori
ságát véve alapul, + 2-3 %-oa hibalehetőséggel számolok. Ez 

a hibaszazalék azonban a képzők relatív gyakorisági mutatóit 

/1.56-62. о./ alig befolyásolja, ezért a funkcionális vizs
gálat szempontjából elhanyagolható.

A különböző szintagmákból levezethető képzőket a ki
hagyott szintagmatag jelentése szerint osztályoztam. A sze
mantikailag egymáshoz közel álló szintagmákat, vagyis azokat, 
amelyeknek a képző jelentésével egyértéku, kihagyott tagja 

azonos vagy hasonló jelentésű, egy csoportba soroltam, és 

ugyanazzal a római számmal jelöltem. így összesen kilenc 

szintagmatípust különböztettem meg. Igeképző-rendszerühk 

természetesen sokkal gazdagabb annál, hogy képzőink funkció
ját, jelentését mindössze kilenc szintagmatípussal maradék
talanul visszaadhatnánk. Az azonos szintagmatípusba sorolt 

képzők közé sem kívántam feltétlenül egyenlőségjelet tenni:
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a szintagmatípus a vele feloldott képzők tágabb értelmű 

funkcióját azzal az elemi, igen általános, lexikalizált 

jelentésmozzanattal jellemzi, amely az így feloldott kép
zők jelentésszerkezetében közös, ha nem is azonos minőség
ben.
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I. számú szintagmatípus

Az I* számú szintagmatípusba azok a szerkezetek tartoznak, 

amelyek a TÖBBSZÖR /ismételten/ + T szintagmatagckból áll
nak, s amelyekből a képzett igék a TÖBBSZÖR /ismételten/ 

szintagmatag ellipszisével transzformálhatok. Ide tartozik 

a gyakorító képzőkkel alakult származékok nagy többsége.
A tulajdonképpeni gyakorító ige a cselekvés többszöri 

.ismétlődését, gyakoriságát, elaprózottságát fejezi ki. Ha 

a gyakorító képző olyan igéhez járul, amelynek alapjelentése 

képző nélküli formában is a cselekvés tartós volta, akkor 

a származékszó funkciója rendszerint a cselekvés tartósságá
nak, folytonosságának kiemelése, pl. üldögél, beszélget, 
éldegél stbo Ezeken a jelentéstípusokon kívül egyéb árnyala
tok is kifejezésre juthatnak egy-egy származékban, de némi 
frekventatív jelleg a gyakorító képzős igék jelentős részé
ben akkor is érződiktt-ha durativ vagy egyéb árnyalat került 

előtérbe jelentésszerkezetükben.

A -G képzővel alakult igék csaknem kivétel nélkül 
hangutánzó és hangulatfestő származékok, és tartós-huzamos, 

de meg-megmegszakadó, elaprózott, ismétlődő mozzanatokból 
álló cselekvést fejeznek ki. Az -AN képzős mozzanatos 

dnrivátumokkal állnak szemben. A -G gyakorító képző 

'^transzformációs analízissel rendszerint a TÖBBSZÖR /ismétel
ten/ + T szintagmából egyszeres ellipszissel vezethető le.
A képző legáltalánosabb lexikai jelentése: többször, 
ismételten.



- 31 -

bombardon-kürtök bufognak
/Tuzciterák, 262/ 

feszüljön, dübögjön. mint a híd
/Hazafelé hajnalban, 113/ 

ropognak száraz porcogok
/Gyöngyszoknya, 199/

kezeim dörögjetek
/Csodák csodája, 267/

Harsog a létezés 

Brummog a darázs 

...villog a sok pici tor
/А vasárnap gyönyöre, 227/ 

rózsád már nem pöfögöd agyam mögé
/Halál az őrangyalra, 437/ 

suhog az égbe a sudár nyárfa
/Kék hegyek hidege, 321/ 

orvul hátba tűzve rezegsz 

/Kés, 440/
Én vacogok már minden ormon

/Én vacogok már, 443/ 
itt szöszögik apró igéik

/Szöcskék a harangon, 444/ 

és cincog a cirok-hegedű 

/Kés, 440/
rebég már az örök és sötét' vitorla 

/А versmondó, 328/ 
lobog a selyemkendő, 
lehelet kavarog, leng felettük 

/Tánc a téren, 122/ 

láger-hidegben lebegett / a negyedik 

/Deres majális, 263/

• • •

• • •
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A - GAT képzős származékok többsége ugyancsak a 

TÖBBSZÖR /ismételten/ + T szintagmából vezethető le egy
szeres ellipszissel. Nagy Ferenc a képzőt - az ismétlődés 

elemi jelentéskategóriába sorolva - beveszi a lexikális 

szóképzésbe. /Vö. HAGY, 1. 329-357./ /Néha névszóból is 

alkot igét./ 

többször,
A képző legáltalánosabb lexikai jelentése: 

ismételten.
gyöngyházszemekkel kacsingat feléd az ing 

bakancsát pöccintheti
/А vasárnap gyönyöre, 227/ 

kenegetik magukat kenettel 
mutogatják fűnek, fának

/Dunántúli béke, 111/ 
s vászonkötényét megigazgattä.

/Itt még az isten is nyomorult, 107/ 
ostoros zivatar fenyeget 

/Zuhatag, 109/ 
és mi mégis boldogságról 
dúdolgattunk éneket 

/Dal, 120/
Újra remeg a levegő, 

hol kezed integet

• • • • • •

• • • • • •

• • •
и.;.-

/Amikor nincs kegyelem, 318/ 
Tenger, pokoli tündöklésed 

hasogatta a hegyeket
/Dzsongolszka, 332/ 

s markába zárt fotóhoz méreget
/Valakit köröznek, 436/
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Az - ÁL képzős származékok rendszerint kétszeres 

ellipszissel vezethetők le a TÖBBSZÖR rendszertelenül + T 

szintagmából. Nagy Ferenc az ’ismétlődés* elemi jelentés- 

kategóriába sorolva veszi fel a lexikális szóképzésbe, és 

az ’ide-oda, erre-arra + V’ szintagmából vezeti le. /Tó, 
NAGY, 1. 329-357./ A képző legáltalánosabb lexikai jelenté
se: többször, rendszertelenül.

rajzik a villám, ugrál
/Gyöngyszoknya, 199/ 

dobálja magáról / szemérme igáit 

/Dzsongolszka, 332/

A - KOD képzős származékok egyszeres ellipszissel a 

TÖBBSZÖR + T szintagmából vezethetők le. Nagy Ferenc a 

lexikális szóképzésbe felveszi a képzőt, és a ’többször + T* 

szintagmából vezeti le. /Tó, NAGY, 1. 329-357./ A képző leg
általánosabb lexikai jelentése: többször.

Csak csikó-lovam szárnya 

csapkodja a berket
/Rege a tűzről és jácintról, 275/

Szelek, aludjatok, 

ha lépked
/Figyelmeztetés, 106/ 

tekintetem vígan kapkodom
/Hazafelé hajnalban, 113/
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II* számú szintagmatípus

A II* számú szintagmatípusba azok a szerkezetek tar
toznak, amelyek az EGYET /egyszer/ + T szintagmatagokból 
állnak, s amelyekből a képzett igék az EGYET /egyszer/ szin- • 
tagmatag ellipszisével transzformálhatok. Ide tartoznak a 

mozzanatos pillanatnyi képzőkkel alakult származékok* Ezek 

az igék a cselekvés tartalmának pillanatnyi voltát, egy
szeri bekövetkezését fejezik ki* Ebből az alapjelentésből 
természetszerűen következik, hogy a pillanatig tartó, 

szeri cselekvést jelölő mozzanatos ige egyszersmind a cse
lekvés befejezettségét is jelenti, vagyis perfektiv jellegű.

egy-

Az -AU mozzanatos képző a -G gyakorító képzővel áll 
szemben* Az -AU képzőt is rendszerint egytagú, hangutánzó 

és hangulatfestő töveken találjuk. Transzformációs analízis
sel rendszerint az EGYET /egyszer/ + T szintagmából vezet
hetjük le /tehát a képző előtti tő állítmányi szerepű, a kép
ző e tő tárgyi determinánsa/*' A képző legáltalánosabb lexikai 
jelentése: egyet, egyszer*

egyszerre húsz tő is reccsen 

/Tengéritörők, 131/
Vadak idege rezzen

/Tüzeitérák,‘ 262/
tüze sose lobban

/А vérbükkök és a hold, 262/ 
ágyamon lánchoz koccan az óbor 

/Gyümölcsoltó, 443/
...zöld ág roppan/..

/Gyöngyszoknya, 199/
Sudár fák, mint gyér fűszálak 

bukkannak elő • • •

/Repülő, 128/
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néha a vér kiserken
/Öregasszonyok, 123/

...'földre zuhant a nyárfa
/Gyöngyszoknya, 199/ 

pávaálmodra fegyverük dörrent
/Rege a tűzről és jácintról, 275/

• • •

• • •

halak robbantak.'.;'
/Tenger, pokoli tündöklésed, 333/ 

sörénye lobban 

/Rege a tűzről és jácintról, 275/
Az - Ali képzővel alakult igék nagy részében a formánson 

kívül a szóbelseji mássalhangzó geminálódása a hangszimbó- 

lika eszközével is érzékelteti a cselekvés egyszeri, mozza- 

natos jellegét.

/fekete sárkány/ • • •

Az -IT képzős származékok rendszerint ugyancsak az 

EGYET /egyszer/ + T szintagmából vezethetők le. A képző 

legáltalánosabb lexikai jelentése: egyet, egyszer.
...nyerítek a havazó égbe...

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 

tunj, tünemény - acélsziréna visítja rám. 
/Búcsúzik a lovacska, 335/

• • • • •

kongó vagonok 

ne ordítsatok a mamára^;.
/Rege a tűzről és jácintról, 275/

ragadozóm idesüvíts
/Ábránd, 315/

Vicsorít vágó
hídra a kanca

/Rokonaink arca, 325/
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III* számú szintagmatípus

A III* számú szintagmatípusba azok a szerkezetek 

tartoznak, amelyek a KEZD /egyet/ + T szintagmatagokból 
állnak, s amelyekből a képzett igék a KEZD /egyet/ szintagma
tag ellipszisével transzformálhatok. Ide tartoznak a 

mozzanatos pillanatnyi képzőkkel alakult, inchoativ szárma
zékigék.

Az -AD képzős származékok az -ÁSZT vagy az -ÍT 

képzős műveltető igékkel állnak szemben. Többnyire az -AD 

képző is improduktív töveken fordul elő. Származékait a 

KEZD + T szintagmából vezethetjük le. A képző legáltalánosabb 

lexikai jelentése: kezd /de visszaható jelentésámyalatuk 

is van a vele alakult származékoknak/.

Döggé fárad a sok-sok vontató csődör... 

/Gyöngyszoknya, 199/
Beszakadt a tél feje • • •

/Csodák csodája, 267/ 

kínjában a tőgy megered
/Gyöngyszoknya, 199/ 

gyorsan dagad az ár
/Télvégi mozaik, 115/ 

Elkorhad minden mezsgyecövek
/Gereblyéző lányok, 118/ 

lucerna nekik nem fakad többé 

/Vadászok, 120/

• • • ♦ • •
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a szorító kar ernyed
/Öregasszonyok, 123/ 

Ősz van újra, lehervad a környék 

/Ősz van újra, 129/
Megjön a lányhad, 
nagyobb zaj támad

/Tengeritörök, 131/ 

ha az ég puffadt tüdeje 

kireped s hamut zihál
/Testőröm, déli sugaram, 321/

mikor a földek
f orradnak egybe » • •

/Rokonaink arca, 324/
ere kidülled• • •

t

/íme, a kéz, 441/

A -DIT képző a -DÚL vagy a -G képzővel áll szemben. 
Származékai rendszerint a KEZD /egyet/ + T szintagmából 
vezethetők le. A képző legáltalánosabb lexikai jelentése: 

kezd, egyet.
nehogy a hőség perditse porba

/Itt még az isten is nyomorult, 107/ 
" 'inogva békét kondit.

/Gyöngyszoknya, 199/
• • «

egeket zendít.'• * •

/Gyöngyszoknya, 199/ 

Én fordítom a követ félre...'
/Csodák csodája, 267/ 

a jóság fuvalma lendít.'-..
/Csodák csodája, 267/

• • «
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A -DÚL képző a -DIT vagy a -G képzővel áll szemben.
Ma már ez is többnyire improduktív töveken fordul elő /gyak
ran hangutánzó és hangulatfestő töveken/. Származékai több
ségükben a KEZD /egyet/ + T szintagmából vezethető le, A 

képző legáltalánosabb lexikai jelentése: kezd, egyet /de 

visszaható jelentésámyalatük is van a vele alakult szár
mazékoknak/.

'napod sötét felére fordul
/Gyöngyszoknya, 199/ 

ütést vár a csípő és belerándul" 
/Gyöngyszoknya, 199/ 

csördül a szoknya...
/Gyöngyszoknya, 199/ 

induljatok meg lábak
/Csodák csodája, 267/ 

zsendülsz és pendülsz ezer alakban
/Rege a tűzről és jácintról, 275/ 

ha mozdul derekad
/Rege a tűzről és jácintról, 275/

• • •

« « •

• • •

♦ • о

• • • • • •

hajuk alig mozdul о • •

/Rokonaink arca, 324/
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IV. számú szintagmatipus

A IV. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek 

tartoznak, amelyek a KÉSZTET /okoz/ + T szintagmatagokból 
állnak, s amelyekből a képzett igék a KÉSZTET /okoz/ 

szintagmatag ellipszisével transzformálhatok. Ide tartoz
nak a cselekvés okozását jelentő műveltető igék.

A műveltető képzős származékok egy részében a cselek
vés okozásának mozzanata háttérbe szorult, más részük 

alapjelentése eltolódik a cselekvés eltűrésének, megenge
désének kifejezése felé, és van olyan csoportjuk is, amelynek 

tagjai a cselekvés állítását, mondását fejezik ki.

A -TAT képzős verbum causativum a KÉSZTET /okoz/ + T 

szintagmából vezethető le. A képző /egyik/ legáltalánosabb 

lexikai jelentése: késztet, okoz.'

etetlek jó gyönyörökkel 
s primitív maskara egyben, röhögtet.

/búsultat is 

/А zöld angyal, 351/

• • •

Nyargaltatnak a lányok 

elbuktatja a hóra
• • •

• ♦ •

/Havon delelő szivárvány, 207/



- 40 -

hódoltattok hódolni méltón
/Havon delelő szivárvány, 207/ 

ki az a csillag, ki ide ültet fölém
/А forró szél imádata, 387/ 

kezében kócostorával kecskét legeltet 

/Ég és föld, 531/

Az ugyancsak kauzatív jellegű származékokat létre- 

hozó -ÁSZT képző jelentése 'is a KÉSZTET /okoz/ + T' szintag
mával oldható fel. Nagy Ferenc felveszi a lexikális szó
képzésbe, az ’eredmény* elemi jelentéskategóriába, és a 

képző jelentését a VavÍ + tesz szintagmával oldja 

fel, /Vo, NAGY, 1. 329-357./ A képző általános lexikai 
jelentése: késztet, okoz,

ragyogó nyeleket bársonymarkában korhaszt,
/А zöld angyal, 352/ 

megizzaszt ez a lárma
/А forró szél imádata, 387/

•. „zabolátok rogyasztotta tomporom a földre 

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 
lelketek sárga vihara húsomat bomlasztaná 

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 
bánom is én ha sorvaszt e mánia

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 
virradatkor mennydörgő ostor, 

anyámat ne riaszd
/Rege a tűzről és jácintról, 275/ 

kardja a földet repeszti
/А vasárnap gyönyöre, 227/

• •

• • •

• r• • •
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A kauzatív jellegű -IT képzős származékok is a 

KÉSZTET /okoz/ + T szintagmából vezethetők le. Nagy Ferenc 

az ’eredmény* elemi jelentéskategóriában tartja számon a 

képzőt, és jelentését а УдУа + tesz szintagmával oldja fel.' 
/Vö. NAGY, 1. 329-357./ A képző általános lexikai jelentése 

tehát: késztet, okoz.
sejtláncolatok millióit feszíti haragosra 

/А zöld angyal, 351/ 

eszi a vérem, szárítja a csontom
/А forró szél imádata, 387/ 

röpített üstökösök útján sarkatok érctaraja 

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 
poklát suhogó havam csititja

/Búcsúzik a lovacska, 335/

• ♦ •

A -T műveltető képző jelentését is az OKOZ /késztet/ + T 

szintagmával adhatjuk meg. A képző legáltalánosabb lexikai 
jelentése:okoz, késztet /noha a származékok egy részében a 

kauzatív jelentés elhalványult, s a képző inkább az alapszó 

tárgyassá tételét szolgálja/.
betölti a lázzá vált levegőt.1..

/А versmondó, 328/
• • .‘szalaggyeplővel hajt a szobor

/А zöld angyal,351/ 
szám erejével kibontom...‘
.‘..ó átkok megrontjátok álmomat is • • •
Holt hajadat ontom a szélbe

/А forró szél imádata 387/
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V. számú szintagmatípus

Az V. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek tartoznak, 

amelyek a TÉTET + T szintagmatagokból állnak, s amelyekből 
a képzett igék a TÉTET szintagmatag ellipszisével transzfor
málhatok. Ide tartoznak a cselekvés tétetését, vagyis más
sal való elvégeztetését kifejező muveltető igék /verbum 

factitivum/« A mai nyelvérzék számára ez a típus a tulaj
donképpeni muveltető ige.

Az -AT képző jelentése a TÉTET + T szintagmából 
vezethető le. A képző legáltalánosabb lexikai jelentése 

tehát: tétet.
zöld bikákkal döféti a falat

/А zöld angyal, 351/ 

s zenévé töreti magát
/Búcsúzik a lovacska, 335/

« • •

kényesek kertjét 

tipratom
/Tavaszi dal, 108/

A -.TAT képzős származékok egy része factitív jelen
tésű, és a TÉTET + T szintagmából vezethető le. A képző 

/másik/ általános lexikai jelentése: tétet.
magát sirattatja hattyú-ezredével magasan 

/Dzsongolszka, 332/
Ruganyos nyeregben ember ül, 

úgy vontat gémnyákú ekéket
/Hazafelé hajnalban, 113/ 

ezt a palotát buja királynő 

rakatta a habfehér partokra 

Vízesést csináltat...
/Tengerről fúj a szél, 126/

• • •
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VT. számú szintagmatípus

A VI. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek 

tartoznak, amelyek a MAGÁT /maga/ + T szintagmatagokból 
állnak, s amelyekből a képzett igék a MAGÁT /maga/ szin- 

tpgmatag ellipszisével transzformálhatok. Ide tartozik a 

visszaható képzőkkel alakult származékok egy része. A 

visszaható alapjelentés azonban elég sok visszaható 

képzős származékban nincs meg maradéktalanul.

Ezek közül az első csoport tagjaiban a képző belső 

történést és ezzel egyidőben gyakorító /tartós vagy 

elaprózott/ cselekvést fejez ki, pl. kínlódik, gyötrődik 

stb. A másik csoport tagjainak jelentésében a visszaható 

jelleg háttérbe szorulásával a cselekvő jelleg került elő
térbe, pl. belopódzkodik, furakodik stb. Az ezekbe a 

csoportokba tartozó igék óltalában'besorolhatók a vissza
ható igék közé.

A harmadik csoport tagjai a cselekvés kölcsönösségét 
fejezik ki, pl. ölelkezik, csókolózik stb 

csoport tagjai pedig a mástól eredő cselekvésnek az alanyra 

hatását fejezik ki, tehát szenvedő jellegűek, pl. eladódik, 
kitudódik stb. Az ezekbe a csoportokba tartozó igéket 

elemezhetetlen alapigéknek tekintettem.

a negyedik•»' .'I'-':

Az -UL képző jelentése a MAGÁT /maga/ + T szintagmá
ból vezethető le. A képző legáltalánosabb lexikai jelentése: 

magát, maga.
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megépülnek az öblös magtárak 

/Dombon, 115/
arccal a tengernek itt feszülünk«.. 

/Menyegző, 395/
nagy teleholdák tömörülnek fái tövében 

s merülnek el • • •

/Ég és föld, 531/ 
pusztulnátok belőlem ünnepeim 

/А zöld angyal, 351/ 
a Mindenség nem borul gyászba

/Vállamon bárányos éggel, 320/ 

tüzesen a földre tolult.

• • • • ♦ •

• • •

Eperfa bódul« • «'
/Szárnyak zenéje, 322/

Az -ÓDIK képző ugyancsak a MAGÁT /maga/+T szintagmából 
vezethető le. A képző legáltalánosabb lexikai jelentése:
magát» maga.

Nem fáradtam el, csak meghúzódtam
/Égre néztünk akaratlanul, 107/

forogtak torz figurák, préselődtek egybe 

annyiszor zúzódtam s jajdultam el kéken.’..' 
Fúródsz a mélybe.*..

• • •

/Ég és föld, 531/ I

fúródik fúrja magát 
ütődnek dühvei a hxdpillérnek 

konokan az élethez kötődöm
• • •

• • •

/Csodák csodája, 267/ 

/Árva f a, árva bök or ... / 

gyötrődik zajtalanul.
/Szárnyak zenéje, 322/
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A -KODIK képző jelentése a MAGÁT + T szintagmából 
vezethető le egyszeres /esetleg kétszeres/ellipszissel, A 

képző legáltalánosabb lexikai jelentése: magát.

a piros telihold / válik fehérre 

dérkoszorúsan . 
furakodik égbe.

/А vérbükk.és a hold, 261/
hánykódnak a krémben

/Menyegző, 395/
«ide-oda hányja magát /kétszeres ellipszis/

• • #

hánykódnak

dacból fölemelkedtem• • •
/Csodák csodája, 267/
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VII. számú szintagmatipus

A VII. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek tar
toznak, amelyeknek az egyik tagja valamilyen általános fogal
mi körű szó, a másik tagja pedig a tó. Az ide tartozó 

mazékok az általános fogalmi körű szintagmatag ellipszisével 
transzformálhatok. Károly Sándor szerint "egy-egy általá
nosan használt képzőről nehéz megállapítani, hogy milyen 

általános jelentést tulaj donitsunk neki, illetőleg, hogy 

egyáltalán van-e a képzőnek konkrétabban meghatározható 

ilyen vagy amolyan jelentése, vagy pusztán egy egészen ál
talános jelentésről ,van szó csupán, amelyet szinte bármilyen 

konkrétabb formában lehet realizálni. " /KÁROLY, 4. 351/.
Ilyen általános, határozatlan jelentésű képzők a denouinális 

-Z és -L képzők, amelyeknek általános jelentése ez volna: "úgy 

csinál valamit, hogy a cselekvésnek jellemzője X dolog. A 

jellemző je -a*- aztán lehet eszköze, eredménye, tárgya stb. Az 

egyes konkrét jelentések értelmezése a képzett szó szintagmá
val vagy körülírással kifejezett szinonimájával történhet 

/i. ho/* Az ide tartozó képzők tehát szemantikailag lényege
sen határozatlanabbak, mint az eddig vizsgált derivátorok.
A VTI. számú szintagmatípus nem annyira a képzők jelentését 

hivatott egyedíteni, inkább csak azt jelzi, hogy ide tartoz
nak a cselekvő jellgu denominális igei származékok, illetve 

képzőik. Ezeket a cselekvő jelleg rokonitja a deverbális 

cselekvő igékkel.
A következőkben a denominális képzők szintagmával 

való értelmezhetőségére mutatok be példákat.

szár-

• • •

A denominális -Z képzőt Hagy Ferenc 6 elemi jelentés
kategóriában tartja számon. /Vö. NAGY, 1. 329-357«/ Az 

idézetekben kiemelt származékok után /zárójelben/ a Nagy 

Ferenc által megadott jelentéskategóriák és transzformációs 

szerkezetek szerepelnek.
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besózom, bepaprikázom, ne nyírja meg a
/tündért soha,•.

.'••a réz-üsttel rémlők álma sugárzik 

,'litániáznak Máriához, 
magamat kábultra bagózom érted

/А forró szél imádata, 387/ 

sóval ellát /eszköz, Nvei + ellát/ 

paprikával ellát /eszköz, N vei + ellát/ 

sugarat létrehoz /létrehozás, Nt + csinál/ 

litániát létrehoz /létrehozás, Nt + csinál/ 

bagót fogyaszt /eszköz, Nt + használ/ 

vadmeggy virágzik álmomban
/Deres majális, 260/

virágot létrehoz; /létrehozás, Nt + csinál/ 

i',, játszik a szivem, f iaz, .
/А vasárnap gyönyöre, 227/ 

fiút létrehoz /létrehozás, + csinál/ 

féregnek engem címeztetek
/Búcsúzik a lovacska, 335/ 

címmel ellát /eszköz, NYQ^ + ellát/ 

jégcsapok csengetyuznek» , »
/Havon delelő szivárvány, 207/ 

csengetyúvel muzsikál /játék, Non + játszik/ 

felszalagoz tetőtől talpig / a gyász 

/Tenyered éle előtt, 364/ 

szalaggal ellát /eszköz, NVQ^ + ellát/

• • •
• •

• • Ф

besóz
bepaprikáz
sugárzik
litániázik
oagózik

virágzik

f iaz
• • •

címez

csengetyuz

felszalagoz
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A denominális -L képzőt Nagy Ferenc öt elemi jelentés
kategóriában tartja számon. /Vö. NAGY, 1. 329-357./

nekimész a szemnek, táncolsz...
/А forró szél imádata, 387/ 

táncot jár /létrehozás, Nt + csinál/ 

fényes csodaszalag ível
/А forró szél imádata, 387/ 

ívet létrehoz /létrehozás, N^ + csinál/ 

nyíl sziszegése fésüli rémült sörényem.• 

/Búcsúzik a lovacska, 335/ 
fésűvel működik /eszköz, Nvat + dolgozik/ 

meglep az éjszaka, opált» ködöl
/Búcsúzik a lovacska, 335/ 

ködöt létrehoz /létrehozás, N4 + csinál/ 

hogy este horgas aszu-ág 

hegedüljön

• • •

táncol
• • • • 9 •

ível
1 > 4

• О •

fésül
• • • • • *

ködöl

/Havon delelő szivárvány, 207/ 

•hegedűvel muzsikál /játék, N«*, + játszik/hegedül
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VIII. számú szintagmatípus

A VIII. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek 

tartoznak, amelyek a TESZ + T szintagmatagokból állnak, 

s amelyekből a képzett igék a TESZ szintagmatag ellipszisé
vel transzformálhatok. Ide tartoznak a műveltető jellegű 

denominális származékok. Ezeket az igéket a műveltető jelleg 

rokonitja a deverbális tökéletlen műveltető igékkel.

A denominális -ÍT képzős származékok többsége a 

TESZ + T szintagmából vezethető le, tehát a képző legál
talánosabb lexikai jelentése: tesz. Hagy Ferenc az ’ered
mény* elemi jelentéskategóriában tartja számon a képzőt, 

és származékait az A/Evá+ tesz szintagmából vezeti le. /Vö. 

HAGY, 1. 329-357./

sziklát puhítunk« • •

/Ég és föld, 531/
puhít puhává tesz 

a vérnek újítják meg mosolyod
/А vasárnap gyönyöre, 227/

• ♦ •

újít újjá tesz
Tompítja már eleven vakota az éleket 

/А zöld angyal, 351/
♦ • •

tompít tompává tesz 

hozzád vénítik. anyám, zsugorítják 

/А zöld angyal, 351/
• • •

vénít vénné tesz
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IX. számú szintagmatípus

А ГХ. számú szintagmatípusba azok a szerkezetek tar
toznak, amelyek a VÁLIK + T szintagmatagokból állnak, s 

amelyekből a képzett igék a VÁLIK szintagmatag ellipszisé
vel transzformálhatok. Ide tartoznak a visszaható jellegű 

denominális származékok. Ezeket az igéket a visszaható 

jelleg rokonitja a deverbális álvisszaható igékkel.

Az -ÜL képzős származékok rendszerint a VÁLIK + T 

szintagmából vezethetők le, tehát az -UL képző legáltalá
nosabb lexikai jelentése: válik. Nagy Ferenc az ’eredmény* 

elemi jelentéskategóriában tartja számon a képzőt, és 

származékait az Av<{ + válik szintagmából vezeti le. /Vö. 
NAGY, 1. 329-357./

...f ui;.-'

kerekülsz uszályosan...
/А forró szél imádata, 387/ 

—kerekké válik
hogy lebarnuljon jegeces ég alatt 

/А vasárnap gyönyöre, 227/ 
barnává válik 

.nem búsulok értük soha

e о •

kerekül
о о •

bámul
« * • • •

/А zöld angyal, 351/
búsul bússá válik

A száj belekékül
/Gyöngyszoknya, 199/

kékül ----kékké válik
gyermek karján tüzesül az oltás 

/Csodák csodája,267/ 
tüzessé váliktüzesül

a rengeteg elkomorul • • •

/Havon delelő szivárvány, 207/ 

•komorrá válikelkomorul
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A denominális -ODIK képzős származékok ugyancsak a 

VÁLIK + T szintagmából vezethetők le. Nagy Ferenc az -ODIK 

képzőt az ’eredmény* elemi jelentéskategóriában tartja szá
mon, és az Av£+ válik szintagmából vezeti le, /Vö, NAGY,
1. 329-357./

tuzvirágot lepréselni mért is tömörödne 

' ,«,becukrozódnak, beittasodnak itt a fejek 

/Menyegző, 395/ 
tömörré válik 

ukrossá válik 

—ittassá válik

• • • • • •

tömörödik
". V" V. cukrozódik

ittasodik

Vízpartra mezítlenednek szépséggel hízott csípők 

a hajnal elf ehér edik hamar,'..
0 • ♦

• • •

/А vasárnap gyönyöre, 227/
mezítlenednek ♦—meztelenné válik
fehéredik ■fehérré válik

élesednek a fejszék • • •
/Havon delelő szivárvány, 207/ 

élessé válikélesedik

•páncélosodnak a magvak
/Szárnyak zenéje, 322/ 

páncélosodik ^—páncélossá válik

0 0 0

/А -KODIK, -LKODXK, -SKODIK képzők főnévi alapszóhoz 

járulva ’valakinek, valaminek a szerepében működik, valamiként, 

valamilyenként cselekszik, viselkedik* jelentésű igéket 

hoznak létre,/
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5. Az igeképzők statisztikai és nyelvészeti
stilisztikai vizsgálata

A képzők stilisztikai értékéről kialakult nézetek 

israertetésekor/a 17. oldalon/említettem, hogy a képző
használatban az általánostól való mindén eltérésnek lehet 

és van is üzenettartalma, jelentése, ennélfogva stílus
értéke is. A képzőhasználatban mutatkozó eltérések hír
értékének egzakt kimutatása azonban csak a vizsgált anyag 

kvantifikálása révén lehetséges. Meg kell találni a képzők 

minőségi meghatározottságainak összefüggéseit a mennyiségi
vel; vagyis a vizsgáiét minőségeit mennyiségi mutatók 

rendszerévé kell alakítani ahhoz, hogy egyáltalán meg- 

közelíthetőek legyenek a képzők és a művészi tartalom 

közötti rejtettebb Összefüggések.

A képzők gyakorisága közti különbségekbe sűrített 

információk feltárásához azonban nincsenek meg a szakiro
dalomban a szükséges gyakorisági vizsgálatok. Ezért a 

gyakorisági módosulásokat és a módosulásokban a művészi 
tartalommal kapcsolatban lévő információkat az életmű 

egészén belül, a költő egyéni nyelvében vizsgáltam.
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5*1. A vizsgált anyag és fő jellemzői

Kiinduló anyagként a Versek és versfordítások 

/Magvető Kiadó, Bp.', 1978., második, bővített kiadás/ 

első kötetét vettem, amely Nagy László összes versét tar
talmazza. A vizsgált anyagba csak a Képversek és betuver- 

sek /1973/ c.‘ ciklust és a versprózákat nem vettem fel. A 

ciklusok és a hosszú versek sorrendjét ezek nélkül álla
pítottam meg.így lett úL.l.'sorszámú a Galambcsőrök /1944-45/c.el- 

s$ ciklus, 5« sorszámú a Gyöngyszoknya /1953/ c. hosszú 

vers és 28. sorszámú a Jönnek a harangok értem /1973-77/c.utolsó 

ciklus /kivéve a versprózákat/./L.181 . o./
Közel 400 /393/ versben és hosszú versben több 

mint 51 000 /51 390/ tartalmas szövegszóból 10 571 igét 

számoltam meg. Ezek közül 4513 /42,69 %/ ige képzett. A 

vizsgálatban - mint említettem - az egyes képzők szöveg
gyakoriságát vettem alapul.

A képzőket-a 22-24.olda3ónismertetett szempontok 

az akadémiai nyelvtan osztályozási elveit 

követve ciklusonként táblázatokba foglaltam. Dolgo
zatomban /terjedelmi okok miatt/ csak az összesítő táblá
zatot adom meg /1. 102 . o,/p tehát a ciklusokét kíilon-ktílön nem.

A vizsgálatban ciklusonként és a teljesnek vehető 

nyelvi anyagra összesen 105 korrelációs viszonyt állítottam 

fel. Az egyes korrelációkat az életmű egészére vonatkozóan 

és ciklusonként külön ugyanannyi mutatóval jellemeztem.' A 

ciklusok és a hosszú versek mutatóit a teljes életműre 

jellemző átlagmutatókhoz viszonyítottam.

szerint
• i tr *■
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- részben az előfordulási gyakori
ság, részben pedig bizonyos viszonyok irreleváns volta

csak 26 átlagmutatót vettem fel dolgozatomba /1.

A 105 mutató közül

miatt
5 6 - 62 . o./. Összefüggések ezek között is vannak. Az egy
mással összefüggő mutatókat az 5*3« fejezetben / 63 - 96. o./, 

összevontan elemzem. Az egyes korrelációkat kifejező muta
tók értékét százalékban számítottam ki, és adtam meg, így 

a mutatók nem függenek a ciklusok és a hosszó versek abszolút
nagyságától /terjedelmétől/.

A ciklusok és hosszú versek legjellemzőbb mu,taytóiról 
- mintegy 18-ról - grafikonokat készítettem /1. 5.3. feje
zetben/. A grafikonok vízszintes tengelyén 1., 2., 3. stb. 

számokkal jelölve a ciklusokat és a hosszú verseket tün
tettem fel eredeti, kötetbeli sorrendjükben /a 181 • olda
lon látható sorrendnek megfelelően/; a függőleges tengelyeken 

pedig az életmű egészére vonatkozó átlagmutatók, valamint a 

ciklusok és hosszú versek mutatói szerepelnek, ugyanabban a 

korrelációs viszonyban. így pl. a,XY. sz. grafikonon /1.
89 . o./ ábrázolt.11. sz. mutatóról /vö. 192. o./ leolvas
ható a gyakorító képzőknek az életmű egészére vonatkozó át
lagértéke, valamint a gyakorító képzők ciklusonkénti szö
veggyakorisági módosulása ugyanabban a korreláció*. .4 ‘ 
viszonyban. A grafikonokon a vizuálisan bemutatott mu
tatók megkönnyítik a gyakorisági módosulások megfigyelését.

Ezt követően a ciklusokat és a hosszú verseket - a
csökkenő gyakoriság szerint rendeztemmutatók alapján - 

sorba. Ez az elrendezés a mutatókat, illetőleg a képzők 

gyakoriságát a különféle korrelációkban már nem a ciklusok 

és hosszú versek eredeti, kötetbeli sorrendje szerint szem
lélteti, mint a grafikonok, hanem olyan listák formájában, 

amelyeken a ciklusok és hosszú versek mutatóiknak csökkenő 

sorrendjében szerepelnek. A csökkenő gyakoriság szerinti 
listákat mellékletben adtam meg /1. 180 - 207 • o./. Mind 

a 26 értelmezett mutatóhoz elkészítettem a ciklusok és a 

hosszú versek gyakorisági listáit. A listákon a címek mellett
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feltüntettem a ciklusok és hosszú versek keletkezésének 

dátumát és eredeti kötetbeli sorszámát is, A ciklusok csök
kenő gyakorisági listáiról leolvasható, hogy egy-egy cik
lus a szóban forgó képző előfordulási számát kifejező mu
tatót tekintve hányadik helyen van a vizsgált anyagban.
A címek után a mutatók százalékos értékei szerepelnek, 

majd legvégül a vizsgált képzők előfordulási gyakoriságát 

tüntettem fel, így a listákról leolvashatók a ciklusok és 

hosszú versek mutatóinak, illetőleg a képzők előfordulásá
nak értékkülönbségei is, így pl. az 5. számú mutató szerinti 
gyakorisági listán /IV 186. о./ a Himnusz minden időben c. 

ciklus mellett szereplő első szám a ciklus keletkezésének 

dátuma, a második a ciklus eredeti, kötetbeli sorszáma, a 

harmadik szám azt jelenti, hogy a ciklusban előforduló 

összes /képze tlen és képzett/ igének 53,48 %-a képzett 

ige, a negyedik szám ezt úgy fejezi ki, hogy minden 1,85« 

ige derivátum /vagyis közelítőleg minden második ige kép
zett/; ezzel szemben a képzett igék aránya a Fejfák c. 

ciklusban mindössze 31,75 %, azaz csak minden 3,14. ige 

képzett. Az 5* számú mutató szerint tehát a legnagyobb ér
tékkülönbség a Himnusz minden időben és a Fejfák c. cik
lusok között van.' Vagy pl. az 1. számú mutató szerinti gya
korisági listán a Csodák csodája c. hosszú vers mellett 

szereplő első szám a költemény keletkezésének dátuma, a má
sodik a költemény eredeti, kötetbeli sorszáma, a harmadik 

szám azt jelenti, hogy a költemény összes tartalmas szavainak 

25,42 %-a ige, a negyedik szám ezt úgy fejezi ki, hogy.min- 

den 3,93« tartalmas szó ige; ezzel szemben A zöld angyal c. 

hosszú versben a tartalmas szövegszavaknak mindössze 15,52 %-a 

ige, azaz csak minden 6,44* Ebben a korrelációban tehát a 

Csodák csodája és A zöld ángyal_c. hosszú versek közt van a 

legnagyobb értékkülönbség /1. 182 o./.
A következő fejezet a 26 mutató értelmezését és átlag

értékét tartalmazza. ../Itt jegyzem meg, hogy ugyanannak a kép
zőnek a különböző, de egymással kapcsolatos mutatók gyako
risági sorrendjében mutatkozó kisebb eltérése: belső, rendszer
beli összefüggésekből adódik./
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5.2. A gyakorisági mutatók

A tartalmas szövegszavak száma: 51 390.
A tartalmas szövegszavakból az igék száma: 10 571.
1. ' számú átlagmutató: azt mutatja meg, bogy a tartalmas 

szövegszavaknak hány százaléka ige. Értéke: 20,57 %, 
azt jelenti, hogy átlagosan minden 5# /pontosan 4,86./ 

tartalmas szó ige /vagyis egy igére négy más szófajú 

tartalmas szó jut/. /L.' I. számú grafikon,' 64» o.; vö.‘182.
A képző nélküli cselekvő plusz a deverbális és denominális 

cselekvő igék együttes száma: 8852.
2. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 10 571 összes 

igének hány százaléka a 8852 képző nélküli plusz deverbális 

és denominális képzésű cselekvő ige. Értéke: 83,73 %> ez 

azt jelenti, hogy átlagosan minden 1,19., ige ilyen.'
/L. II. számú grafikon , 66. o.; vö. 183.' o,/.
A műveltető és muveltető jellegű denominális igei szárma
zékok száma együttesen: 724«
3« számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 10 571 összes 

igének hány százaléka a 724 muveltető és muveltető jellegű 

denominális származék. Értéke: 6, 84 %, .ев azt jelenti, hogy 

átlagosan minden 14,55* ige ilyen, azaz а IV.' számú /KÉSZTET, 
OKOZ + Т/ vagy az V. számú /TÉTET + Т/, illetve а VIII. szá
mú /TESZ + Т/ szintagmatípusból vezethető le. /L. ПГ.számú 

grafikon, 70. o.; vö. 184. o^/
A visszaható képzős deverbális és a visszaható jellegű 

denominális származékok száma együttesen: 750.

ez '

o./
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4. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 10 571 összes 

igének hány százaléka a 750 visszaható képzős deverbális és 

visszaható jellegű denominális származék. Értéke: 7,09 %, 
ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 14,1. ige ilyen, 

azaz a VI. számú /MAGÁT + Т/ vagy a IX. számú /VÁLIK + Т/ 

szintagmatrpushól vezethető le. /L.VII. számú grafikon,
75. o.; vö. 185. о./
A deverbális és a denominális igeképzők együttes szöveg
gyakorisága: 4513*
5. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 10 571 összes 

igének hány százaléka a 4513 deverbális és denominális ige- 

kápző. Értéke: 42,69 %, ez azt jelenti, hogy átlagosan
r.é knem minden második /pontosan 2,34«/,ige képzett. /L.
I . számú grafikon, 80. o.; vö. 186. o./
A deverbális verbumképzők száma összesen: 3159.
6. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

/deverbális plusz denominális/ igeképzőnek hány százaléka 

a 3159 deverbális verbumképző. Értéke: 69,99 %, ez . azt 

jelenti, hogy átlagosan minden 1,42/ igeképző deverbális

■ ■

/szemléletesebben: három képzett igéből kettő deverbális, 

egy pedig denominális származék/. /L.
82. oldal.

II. számú grafikon,.
/ A denominális verbumképzők gyakorisági 

sorrendje ellentétes irányú«, /Vö. 187. o./
A cselekvő deverbális verbumképzők száma: 1987.
7. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka az 1987 cselekvő deverbális ver
bumképző. Értéke: 44,02 %, ez azt jelenti, hogy átlagosan 

minden 2,27. ige deverbális cselekvő /gyakorító és mozzana- 

tos/, azaz az I. számú /TÖBBSZÖR, ISMÉTELTEN + T / vagy a 

II. számú /EGYET, EGYSZER + Т/, illetve а III. számú 

/KEZD, EGYET + Т/ s?intagipatípusból vezethető le. /L. XII. 

számú gráf ikon, S^ayö. 188. oldal. / Szemléletesen: 9
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képzett igéből 4 deverbálisán képzett cselekvő, 5 pedig 

egyéb igei származék. Mivel 9 képzett ige 18 ige közt
- mert átlagosan csak minden második ige képzett -:van,

18 ige közt összesen 9 képzetlen + 4 deverbálisan kép
zett, azaz 13 cselekvő ige és mindössze 5 egyéb származék 

.van.'/
A cselekvő értelmit igéket alkotó denominális verbumképzők
száma: 907.
8. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 907 cselekvő értelmű igét 

alkotó denominális verbumképző. Értéke: 20,09 

jelenti, hogy átlagosan minden 5. /pontosan 4,97.7 képzett 

ige denominális cselekvő, azaz a VTI. számú szintagmatípus- 

bóí vezethető le. /Szemléletesen: minden 10 ige közt-, -mert 
átlagosan csak minden második ige képzett - átlagosan 

mindössze egy d^nomipális. cselekvő ige . van./ /L . XIV. számú 

grafikon, 87. o.; vö. 189. a./
A deverbális cselekvő és a cselekvő értelmű igéket alkotó 

denominális verbumképzők száma együttesen: 2894.
9. számú átlagmutató: azt mutatja"meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 2894 cselekvő deverbális és 

cselekvő jellegű denominális verbumképző. Értéke: 64.12 %. 
ez azt jelenti, hogy minden_1,55. ige ilyen /azaz 3-ból 
2/.' /Lo IH számú grafikon, 68. o.; vö. 190. o./

- 10«' számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 2894 cselek
vő deverbális és cselekvő értelmű igét alkotó denominális 

verbumképzőnek hány százaléka az 1987 cselekvő deverbális 

verbumképző.' Értéke: 68,65 %t ez - ezt jelenti, hogy a 

2894-ből átlagosan minden 1,45. ilyen /azaz 3-ból 2/. A 

cselekvő jellegű denominális verbumképzők gyakorisági sor
rendje ellentétes irányú. /Vö.' 191. o./

ez azt
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A gyakorító képzők szöveggyakorisága: 1232.'
11.' számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka az 1232 gyakorító képző. Érté- 

Vp: 27.2Q <&. azt jelenti, hogy a képzett igék közül 
átlagosan minden 3*66. /szemléletesen: 7-ből 2/ ilyen, 

azaz az I. szánni /TÖBBSZÖR, ISMÉTELTEN + Т/.szintagmatípus-? 

hói vezethető le. /L.XV; számú grafikon,- 89« o.; vö. 192.o./ 

A mozzanatos képzők szöveggyakorisága: 755«
12. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 755 mozzanatos képző. Értéke:

ez

16, 72 %, ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 6.' /ponto
san 5,98.'/ képzett ige ilyen, azaz a II.számú /EGYET, EGY
SZER + T / vagy a III. számú /KEZD, EGYET + Т/ szint agnja- 

típushól vezethető le. /L.XVELszámú gráf ikon, 93. o.;vö. 193*/

A mozzanatos kezdő képzők szöveggyakorisága: 546.
13« számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka az 546 mozzanatos kezdő képző. 
Értéke: 12.09 %. ez azt jelenti hogy átlagosan minden 

8.' /pontosan 8,27«/ képzett ige ilyen, azaz a III. számú 

/KEZD, EGYET + Т/ szintagmatípushól vezethető le.' /Vö.194 .o./ 

A mozzanatos pillanatnyi képzők szöveggyakorisága: 2o9«
14« számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 209 mozzanatos pillanatnyi 
képző. Értéke: 4.63 %, ez azt jelenti, hogy átlagosan min
den 21. képzett ige ilyen, azaz a II. számú /EGYET, EGYSZER + 

Т/ szintagmatípushól vezethető le/ /Vo.l95.o.‘ /
A deverhális muveltető képzők szöveggyakorisága: 655«‘
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15. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 655 deverbális muveltető kép
ző. Értéke: 14,51 %t ez azt jelenti, hogy átlagosan minden

számú
számú / TÉTET + Т/ szintagma- 

V, számú grafikon, 72. o.; vö.

7. /pontosan 6,89«/ képzett ige ilyen, azaz a IV. 

/KÉSZTET, OKOZ + Т/ vagy az V. 
típusból vezethető.le. /L.
196. »о../

A deverbális visszaható képzők szöveggyakorisága: 372.
16. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 372 deverbális visszaható kép
ző.' Értéke: 8,24 %щ ez azt jelenti, hogy átlagosan minden 

12. /pontosan 12,13./ képzett ige ilyen, azaz а VI.,,számú 

/MAGÁT + Т/ szintagmatípusból vezethető le. /L. VTII.számú 

grafikon» 76. o.;vö. 197 o./
A deverbális muveltető és a muveltető jellegű denominális 

képzők együttes száma: 724.
17. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 724 muveltető és muveltető 

jellegű denominális képző. Értéke: 16,04 %, ez. azt jelenti, 

hogy átlagosan minden 6.' /pontosan 6,23.1/ képzett ige ilyen, 

azaz a VT. számú /MAGÁT +- Т/ vagy a VTII. számú /TESZ + Т/ 

szintagmatípusból vezethető le.' /Vö. 198 . o./
A visszaható jellegű denominális képzők szöveggyakorisá
ga: 378.
18. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes 

igeképzőnek hány százaléka a 378 visszaható jellegű denomi
nális képző. Értéke: 8,37 %» ez azt jelenti, hogy átlagosan 

minden 12;' /pontosan 11,94./ képzett ige ilyen, azaz a
IX. számú /VÁLIK + Т/ szintagmatípusból vezethető le. /Vö.‘199.o./ 

A deverbális visszaható és a visszaható jelegű denominális 

képzők száma együttesen: 750.'
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19« számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 4513 összes
igeképzőnek hány százaléka a 750 deverbális visszaható és
visszaható jellegű denominális'képző. Értéke: 16,61 %t ez
azt jelenti, hogy átlagosan minden 6. /pontosan 6,02./
képzett ige ilyen, azaz a VI. számú /MAGÁT + Т/ vagy a
IZ. számú /VÁLIK + Т/ szintagmatípusból vezethető le'/ /Vö.20 0.o.'y
20. számú átlagmutattó: azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka az 1987 deverbá
lis cselekvő képző. Értéke: 62,89 %, ez azt jelenti, hogy 

a 3159-ből átlagosan minden 1,59« /szemléletesen: 3-ból 2/ 

ilyen, azaz az I. számú /TÖBBSZÖR, ISMÉTELTEN + Т/ vagy a 

II. számú /EGYET, EGYSZER + Т/, illetve a III. számú 

/KEZD, EGYET + Т/ szintagmatípusból vezethetбДе. /L.' XIII. 

számú grafikon, 85. ö.; vö. 201. o./
21. számú átlagmutatót azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka a 655 deverbális 

műveltető képző. Értéke: 20,73 %, ez azt jelenti, hogy
a 3159-ből átlagosan minden 5« /pontosan 4*82./ ilyen, 

azaz а IV. számú /KÉSZTET, OKOZ + Т/ vagy az V. számú 

/TÉTET + T / szintagmatípusból vezethető le. /L. VT., 
számú grafikon, 73. o.; vö. 202. ó./
22. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka a 372 deverbális 

visszaható képző. Értéke: 11,77%, ez azt jelenti, hogy 

a 3159-ből átlagosan minden 8. /pontosan 8,49./ ilyen, 

azaz а VI. számú /MAGÁT + Т/ szákitagmából vezethető le.'/L;1 
IX. ' számú grafikon, 78. o.; vö. 2o3. o./
23. számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 3159 dever
bális verbumképzőnek hány százaléka az 1232 gyakorító képző. 
Értéke: 38,99 %* ez azt jelenti, hogy a 3159-ből átlagosan 

minden 2,56. /szemléletesen: ötből kettő/ ilyen, azaz az 

I. számú /TÖBBSZÖR, ISMÉTELTEN + Т/ szintagmatípusból 
vezethető lé. /L. XVI. számú grafikon, 9& o.; vö. 204 . o./
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24» számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka a 755 mozzanatos 

képző. Értéke: 23,89 %* ez azt jelenti, hogy a 3159-ből 
átlagosan minden 4. /pontosan 4,18l'/ ilyen, azaz а II,- szá
mú /EGYET, EGYSZER + Т/ vagy a III. számú /KEZD, EGYET + Т/ 

szintagmatípusból vezethető le.‘ /L. XVUI. számú gráf ikon, 94 . 0./ 

25» számú átlagmutató: azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka az 546 mozzanatos 

kezdő képző. Értéke: 17«28 %, ez azt jelenti, hogy a 

3159-ből minden 6. /pontosan 5,78./ ilyen, azaz a III. 

számú /KEZD, EGYET + Т/ szintagmatípusból vezethető le. /Vö.206.0. 
26.' számú átlagmutató; azt mutatja meg, hogy a 3159 

deverbális verbumképzőnek hány százaléka a 209 mozzanatos 

pillanatnyi képző. Értéke: 6,61 %, ez. azt jelenti, hogy 

a 3159-ből átlagosan minden 15. /pontosan 15,12»/ ilyen, 

azaz а И. számú /EGYET, EGYSZER * Т/ szintagmatípusból 
vezethető le. /Vo.'207 • o./
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5»3# Nagy László összes versének képzőszempontú
statisztikai és nyelvészeti-stilisztikai

.jellemzése

a/ A csökkenő gyakoriság szerinti listák élén és végén 

általában bosszú versek szerepelnek, ezek tehát a legtöbb 

korrelációs viszony valamelyik szélső értékét képviselik#' 
/Vö. 18Я-2Э7 о о#/

Ъ/ Az 1. számú mutató egyértelműen csökkenő tendenciát mutat, 
vagyis az életműben előre /az utolsó ciklusok felé/ haladva 

az igéknek a tartalmas szövegszavakhoz viszonyított aránya 

csökken /1# I# .'számú grafikon, 64# 

igéknek a tartalmas szavakhoz viszonyított aránya a 

Himnusz minden időben /1956-65/ c# ciklusig kivétel nélkül 
magasabb az átlagnál, azzal kezdődően viszont . - az Ég és föld 

/1968/ c. oratórium kivételével - alacsonyabb# A Nagy László-i 
vers tehát fokozatosan igétlenedik el, s ezzel párhuzamosan 

nő benne a névszók aránya#
A magyar stilisztika vázlata c. egyetemi tankönyv az 

igék szerepéről a következőket írja: "Az igé nek a névszókkal 
szemben az a tulajdonsága, hogy a cselekvés, történés kép
zetét felkeltő erejénél fogva érzékelteti a változás, a 

mozgás folyamatát, s így használata aktivitást, mozgalmas
ságot visz a stílusba#" /FÁBIÁN, 175/; a névszókról pedig 

megállapítja, hogy hiányzik belőlük a mozgás, a változás 

eleme, a szembeötlőt tüntetik fel, de állandóságot sugall
nak, és szélesebb körben általánosítanak. Ha ehhez még azt 

is hozzávesszük, hogy Nagy László verseiben / időben előre 

haladva/ szaporodnak a létige állító és tagadó alakjai,

vö.' 182 . o./.' Azo.;
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akkor elmondható, hogy költészete veszít mozgalmasságából, 
statikusabhá válik, egyúttal nő benne az általánosítás 

igénye és az állandóság élménye. Ebben a tendenciában a 

lírai én magatartásának változása is tükröződik. A költő
nek a tárggyal kapcsolatos szubjektív magatartását erő
teljesen kifejező igék változása az életműben különösen 

jellemző, informatív értékű.
Az átlagértékhez a Búcsúzik a lovacska /1963/ és

A forró szél imádata /1963/ c. hosszú versek állnak . 
közel /ezek a költő pályájának derekán készültek/'.’’ A 

ért ékkúlönbs ég a Csodák csodája /1956/legnagyobb
és A zöld angyal /1965/ c. hosszú versek közt van. Az előbbi
ben minden 4. tartalmas szó ige /azaz egy igére csak három 

más szófajú szó esik/, az utóbbiban csak minden hetedik 

/azaz egy igére hat más szófajú szó esik/, vagyis egy igé
re kétszer annyi más szófajú szó jut A zöld angyalban, mint. 
a psodák csodájában. /L. 182. o./

/Zsilka Tibor szerint ugyanez a mutató Juhász Ferenc 

lírájában 19,06 %щ tehát.1,'51 %-kal alacsonyabb, mint Nagy 

• László költészetében. Vö.! ZSILKA T.‘, 1. 580-586.7

с/ A 2. számú mutató az összes /azaz képző nélküli plusz 

deverbális és denomináljs képzésű/ cselekvő ige, a 9. szá
mú pedig a képzett /deverbális és denominális/ cselekvő 

igék gyakorisági módosulásairól tájékoztat.
A 2. számú átlagmutató a Gyöngyszoknya /1953/ c.' 

hosszú versig emelkedő tendenciájú; a Havon delelő szivár- 

vány /1954/ c. hosszú vers és a Szerelmem, csonttörő élet 

/1956-65/ c.' ciklus közt erősen ingadozik, azzal kezdődően 

valamivel egyenletesebb és.emelkedő tendenciájú. /L. II. 

számú grafikon, 66. o.; vö..183. o./
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Hasonló változásokat lehet megfigyelni a 9. számú mutató
nál /1. Hi. számú grafikon , 68. oldal /. A két mutató
vizuális képe csaknem fedi egymást. Ebből azt lehetne kiol
vasni, hogy az összes / képző nélküli plusz deverbális és 

denominális képzésű/ cselekvő ige úgy aránylik az 

összes igéhez, mint a képzett /deverbális és
denominális/-cselekvő igék az összes képzett igéhez. 
Figyelembe kell venni azonban azt, hogy közben az igéknek 

a tartalmas szövegszavakhoz viszonyított aránya erőteljesen 

csökkent /tehát a Nagy László-i vers igétlenebbé vált; 1.
1* számú mutató/, továbbá azt, hogy a képzett igék /1.
5o‘ számú mutató a számú grafikonon/ és a deverbális 

származékok arányának csökkenésével /1." 6. számú mute.tó a 

XI* • számú grafikonon/ valamelyest növekedett, a denominális 

verbumképzők aránya /1. 8. számú mutató a ZHV. számú grafikonon/." 

Együtt ez azt jelenti, hogy lassan, de fokozatosan nő a 

képző nélküli /cselekvő/ igék, valamint a denominális verbum
képzős származékok aránya.' /Vo. 79., 81., 86. o./

A képző nélküli igék rendszerint általánosabb jelen
tésnek, mint a képzettek, mert jelentéskörüket a képző 

általános lexikai jelentéstartalma nem motiválja. A deno
minális verbumképzős származékok pedig általában határozat
lanabb jelentésűek, mint a deverbális verbumképzősök, mert 
lényegesen nagyobb azoknak az általánosabb fogalmi körű 

szavaknak a száma, amelyek a "képzőalkotásban" részt 

vesznek.*

X..

Nagy László költészetében tehát - ezeknek a mutatók
nak az egybevetésével - lassú, de egyértelmű elvonatkoz- 

tatási tendencia mutatható ki.' Ezzel párhuzamosan erősödik 

lírájában az állandóság érzésének kifejezése.
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A 2v számú átlagmutatót tekintve a legnagyobb az 

ért ékkülönbs ég 

A zöld angyal /1965/ c. hosszú versek közt. A cselekvő 

igék aránya az átlagérték közelében van a Galambcsőrök 

/1944-45/ c. ciklusban és A vasárnap gyönyöre című 

bosszú versben. /I*. 183 •’ o./
A 9. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönbség 

ugyancsak a Gyöngy szoknya és A zöld angyal közt van. Az 

előbbiben négy képzett ige közt három cselekvő van, az 

utóbbiban viszont öt képzett ige közt csak kettő. Ez 

azt jelenti, hogy a Gyöngy szoknyában viszonylagosan kétszer 

több képzett cselekvő ige van, mint A zöld angyalban. Az 

átlag közelében helyezkednek el A vasárnap gyönyöre /1955/ 

és A forró szél imádata /1963/ c. hosszú versek. /Ъ.г 190* о./

a Gyöngyszoknya /1953/ és

d/ A 3* számú mutató a műveltető képzős és műveltető 

jellegű denominális származékok gyakorisági módosulásairól 
tájékoztat. A 17. számú mutatóval .függ össze, amely hason
ló eltéréseket mutat. A Gyöngyszoknya /1953/ c. hosszú 

versig viszonylag egyenletesen csökken; a Havon delelő 

szivárvány /1954/ és a Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/ 
közt erősen ingadozik, azzal kezdődően valamivel egyenletesebb 

és enyhén csökken mindkét mutató értéke./L. IV. sz. grafikon./ 

Hasonló tendenciát mutatnak az előzőekkel és egymás
sal is összefüggő 15о és 21. számú mutatók. /L. 72

A műveltető igékről a következőket írja A mai magyar 

nyelv c. egyetemi tankönyv: "Ezeknél az igéknél az igeala
nyon kívül, amely a cselekvést végezeteti, okozza, beszél
hetünk a cselekvést végrehajtó úgynevezett eszközlő alany
ról, amely mintegy közvetítő az igealahy és a cselekvés 

között." /MMNy

73. о./•»

19/.»»
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Ezzel a IV. számú /KÉSZTET, OKOZ + Т/, az V. számú 

/TÉTET +Т/ és a VIII. számú /TESZ +Т/ szintagmatípusok 

eredményei egybeesnek.
A műveltető képzős származékok arányának eltérése 

az átlagostól hatással van a lírai szöveg szituációs 

együttesére. A lírai hős/hősök képek által közvetített 

cselekvése vagy egymás függvényében áll, vagy a képek 

hátterében meghúzódó, rejtett vagy kifejtett személy, 
esetleg tárgy /igealany/ okszerűen irányítja az eszközlő 

alany cselekvését.
A3* számú átlagmutatót tekintve a legnagyobb 

értékkülönbség- j 
Csodák csodája /1956/ közt van; az előző viszonylagosan 

nyolcszor több műveltető igét tartalmaz, mint az utóbbi.
Az átlag körül van az így írlak versbe /1973-77/ c. ciklus 

és A forró szél imádata /1963/ c. hosszú vers. /L.' 184* o./
A 17. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönbség 

ugyancsak A zöld angyal és a Csodák csodája közt van. Az 

előbbiben minden harmadik képzett ige műveltető, az utóbbi
ban ezek száma gyakorlatilag elhanyagolható /csak minden 

25. ige műveltető/«, Az átlag körül van A vasárnap gyönyöre 

/1955/ és a Menyegző /1964/. /L* 198 • o./
A 15. számú átlagmutatót tekintve a legnagyobb az érték- 

különbség A zöld angyal /1965/ és a Csodák csodája /1956/ 

között. Az előbbiben átlagosan hét képzett ige közül kettő 

deverbális műveltető képzős származék, az utóbbiban ezek

c.-

A zöld angyal /1965/ és a

%

száma gyakorlatilag elhanyagolható. Az átlag körül van 

A vasárnap gyönyöre és a Menyegző. /L, 196 o./
A 21. számú átlagmutatót tekintve a legnagyobb az érték- 

A zöld angyal c. hosszú vers /amelyben mindenkülönbség
hét deverbális verbumképzős származék közt van három 

deverbális műveltető származék/ és a Csodák csodája c.
hosszú vers közt /amelyben csak minden 21. ige deverbális 

műveltető/. Az átlag körül A vasárnap gyönyöre és a 

Menyegző c. hosszú versek vannak. /L.‘ 202 J 0./
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е/ A visszaható és visszaható jellegű származékok gyakori
sági módosulásairól az összes igéhez viszonyítva a 4. szá
mú, a képzett igékhez képest pedig a 19* számú mutató 

tájékoztat. Változásuk hasonló tendenciát mutat. Б mutatók 

a Gyöngyszoknya /1953/ c. hosszú versig csökkenő tendenciájú- 

ak; a Havon delelő szivárvány /1954/ és a Szerelmem, csont
törő élet /1956-65/ közt eléggé ingadozóak, azzal kezdqdően 

viszonylag egyenletesen csökkenő tendenciájúak.' /L. VII,' szá
mú grafikon, 75. o./

A deverbális visszaható képzők gyakorisági módosulásai
ról az összes igeképzőhöz viszonyítva a 16. számú mutató 

/1. VHIszámú grafikon,’ 76. oldál
verburaképzőkhöz képest pedig a 22. számú mutató /1. 

számú grafikon,78 . oldal / tájékoztat. E mutatók tendenciá
ja a Gyöngyszoknyáig emelkedő; a Havon delelő szivárvány és 

a Romantika nyolc versben közt csökkenő; a Csodák csodája 

és a Szerelmem, csonttörő élet közt erősen változó, azzal 
kezdődően egyenletesebb és enyhén csökkenő.

A visszaható jellegű denominális képzők gyakorisági 
módosulásairól a 18. számú mutató*tájékoztat. A gyöngy- 

szoknyáig csökkenő tendenciájú; a Havon delelő szivárvány 

és a Romantika nyolc versben közt emelkedő; a Csodák csodája 

és a Szerelmem, csonttörő élet közt erősen változó, azzal 
kezdődően egyenletesebb és enyhén emelkedő.

A visszaható és visszaható jellegű képzők eltérése 

az átlagostól éppúgy befolyásolja a kontextuális össze
függéseket és a vers szituációs együttesét, mint bármelyik 

igenem képzőinek eltérése. .

/, a deverbális 

IX..
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A 4. szánul mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönbség 

a Himnusz minden időben /1956-65/ és a Búcsúzik a lovacska 

/1963/ közt van; az előbbiben csaknem négyszer annyi vissza
ható ige van, mint az utóbbiban. Átlagos a visszaható igék 

aránya a Seb a cédruson /1967-73/ c. ciklusban és 

A vasárnap gyönyöre /1955/ c. hosszú versben, /L.' 185.' o./
A 19. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönbség 

a Vérugató tündér /1956-65/ c. ciklus /amelyben átlagosan 

minden negyedik képzett ige deverbális visszaható/ és a 

Búcsúzik a lovacska c. hosszú vers között van /amelyben 

csak minden 15. képzett ige ilyen/. Az átlagos érték közelé
ben vannak A forró szél imádata /1963/ és a Havon delelő 

szivárvány /1954/ c. hosszú versek.' /L.200 o./
A 16. számú mutatót tekintve a legnagyobb az értékkülönb

ség a Himnusz minden időben és a Vidám üzenetek /1973-77/ 

közt; a hosszú versek közül a Csodák csodá,ja és a BÚcsúzik 

a lovacska közt. A Csodák csodájában csaknem minden hatodik 

képzett ige deverbális visszaható képzős származék, a 

Búcsúzik a lovacskában ezek száma elhanyagolhatóan kevés.
Az átlag körül vannak A forró szél imádata és A vasárnap 

gyönyöre c. hosszú versek. /L. 197. o.'/
A 22. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönbség 

az Ég és föld /1968/ c. oratórium /amelyben minden 5. 
devérbális verbumképzős származék visszaható/ és a Vidám 

üzenetek /1973-77/ c. ciklus között van /amelyben ezek 

száma elhanyagolható/. Az átlag közelében vannak a 

Havon delelő szivárvány /1954/» a Gyöngyszoknya /1953/
A forró szél imádata /1963/ és A vasárnap gyönyöre /1955/ 

c. hosszú versek. /L. 203 • o./
A.18. számú mutatót tekintve a legnagyobb az értékkülönb

ség a Himnusz minden időben és a Csodák csodája között. A 

hosszú' versekben'ez a mutató mélyen az átlag alatt van, az 

átlagos értéket csak A forró szél imádata közelíti meg. /L.
199 .' 0./



to

fr.
*1

- 78 -
V«
*N

SZiÜiŰ GRAPIKOBIX.
ГУ

SZSir.Ű 'UtátÓ22. -fr.
«N

»*>
ry

cy
<4

*"V

o
<N

fr)

o«

. fr*

- s
$

fr

9
*4

>r

$

to

**

A mutató értelmezését lásd 

a cl. oldalpn.
/70. 203.

* v»

1лО./

К
fr.

то

нч*

м
-------1--------L

в? в» fr >» JV» fr - г
-I-----L

то в* to fr
IАI 1 4J------- L i--------1 .t i i 1-

: ,i?



- 79 -

f/ Az 5»mutatő a képzőknek az összes igéhez viszonyított 

gyakorisági módosulásairól tájékoztat. Értékei változóan 

- különösen a Gyöngyszoknya és a Szerelmem, csonttörő élet 

közt de eléggé egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak.
A Szerelmem, csonttörő élet c. ciklusig általában az átlag 

fölött, azzal kezdődően az átlag alatt van./L. x. 'sz. grafikon
Az igéknek az összes tartalmas szóhoz viszonyított 

aránya nem azonos mértékben és nagyságrendi viszonyok között 

csökken , mint az igeképzőknek az összes igéhez viszonyított 

aránya. Ez a képző nélküli igék arányának statisztikus 

növekedését jelenti. /Vö. 67.o./
A képző nélküli igék egyrészt általánosabb jelentésn

ek, másrészt erőteljesebben fejezik ki a cselekvés-, léte
zés-, történés- vagy állapotfogalmat, mint a képzettek. Az 

5o számú mutató módosulásaiból tehát az olvasható ki, hogy 

a Nagy László-i vers határozottabbá és általánosabb érvé
nyűvé válik /az életműben előre haladva/.

IA legnagyobb különbségi. a Himnusz minden időben 

/1956-65/ és a Fejfák /1973-77/ c. ciklusok közt van; az 

előbbiben minden második, az utóbbiban csak minden harmadik 

ige képzett. Hasonló az arány a Csodák csodája /1953/ és 

A forró szél imádata c. hosszú versekben is. /Ha az igéknek 

a tartalmas szavakhoz viszonyított módosulását is figyelem
be vesszük, ez az arány azt jelenti, hogy a Csodák csodájá
ban minden nyolc tartalmas szó közt találunk egy képzett 

igét, A forró szél imádatában csak minden tizenkettő közt./
Az átlag körül vannak a Májusfák /1947-52/, a Gyöngyszoknya 

/1953/, Az angyal és a kutyák /1944-46/, az Ég és föld /1968/ 

és a Seb a cédruson /1967-73/. /L. 186 • o./

• /
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g/ A 6. számú mutató a deverbális verbumképzőknek az összes 

igeképzőhöz viszonyított gyakorisági módosulásairól tájékoz
tat. /Változásaival ellentétesek a denominális igeképzők 

eltérései./ Értéke a Búcsúzik a lovacska /1963/ c. hosszú
versig többnyire magasabb az átlagnál, azzal kezdődően 

általában alacsonyabb. /L. XI. . sz. gráf ikon,'82 . o./
A határozott szemantikai tartalmú igenemképzők

aránya tehát tendenciózusan csökken, a határozatlanabb 

jelentésű denominális verbumképzők aránya ezzel párhuzamosan 

nő Nagy László költészetében. Ez a tendencia az elvonatkoz
tatás és az általánosítás igényének növekedésére hívja fel 
a figyelmet. /Vo. 67., 86. o./

A legnagyobb értékkülönbség a Csodák csodája /1956/ és 

A forró szél imádata /1963/ c. hosszú versek közt van 

/szemléletesen:'az előbbiben 30 képzett igéből 25, az 

utóbbiban ugyanennyiből csak 18 a deverbális származékok 

száma/. Az átlaghoz közel helyezkednek el a Rege a tűzről 
és jácintról /1956/, A zöld angyal /1965/ és a Búcsúzik a 

lovacska /1963/ c. hosszú versek. /Ь. 187 •' о./

h/ A cselekvő deverbális verbumképzők gyakorisági módosu
lásairól a 7* számú mutató az összes igeképzőhöz, a 10. 
számú mutató a cselekvő deverbális és cselekvő jellegű 

denominális verbumképzők együttes számához, a 20. számú 

mutató pedig a deverbális verbumképzők számához viszonyít
va tájékoztat. A mutatók képei csaknem fedésbe hozhatók, 
és elég egységesen csökkenő tendenciát mutatnak. Igen nagy 

ingadozások tapasztalhatók a Gyöngyszoknya /1953/ és a 

Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/ között, előtte és 

utána lényegesen kisebbek az eltérések. A mutatók értékei 
A zöld angyal /1965/ c. hosszú versig statisztikusan áz 

átlag fölött vannak, azzal kezdődően alatta. /L. Ш. gráf ikon,
számú grafikon, 85 . o. /84 .
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A 7. számú mutatót tekintve legnagyobb értékkülönbség a 

Gyöngyszoknya /1953/ és A zöld angyal /1965/ c. hosszú 

versek közt van. Az előbbiben minden 1,57. képzett ige 

deverbális cselekvő, vagyis három képzett ige közül kettő 

/kilenc közül hat, tehát kettővel több az átlagosnál/; az 

utóbbiban csak minden 3,73;, vagyis három képzett ige közül 
csak egy /kilenc közül alig három, tehát eggyel kevesebb 

az átlagosnál/. A Gyöngyszoknyában tehát kétszer annyi 
deverbális cselekvő származék van, mint A zöld angyalban.
Az átlag közelében vannak A vasárnap gyönyöre /1955/ és a 

Búcsúzik a lovacska /1963/ c. hosszú versek. Megfigyelhető, 

hogy az 196o-as években készült hosszú versekben alacsonyabb 

a deverbális cselekvő származékok aránya, mint az 1950-es 

évek hosszú verseiben. /L. 188 e* 0.'/
A 10. számú mutatót tekintve a legnagyobb ez értékkülönbség 

a Csodák csodá.ja /1956/ és A forró szél imádata /1963/ c. 

hosszú versek között. Az átlag körül helyezkedik el/1.*191 . o./
A zöld angyal és a Búcsúzik a lovacska c. hosszú vers. A 

deverbális cselekvő származékok csökkenésével párhuzamosan 

/szimmetrikusai/ nő a denominális cselekvő származékok aránya.
A 20. számú mutatót tekintve a legnagyobb az értékkülönb

ség a Gyöngyszoknya és A zöld angyal között. Az előbbiben 

öt deverbális verbumképzős származék közül négy cselekvő, 

az utóbbiban csak kettő; tehát a Gyöngyszoknyában viszony
lagosan kétszer annyi deverbális verbumképzős származék van,

- mint A zöld angyalban. Az átlag közelében vannak a Havon 

delelő szivárvány /1954/, 

imádata c. hosszú versek.
a Menyegző /1964/ és A forró szél 
/1«. 201 .■ o.'/
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i/ A cselekvő jellegű denominális verbumképzők gyakorisági 
módosulásairól a 8. számú mutató tájékoztat. A denominális 

cselekvő igék aránya a Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/ 

c. ciklusig statisztikusan az átlag alatt, attól kezdve 

az átlag fölött van, tehát növekvő / a h/. pontban ismer
tetett mutatókkal ellentétes/ tendenciát mutat./Vo. 67*,81.o./

A cselekvő jellegű denominális verbumképzők - mint 

említettem - határozatlanabb jelentésuek a deverbális 

cselekvő képzőknél. A cselekvő jellegű denominális verbum- 

képzők számának növekedése nemcsak az elvonatkoztatási 
tendencia erősödését jelzi, hanem - konkrét realizációik
ban — a lírai szöveg képelemeinek szorosabb összefüggését 

és a lírai én átfogóbb, általánosító magatartását is.
A legnagyobb különbség az Ajándék /1967-73/ c. 

ciklus - a hosszú versek közül A forró szél imádata - 

és a Havon delelő szivárvány /1954/ c. hosszú vers között, 

van. A forró szél imádatában hét képzett ige közt találunk 

egy denominális cselekvőt, a Havon delelő szivárványban 

csak kilenc között. Az átlag körül helyezkedik el az 

Ég és föld /1968/ c. oratórium és a Menyegző /1964/ c. 

hosszú vers. /L.' 189 . o./
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j/ A gyakorító képzők gyakorisági módosulásairól az összes 

igeképzőhöz viszonyítva a 11. számú mutató, a deverbális 

verbumképzőkhöz viszonyítva pedig a 23. számú mutató .tá
jékoztat. A két mutató képe megfelel egymásnak /1. XV". 
számú és számú grafikonok/. Mindkettő határozottan
csökkenő tendenciájú. A gyakorító képzők aránya a 

Gyöngyszoknya /1953/ c. hosszú versig viszonylag egyenle
tesen csökken; a Gyöngyszoknya és a Szerelmem, csonttörő 

élet /1956-65/ között erősen ingadozik; a kötet további 
ciklusaiban ismét egyenletesebb, de már csaknem mindenütt 
az átlagmutató alatt marad. /Ъ/192 , és 204

Tudvalevő, hogy valamilyen aspektusa minden igé
nek van. Ha azonban az I. számú /TÖBBSZÖR, ISMÉTELTEN + Т/ 

szintagmatípusból levezethető, a többször, gyakran, ismé
telten -féle iteratív határozószókkal egyértékű képzők,illetve 

származékok az átlagostól eltérő arányban fordulnak elő 

egy szövegben, jelentősen módosítják a képelemek egymáshoz való 

bősz csirát!, térbeüsésél; avers képi világába ágyazott igeala
nyok cselekvésének lefolyását* Nemcsak arról lehet szó,
"hogy egy szövegrészleten belül bizonyos képzésmódú /pl. 

gyakorító képzős/ származékok halmozásával a szerző valamit 

jelezni akar n /SZABÓ, 1. 285/, hanem arról is, hogy a 

tartalom a többszöriség, tartósság, megszakítottság fino
mabb vagy éppen hangsúlyozottabb kifejezésére, illetőleg 

az intenzitás fokának kiemelésére szinte autómatikusan 

választja ki, és illeszti a vers képi világába a megfelelő 

gyakorító képzős származékokat*
A gyakorító képzőket Károly Sándor a "nagyon erős 

hangulati értékű " /KÁROLY, 2. 280/ képzők közé sorolja.

. o./
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A 11. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb-'a . 
ség a Csodák csodája /1956/ és A zöld angyal /1965/ c. 
hosszú versek közt van. Az előbbiben 5 származékige közt 

2 gyakorító képzős ige van, az utóbbiban 2 gyakorító kép
zős ige már csak 18 származék közt fordul elő. A Csodák 

csodájában tehát viszonylagosan több, mint háromszor 

annyi gyakorító képző van, mint A zöld angyalban. Az át
lag körül van A forró szél imádata /1963/ és a Menyeg
ző /1964/. /L; 192 .o./

A 23. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb
ség Az angyal és a kutyák /1944-46/ c. ciklus - a hosszú 

versek közül A vasárnap gyönyöre /1955/ - és A zöld an
gyal c. hosszú vers között van. /А vasárnap gyönyörében 

minden második deverbális származék gyakorító képzős, 
míg A zöld angyalban csak minden hatodik/ Az átlag kö
rül van az Ég és föld /1968/ c. oratórium és a Rege a 

tűzről és jácintról /1956/ c. hosszú vers. /L.: 204 0./

к/ A mozzanatos képzők gyakorisági módosulásairól az
összes igeképzőhöz viszonyítva a 12. számú mutató /l.XVTKzámú 
grafikon, gp
24. számú mutató /1. XVIII. számú grafikon,' 94 o.‘/táj ék őzt at.
A mutatók csaknem fedik egymást, és csökkenő tendenciájú- 

ak. A Gyöngyszoknya /1953/ c. hosszú versig emelkedő, a 

Havon delelő szivárvány /1954/ c. hosszú vers és a 

Himnusz minden időben /1956-65/ c. ciklus közt eléggé 

ingadozó; a Búcsúzik a lovacska /1963/ c. hosszú verstől 
- már az átlagos érték alatt - csökkenő tendenciát mutat
nak.

•о./ a deverbális képzőkhöz viszonyítva a
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A 12. számú mutatót tekintve a legnagyobb az érték- 

különbség a Gyöngyszoknya /1953/ és A forró szél imádata 

/1963/ közt. A Gyöngyszoknyában 7 képzett ige közül 2 

mozzanatos származék, A forró szél imádatában pedig csak 

minden 14. képzett ige mozzanatos származék. A Gyöngy
szoknyában tehát viszonylagosan négyszer annyi mozzana
tos képző van, mint A forró szél imádatában. Az átlagos 

érték közelében vannak a Havon delelő szivárvány /1954/» 

a Búcsúzik a lovacska /1963/ és A zöld angyal /1965/ c. 

hosszú versek. /L.' 193 . o./
A 24. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb

ség ugyancsak a Gyöngyszoknya és A forró szél imádata 

közt van. Az előbbiben minden 3« deverbális verbumkép
zős származék mozzanatos, az utóbbiban csak minden 8é 

Az átlag körül ugyanazok a hosszú versek vannak, mint a 

12. számú mutatónál. /L. 205 ♦ o. /
Közismert, hogy a cselekvés mozzanatosságát, egy 

pillanatig tartó vagy egyszeri befejezett /perfektiv/, 

illetőleg kezdő /inchoativ/ jellegét a mozzanatos kép
zőkön kivül más nyelvi elemek, pl. az igekötő is kifejez
heti. Ha azonban a II. számú /EGYET, EGYSZER + Т/ vagy 

a III. számú /KEZD, EGYET + Т/ szintagnatípusból leve
zethető származékok az átlagostól eltérő arányban for
dulnak elő egy szövegben, jelentősen módosítják a kép
elemek egymáshoz való viszonyát, időbeliségét, a cselek
vés lefolyását. Ha a mondanivaló kifejtése pillanatnyi 
mozgást vagy mozzanatos változást igényel, kifejezésére 

vagy felerősítésére a nyelv természetesen használja fel 
a mozzanatos képzőket.

J. Soltész Katalin is megállapítja, hogy "A kezdő
és mozzanatos képzős igék különösen alkalmasak a jelen
ségek pillanatnyi megragadására, impresszionista vissza
adására " /J. SOLTÉSZ, 153/.• • •
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A mozzanatos kezdő képzők gyakorisági módosulásai
ról az összes képzőhöz viszonyítva a 13. számú mutató, a 

deverhális verbumképzőkhöz viszonyítva a 25. számú mu
tató tájékoztat. Mindkét mutató eléggé ingadozó tenden
ciájú.

A 13. számú mutatót tekintve a legnagyobb a z értékkülönb-
- a hosszú versek kö-ség a Fejfák /1973-77/ c. ciklus 

zül a Gyöngyszoknya /1953/ - és A forró szél imádata /1963/ 
c. hosszú vers között. A Gyöngyszoknyában minden 5* kép
zett ige mozzanatos kezdő, ezzel szemben A forró szél 
imádatában a mozzanatos kezdő képzők gyakorlatilag el
hanyagolhatóak /mert csak 34 képzett ige közt található 

egy mozzanatos kezdő képzős származék/. Az átlagos érték 

közelében vannak a Havon delelő szivárvány /1954/ és 

A zöld angyal /1965/ c. hosszú versek. /L. 194 / o./
A 25. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb

ség a Fejfák /1973-77/ c. ciklus - a hosszú versek közül 
a Gyöngyszoknya /1953/ - és A forró szél imádata /1963/ 

c. hosszú vers közt van. A Gyöngyszoknyában minden 4. 
deverhális verbumicépzős származék mozzanatos kezdő, míg 

A forró szél imádatában csak minden 20. Az átlag körül 
vannak a Csodák csodája /1956/ és A zöld angyal /1965/ 
c. hosszú versek. /L. 206 o./

A mozzanatos pillanatnyi képzők gyakorisági módo
sulásairól az összes képzőhöz viszonyítva a 14. számú 

mutató, a deverhális verbumképzőkhöz viszonyítva a 26. 
számú mutató tájékoztat. Mindkettő csökkenő tendenciájú; 

a Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/ c. ciklusig 

statisztikusan az átlag fölött vannak, attól kezdve az 

átlag alatt.

Й 4",
3
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A 14. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb
ség a Csodák csodá.ja /1956/ c. bosszú vers /amelyben 

minden 10. képzett ige mozzanatos pillanatnyi/ és az 

Ég és föld /1968/ c. oratórium közt van /amelyben a 

mozzanatos pillanatnyi származékok száma gyakorlatilag 

elhanyagolható/. Az átlag körül vannak A forró szél imá
data és A zöld angyal. /L.' 195 . о.У

А 26. számú mutatót tekintve a legnagyobb értékkülönb
ség a Búcsúzik a lovacska /1963/ c. hosszú vers és az 

Ég és föld /1968/ c. oratórium között van. Az előbbiben 

minden 8. deverbális verbumképzős származék mozzanatos 

pillanatnyi, az utóbbiban ezek aránya elhanyagolható.
Az átlag körül vannak A forró szél imádata és a Menyegző 

c. hosszú versek. /Ь.' 207 • °»/
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5.4. A statisztikai és nyelvészeti-stilisztikai
vizsgálat eredményei

Nagy László költészetének egészére vonatkozó álta
lánosabb, összefoglaló jellegű következtetéseket levonni 
a költő képzőhasználatának gyakorisági módosulásaiból 
kockázatosnak látszhat';1 Néhányat mégis le lehejfc. vonni.

1. Az igék arányának csökkenő, a névszók arányának 

növekvő tendenciája Nagy László életművében azt 

jelzi, hogy költészete fokozatosan veszít moz
galmasságából, statikusabbá válik, ugyanakkor 

nő benne az általánosítás igénye és az állandó
ság élménye. Erre utal a gyakoritó és a mozzana— 

tos képzők arányának csökkenése is.
2о Az akció és a határozott szemantikai tartalmú

igenemképzők csökkenő, valamint a határozatlanabb 

jelentésű cselekvő jellegű dénominális szárma
zékok növekvő aránya egyrészt lassú, de egyér
telmű elvonatkoztatási tendenciára utalnak, 

másrészt a lírai szöveg képelemeinek szorosabb 

összefüggését és a szituáció általánosabb érvé- 

nyűségét, illetve a költő átfogóbb magatartását 
Jelzik.

3. A képzetlen igék arányának statisztikus növekedé- 

. se, valamint a létige állító és tagadó alakjai
nak szaporodása / a fentiekkel párhuzamosan/ 
határozottabbá és erőteljesebbé teszik a kifeje
zést.
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4» A miivel te to és a visszaható igék arányának 

tendenciózus csökkenése pedig a lírai én sze- 

- mélyes vonatkozásainak, kapcsolatrendszerének
lazulására utal.

Ezek a következtetések talán általánosan érvényesek 

egy-egy lírai életműre, és meglehet, hogy ilyen 

básu statisztikus vizsgálat nélkül is megállapíthatók.
Ám összefüggések mutathatók ki a gyakorisági módosulások 

és az irodalomtörténeti megállapítások között is. A 

gyakorisági módosulások, a képzőszintű vizsgálat adatai 
nem cáfolják meg Nagy László életművének irodalomtörté
neti korszakolását.

5. A Kiss Ferenc által megállapított korszakhatá
rok /vö. KISS F. 1. 169-212/ többé-kevésbé meg
egyeznek a Fülöp László által megállapítottak
kal /vö. FÜLÖP, 377-418/. Mindketten éles cézá
rát látnak a költő életművében 1953 körül. Az 

ebből az időből való Gyöngyszoknya /1953/, majd 

az azt követő hosszá versek /a Havon delelő 

szivárvány, A vasárnap gyönyöre/ és ciklusok 

képzőhasználatának gyakorisági módosulásai mint
ha kimutatnák ezt a cézárát /sőt, mégt ágy is, 

hogy korai verseinek egy részét átdolgozta a 

költő/. A következő figyelemre méltó váltást a 

mutatók közt a Szerelmem, csonttörő élet /1956- 

65/ c. ciklus, illetőleg A zöld angyal /1965/ 

c. hosszá vers mutatja. Az 1960-as évek köze
pe táját Kiss Ferenc is, Fülöp László is kor- 

szakhatárkmt fogja fel Nagy László életművében 

/vö. KISS F., 1. 169-212; FÜLÖP, 377-418/.

nagysza-
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A mutatók tehát a következőképpen szakaszolják 

Nagy László életművét:
1. 1953 előtt;
2. 1953-tól;
3. 1965 előtt;
4. 1965 után.

Az így kapott szakaszok közül aztán a második és 

a harmadik közé eső időszak még tovább osztható; 

de megítélésem szerint a képzőhasználatban mu
tatkozó gyakorisági módosulások megfelelései az 

irodalomtörténeti korszakhatárokkal aligha 

véletlenek.
6. Az 1960-as évek második felétől szinte valamennyi 

mutató lényegesen egységesebb képet mutat, mint 

korábban bármikor. Ez az egység a költő élete 

végéig nem bomlik meg. A legegységesebb képet 

a - tartalmi szempontból is az 1970-es évek 

legegységesebb alkotásának tartott - Versben 

bujdosó c. kötet /19-től 23-ig számozott ciklu
sok/ mutatja. Ezen belül az átlagos értékekhez 

a Seb a cédruson c. ciklus áll a legközelebb.
Ha a jelentés, azaz az irodalmi interpretáció 

felöl közelítünk, és azt is figyelembe vesszük, 
hogy ezeket a ciklusokat és verseket már az 

érett, kifejező eszközeinek teljesen birtoká
ban levő Nagy László írta, akkor ez sem lehet 

véletlen.
A költő minden versének képzőszintű statisztikai 

vizsgálatából további következtetéseket nemigen lehet 

levonni. De ezek az eredmények is a grammatikai vizsgá
lat és az irodalmi interpretáció összefüggéseire, a 

tartalom és a nyelvi megformálás egységére mutatnak rá..
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5.'5* Az igeképzők szöveggyakorisága Nagy László 

összes versében. Összesítő táblázat.
Összehasonlítás

Mielőtt a hosszú versek irodalmi interpretációját és 

a statisztikai vizsgálat eredményeit egybevetem, ismertetem 

az igeképzők szöveggyakoriságát Nagy László költészetében,
Az igeképzők szöveggyakoriságát és százalékos megosz

lását az összesítő táblázat tartalmazza /1.102, o./. A táb
lázatból kiolvasható, hogy Összesen 65-féle képzőfajtát 

vizsgáltam,' A táblázatban az első sorok a képzők abszolút 

előfordulási számát, a második sorok az összes igeképzőhöz 

viszonyított százalékos arányukat, a harmadik sorok a dever- 

bális, illetőleg denominális képzőkön belüli százalékos 

értéküket, a negyedik sorok pedig a képzőfajtán belüli 
arányukat mutatják /összesítve is/. Az ötödik sorok az egyes 

képzőknek a deverbális cselekvő képzőkhöz viszonyított 

százalékos értékét tüntetik fel,
A táblázat második .soraiból kiolvasható, hogy a 4513 

származékigének 69,99 %-a /3159/ deverbális, 30 %-a /1354/ 

pedig denominális képzésű, tehát a deverbális verbumképzők 

szöveg gyakorisága 2,3-szerese a denominális verbumképzőké
nek, A képzett igéknek 64,12 %-a /2894/ cselekvő, 16,61 %-a 

/750/ visszaható, 16,04 %-a /724/ pedig műveltető jellegű.
Az igeképzőknek 27,29 %-a /1232/ gyakorító, 20,09 %-a /907/ 

denominális cselekvő jellegű, 14,51 %-a /655/ műveltető, 

12,09 %-a /546/ mozzanatos kezdő, 8,37 %-a /378/ denominális 

visszaható jellegű, 8,24 %-a /372/ visszaható, 4,63 %-a 

/209/ mozzanatos pillanatnyi képző stb, A gyakorító képzők 

közül a legnagyobb 3zöveggyakoriságú a -G /11,43 %/, ezt 

sorrendben a -GAT /3,89 %/, az -0L /2,23 %/ és az -0Z 

/1,68 %/ képzők követik, A mozzanatos pillanatnyi képzők 

közül az -AN /2,3 %/ és az -ÍT /1,57 %/, a mozzanatos kezdő 

képzők közül az -AD /8,1 %/ és a -DÚL /2,39 % •/, a műveltető
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képzők közül az -AT, -TAT /6,31 %/, az -IT /3,01 %/ és a 

-T /2,68 %/, a visszaható képzők közül az -UL /3,72 %/, 
az -ÓDIK /1,94 %/ és a -K0DIK /1,79 %/, a denominálja 

cselekvő jellegű képzők közül az -L /12,58 %/ és a -Z 

/7,31 %/, a denominális visszaható jellegű képzők közül 
az -UL /4,09 %/ a legnagyobb szöveggyakoriságú képző stb.

A harmadik sorokból kiolvasható, hogy a deverbális 

verbumképzőknek 62,89 %-a /1987/ cselekvő /38,99 % 

gyakorító, 17,28 % mozzanatos kezdő, 6,61 % mozzanatos 

pillanatnyi/, 20,73 %-a műveltető, 11, 77 %-a visszaható 

képző, a denominális verbumképzőknek 66,98 %-a /907/ 

cselekvő jellegű, 27,91 %-a visszaható jellegű, 5,09 %-a 

/69/ pedig műveltető jellegű képző.
A negyedik sorokból kiolvasható, hogy a gyakorító 

képzőkön .belül a -G szöveggyakorisága 41,88 %, a -GAT 

képzőé 14,28 %, a mozzanatos pillanatnyi képzők közül az 

-Ali szöveggyakorisága 13,77 %, az -IT képzőé 9,4 %, a 

mozzanatos kezdő képzőkön belül az -AD szöveggyakorisága 

48,47 %, a -DÚL képzőé 14,3 %, a műveltető képzők közül 
az -AT, -TAT szöveggyakorisága 43,51 %, az-ÍT képzőé 

20,76 %, a -T képzőé 18,47 %, a visszaható képzők közül 
az -UL szöveggyakorisága 45,16 %, az -ÓDIK képzőé 23,65 %, 
a -KODIK képzőé pedig 21,77 % stb.

Látható, hogy a vizsgált képzők szöveggyakoriságát 
valamennyi korrelációs viszonyban ki lehet olvasni a táblá
zatból. Ezért a táblázat további elemzése helyett - a köny-

már csak a legnagyobbhyebb összehasonlítás kedvéért 
szöveggyakoriságú képzőket emelem ki. Ezek sorrendben a
következők:

1. a denominális -L képző
2. a -G gyakorító képző
3. a mozzanatos kezdő -AD képző
4. a denominális -Z képző
5. a műveltető -AT, -TAT képző
6. a -GAT gyakorító képző

12,58 % 

11,43 % 
8,10 %
7.31 %
6.31 % 

3,89 %
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Az igeképzők szöveggyakoriságát egybevetettem 

Nemes Zoltán képzőstatisztikájával /NEMES, 30-36/, s 

ahol Nemes adatai lehetővé tették, párhuzamba állítottam 

a gyakoribb képzők szociális előfordulását Nagy László 

képzőhasználatával.' Az összehasonlításból levont 

következtetéseket azonban óvatosan kell kezelni, egyrészt 

a mai nyelv /amely Károly Sándor szerint 25-30 évre ter
jed, vö. KÁROLY, 2. 273/ és az 1930-as, 40-es évek nyelv- 

használatának különbségei miatt, másrészt "technikai" 

/statisztikai — viszonyítási/ okokból. /Nagy László képző- 

használatát Nagy Ferenc képzőgyakorisági adataival ugyan
csak viszonyítási problémák miatt nehéz egybevetni. Vö.
NAGY, 3o 203o‘/ Ezekkel a megszorításokkal: a gyakorisági 
eltérések a szociális nyelvhasználat és Nagy László költői 
nyelvének képzőhasználatbeli különbségeire, specifikumaira 

mutatnak rá. Ezek a különbségek a következők:
1/ Nemes Zoltán szerint a legnagyobb szöveggyakorisá

gú igeképző a denominális -Z képző, az -L a má
sodik helyen van. A -Z képző lexikális gyakorisá
gát tekintve is megelőzi az -L képzőt /vö. NAGY,
3. 203/, a nagyobb lexikális gyakoriságú képző 

pedig aktuálisan is gyakoribb, legalábbis a szociá
lis használatban /vö. NAGY, 2. 345/« Nagy László 

költészetében viszont a legnagyobb szöveggyakori
ságú képző a denominális -L, s a -Z csak a negyedik 

helyen van. Ez az eltérés minden valószínűség 

szerint Nagy László költői nyelvének képzőhasználat
beli specifikuma, s feltehetően az -L képző kedve
zőbb akusztikai sajátosságaival van összefüggésben.

2/ Nemes Zoltán képzőstatisztikájában a -G képző
relatív gyakorisága /számításaim szerint/ 2 % körül 
van, ezzel szemben Nagy László költészetében a -G 

a legnagyobb előfordulású képző, relatív gyakori
sága csaknem hatszorosa Д1,43 %/ a szociális elő
fordulásnak. Ez igen nagy, de nem meglepő
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különbség, ha figyelembe vesszük, hogy a -G képző 

leginkább hangutánzó, hangulatiestő töveken fordul 
elő, A közösségi nyelvhasználatban, érthetően, kisebb 

a hangutánzó, hangulatfestő igék szerepe, mint a 

költői nyelvben,
3/ Nemes Zoltán képzőstatisztikájában az -AD mozzanatos 

képző relatív gyakorisága /számításaim szerint/ kb,' 
2,2 %; Nagy László költészetében viszont 8,1 %, 
tehát csaknem négyszer annyi, mint a szociális hasz
nálatban, Feltehető, hogy a mozzanatos. változást 

érzékeltető igéknek nagyobb szerepük van a költői 
nyelvben /legalábbis Nagy László költői nyelvében/, 

mint a szociális használatban,
4/ Nagy László költészetében a -GAT gyakoritó képző 

relatív gyakorisága több, mint kétszerese a,képző 

szociális előfordulásának. Ez az eltérés a költői 
nyelvhasználatnak a közösséginél dinamikusabb, 
mozgalmasabb jellegével hozható összefüggésbe,

5/ Nagy László költészetében a deverbális és a denominá- 

lis -UL képzők relatív gyakorisága együttesen 7»82 

a szociális használatban ugyanez a mutató 5»1 % 

körül van. Valószínű, hogy az állapotváltozást 

érzékeltető -UL képzős igéknek nagyobb szerepük van 

a költői nyelvben, mint a szociális használatban,
6/ Nemes Zoltán képzőstatisztikájában az -AT, -TAT kép

zők relatív gyakorisága 8,3 % körül van, Nagy László 

költészetében viszont csak 6,31 %• Ez az eltérés 

feltehetően a közösségi és a költői nyelvhasználat 
szituációs különbségeire utal,

A többi képző szöveggyakoriságát a rendelkezésre álló 

adatok alapján nemigen lehet egybevetni. De ezek a párhuzamok 

is rávilágítanak a szociális nyelvhasználat és Nagy László 

költői nyelvének képzőhasználatbeli specifikumaira, tágabban: 
talán a közösségi és a költői nyelvhasználat néhány, rej
tettebb különbségére is.

Megjegyzem még, hogy két mai költő képzőhasználatának 

/a mai nyelvhasználattal való/ azonos szempontú összehasonlí
tásából érdekesebb és megbízhatóbb következtetéseket lehetne 

levonni.
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6, A képzőszempontú statisztikai vizsgálat és 

az irodalmi interpretáció

Az életmű képzőszempontú' vizsgálata, a képzők megoszlása 

és gyakorisági módosulásai, illetőleg a belőlük levonható 

általános következtetések formai, illetve statisztikus meg
állapítások* Bármely nyelvi elem nyelvészeti - statisztikai 
vizsgálata csak akkor ér célhoz, ha a vizsgálat eredményeit 
'szembesítjük az irodalmi mű tartalmával /mondanivalójával 
és témájával/, azaz ha a gyakoris égi módosulások hírérté
két egybevetjük az irodalmi interpretációval, A nyelvtu
domány és az irodalomtudomány különböző vizsgálati szempontú 

eredményeinek megfelelései és/vagy eltérései az.azonosság 

és különbség egységét fejezik ki a műalkotásban. A-meg- 

felelések és/vagy eltérések feltárása - végső fokon az 

igeképzők stílusértékére feltett kérdések megválaszolá
sa -г előtt, tisztázni kell a műalkotás tartalma és kompo- 

zíciós struktúrája, a téma és a képi réteg, valamint a 

grammatikai megformálás néhány kérdését.
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6.1. A tartalom és a forma összefüggésének
elméleti kérdései

A versben a költő ábrázolja a valóságot, kifejezi ön
magát és felhívja az olvasót. A valóságot közvetített és 

alkotott képek segítségével tükrözi. A képek között a kép
zettársítás törvényei létesítenek kapcsolatot, a képzete
ket pedig a bennük rejlő azonosságelem fűzi össze. Az. 
azonosság - mint ismeretes
egyidejűségen, időbeli egymásutániságon, térbeli érint
kezésen stb
lét objektív oldalát tükröző képzetekre, 
azonosságok /az érzelmek, hangulatok hasonlósága vagy tér
beli, időbeli érintkezése/ is befolyásolják a képzettársí
tást. A közvetített és az alkotott képek a kifelé vagy a 

befelé f-orduló alkotó lelki szituációját idézik. A képek 

tartalma mögött. így minden esetben a költő.ilyen vagy olyan 

lelki működése áll /szemlélődés, emlékezés, látomás stb./*
Ez szelektálja a világkép centrumai és a motívumok.rendszere 

köré csoportosuló képzeteket, a képi anyagot. A képek 

mennyiségi és minőségi meghatározottságai, akár a közvetí- 

• tett, akár az alkotott képeké, a költő világával, létezés
élményének vonatkozási pontjaival vannak kapcsolatban.
Ezért végső soron közömbös, hogy a költői én közvetlenül, 

kifejtetten áll-e a vars centrumában vagy többszörös képi 
közvetítéssel.A versmondatok leíró költeményben is a köl
tő alakját vetítik a képek mögé, csak a leírás közvetíté
sével.' A képek által közvetített alakok és szituációk

alapulhat hasonlóságon,

de az asszociáció nem szorítkozik csupán a
hanem szubjektív

•»
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rendszerében a lírai én és valóságviszonyai akkor is föl
tárulnak, ha a költő egy szót se szól magáról, saját érzé-. 
SBiről, hanem csak a külső tényekben állítja magát. A bel
ső /esetleg külső / tények, tényezők együttese, amelyben 

a versbeszéd elhangzik, s amely a lírai hős /hősök/ ma
gatartását tükrözi vissza; a versattitűd. A versattitűdöt 

alapvetően az ábrázolás, kifejezés és felhívás adott for
mája, arányai, módosulásai hozzák létre. A lírai én való
ságviszonyai azonban nemcsak a versattitűd révén fejeződnek 

ki, hanem bonyolult tér- és időbeli összefüggések, társa
dalmi és interperszonális kapcsolatok hálózatrendszerévé 

alakítva jelennek meg a vers képi világában. A.műnek ez 

a hálózatrendszere a szituáció /beszédhelyzet/. A szituá
ció fogalmába beletartoznak a vers keletkezésének körül
ményei, társadalmi viszonyai, végső soron a költő egész 

élete. A lírai vers aztán elszakadva a közvetlen helyzet
től önmaga teremt maga körül szituációt. Az így. .értelme
zett versattitűd és szituáció a költő belső és külső vilá
gának, az egyedi és általános dialektikus egységének ki
fejezői a műben, ezért a

ü t t e s elnevezést használom helyettük /velük 

azonos értelemben/« /Vo. 11. o./
A szituációs együttes legközvetlenebbül a költemény 

kompozíciós struktúráját /szerkezetét/ befolyásolja. A 

vers szerkezete általános értelemben viszont nem más, mint 
a téma összetevőinek, motívumainak tagolását szolgáló el
rendezés, amely egyrészt fontossági sorrendet teremt a mű 

motívumai között, másrészt mintegy aláhúzza a költeméuy 

/mű/ tartalmának alapgondolatát, alapvető életérzését. A 

téma pedig a szemiotikái szinten általánosabb, közismertebb

szituációs



- 108 -

oppozíciók újszerű elrendezése; a szemiotikái rendszernél 
a szemiotikái anyag kiyálasztásában, csoportosításában 

gazdagabb és teljesebb. Ezt a csoportosítást, éppúgy, mint 

a képek közötti kapcsolatokat, a művészi mondanivaló irá
nyítja* /L, 9-10. o./

A költő mondanivalóját a művészi tervbe illeszkedő 

képek hordozzák elsősorban, de a valóság nemcsak a képek 

tartalmában tükröződik, 

szituációs együttesében is. Ahogyan a képek kiválasztásá
val és a képek közti viszonyokkal egyfelől közvetlenül, 

másfelől a téma révén függ össze.a mondanivalój úgy tart 

kapcsolatot egyrészt közvetlenül, másrészt a kpmpozíciós 

struktúra.révén a vers szituációs együttesével.
Azt, hogy a.műben tükrözött valóság melyik.arculatá

val fordul felénk, nemcéak a szituációs együttes, hanem a 

kontextus is befolyásolja. A szövegösszefüggés 

szűkebben, a nyelvi elemek egymáshoz való viszonyát /kon
textus/, tágabban a nyelvi elemeknek a szöveg, sőt az 

életmű, egészéhez való viszonyát /makrókontextus/ jelenti. Д. 11. оУ 

Ebben az értelemben a kontextus és a szituációs együttes 

közt dialektikus összefüggés van.
Kétségtelen, hogy a valóságelemek gazdag és konkrét 

jelentésüket az őket hordozó képek elemeiből merítik. Ám 

a tartalom és a forma hierarchiájában már a vers képi, 

világa is forma rangú a művészi mondanivalóhoz képest. A 

szituációs együttes és a kontextus ugyancsak forma rangú 

hatótényezői a műnek, de az alkotás hírtartalmát a szitu
áció és a kontextus tényezői is befolyásolják. A műnek ez 

a két tényezője is hozzáad valamit a költő üzenetéhez, 
tehát módosítja a költő nyelvi alkotásának az olvasó által 
felfogott információtartalmát, esetleg csak hangulati té
nyezőit. A változás irányának és mértékének megállapítása 

a konkrét szöveg elemeinek felmérésén és szerepük felisme
résén múlik.

hanem a vers szerkezetében és
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A szituációs együttest /a versattitudöt/ kialakító 

fő tényezők az igeidők és módok, a személy és szám, a 

módosítószók és módosító mondatrészek; a kontextuális össze
függéseket pedig elsősorban a közlést megelőző és kö
vető részek határozzák meg* De nemcsak ezek* Ha az ige
képzők is rendelkeznek a felsorolt nyelvi elemek funkciói
hoz hasonló jelentésmozzanatokkal, vagyis van tér- és 

időbeli aspektusuk, és egyéb viszonyok kifejezésére is 

alkalmasak - márpedig mint láttuk alkalmasak -, akkor 

az igeképzők is szerepet játszanak a költemény szituációs 

együttesében és kontextusában* A képzők a mondanivaló 

megfogalmazásában egyrészt szintaktikai szerepükkel, más
részt azzal a jelentésmozzanattal /"igen általános 

lexikai"jelentéstartalmukkal/ vesznek részt, amit magukba 

sűrítenek, s amit származékaik még a metaforikus képekben 

is megőriznek. /Vo* KEMÉNY, 187./ Mint nyelvi elemek /más 

nyelvi képződményekkel együtt/ így válhatnak az élmény a 

személyiség helyzettükröző kifejezőivé* Némelykor csak 

bizonyos üzenetelemekre hívják fel a figyelmet, más esetek
ben á téma olyan evidenciával hívja elő az egyes képzőket 
a morfológiai eszköztárból, hogy a tartalom alakításában be
töltött szerepük alig kíván külön magyarázatot, vizsgálatot.

Összegezve a tartalom és a forma összefüggéseire 

vonatkozó kérdéseket, az alábbiakat állapíthatjuk meg:
a/ A vers képelemei a lírai ént és valóságviszonyait 

tárják fel a képközvetítés bármely formája ese
tén is* A vers centrumában minden esetben a lírai 

én és valóságviszonyi állnak, így a vers képi 
világának elemzése a képzőhasználat szempontjá
ból irreleváns. /А költői én közvetett vagy köz
vetlen ábrázolása keltette hatás egyébként sem 

azonos a lírai én valóságviszonyiból eredő hatá
sokkal, de az élménynek az utóbbi az előbbivel 
teljesen egyenrangú forrása./
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Ъ/ A költői szubjektumról a szituáció és a kont^xtuá- 

lis összefüggések is hordoznak információkat, 

с/ A szituációs együttes és a kontextus egyik ténye
zője a szóképzés, az igeképzők használata, 

d/ A szituációs együttes és a kontextuális össze
függések az irodalmi interpretáció és a grammati
kai elemzés számára egyaránt hozzáférhetők és 

értékelhetők.
e/ A tartalom és a forma viszonyáról a művészi képek 

és a nyelvi /morfológiai/ elemek relációjában azt 

lehet mondani, hogy a nyelv a költői képek formája. 

És ami a művészi képsorokban tartalomként jelen 

van, tükröződik a nyelvi burokban, e burok anyagá
ban is. A nyelvi réteg egy szegment innának is van 

tartalmi vonatkozásrendszere.
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6.2. A hosszú versek képzőgyakorisági eltérései 
az irodalmi interpretáció tükrében

. Dolgozatom következő részében a tartalom és a 

formai elemek összefüggésének feltárását az igeképzés sík
ján - az irodalmi interpretáció és a képzőgyakorisági

konkrét versekenvizsgálat eredményeinek egybevetésével 

kísérlem meg.
A költő valamennyi hosszú versét elemzem. /Műfaji 

okok miatt csak az Ég és föld című oratórium elemzésétől 
tekintettem el./ A hosszú verseket a komplex vizsgálat 

tárgyául részben azért választottam, mert ezek többségé
ben a képzők gyakorisági eltérései - szinte valamennyi 
mutatót tekintve - .azonnal magukra hívják a figyelmet, 

részben pedig azért, mert e költemények elemzéséhez meg
felelő szakirodalom áll rendelkezésre. Az előbbi szempont 
azért, fontos, mert a funkcionális vizsgálat elsősorban 

/de nem kizárólag/ az átlagosnál jelentős mértékben több 

/vagy kevesebb/ képző esetén számolhat a képzők stilisz
tikai értékével; az utóbbi pedig lehetővé tette a szub
jektív elemek kiküszöbölését az összehasonlító .vizsgálat
ból. A hosszú versek kiválasztásában az is közrejátszott, 

hogy ezek - egy-két kivételtől eltekintve - témájukban 

viszonylag egységesek, s így a vizsgálat számára könnyebben 

hozzáférhetők, mint a ciklusok vagy a ciklusokon belüli 
rö.videbb versek •
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A 9 hosszú vers - в Gyöngyszoknya А953/, a Havon 

delel ű szivarvány /1354/, A vasárnap gyönyöre /1955/, 

о Csodák csodába /1956/, a Rege a tűzről és jácintról 
А956/, a Búcsúzik a lovacska А963/, A zöld angyal А965/, 

A forró szél imádata А963/ és a lenyegző /1964/ - össze
sen 9543 tartalmas szét, 2003 igét és 092 képzett igét 

tartolnas. Valamennyi adat a teljes anyagnak körülbelül 
egyötöde, így - véleményem szerint - a hosszú versek 

vizsgálatával mennyiségi követelményeknek is eleget 

teszek*

A tartalmi elemzés egyrészt nyomon követi a jel
folyamaitok, szövegegységek eredeti sorrendjét, másrészt 
ezzel egyidőben körvonalaz egy nem-lineáris történetbe- . 
zist, de csak a legfontosabb megállapításokra szorítkozik*

A versek vizsgálatakor a tartalmi elemzés megálla
pításait és а к 'pzőgyakorÍ3ági vizsgálat eredményeit együtt 

tárgyaltai, és ahol csak lehetséges volt, törekedtem nem-, 
c ok a szembesítésre, lianem következtetések levonására is* 

Ezek a következtetések természetesen csak Hagy László 

költészetén belül érvényesek. /Hasonló vizsgálat más 

költőknél hasznos és érdekes következtetések levonását 

tenné lehetővé, о módot adna általános bb érvényű megálla
pít ások megfogalmazására is*/
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6.2*1. Gyöngyszoknya

A költemény Nagy László életművének fontos állomása; 
mint láttuk, az irodalomtörténeti korszakolás és a gramma
tikai elemzés is erre hívja fel a figyelmet. A költő 1953 

körüli lírai,, világnézeti válsága átszínezi érzelmi reakció
it: a lelkesedés, a spontán feltárulkozás, a derűs önszem
lélet megnyilvánulásai elmaradnak. Közérzetének elkomorulá- 

sával egyidejűleg a remény és az önérzet kezdi meg szívós 

küzdelmét.
A Gyöngyszoknya a megrendültség és az elszántság, 

érzelmi kettősségének első.nagyszabású megnyilatkozásai 
A költemény látomástömbjei, a mezei apokalipszis-képei 

. nemcsak a költő lelkében dúló vihart vetítik az .olvasó 

elé, hanem az életre, a küzdelemre szavazó ember -alakját 

is felmutatják. A tét nem kisebb, mint.az egyetemes emberi,
az egyetlen esély: a szocializmus ügye. ....................

A Gyöngyszoknyában dühöngő elemi csapás fátumszerűen
vonul végig a lélek külső és belső tájain pusztulást, der
medt csöndet hagyva maga után, hogy-aztán az egyetlen.épen. 

maradt.férfi alakjában dacosan fölmagasodjék a remény. /Vo. 

KISS F 1. 189-191./
A költemény tárgyias képeiben mindvégig érezzük a 

költő személyes jelenlétét egész vonatkozásrendszerével 
együtt. Röviden csattanó kérdések után a közelgő vihar le
íráséval indul a költemény-. A nyitó képben.két-KEZD + T 

/III. számú/ szintagmával egyértékű származékige jelzi a 

„tánc" kezdetét /1. 36. o./:

•»
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s napod sötét felére fordul, akár egy érem, 
Árnyéka széjjelterped, mindent beborít barnán,

A jégverés és a? azt követő menekülés képeit nagy erejű 

TÖBBSZÖR + T /I. számú/ szintagmával egyértékű derivátumok 

erősítik fel /1* 30. o.'/:

rajzik a villám, ugrál. .meggyűlt fellegek halmán 

Billeg förtelmes felleg
• • •

• • •

A vihar kezdetének megérzékítését további mozzanatos igék 

segítik: .

Irgalom nincs a vészben, látod-e hogyan támad ? 

zubog a tó és zöld ág roppan és ablak.
• • •

A tájra szakadó.elemi csapás vak dühe mozgásba-liozza 

az.egész-mezei világot.-A mozgás dinamizmusát -a. TÖBBSZÖR + T 

/I. .számú/ szintagmatípusból levezethető származékigék 

erősítik:

fut-a csorda, ropognak száraz porcogok, .térdek 

tejjel eleven к annak ..öntözik -meg a völgyet 

-békéért esdő zászlók lobognak hátul

• ♦ •

• • •

• • •

A kiszámíthatatlan, ellenséges hatalmat jelképező céda meg
jelenése, a_féktelen állatok, a fergeteges táncok képvariár 

ciói mitologikus arányú vízióvá feszítik a vers eseményeit. 
A képek erőteljességét, mozgalmasságát további gyakoritó 

képzős származékok fokozzák:
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S nézd a gyönyörű cédát, ugrik, csördül.a szoknya 

vaknapot, holdat zordan csattogat össze, 
szájából zúgnak-zengnek minden húrok és kürtök 

forog a fehér szoknya s nincs ki lefogja 

Kopog az őzek háta

• • •

• • ♦

• • •

• • •

A pokoli tánc pillanatok alatt pocsékká.tiporja a termést, 

az egész vidéket. A pillanatnyi mozgást, a mozzanatos vál
tozást EGYET, EGYSZER + T /II. számú/ és.KEZD, EGYET + T 

/III. számú/ szintagmákból levezethető igék érzékeltetik:

ahogy a jég lecsördült 

Idejön, idesüllyed vak hajója a csöndnek 

Tél ordított a nyárba, elfújta aranylángját 

Január jégkarjába dermedt a szelíd környék,,/ 

sivár az ég mezője, földre zuhant a nyárfa.••

• • • • • •

• • ♦ . ,

9 9 9

- mint említettem -A .verbum momentaneum alapjelentéséből 
természetszerűen következik, hogy a pillanatig tartó
cselekvés egyúttal a cselekvés befejezettségét is jelenti.
A vihar elmúltával megjelenő "egyszál férfi" számba veszi 
a vereség tényeit, "jégnél keményebb szemmel kémlel", egy 

időre "megdöbben", aztán a költemény záró szakaszában az 

újrakezdés határozottságával jelenik meg. Ezt a határozott
ságot erősítik a képzetlen igék, az újrakezdés mozzanatát 
pedig a poetikailag kiemelt helyen lévő mozzanatos kezdő 

ige /a vers utolsó szava/ is jelzi:
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Áll az ember a tájban, vassá mered a lába, 

fönséges fejét bánat, bitangság fölé vágj a - 

s látja: az újabb harcok zöld arénája megnyílt, 

mellébe levegőt vesz, tartja - egeket zendít«

Az ige- és képzőhasználat - láthatóan - fontos 

tényezője a.vers kompozíciós struktúrájának és üzenet
tartalmának, szemléleti és hangulati összetevőinek. A 

statisztikai vizsgálat általányért számszerű adatok meg
erősítik ezt a megállapítást, A költemény dinamikáját 

erősítik, az igék 1 : 4-hez hányadosa /ipíg az, átlag 1 : 5- 

höz/, a cselekvő igék nagy száma /1,* 2v és. 9.. számú muta
tók/, továbbá a. deverbális verbumképzők /1. 6. számú muta
tó/ és a..cselekvő deverbális igeképzők /1. 7»» 10,, 20. , 
számú mutatók/, aránya, ezen belül a gyakontó képzőké /1,
11, és'23. számú mutatók/, ......................

Kiss Ferenc szerint a Gyöngyszonya képei "nem a 

világ lényegét tárgyiasítják,,hanem a szembesülés egy 

kritikus pillanatát.” /KISS F., 1, 191/» A statisztikus 

vizsgáiét a jjiozzanatos,képzők igen magas arányával /1.
12., 13., 14*, 24»» 25., 26. számú mutatók/megerősíti ezt 

a megállapítást. Ezekkel ezeijiben.igen elacspny a költemény
ben a múveltető. képzős./1, . 3*»'. 15*.» A7 

a visszaható képzős /1. 4
denominális származékok /1. 8, számú mutató/ aránya.

21..számú mutatók/, 

19., 18. számú mutatók/.és a
*»

•»
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A képzők statisztikai vizsgálatából levonható köyet- 

keztetések szinkronban vannak a vers üzenettartalmával* A 

költeményben szemiotikái szinten az eszmélkedő költő és a 

társadalmi körülmények, a megrendült ség és az elszántság, 
tematikai szinten a mezei apokalipszis, a lélek külső és 

belső tájain dúló vihar és a remény alkotnak oppozíciót* 

Ezek a viszonyok kifejeződnek a vers szituációs együttesé
ben /a költő személyes jelenléte a tárgyias képsorokban/ 

és a kontextuális összefüggésekben /gyakorító, illetve 

mozzanatos kontextus/, és adekvát módon a nyelvi-stilisz
tikai szinten is* /Magas az igék, az elemi csapás-inten
zitását felerősítő gyakorító képzős származékok, a szembe
sül és _p ill anatnyiságát nyomatékоsító mozzanatos képzők 

aránya, a .vers zárótételében az újrakezdés határozottságát 

sugalló alapigék száma stb./ \

\
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6.2.2.Havon delelő szivárvány

A költemény a válságtól szorongatott költő lét
élményének szinte valamennyi szféráját /égész hálózatát 

és viszonyrendszerét/ felfejti. Emlék és ábránd, múlt és . 
jelen képei váltakoznak benne. nA vers kamerája itt való
ban az idő és 9 mindenség.József Attila-i szirtjéről 
rögzíti képeit." /KISS F 1. 195/.

A tér és az idő egymásba csúsztatott dimenzióit, a
• 1

múlt és jelen, a? ábránd és valóság elemeit szinte lehetet
len szételemezni. Kiss Ferenc ezeket. írja: -"Dermedtség és 

életlüktetés; a valóság farkas- és szarvasarca; objektív 

kép; az értelmező, révülő, eszmélkedő költő direkt beszéde; 
múlt és jelen egymást motiválva, ellenpont9zva, szervesen 

illeszkednek a vers rendjébe." /i. h. 195/. ...
A fagy képzetéből alkotott képek /érthetően/ stati

kus abbak:

Pagy-farkasok j önnek, 
gy émánt -f alk a 

űzve.az éhség dühétől 
s végük van, semmiyé .fogynak,

/3. versszak/

• • •

Vallom, hogy a lelkem 

hó-szaharája 

sokszor lesz dúlva, 

széllel szántva, 
sok vihar kell még • • •

/4. versszak/
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Elevenebb, lüktetőbb viszont a vers pl. azokban a vers
szakokban /részletekben/, amelyekben ifjúságát /Violát/ 

idézi a költő. Ez jórészt származékigéknek köszönhető:

Izzik a bőre,
hócsillagok robbannak az érces
zöld levegőbe,
gőz gomolyog,
benne, mint fekete,örvény
sűrű sörénye forog.
Rózsa-cimpája kitágul.
trüszköl,
toporog.. 
táncol.о.

/3. versszak/

Vagy a nehézsorsú embereket mint az újrakezdés,- a remény 

szimbólumait bemutató részletekben:

Férfiak, emberek, 
akik a mélyből felbukkantok 

ti vagytok a felségesek 

hódoltattok, hódolni méltón 

Bong most az ég hidegen, 
jégcsapok csengetyuznek

• • •

♦ • •

• • •

/10. versszak/
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A költemény szemiotikái és téma szintű oppozíciós 

viszonyai rendkívül összetettek, szinte szételemezhetet- 

lenül illeszkednek a vers egészébe. A költemény képző
gyakorisági mutatói, elhanyagolható ingadozásokkal, az 

átlagértékek közelében vannak, így a képzőhasználat jelen
tős többletinformációt nemigen ad a költemény egészéhez.
A képzők szerepe inkább csak az egyes versszakokon,belül 
vagy bizonyos-részletekben lehet jelentős /pl. a 3. . 
versszakban, amelyben a költő ifjúságát idéző képsorok 

közt. magas a TÖBBSZÖR + T./I. számú/ szintagmatípusból 
levezethető képzők száma/.

-44
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6.'' 2.' 3. A vasárnap gyönyöre

A költemény a diszharmonikussá vált világban össz
hangot áhító ember.hitvallása, a teljességért való küz
delem remek példái. Alapja a részvétel és a kiválás kettős
sége, A költő magatartása az.ünnepi megindultság és a 

teljességigény közt változik. A közeli valóság ünnepre 

hangolt képsorai közé ennek megfelelően ékelődnek a té- 

volabbi valóság képsorai* de mind a részvétel, mind. a 

kiválás következményjellegű. Erre több olyan származékige 

utal, amely a IV. -számú./KÉSZTET, OKOZ + Т/, az V. . számú 

/TÉTET.+..Т/. vagy. a Vili, számú /TESZ + Т/ szintagmatípus
ból vezethető le, noha a muveltető képzős és muveltető 

jellegű denpmiíiális származékok aránya alig magasabb az 

átlagnál /1, 3o számú mutató/. Pl.:

i

fölkelni. - mosdani késztet, dúdolok gyanútlanul. 

Arcomat, hab kerekíti, sétál a borotvakés, 
példázza, hogy - vékonyít meg néha á kínszenvedés 

Rázkódtat sok gyönyörűség, mégse ad szabadulást 

búskomor.bikát a tagló.nem szédítnem szégyenít 
vasárnap, iramod lázit, valami szépért vadít 

késztetnek fölágaskodni muzsikád sarkantyúi

•99.

• • •

9 9 •

9 • •

A költő ezer és ezer szállal kötődik a néphez:

Gyermek az anyakötényen: szérűdön .úgy-enyeleg. 
aki hordott zsákot, akit rázott, traktornyereg. . 
Égre néz a bányász, ráncok sütnek a szeme.körül, 

ámul a fekete gépész, fejénél rigó fütyül.
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Aki a síró talicskát tolta egy országon át, 

itthon a kubikos, nézi, becézi aranyosát. 
Felizzik a kovács kedve, a postás száz emelet 
fáradtságát, haj, ledönti, jóízzel föl-fölnevet.

A költő az ünnepre, áhítatra termett lélek vonzalmával kész 

részt venni a vasárnap örömeiben. De maga az ünnepna fonák
járól ismegmért világ komor bizonyosságának erőterében 

zajlik " /KISS F., 1.194/. A teljesség, a távoli szépség 

helyett, "amit egy eszme kimért" bolond örömöket kínál a 

; " j'^ien vasárnap; A versnek ezek á képsorai összehasonlít
hatók a Menyegző c. hosszá vers képsoraival.

Mindkét költeményben ismétlődő, elaprózott cselek
vést végeznek a talmi ünnepet és a koholt örömöket meg- 

érzékítő képsorok közé ágyazott igealanyok. A vasárnap 

gyönyörében viszont magasabb a gyakorító képzős származé
kok aránya, mint a Menyegzőben /1. 11. és 23. számú muta
tók/. A gyakorító képzők arányának eltérése nem az igeala
nyok számával van összefüggésben /azért sem, mert ezek 

száma a Menyegzőben nagyobb/, hanem a két vers szituációs 

együttesének különbségével. Mint említettem, A vasárnap 

gyönyörének alapját a részvétel és a kiválás kettőssége 

adja. A költő a jelenben a jelennel birkózik az "elkép
zelt gyönyöru"csillagért, ahol "az élet oszthatlan egy
sége áll". Bizonyos értelemben tehát részese a versben 

ábrázolt eseményeknek, így többször jelenik meg maga is 

ismétlődő cselekvést végző igealanyként. Ezzel szemben a 

Menyegzőben a lírai hős /részben maga a költő/ szerepe 

passzív, az ifjá pár arccal a tengernek, szobormereven 

áll az ábrázolt eseményeken kívül; állapotukat, cselek
vésüket alapigék fejezik ki. A Menyegző tartalma,

• • •
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kompozíciós struktúrája és szituációs együttese alapvetően 

más, s ez megmutatkozik a képzőhasználatban is.
Igen sok gyakorító képzős /TÖBBSZÖR + T szintagma- 

típusból levezethető/ ige van tehát a jelen vasárnapot 
megérz.ékítő képsorokban /sok köztük a hangutánzó és 

hangulatfestő alapszavú/:
Tipegnek apró nagymamák, éljenek igen soká, 
gondot susognak, gyújtják a lángot a lábos alá 

lánnyal suhog a völgybe szapora tüzú diák, 

motorok zúgnak el, egymást előző meteorok, 
zsí, zsú, a hasított űrben asszony! üstök lobog 

Vasárnap van ma, vasárnap, örjöngő szultán a nap, 
kardja a földet repeszti, palánkot széthasogat 
Hűs lombok alja, mint barlang tátogat, úgy csalogat. 
Jönnek a megbolondító illatok, sziszeg a bor...

• ♦ •

• • •

• • •

• •

A költő is részese lehetne ennek a mulatságnak:

vasaltan, gyöngyházszemekkel kacsingat feléd az ing. 

Tiszta ing: tiszta világod, kívánni kell a gyönyört, 
rimákodj érte, ha drága mosolyod ága letört 

Rajta, csak rajta, te is tarts lakomát, vigadozz hát
• • •

• • •

De a jelen vasárnap ellenpontjaként egy szebb vasárnap 

képsorai jelennek meg /sok gyakorító képzős származékkal/:

Lezuhansz e lópokrócra, birkózol velem Remény, 
gyopárszemű angyal, látod, nem vagyok olcsó legény, 

megmarkollak és megforgatlak leveles zöld ág gyanánt 
Bolondul küzdők a szépért, látnom kell, nap tündököl 
Harsog a létezés: nem, nem ! Nem akar lenni halott. 

Brummog a darázs...

• • •

• • ♦
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Bűvölj meg távoli szépség, szívem a porból kihúzd, 

ne zúgjak jeremiádot, se psalmus hungaricust. , •' 
daraboló bárdok mellől szám csak azért kiabál. 
Érette sistereg bennem ábránd és széntséges düh • • •

A komor hangulatú zárótétel utolsó sorában, a felszólító 

mód mellett, egy KEZD + T /III. számú/ szintagmatípusból 
levezethető származék /ismétlésseV is sürgeti a másfajta 

értékrendet képviselő ünnep eljövetelét:

Volt egy világ, csupa pír volt, lángolt, most minden
fehér.

Ébredj meg, ébredj meg, édes, reggel van, itt van a tél.

A képzők oldaláról '/a gyakorító képzők mellett/ még 

a következők jellemzik a költeményt. Magas az igék aránya 

/1. 1.' számú mutató/; minden második ige képzett /1. 5. 
számú mutató/; ezzel szemben igen alacsony a mozzanatos 

képzők aránya /1. 12., 13., 25. számú mutatók/. A többi kép
ző gyakorisági mutatója az átlag körül van.

Összegezve: a költemény szemiotikái oppozíciója a 

részvétel és a kiválás kettőssége. A téma szintjén ez a 

jelen vasárnap és a távoli ünnep szembenállásában jelent
kezik. A fonákjáról is megmért vasárnap és az eszme által 
kimért ünnep együttesen határozza meg a költő magatartását, 

a vers szituációs együttesét. Sem a részvétel, sem a ki
válás nem teljes, s a változó versattitűd mögött a művel- 

tető származékok /az átlagosnál alig magasabb arányukkal 
is/ kényszerjelleget sejtetnek. A kétféle értékrend 

szembenállása eleve adottnak és állandónak tűnik /alacsony
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a mozzanatos képzők aránya/. A részvétel képsoraihoz 

kis intenzitású, elaprózott cselekvést jelentő gyakorító 

képzős igék társulnak /pl. tipegnek, susognak. csalogat, 
kacsingat sth/, a kiválás képsoraihoz nagyobb intenzitásn
ak /plо harsog, kiabál, sistereg stb./. A költemény 

kontextusa gyakorító jellegű.

;
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6.2.4. Csodák csodája

A költemény az elveszettségből, a magát bajai háló
jából kivágni képes költői én "föltámadásának" lírai meg
fogalmazása. "Amibe sokan belerokkantak: a szégyen, a 

betegség, a testi, lelki gyötrelmek, őt a költői újjá
születés csodájára érlelték meg." /KISS F 1, 196/.•»

Mi lesz, ha igy maradok ? 

Szemeim ragyogjatok, 
kezeim dörögjetek 

indiai j at ok meg lábak !
Én fordítom a követ félre, 

Csodák csodája: 

kiülök a sír peremére.

A nyelvészeti, statisztikai vizsgálatok teljesen 

szinkronban vannak a költő üzenetével, az irodalmi interpre
tációval. A Csodák csodája a statisztikai vizsgálatok 

szempontjából a "leg"-ek verse. A költeményben minden 

negyedik tartalmas szó ige /vagyis egy igére csak három 

más szófajú szó esik, mig az átlagos arány 1 : 5-höz/. A 

költemény dinamizmusának fő forrása az igék nagy száma 

/1. 1. számú mutató/.' Az igék túlnyomó többsége cselekvő 

ige A. 2.. számú mutató/; a műveltet6 és a műveltető 

jellegű denominális származékok aránya itt a legalacsonyabb 

/1. 3* számú mutató/; viszonylag magas a visszaható és a 

visszaható jellegű denominális származékok aránya /1.
4. számú mutató/.' A hosszú versek közül ugyanakkor ebben a
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költeményben a legmagasabb a képzett igék aránya /1. 5* 

számú mutató/: minden második ige képzett. A deverbális 

verbumképzős igék /1. 6. számú mutató/ és a cselekvő 

deverbális származékok /1* 7. számú mutató/ aránya ugyan
csak itt a legmagasabb; a denominális cselekvő igék aránya 

pedig alacsony /1. 8. számú mutató/.
A lírai én újjászületésének, feltámadásának folya

matát az évszakváltás képsoraival, a tél és a tavasz képei
nek szembeállításával érzékíti meg a költő. Az elveszettség, 

a múlt képeit idézik, de az újrakezdés lehetőségét sugall
ják a következő sorok:

Hej, ti siagarak, havat csoboltok. 
ezüst erekkel ragyogtok dombok.

Beszakadt a tél feje, széjjel omlott.'.’.

Itt sodródnak a télre virított 

orgonák: gyenge virágmártírok.'

S gólyák suhannak fagyosan délnek.V.

Elrobog, ami rút, ami régi, 

hinni tudok én, próbálok élni.'

A költeméiyü .szerkezeti egységének képsorait pedig már a 

költői és emberi szempontból egyaránt "újjászületett” 

lírai én hívja elő;

'Selymes bábját kirágta a lepke, 

ide szállt le szög-helyes kezembe.

Tora piheg. itt remeg a szárnya • • •
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Engem a Jóság fuvalma lendít.'..

Esedezek fényt a levelekre • • •

Bujkál bennem csodálatos dallam, 

dúdolok magamnak, Jó kedvem van.

Rámsüt a tükör, az autó-ablak: 

rámugrálnak kölykei a napnak • « •

piros ivadékok gőgicsélnek..7

turbékólnak orgonavirágok • • •

veszélyes szerelem кrúgat értem • • •

Az elmúlás és az újrakezdés /"föltámadás"/ képzet- 

tartalmainak megfelelően igen magas az I 

számú szintagmatípusból levezethető származékok száma /1.
11., 12

a II. és a III.• >

14. átlagmutatók/, amelyek a TÖBBSZÖR, 
ISMÉTELTEN; az EGYET, EGYSZER és a KEZD legáltalánosabb 

Jelentésmozzanatokkal erősítik a vers üzenettartalmát, és

13•» °»

hangulatilag is kiegészítik az újjászületés, a változás 

képsorait szituálják a lírai ént. A költemény általános 

üzenettartalma és ennek az üzenetnek a grammatikai meg
formált sága a legszervesebb egységben vannak egymással a 

képzőhasználat szempontjából is. A mondanivaló elemi 
evidenciával választja ki a neki megfelelő szármázékszava
kat, képzőket a morfológiai eszköztárból.

A költemény zárótételében az elemi élethez-ragaszko-
az újrakezdés elszántságát és határozottságát kép-dást,

zetlen /alap-/ igék nyomatékosítJák:
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Égiek, földiek
többé ne csal.jatok meg engem, 
csillagok sose hagyjatok cserben. 

Sok ecetet ittam, 
sok volt nekem a kín 

Nem akarok már emlékezni..•
S holnap már fehér ruhában, 
szerelmem, tengerre szállók... 

megyek a Niagarához.

• • *

Összegezve: a költemény szemiotikái oppozíciója az 

elveszettség : újrakezdés /feltámadás/. A téma szintjén 

ez a szembenállás az évszakváltásban jelentkezik. Az évszak- 

váltás, az újrakezdés képsorai szinte magától értetődően 

hívják elő azokat a nyelvi elemeket, amelyek szemantikai 
tartalmuknál fogva erősítik a fenti tartalmakat: az újra
kezdés mozzanata a mozzanatos képzős származékokat, a föl
szabadult ság érzése a gyakorító képzős származékokat, a 

föltámadás /mint állapotváltozás/ motívuma a visszaható 

és visszaható jellegű származékokat. A költemény kontextusa 

gyakorító, mozzanatos jellegű.
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6#‘2.5. Rege a tűzről és .jácintról

A költemény a szülők sorsának bemutatásával egy 

életforma válságáról tudósít, A költő együtt vergődik és 

perel szüleivel mindazokért az eszményekért, amelyek ebből 

az életformából átörökítésre méltóak: a tisztaságért, jó
ságért, hűségért, értelemért, szépségért, magáért az emberért* 

"Ily módon az egyetemes és az általános jelentések rendszere 

példátlan szervességgel épülhet a vers magvát alkotó kis- 

világ drámája köré,” /KISS F., I*1 196/. Nagy László itt még 

szeretné felmutatni hatalmát e kisvilágra fenekedé bajok 

ellen /nem úgy, mint később A zöld angyalban, amikor az 

osztálykereteiből kiszakadt költő már nem áll ellen a vál
tozásnak/, tehát a költő cselekvő részese a költeményben 

ábrázolt eseményeknek* Ebből adódik, hogy viszonylag magas 

a cselekvő igék aránya /1.' 2., 9*, 10. és 20. számú mutatók/ 

és alacsony a visszaható igék százalékos értéke /1. 4* és 

19» számú mutatók/. Az eltérések azonban nem számottevőek.
Az értékféltő szándék " bontakoztatja ki és teremti 

újjá az ősköltészet műfajait életre hívó készségeket: a 

halottsirató, a varázsének, a lamentáció,a himnusz lírai 

minőségeit.- S azért e műfajok tüntetőén eredeti jegyeivel, 

hogy a költői jóvátétel mögé a történelem időtlen mélységeit 

idézze fedezetül. Az oratóriumszerű gazdagság archaikus 

artisztikuma tehát a jóvátétel ihletéből nő ki 

dramaturgiája szerint.' így teljesedhetett e költemény az 

az egész hagyományt kibontó világkép és létezésélmény hibát
lan foglalatává, s a költészettörténet több rétegét újjászülő, 

összegző, nagyszerű szintézissé." - állapítja meg Kiss 

Ferenc /i. h. 197/.

, s annak
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Talán a költemény e szintézis-jellegéből adódik, hogy 

a képzőgyakorisági mutatók túlnyomó többsége - jelenték
telen ingadozásokkal - az átlagérték közelében van. A 

képzőhasználat ennélfogva többletinformációt nemigen ad 

a költeményhez. Ilyen esetben is lehet azonban kisebb- 

nagyobb szerepe a képzett szavaknak, igéknek a szöveg 

részleteiben. A Rege a tűzről és jácintról-ban jól meg
figyelhető pl.'', hogy az apa emlékét felidéző látomássor
ban lényegesen több képzetlen ige fordul elő, mint más 

részletben; az itt bemutatott képsorokban a cselekvés 

erőteljesebb:

Ez az ember nem enyém, nekem az kell, aki voltál, 

vesd le a vénséges álcát, állj elém kegyetlen oltár... 

Rágd a számba, hogy nálunk törvény a hűség, a. jóság, 
hogy aki a sátrát eladja, megveszi köporsóját? 

tanulok tőled, te ezermester, ó, mennyi szakmát, 
bábosok vagyunk, kötelet verünk, kötjük a kaskát.

• •

Ezzel szemben a költő édesanyjáról szóló részben a képzett 

igék nagyobb száma nemcsak a képzők hordozta jelentés
mozzanatot viszi a képsorokba, hanem azok hangulata is 

más:

gyöngyház-forgóid forgatták kínra 

az évek, mama, az évek 

az ég tornyában himbáltak téged, 
kihallgatták a szívverésed.1..

Serénység, vad kötelesség,
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virradatkor mennydörgő ostor, 

anyámat ne riaszd: 
harmatban rohad.j el sudarastól. 

Üres vödrök, hordók, bödönök, 
kongó vagonok 

ne ordítsatok a mamára, 
gurulva távozzatok.

Összegezve: a költeményben szemiotikái szinten egy 

életforma válsága, tematikai szinten a kisparaszti világ 

és az osztálykereteiből kiszakadó költő értékféltő szándéka 

jelent oppozícióto A költemény magvára egyetemes és általá
nos jelentések rendszere épül. Talán ennek a jelentésszer
kezetnek a következménye, hogy a képzők gyakorisági mutatói 
az átlagértékek közelében vannak, így a képzőhasználatból 
számmottevő információtöbblet nemigen olvasható ki.
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6.2.6. Búcsúzik a lovacska

A költemény az emberi heroizmust emberfeletti 
arányokban példázó lovacska monológja, mellyel múltbeli éle
tének egy darabját siratja el a költő.'

Nagy László költészetének gyakran visszatérő motívuma 

a ló mint a civilizáció előretörésével elmúló szépség jel
képe. A költeményben mitikussá válik a jelkép, azáltal 
hogy Nagy László azonosul a búcsúzó lovacskával, s a búcsúzás 

gesztusa mellett a világ pusztulásától való félelmét .és 

vízióját is a versbe vetíti.' "Ki akarja fejezni a költő 

létezésélménye mérhetetlenné mélyülő és sűrűsödő egész vo
natkozásrendszerét, s természetesen önmaga és egy életforma 

végzetét is. E mondandók áthangolása az állati érzékenység 

és képzelet jelrendszerére, a ló és a költő dolgainak egybe- 

játszása a részletekben lenyűgözően sikerül is, de óhatat
lanul megterheli az anyagot, túlbonyolítja, túlfeszíti, 

önköréből ki-kilendíti a jelképet. A sokágú szándék egy ló 

■’monológja révén nem tud hibátlan művé szervesedni" - írja 

Kiss Ferenc a versről /KISS F 1. 205/. A világ képei, a 

látomás ellenállhatatlanul nyomul előre, s szinte egy 

- modern haláltáncvízióvá forrósodik a költemény.
A költeményben magas a képző nélküli és képzett 

igék /1. 2. számú mutató/, a képzett cselekvő /1. 9. 
számú mutató/ és a deverbális cselekvő igék /1. 20. számú 

mutató/ aránya. Viszonylag magas a gyakorító képzős szár-

•»

mazékok /1. 11.' és 23. számú mutatók/ és a mozzanatos 

pillanatnyi igék /1. 14. és 26. számú mutatók/ százalékos 

értéke is. Ezzel szemben nagyon alacsony a visszaható igék
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aránya mindegyik vonatkoztatási részrendszerben /1. 4
22. számú mutatók/, valamint a mozzanatos kezdő 

származékok százalékos értéke /1. 13. és 25. számú mutató/.
A költemény feszültsége mégsem ezekkel a gyakorisági el
térésekkel függ össze elsősorban, hanem az ábrázolási 
körök hirtelen, gyors váltakozása, az asszociációs működés 

igen erős vibrálása kelti a pillanatnyi mozgás, a mozzanatos 

változás érzetét.

•»
16., 19 •»

Összegezve: a költemény szemiotikái oppozícióját egy 

életforma végzete és az emberi heroizmus adja, ami tema
tikai szinten egy lovacska haláltáncvíziójában jelenik meg.'
A költemény feszültsége az asszociációs működés igen erős 

vibrálásából származik. /А tartalom és a nyelvi megformálás 

közt összefüggést a képzők szintjén nemigen lehet kimutatni./
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6.2.7. A zöld angyal

A vers sok motívumból összeszótt, nagyarányú vízió, 

amelynek középpontjában, mint a Rege a tűzről és jácintról 
című hosszú versben egy "érvényét vesztett" világ felbomlása 

áll.
A Zöld'Angyal szimbólum, az átalakulást intéző hata

lom, talán a megfönéibezhetetlen törvények egyike, jelképes 

- megérzékítése egy mélyen rejlő és ható lételemnek. A köl
temény pedig sirató; egyben elszakadás is az otthontól, 

hajdani mítoszvilágának alkjaitól, mindattól, ami sebezhető 

és élhetetlen, ami kudarcra ítéltetett. A zöld angyal témája 

tehát a Rege a tűzről és jácintról című hosszú vers témájá
val rokon. De míg a Regé.1..-ben a költő személyes, aktív 

részvételével igyekezett visszapörölni hajdani világának 

elemeit, A zöld angyalban már nem áll útjában a végérvényes
sé, feltartóztathatatlanná vált valóságfolyamatnak. Új 
szembesülésre készül, "múltbeli önmagától, kapcsolataitól 
és emlékeitől is azért oldozza e 1 magát, hogy erre a 

küzdelemre az elidegenedő világ hidegebb, szigorúbb viszo
nyai között is képes lehessen." - értelmezi Kiss Ferenc a 

költő magatartását /KISS F.', 1.200/. Ez a fordulat meg
mutatkozik a vers nyelvi megformálásában is.'

A tényleges valóságfolyamatot jelképező Zöld Angyal 
- mellyel a költőnek számolnia kell - mindvégig ott 

"miinkái" a képek hátterében, mintegy kikényszeríti a szám
vetés^ a végeladást.
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A kötet valamennyi ciklusa közül ebben a versben a 

legalacsonyabb az igék aránya: 1 : 6,5-hez /míg az átlag:
1 : 5-höz; 1. 1. számú mutató/. A költemény szituációs 

együttesét jelentősen befolyásolja az igenemek megoszlása.
Az összes igék /1. 2. számú mutató/, a képzett cselekvő 

igék /1. 9. 
vő /1. 7. és 20. 
származékok /1. 8. számú mutató/ aránya ebben a költeményben 

a legalacsonyabb a kötet ciklusai és hosszú versei közül.a 

ben a növényi invázió feltartóztathatatlanul nyomul előre, 

és sugározza ki hatását a költemény ábrázolási köreire. 

Terjedését, a cselekvés lefolyását nem az elaprózottság, 

többszöriség jellemzi:

számú mutató/, valamint a deverbális cselek- 

számú mutatók/ éa adaicminális cselekvő

vers

zúdulva jött a Zöld Angyal a házra, ahol születtem. 
megjelölte a házat s világát az ítélet jeleivel, 

jött a Zöld Angyal tomboló zöld paripákkal, 

szügyük a palánkon betör az elárvult jászol elé...

A gyakorító képzős származékok aránya itt a legalacso
nyabb az egész kötetben /1. 11. és 23. számú mutatók/.

A képzők oldaláról a költemény legfeltűnőbb sajátossá
ga, hogy a műveltető igék aránya bármelyik - viszonyítási 
alapul szolgáló-részrendszerben .a kötet valamennyi cik- 

- lusa közül itt a legmagasabb: többszöröse az átlagértéknek
17. és 21. számú mutatók/. Igen magas tehát a

CETET +T /V. számú/ és a
TESZ + T /VTXI.' számú/ szintagmákból levezethető származékok 

száma /1. 39.', 42.' és 49. o./:

/1. 3., 15
KÉSZTET, OKOZ + T /IV. számú/,

•»
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óriás zöld bikákkal döf éti a falakat 

Tompít.ja már eleven vakota az éleket, 

ragyogó nyeleket bársonymarkában korhaszt a moha 

a zöld. éj mindent bekerít
• • •

• • •

A versattitűdöt alapvetően befolyásolja a műveltető 

képzős származékok magas aránya. Az ábrázolási övezetek 

tér-& időbeli viszonyát, éppúgy a Zöld Angyal határozza meg, 
mint a költő magatartását: a képelemek viszonya okszerű, a 

cselekvés következményjellegű:

sír veled a menyasszony a képen, hajdani fátyol-torony, 

zöld fejű apró üstökösök betörik szemeit, 
hasítják szűzen virrasztó arcát, mosolyát, 
hozzád vénítik anyám, zsugorítják

■t

• • •

A költő is a tényleges valóságfolyamatot megelevenítő 

Zöld Angyal /mint igealany/ függvényében van jelen a vers
ben:

diadal szaga elönt, mert itt a Zöld Angyal, zöld
/martalóc

s primitív maskara egyben, röhögiet, búsult at is.'..
már zöld pofonok 

puhítnak a nagy vallomásra.*..
О • •

A költő inkább csak szemlélője a folyamatnak, leltárt 

készít, hogy a hajdani világ éifcékeit átmenthesse a n mű
értő termeken, a szentséges tanácskozások/ fejebúbjain át" 

énjének legbensőbb övezeteibe, ha kell: a "Lehetetlenért is".



- 138 -

A Zöld Angyal előnyomulása állapotváltozást idéz 

elő az ábrázolt övezetekben. Ennek megfelelően a vers
attitűd másik tényezője a MAGÁT + T /VI. számú/ és a 

VÁLIK + T /IX. számú/ szintagmatípusokból levezethető 

származékigék / a visszaható igék/ viszonylag nagy szá
ma /1. 16.', 19. és 22. mutatók/:

madarász-leikem címere leszédül onnan hamar 

s jön a Zöld Angyal, ideviharzik, levegőm is 

megzöldül mint a rézlemez.*..
pusztuljatok belőlem ünnepeim 

zuhanjatok'a zöldbe, szerelmeim ott zavarodjatok össze;., 

páncélozott melltartót levetve teknőben repüljetek 

nem akarom őket fölkelteni, nem búsulok értük soha 

vért akar az ábránd, kiderült

• « •• # •

• • •

• • •

• • •

A vers ismertett mutatói megerősítik az irodalmi, jelentés 

felüli elemzés megállapításait. A többi képző értéke az 

átlag közelében mozog, így informatív éibékük alig van."

Összegezve: a költeményben szemiotikái oppozíciót 

egy érvényét vesztett világ és a tényleges valóságfolyamatok 

alkotnak. Tematikai szinten ez a költő múltjának és jelené
nek /lehetőségeinek/ szembenállásában jelentkezik, akár 

^Regé.. .-ben. A költemény szituációs együttese azonban 

alapvetően más, mint a Regé..ré. A lírai én itt szemlélőként 

van jelen; magatartását - a Zöld Angyal motívummal jel
váló ságf oly amat irányítja. A költőt a Zöld Angyalzett

készteti számvetésre /magas a műveltető igék aránya; a
^legigétlenebb hosszú vers; alacsony a cselekvő igék ará
nya/. A folyamat végleges, feltartóztathatatlan, nem az 

elaprózottság vagy a mozzanatosság jellemzi /alacsony a 

gyakorító képzős származékok aránya/.



- 139 -

6.2.8. A forró szél imádata

A kiáradó élet - és szerelemélmény tüneményesen szép 

verse A forró szél imádata. Összetett szerkezetű költemény, 
asszociációs rendszere sokszínű, dús; alaphangját a 

szerelem élménye jellemzi.
A költeményben viszonylag magas a képzetlen, valamint 

a de verbális és denominális képzésű cselekvő igék aránya 

/1. 2. számú mutató/, a képzett igék száma viszont alacsony 

/1. 5» számú mutató/. Ebből következik, hogy viszonylag 

magas a képzetlen cselekvő igék száma. Ha az igék képző 

nélkül szerepelnek, a mozgás általában erőteljesebb, ele
venebb:

Ki nyírta meg a tündért? A halál - azs a vén halál, 

egy talpas kis tükör miatt a halál, - azs a rohadt
/halál,

ebe elfogta, fia lefogta, úgy nyírta meg a halál, 

Meghalok, ha sírsz, idesüss, ez a báránykafelhő 

könnyeidet issza, e puszitól hajad lesz hamar...

Legelőbb te állsz lábra, a nyirkot, a sötét hideget 

megölöd, s a földnek esel. t.e tüzes, 

te cigány szél, a dögöt is kikaparod, 
szél: szilaj angyal, a lelkedet fújod belém, 
rámrakod koronám s beűzöl az Édenbe...'
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A költemény elementáris sodrása, irama /vö. FÜLÖP, 392/ 
nem utolsósorban a képzetlen cselekvő igék nagy számából 
származik.

"A denominális -Z és -L igeképzők sűritett jelentés
tartalmú igéket hoznak létre, s így a kifejezés rendkívül 
tömörré, plasztikussá válik." - írja J. Soltész Katalin 

/J. SOLTÉSZ, 154/* A denominális -Z és -L képzők aránya 

itt a legmagasabb a hosszú versek közül /1. 8. számú 

mutató/, s ez a költemény indulatát, a dikció feszességét . 
fokozza. /А deverbális verbumképzők aránya ugyanakkor itt 

a legalacsonyabb a kötetben; 1. 6. számú mutató./

Itt forogsz nyakam körül, kerekülsz uszályosan, 
cián és arzén dühével világolsz..'.
Hallod ezt a lármát? Litániáznak Máriáihoz 

dúdolok érted, magamat kábultra bagózom érted 

a vénembert pedig fiástul ebestül kiherélem. 
besózom, bepaprikázom, ne nyírja meg a tündért soha 

besötétített szobámban üzenete sárgán lángol, 
zsaroló vízióval harcol a szemem.'.:.1

• • •

• Ф •

• • •

A költemény ábrázolási köreit: a múltra révedő reflexiót, 

az emlékképek mozaikjait és a jelent vetítő víziót, a 

leírást és vallomást a szerelem élménye fogja egybe. A lí
rai hősök / a szerelmesek/ képek által közvetített cselek
vése egymás függvényében áll. Erre utal a deverbális muvel- 

tető.képzős származékok magas aránya /1. 15. és 21. számú 

mutatók/:
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tégedet micsoda csillag vezényelt énellenem 

hogy lázzal elárassz, nyugtalansággal betölts... 

Megizzaszt ez a lárma, a gabonatáblákon át,'., 

dalodat bánatomra hullatna a forró szél • • •

A képzők oldaláról feltűnő sajátsága még a költeménynek, 
hogy benne a legalacsonyabb a mozzanatos igék aránya /1. 

12,, 13*, 24. és 25. számú mutatók/. A képzők ismertetett 

eltérései az átlagértékektől jelentősen hozzájárulnak a 

vers állandóságot, határozottságot, himnikus erőteljességet 

sugalló atmoszférájának kialakításához.

Összegezve: a költemény szemiotikái viszonyai a 

szerelem élményében fogalmazódnak meg a téma szintjén. A 

költemény szituációs együttesét jelentősen befolyásolja 

a műveltető igék magas aránya: a lírai hősök viszonyára 

az ok - okozati összefüggés jellemző. A-lírai hősök 

cselekvése eleven, határozott /magas a képzetlen igék 

aránya/. Az állandóság érzését erősíti fel, hogy alacsony 

a pillanatnyiságot, kezdő értelmet kifejező igék aránya; 
a denominális cselekvő igék pedig nagyfokú sűrítettséget 

visznek a költeménybe.
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6.2.9« Menyegző

A vers alapötletét egy bolgár népszokás adta, 
amelynek során az ifjú házasokat bemutatják a tengernek és 

megáldják. A költemény ezt a szokást növeli jelképesen 

pokoli dáridévá, amelyben az áldás csak ürügy arra, hogy a 

mozdulatlanságra kárhoztatott ifjú pár mögött kedvére 

tobzódhasson a lakodalom. Kapcsolatrendszere, tartalmai 
azonban sokkal általánosabbak, átfogóbbak annál, mint 

amennyi a vénség és ifjúság ellentétének pólusain általá
ban megjelenni szokott. Kiss Ferenc a következőket írja a 

költeményről: "A Menyegző annak az irodalomtörténeti pilla
natnak a müve, amelyben a lírai hős... arra eszmélt,
hogy körülötte, vele szemben egy ellenséges tendencia: a 

sokak által leegyszerűsítve, fogyasztóinak nevezett morál 
tör totalitásra. S hozzá olyan étvággyal, olyan ravaszul és 

szemérmetlenül, mintha a dolgozó szegények nemzedékei reá 

vártak volna, mintha a szocializmus eszményeivel összhang
ban állna." /KISS F

A bolgár élmény a lírai hős alapérdekeinek védelméhez 

ad alapot és alkalmat. A vers egyik pólusán a tengernek 

fordított ifjú pár áll, tehetetlenül, pedig ők képviselik 

mindazt a szépséget, teremtő életrevalóságot, amit Nagy 

László is magáénak vall; a vers másik pólusán pedig azok 

jelennek meg, akik a termő élet felzabálására, megrontására, 
elposványosítására felsereglettek. Ez a versbéli polaritás 

határozza meg a költemény kompozíciós struktúráját és 

szituációs együttesét: az ifjak és a lagzi végletes ellen-

• • •

2. 406/.• >
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tété minden megértést kizár. Az ifjú pár és a költő 

viszonyában teljes az azonosultság; a másik oldalon aktív 

totalitásában bontakozik ki a féktelen, önpusztítóvá váló 

orgia.' A lírai én helyzete, optikája "iramot meghatározó, 
szerkezet-alakító, ritmus-alkotó tényező" - írja Kiss 

Ferenc /KISS F 2. 421/.-
A költemény egyik legszembeötlőbb sajátossága a 

tárgyias-leiró elemek bősége. Ennek megfelelően igen 

alacsony benne az igék aránya /1 : 6-hoz, mig az átlag 

1 : 5-höz; l.1 1. számú mutató/; a költő mindenekelőtt meg
nevezni szándékozik a részegült örvénylés résztvevőit. A 

fajtalan és gátlástalan örvénylés, mintha ősi és örök haj
lamok szabadultak volna el, az időtlenség és a határtalan
ság jellegét ölti. Szemantikailag és hangulatilag ezt a 

tér- és időhálózatot erősíti fel a mozzanatos /1. 12. és 

24. számú mutatók/ és a mozzanatos kezdő képzők igen 

alacsony aránya /1. 13. és 25. mutatók/. A költeményben 

viszonylag magas a képzett igék aránya: csaknem minden 

második ige képzett /1. 5. számú mutató/; továbbá a 

deverbális visszaható képzők százalékos értéke /1. 16. és 

22. számú mutatók/ és a gyakoritó képzők aránya /1. 11. és 

számú mutatók/. A képzők gyakorisági mutatóinak több
sége - jelentéktelen ingadozással - az átlagérték közelé
ben van. A költemény nyelvi megformáltsága mégis a leg
szorosabb kapcsolatot mutatja a vers mondanivalójával, a 

képzők oldaláról is.
A Menyegzőt elemezve Kiss Ferenc 24 szakaszra bontja 

a vers képcsoportjait,tartalmuk, legáltalánosabb jelentésük 

alapján. Ezt a felosztást követve az egyes szakaszok után 

írom a bennük lévő igék számát és a képzett igék legáltalá
nosabb lexikai jelentését képviselő szintagmatípusokat,

•»

ч,.
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így szembesítve az irodalmi interpretációt a képzővizs
gálattal. Ahol vannak, igyekszem levonni a tartalom és a 

grammatikai megformáltság közti összefüggéseket, mint a 

hatás qgyik forrását. /Megjegyzem még, hogy ezek a szakaszok 

természetesen sem a jelentés, sem a grammatikai elemzés 

számára nem jelentenek éles határokat./

Alaphelyzet: arccal a tengernek: 4 alapige; 1 TÖBBSZÖR + T 

/I. számú/ szintagmából levezethető ige.
Az ifjú pár jellemzése: 2 alapige.'
A lagzit intéző vének ravaszsága: 4 alapige; 1 ható ige;

1 VÁLIK + T /IX. számú/ szintagmából levezet
hető ige.

Az ifjú pár jellemzése: 5 alapige /közülük 4 létige/.'
A tétlenség, a cselekvés-vágy képei: az ifjú pár tétlenségre 

kárhoztatva, kiszolgáltatottan áll a szirt- 

fokon, előttük a mozgást idéző tenger, a vég
telenség távlata ., amely kiszakadásra ösztönzi 
a fiatalokat a lakodalom fajtalan forgatagából:
6 KÉSZTET, OKOZ + T /IV. számú/, TÉTET + T /V. 

számú/ vagy TESZ + T /VIII. számú/ szintagmából 
levezethető ige; 3 alapige, valamint 1 cselek
vő jellegű denominális származék található ebben 

a szakaszban. Úgy vélem, hogy a 6 műveltető ige 

és a szakasz jelentése közti összefüggés nyil
vánvaló .

Alaphelyzet: virulva, de arccal e tengernek: 1 alapige és 

1 gyakorító képzős származék.
A hazug áldás, s akik osztják: a kezek változatai: 5 alap

ige és 1 cselekvő jellegű denominális szár
mazék.

t * • -
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Az alaphelyzet: szelíden, arccal a tengernek : 3 alapige.
A táncolok látványa:' a tánc látványához elaprózott, ismét

lődő cselekvés társul. A szakaszban 4 TÖBB
SZÖR, ISMÉTELTEN + T /I. számú/ szintagmából 
levezethető gyakorító képzős ige van, plusz 

4 alapige, 1 muveltető és 1 visszaható képzős 

származék.
к násznép seregszemléje, hierarchiája: eszeveszett forgatag;

ugyancsak elaprózott, ismétlődő cselekvés: 7 

TÖBBSZÖR + T /I. számú/ szintagmából levezet
hető származék; 2 EGYET, EGYSZER +T /II. szá
mú/ szintagmából levezethető mozzanatos pilla
natnyi származék; 1 muveltető, 1 visszaható,
1 denominális cselekvő és 9 képzetlen ige talál
ható e szakasz képsorai között.

Alaphelyzet: arccal a tengernek gyönyörűen: 1 alapige.
A hírközlő szervek, a megörökítés: 2 alapige; 2 gyakorító

képzős, 1 denominális cselekvő ige és 4 KÉSZTET, 
OKOZ + T /IV. számú/, illetve TESZ + T /VIII. 

számú/ szintagmából levezethető ige van a 

szakaszban. Az utóbbiak - a szakasz általános 

jelentésének megfelelően - a muveltetés jelen
tésmozzanatát viszik a képsorokba.

Alaphelyzet: megfeszülve, arccal a tengernek: 1 visszaható 

ige.
A kozmikus kapcsolatok hiábavalósága: 1 alapige és 1 deno

minális cselekvő származék.
A megterített asztalok: 2 alapige és 1 muveltető származék.
A fejek, akik zabáinak: /1. alább/.
A zene: /1. alább/.
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Evés, ivás, okádás: Az utóbbi három szakasz képsoraiban
összesen 26 ige szerepel, ebből a képzett igék 

száma 20 /igen nagy az arányeltolódás az utóbbi
ak javára/. A legszembetűnőbb változás a gya
korit ó képzős származékok arányának csökkenése 

mellett /mindössze 5 ilyen van/ a MAGÁT + T 

/VI. számú/, illetve a VÁLIK + T /IX. számú/ 
szintagmatípusból levezethető származékok szá
mának növekedése. Összesen 6 ilyen származékige 

van ezekben a képsorokban. Véleményem szerint a 

visszaható és visszaható jellegű denominális 

származékok számának növekedése azzal van össze
függésben, hogy a képsorokban megjelenő ige
alanyok /fejek/ nemcsak résztvevői, hanem ál
dozatai is a pokoli tivornyának. "Mert áldozat 
itt még az is, aki ártalmas, a lagzi egy óriási 
arányú narkózis." - írja Kiss Ferenc /i. h. 420/. 

Még 2 mozzanatos, 1 muveltető és 6 denominális 

cselekvő származék található a három szakaszban.
A felháborodás, a minősítés közvetlen megnyilatkozása: 4 

alapige.
A testi rohadást, meddőséget leplező flastromok, ékszerek:

képsorai közt 3 alapige /közülük az izzik 

6-szor ismétlődik/, 1 mozzanatos, 2 denominális 

cselekvő és 2 deverbális visszaható képzős szár
mazék van.

Alaphelyzet: megmerevítve, arccal a tengernek: 1 alapige.
Közel a tétőponthoz: izzik, örvénylik a lagzi: az izzik ige 

4-szer; plusz 2 gyakorító képzős, 1 mozzanatos 

. és 1 cselekvő jellegű ige szerepel a szakaszban.
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Önleleplező táncszók, kurjantások: 35 ige /10 képzett/. 

Alaphelyzet: arccal a tengernek, öntve szoborrá: 1 

deverbális visszaható ige.

A versattitűd korábban említett jellegének megfelelő
en a lírai hős /az ifjú pár/ cselekvését

alapigék fejezik ki; a képsorokban megjelenő ige
alanyok cselekvését pedig az ábrázolási körök változásának, 
az események alakulásának megfelelő származékok, igeképzők 

erősítik fel, szemantikai és-hangulati szempontból egyaránt/

- egy-két kivé
tellel

Összegezve: a vers szemiotikái oppozíciója: a jelen 

és a jövő: a témaaszintjén a lakodalmi sereg és az ifjú pár 

ellentétében fejeződik ki. A költemény képzőgyakorisági 
mutatóinak többsége az átlag közelében van, de a lírai én 

helyzete mint versalkotó tényező jelentősen befolyásolja a 

képzőhasználatot a versen belül. Ez fejeződik ki a képzett 

és képzetlen igék szembenállásában, illetőleg.a származék
igék módosulásaiban az események változásával.' A szemiotikái 
viszonyok téma szintű változásai a nyelv síkján is jelentkez
nek. A szintek összefüggései határozottan megfigyelhetők a 

,-képzőhasználatban is; az igehasználat és a képzők mikro- és 

J' makrókontextusbeli, valamint szituatív szerepe és kölcsön
hatása a tematikai és a szemiotikái viszonyokkal jól érzé
kelhető a költeményben..

Az irodalmi interpretáció és a képzőgyakorisági vizs
gálat eredményeinek szembesítéséből az is kitűnik, hogy a 

képzőhasználatnak akkor is lehet szerepe a mondanivaló meg
fogalmazásában, ha a gyakorisági eltérések az átlaghoz képest 

nem jelentősek.
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A Gyöngyszoknya /1953/, a Rege a tűzről és jácintról 
/1956/, a Búcsúzik a lovacska /1963/ és A zöld angyal /1965/ 

című hosszú verseket a változás, elmúlás, pusztulás 

motívuma rokonítja. Ugyancsak párhuzamba állítható A vasár
nap gyönyöre /1955/ és a Menyegző /1964/ című hosszú vers 

is. Mindenütt más viszonyok jelentkeznek azonban a téma 

szintjén; más a versattitűd,
együttese. A különböző viszonyok kisebb-nagyobb mértékben 

a képzőhasználatban is kifejeződnek.

a hosszú versek szituációs

Hasonló összefüggések kisebb költeményekben is ki
mutatható k. A Szárnyak zenéje című versben pl. a ter
mészet önreprodukcióját, az élettörvények evidenciáját 

/szemiotikái szinten: a változást/ a MAGÁT + T /VT. szá
mú/ és a VÁLIK + T /IX. számú/ szintagmákból levezethető 

visszaható és visszaható jellegű származékok erősítik fel, 

és fontos szerepet játszanak a versattitűd, a költemény 

szituációs együttesének formálásában.
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7. Összefoglalás.'A tartalom és a forma
összefüggése a képzők oldaláról.

A képzők stilisztikai szerepe

A hosszú versek irodalmi interpretációja és képző- 

gyakorisági mutatóik egybevetéséből kitűnik, hogy a szemio
tikái szinten meglévő oppozíciók a tematikai-stilisztikai 
szinten újszerű elrendezésben jelennek meg, a tematikai
stilisztikai szinten releváns oppozíciók, viszonyok pedig 

a nyelvi-stilisztikai szinten adekvát módon fejeződnek ki, 

s jelentkeznek az igeképzésben is. Ez természetesen nem azt 

jelenti, hogy bizonyos szemiotikái oppozíciók vagy a szemio
tikái rendszer viszonyhálózata automatikusan kötne le, . 
sajátítana ki egyes nyelvi elemeket, hanem csak azt, hogy 

a műalkotásban a különböző szintek /a szintek szemantikailag 

releváns jegyei/ egymással dialektikus összefüggésben _ 

vannak. /Vö. 10-11.' o. és 107-108. o./ Hogy a szemiotikailag 

hasonló vagy azonos oppozíciók kifeje késéhez és/vagy fel
erősítéséhez milyen nyelvi eszközök társulnak és milyen 

gyakorisági eltérésekkel, az ezeknek a viszonyoknak a 

tematikai átcsoportosításától függ. A téma szintje alatt 

/azon belül/ pedig a vers képi világa, a szituációs együttes 

és a kontextus - végső soron a lírai én és valóságviszo
nyai - játszanak szerepet a nyelvi elemek kiválasztásában 

és felhasználásában.
A mondanivaló megformálását szolgáló nyelvi eszközök, 

ezen belül az igeképzők szignifikáns eltérései az átlagos
tól /de nem kizárólag ezek/ tükrözik a magasabb szinten 

kifejtett viszonyokat, azaz hír- és stílusértékűek.
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Ez egyúttal azt jelenti, hogy a stílus nem csupán az 

a mód, ahogyan közölnivalónkat kifejezzük, hanem a 

tematikai és nyelvi szint egysége 

i s, és főleg az. /L. 10 . o./

A szemantikai oppozíciók és az őket tükröző nyelvi
stilisztikai kontrasztok között természetesen nincsenek és 

nem is lehetnek abszolút megfelelések, csak bizonyos ten
denciákat figyelhetünk meg.

A nyelvi képződmények kifejező, ábrázoló, kommunikatív 

erejét, atmoszférateremtő, erősítő és fokozó jellegét 

makrokontextuális és -mikrostilisztikai szempontból egyaránt 

vizsgálni kell. A képzők /más nyelvi elemekhez hasonlóan/ 
ezeket a funkciókat a mu belső törvényszerűségeinek meg
felelően látják el.

A képzők az ábrázoló és önkifejező funkció teljesítésé
ben úgy funkcionálnak, mint jelentéssel rendelkező nyelvi 
elemek." A vers nyelvi szerkezete pedig a vers képi szer- 

- kezetének formáját így _a.mu képi-világával /elsősorban, de nem 

kizárólag/ az átlagostól szignifikáns mértékben eltérő 

képzők közvetlen szemantikai kapcsolatban 

vannak. A képelemeket pedig a tartalom mint a mondanivaló és 

a téma egysége hívja elő és szervezi.
Ez a kapcsolat tartalmi oldalról is megfogható. A mű 

szemiotikái viszonyai, tarta],ma összetett, többféle szeman
tikai mozzanatot /oppozíciót/ foglal magában. Ezek a jelen
tésmozzanatok a morfológiai eszköztárból a velük adekvát 
jelentésmozzanattal rendelkező képzőket hívják elő, több
szörös /olykor rejtett/ közvetítéssel. /Ha pl. a tartalomnak 

szemantikailag domináns mozzanata a többszörösség, ismét
lődés, elaprózottság, akkor ez a jelentésmozzanat - egyéb 

eszközök mellett - a képzőhasználatban is kifejeződik./
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A képzők közvetlen szemantikai és szintaktikai funkció
jukon túl különféle relációkat és valóságviszonyokat képe
sek kifejezni. Az átlagostól szignifikáns mértékben eltér* 

ró képző a képzőiunkció lineáris kapcsolataira, a közlést 

megelőző és követő részek összefüggéseire hívja fel a fi
gyelmet, azaz a képző makrokontextusbeli 

szerepére. A képzők ugyanakkor képesek lehetnek a valóság
elemek tér- és időbeli kapcsolatainak felerősítésére, a 

tudati működés lefolyásának érzékeltetésére; egyúttal 
utalhatnak a költőnek a lírai mű hálózatrendszerében el
foglalt helyére, a költőnek az általa tükrözött valósággal 
kapcsolatos állapotára és mindazokra a viszonyokra, 

amelyeket a lírai én önmaga és.a képek által közvetített 

jelentéstartalmak közt létesít. A képzőknek tehát 

szituatív funkciójuk is lehet. A kontextuális és 

szituatív szerep egymással a képző szemantikai funkciója 

révén függ össze, és makrostilisztikai vizsgálatot igényel.'

A képzett szavak mint szintetikus . nyelvi formák úgy 

állnak a tartalom szolgálatában, és viselnek sajátos ki
fejező és ábrázoló funkciót, hogy a tömörítés, expresszivi
tás és a sűrítés foka egyrészt nyelvi feszültséget teremt, 

másrészt nagyobb és szabadabb asszociációs folyamatot indít 

el az olvasóban. Mikrostilisztikai szem
pontból a képzők eszközei az egy szóba sűrített szintetikus 

kifejezésmódnak, alkalmasak finom értelmi, hangulati és 

érzelmi árnyalatok megkülönböztetésére, a stílus színezésé
re.
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A képzők stilisztikai szerepjátszásáról a vizsgálat 

során kialakult kép a következőképpen összegezhető:

I. Makrostilisztikai szempontból 

a képzők 

1» szemantikai;
2. kontextuális és
3o szituatív szerepet játszanak a lírai szövegben.

II. Mikrostilisztikai feladatiak:
1. a tömörítés, sűrítés;
2. finom értelmi és hangulati árnyalatok ki- 

. fejezése;
3* a stílus színezése.

A képzők oldaláról á tartalom és a forma egységét 
a fenti funkciók figyelembevételével ábrázoltam. A séma 

lényegében megegyezik a szemiotika általánosan elterjedt 

felfogásával, amely szerint a szemantika a jeleknek és 

vonatkozásuknak viszonyát, a pragmatika a kommunikációs 

kapcsolatban résztvevők közötti viszonyokat, a grammatika 

/a tágabb értelemben vett szintaxis/ pedig a jeleknek 

egymáshoz való viszonyát vizsgálja.

Ezeket a vonatkozásrendszereket a következő ábra
szemlélteti:
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Az ábrából kitűnik, hogy a tartalom közvetlenül 
meghatározza a mű kompozíciós struktúráját, képi világát 

és grammatikai megformáltságát. A kompozíciós struktúra 

a költemény szituációs együttesének közvetítésével, a 

képi réteg közvetlenül, a grammatikai szint pedig a vers 

kontextuális összefüggéseinek révén áll dialektikus össze
függésben a szűkebb értelemben vett szintaxissal* A szin
taxis alatti szint a morfológia* A képzők mint kötött, 

de "igen általános lexikai" jelentésmozzanattal rendel
kező morfémák ezeken az áttételeken keresztül függenek 

össze a tartalommal,' és . játszanak szerepet mondanivalónk - 

megfogalmazásában. A nyelvi struktúra éppúgy összefügg a 

tartalommal, mint a mondanivaló más /művön kivüli/ struk
túrákkal; a nyelvi'réteg egy szeletének éppúgy megvan a 

maga rendszerszerű funkciója, mint a szövegalkotás bár
mely tényezőjének;*1
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II. A szóképzés mikrokontextuális vizsgálata
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Mielőtt rátérek az ige- és névszőképzők mikro- 

stilisztikai szerepének vizsgálatára, utalok arra, hogy 

transzformációs analízissel a névszóképzők is átalakíthatok 

a szemantikai és szintaktikai funkciókat kifejező szin
tagmákká vagy mondatokká, Ezeknek a szintagmáknak és mon
datoknak a segítségével, azaz a képzőfunkció pontos meg
határozásával - az igeképzőkhöz hasonlóan - elvégezhető 

a névszóképzők gyakorisági vizsgálata, és makrostiliszti- 

kai szerepük is feltárható,/Ez a vizsgálat azonban már 

egy másik dolgozat témájául kínálkozik,/

A továbbiakban az ige- és névszóképzők mikro- 

stilisztikai szerepével foglalkozom. Elsősorban a /ta
pasztalati úton/ leggyakoribb névszóképzőket vontam bele 

a vizsgálatba, de ahol a képzők valamely mikrostilisfctikai 
funkciójának jobb megvilágítása indokolttá tette, ott az 

igeképzők köréből is idéztem példákat, A mikrostilisztikai 
vizsgálat nem párosul statisztikai felméréssel, így itt már 

az igeképzés funkcionális vizsgálatából kirekesztett vers
prózákból is idézek példákat egy-egy képzőfunkció szem
léltetésére.
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1. Tömörítés, sűrítés

A képzők egyik legfontosabb szerepe az, hogy eszközei 
az egy szóba sűrített szintetikus kifejezésmódnak, tehát 

/mint láttuk/ a tömörítésnek.

Nagy László költészetében az egyik leggyako
ribb denominális nómehképző az -S melléknévképző. Egyik 

jelentése az ’olyan, ami jellemző valamire’ mondattal old
ható fed,, amelyben aZ ’ami* /= alany/ a melléknév alap
szavának, a ’jellemző’ igenév a képző általános lexikai 
jelentésének felel meg, a ’válamivé* pedig a jelzett, fő
névre vonatkozik. Nagy Ferenc - ebben a jelentésében - a 

’rész-egész’ elemi jelentéskategóriába sorolja az. -S kép
zőt, és, jelentését, az Nvoi + .rendelkező szerkezettel oldja 

fel /vö. NAGY, 1. 329-357/. Pl» a pázsitos .bolygó. ./Menyeg- 

ző/ jelzős szerkezet jelentése így adható meg: a pázsit
jellemző a bolygóra. .......

A Medvezsoltár ,<?ímű költemény bevezető soraiban 

egyetlen ilyen jelzős szerkezet van:

Füst-menyasszonnyal, könnyel, . 
hóhéros csönddel, homállyal.'..

itt kuksolok éktelenül 
teremtés gyalázatakéht, mert nem ilyen a lét, 

lefokozott élet ez

• • •

• • •

/Medvézsoltár, 446/
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A halmozott társhatározók között szereplő hóhéros csönddel: 
*a hóhér jellemző a csöndre* jelzős szerkezet hóhéros 

determinánsa az -S képző sűrítő erejénél fogva szintaktikai 
és szemantikai szempontból befolyásolja a nyitó képet.
Ezen túl a hóhéros derivátumnak jelentős szerepe van a 

vers makrókontextusában, szituációs együttesének alakításá
ban is** /L, 176. o./

Stilisztikailag még hatásosabbak és szándékoltan 

erős hangulati hatásúak az -S képzős halmozott derivátumok:

Szüléink sárosak, polyvásak. mustosak. moslékosak.V. 
Kezeink fönt, a legmagasabban a.szülői kezek: a 

kérgesek, földtől vakotás kezek, 
lúgkövesek, sas-karmúak és bársonyosak, 
evesek., lüktetőek, dombosak, átkosak, folyamosak. 
holdasak, csillagosak

a hamulúgosak.
tüskétől.

• • •

/Jönnek a harangok értem, 679/

Nagy.Ferenc az TS. képzőnek 18 jelentését különböz
teti meg'/vö. NAGY, 1. 329-357/* Az 'olyan, ami jellemző' 
valamire* jelentésen kívül az * olyan, mint valaki/vajami* 

jelentésű is lehet, vagyis hasonlítást is kifejezhet.
Nagy Ferenc - ebben a jelentésben - a ’hasonlóság*elemi 
jelentéskategóriába sorolja, és az N^. + hasonló, NPa + 

emlékeztető szerkezettel oldja fel /vö. NAGY, 1. 329-357/. 
Különösen hatásosak a személynevekből vagy tulajdonnevek
ből alakult -S képzős derivátumok:
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Pedig óhaji'ozott élni, játszott az életért kígyói
vá szerelmesen. Táncolt neki vitézmihályos vers
lábakon, .marcsásan dibdábul, fából faragott királyfi
tagokkal,'

/Aki szerelmes lett a halálba, 611/

»,.mennykövek közt rohan mezítlen a fegyver elől, 

fel a toronyba, felköltözik a harangba, a máriás 

harangba rémületében.
/Jönnek a harangok értem. 686/

Puskapor közül mákszemet 
válogat megégett ujjal, 

hamunipőkés kategória --
/Puskapor és mákszem, 520/

Ha az -S nómenképzó folyamatos történésu melléknévi 
igenévhez járul, akkor az alapszóban kifejezett milyenség
nek az állandóságát jelöli /vö. Szabó, 1, 284-299/, Az 

alábbi idézetben /aláhúzással/ kiemelt származéknak fontos 

makrokontextusbeli és szituatív szerepe is van:

végső ihletettségem véremből egy cseppet kivesz 

megteremti őt, aki voltam, akiben kedvem lelem 

csillagzó csontú, görgeteg izomzatú medvefiút,, 

füstöset, sok-fogú nevetősét

• • •

/Medvezsol-tár, 446/

Hagy László tehát igen gyakran él az -S képzőben,. 
illetőleg az -S képzős derivátumokban rejlő szemantikai, 
szintaktikai lehetőségekkel mint stílusforrással. A költő
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párjával árváiányha.jas hegyen forrad egybe /Jönnek a 

harangok értem, 679/; keze szög-helves /Csodák csodá
ja, 267/; éjszakája tücskös és jánosbogaras; szivárványоs 

babonazáport lát /Menyegző, 395/, másszor gyertya-bálos 

temetőt, álarcos nagy dobogást lát-hall /Medvazsoltár, 446/; 

útja zökögős /Téli krónika, 158/; hóbafojtott cicomás 

ezred neki a nádas /Csönd van, 241/; a menyegzői akácsorok 

balladásan jajgatnak fülébe /Háromkirályok fakírral, 643/
stb.

Az -X képző szintén gyakori Nagy László költészeté
ben. Egyik jelentése: ’olyan, amire jellemző valami*, tehát 

a szintaktikai kapcsolat fordított, mint az -S képzős 

melléknévi-származékok többségénél. Az ’olyan, amire valami 
jellemző mondatban mint transzformációs analízissel fel
oldott primér szerkezetben a jelző alapszavát az ’amire’ 
határozó fejezi ki, a*jellemző* az -I képző megfelelője,, 

a ’valami* a jelzett szó, pl. ünnepi'gyötrelem /Menyegző, 
395/: *az ünnepre jellemző gyötrelem*. Nagy Ferenc 12 

jelentését különbözteti meg az -I képzőnek /vö. NAGY, 1. 
329-357/.' Pl.:

s fegyencek csíkjai gyűrűzve, mint .a giliszták. . 
hajnaluk piramisát nyalják, a hóhéri csuklyát

/Menyegző, 395/

A következő -I képzős származékok nemcsak tömörítő 

funkciójuknál, hanem egyéni jellegüknél fogva is hatáso
sak:

• • •
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Mindenfelé utjai futnak, 

pirosak, feketék, 

virágporosak
meredeki zöldek, 

levegői kékek
/Szederkirály,657/

begy tovább is toll-kán 

havakban is volkán 

szakadatlan szívj vitéz
/Z. költőnek, sürgősen, 626/

.«••'hogy legyen 

fekete-fehér, sziklai szürke 

fölmutatni-való ostoba érv 

/Temetés után, 425/

a mennyei küllőket zöldarany fejű, szemű 

üstökösök tolják csecsükkel, köldöki hassal..»
/Arany úr, az őszikék meg én,588/

Szólítlak, hattyúi hó-eke, 
sátánpalástot széthasító,. 
te vagy a jó sugarasító. •

/Szólítlak hattyú, 585/
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A rang csupán komondori /А jó vitéz vesztesége, 554/ Nagy , 

Lászlónál, a kékség virradati./А karácsonyfás ember, 427/; 

a fény tüköri /Fejfának fejfa, 599/; lát óceáni kéket 
vízmélyi ablakból /А fekete pátriárka, 650/; holdi táj 9-t 
/Kisérőének fiának, 638/; a költő csontja menyegzői /D. 
asszonynak délre., 567/ stb.

Olykor tulajdonnevekhez is hozzáilleszti az -I
képzőt:

•..csámpítom cseplinivé

/Számadás egy pillanatról, 563/
V *

. . Mert olyan kondori ma a világ. .
/А mindenség mutogatója, 423/

• • •

- Összegzésül a képzők jelentéssűrítő szerepéről meg
állapítható, hogy a tömörítés expresszivitása elsősorban 

a sűrítés fokától függ. Minél.nagyobb a sűrítés mértéke, 
vagyis minél több szemantikai, szintaktikai relációt,

. , síkokat tömörít, a szárma.zéky'-annál inkább figyelemfelhívó, 

annál erősebb feszültséget teremt a gondolkodásban, a 

fantázia működésében.'
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2. Finom értelmi és hangulati árnyalatok
kifejezése

A képzők jelentésámyaló szerepe többféle lehet.
A stilisztikailag számottevő árnyalat rendszerint a képző 

grammatikai funkciójával van kapcsolatban.

Nagy László életművében elég gyakori az -ÁS dever- 

bális nómenképző. Az -ÁS képzőről tudvalevő, hogy elvont 

cselekvést jelentő főneveket alkot: cselekvő, műveltető 

és visszaható igékhez, illetőleg a két utóbbi csoporthoz 

hasonló jelentésű denominális igei származékokhoz 

járulva. /Nagy Ferenc nem veszi fel a lexikális szó
képzésbe./ A képző jelentésámyaló szerepe tehát az elvont 

és a konkrét megkülönböztetésében áll. Pl.:

.. .Uram:
segíts előre a szennyesedésben. hogy üdvözüljek.'

/Zsoltár, egyetlen, 556/

nagy a tánc és rikogatás

/Jönnek a harangok értem, 677/

a Hegynél 
nagyobb a butaság, maszlagolás

/Hószakadás a szívre, 675/

♦ • •

* ♦ •



— 164 -

.‘.•értetek visszajár 

havatolvasztó oldalam
patakzó tavaszodásom

/Az a kör, az a mérhetetlen,. 512/
Serényedem egyre, így vagyok erős, 
csak gyümölcsözésben lehetek hős

/Ősszel, 156/

Egyéni származéknak tekinthető az alábbi derivátum:

te lágyékban sötét mohás, 
te fátyol-sötét mohogás. 
te hátamon ostrom -

/Bagolyasszonyka, 570/

Az -ÁS képző a ’cselekvés eredménye* jelentésben ma már 

szokatlan. Inkább folyamatot érzékeltet a vele alakult 

derivátum. .A következő idézetben /aláhúzással/ kiemelt 

származék az -AT / -ÁS képzőcserével alakult:

mennyi menyegzőt, szüretet, vért, , 
úrderest, gúzsbéli kék daganást 

húztok az idő
• • • , .

zengésein át 

/Pejfának fejfa, 600/
• • •# • • •• • •

Egy-egy képző jelentésének, illetőleg jelentés- 

árnyaié szerepének kimutatására különösen, alkalmasak az olyan 

továbbk épzett származékok, amelyeknek alapszava és 

elsőfokú derivátora is azonos, hiszen ezekben a 

^primér derivátor pozíciója csaknem azonos, így a szár
mazékszavak jelentéskülönbsége kizárólag a másodlagos képzők 

jelentéskülönbségéből származik.
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'rendszerint visszaható jellegűA -KODIK képző 

intranzitív .származékokat hoz létre /gyakorító jelentés
igárnyalattal/. Nagy Ferenc az ’állapot* elemi jelentés- 

kategóriába sorolja, és jelentését az A + módon + visel
kedik szerkezettel oldja fel.
Az -L denominális verbumképző egyik funkciójában olyan 

származékokat hoz létre, melyeknek jelentése: valamilyen . 
minőségben vagy valakinek, valaminek a szerepében működik, 
tehát cselekvő , és tranzitív priijiér származékot alkot 

/’foglalkozás*, N*^működik; vö. NAGY, 1. 329-357/.
Ha a -KODIK és az -L képzőkkel azonos alapszón létre
jött
tor nominalizálja, akkor az így kapott származékok jelen
téskülönbsége a két képző különböző funkciójából adódik, 
jól érzékeltetve a képzők jelentésmegkülönböz’tető szere
pét:

származékokat az -ÁS képző mint elsőfokú derivá-

ragadozóm idesüvíts, 

te özvegységet oldozó 

hóhérkodásnak gyönyörű 

vadja, te, énrám légy mohó

/Ábránd, 315/

Kínja számontartva nincs, a hosszú 

hóhérlásról hol a dokumentum ?

/Temetés után, 425/
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Az -ÁS képző mellett viszonylag gyakori Nagy László 

életművében az ugyancsak elvont jelentésű -SÁG.képző. 
/Nagy Ferenc három jelentését különbözteti meg, vö.
NAGY, lo 329-357./ Különösen versprózáira jellemzőek: 

jelezve talán ezeknek a műveknek elvontabb, általánosabb 

jellegét:

Búsulva a gyászban, a kártól sújtottan: illene 

tartani a maradék erőt, nehogy félrebeszéljen, . 
nehogy hamukázzon a száj. Nem másért, magunkért, 
de főleg tapintatból egy kényesen fényes szellem, 
iránt. . Aki lebegve is embermérték, aki tisztaság,

aki gzenvedfs meg elszántság
eleven képe.

/Aki' szerelmes lett a halálba, 611/

De minden vezeklés elfajul pihenéssé. És harmadnap:..................... •••••••*• •••••••••#
megújulás, csokornyakkendősen, violaszín mellényben
a férfi feltámadása-. • •

Ha neked emberi a mérétktartás, az igénytelenség,<>••••••••••••
nekem emberi a magasra csavart láng.

/Szindbád, 416/

A -ZAT képző összefoglaló jelentésű származékokat 
hoz létre. Nagy Ferenc a ’csoport* elemi jelentéskategóriá
ban tartja számon, és jelentését az,Npl,gen + csoport 

szerkezettel oldja fel /vö. NAGY, 1. 329-357/. A -ZA2? 

összefoglaló jelentésével árnyalja, módosítja az egyébként 
önmagában is alkalmazható alapszó jelentését a következő 

idézetekben:
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vérző bútorzatával a lélek 

csillagát őrzi-e album ?

/Temetés után, 425/

az Qceán habzata semmi• • •

/Balassi Bálint lázbeszéde,556/

a belek fekete-lila hurkázata.’..• • •

/Jönnek a harangok értem, 679/

Ugyancsak gyűjtő jelentésámyalatot hordoz az 

- ADÉK nómenképző.' /Nagy Ferenc az ’eredmény* jelentés
kategóriába sorolja; vö.; NAGY, 1.* 329-357**/

•4. történelmed,4.
aszály, tarack, labancos kuszadék.'.

/Műtét anyánk szemén, 594/

Érdekes problémát vetnek föl a köpogat. 
megbukat, tátogat -féle származékok. Mindegyik a 

szokásostól eltérő képzésű derivátum.-

Álmodon álmodva kopogatok, 
zuhatag a sarkamban: 
lándzsák, sáskák - 

tudod, ki vagyok ?
Személyemben én a megbukatott 

a cidribe hajszolt, de mégse halott 

mesekirályság.

/Vallvadir, 558/
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Mindkét esetben a -TAT képzős származék a közhasználatú.
De a kopogtat igén a -TAT képző műveltető jellege már elho
mályosult, inkább cselekvő/folyamatos/ funkciója van. Mint
hogy a -TAT elemismétléssel keletkezett, -AT képzővel a 

kopogat jelentése /hasonlóan a pattogat jelentéséhez/ még 

inkább a folyamatos /elaprózott/cselekvés irányában toló
dik el, tehát a képzőnek a származékban jelentésárnyaló 

szerepe van. / Hasonló a jelentése például a tátogat 

származéknak is. / Ezzel szemben a megbukat /noha a 

szokásostól ugyancsak eltérő származék/ mííveltető jelenté
sű /а IVo' számú, OKOZ + T szintagmatípusból levezethető/ 

derivátum, melyben a képző funkciója a jelentésadás és 

nem a jelentésámyalás.

Összefoglalva: a képzők jelentésárnyaló szerepe 

egy tulajdonság jellegzetességének kiemelését, az elvont és 

konkrét, a határozott és határozatlan megkülönböztetését 
vagy valamely más jelentésmozzanat finomabb vagy hang- 

súlyozottabb kifejezését szolgálja.
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3« A stilus színezése

Képzőink jelentős részének van ilyen vagy olyan han
gulati hatása. Egy részük jelentésszerkezetében azonban 

az érzelmi-hangulati tényezők nagyobb hangsúlyt kapnak 

az értelmiekkel szemben, ezért ezeknek a képzőknek, 
illetőleg a velük alakult származékoknak elsősorban a 

stílus színezése a feladatuk. A képzőkkel történő érzelem
kifejezésben főként a beszélő /költő/ állásfoglalása, 

értékelése nyilvánul meg.
Általában igen nagy hangulati hatásuk van. a 

kicsinyítő képzőknek.
Kellemes hangulati elemeket hordoznak a következő 

származékok az egyébként komor hangulatú környezetben:

megteremti őt, aki voltam, akiben kedvem lelem: 

nyavalyák ellen mintát, istenkét, mindenhatót.
/Medvezsoltár, 446/

Még a kakasocskám is felébred a hőtől, a 

tűz udvarában.
/Magtalanok Jézuskája, 673/

Sav meg só vagyok immár, az élet akaratos 

fehérkéje. Egy sejteoske megindul a csóktól 
ezüstsisákú Attilaként, élén a halálraítélt, 

barkaillatú tejúthordának.

/Jönnek a harangok értem, 679/

Pozitív érzelmi viszonyt fejeznek ki az alábbi 
kicsinyítő képzős származékok is:
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Fonna kosarakat, zöldikéket, meg nagy-nagy 

hattyúi ehéreket.
/А fekete pátriárka, 650/

hol fúvóka szélben hóesés a te fátylad

/Müvem a tavasz,' 453/
• • •

s hajacskás csillag hány fordul el 
kárba, mert mennyei gyötretést 

harmatáért nem kap, mert álmodsz !
/А havazás árnyéka, 592/

Vélik elaludtam, de szemhéjam alól figyelem a tűz 

cirókáját. a karácsonyfán meg a két örömös arcon.

/Magtalanok Jézuskája, 673/

A kicsinyítő képz ,6 pozitív, kedveskedő-becéző 

funkciójú, de hangulata átcsaphat ellentétében Ilyenkor 

gúnyolódást, lekicsinylést fejez ki, pl.:

tolongnak a díjazott gárdák, az elégedettek, 
a dicsőségféltók, lóugrás-táncban a sakkmesterek, 
szívmellényben az ultivitézek zihálnak, 

forognak tisztviselőcskék...

/Menyegző, 395/
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A -SDI képző inkább játékos hangulatú származékokat 
alkot pl.'katonásdi, bújósdi stb. /Nagy Ferenc az ’utánzás* 

elemi jelentéskategóriában tartja számon, és jelentését az 

N-t + utánoz, játszik szerkezettel oldja fel; vö. NAGY, 1. 
329-357./ Ebben a versrészletben viszont határozottan 

negatív érzelmi viszonyulást fejez ki:

Nem hasonlítunk sért ez a személyesdi. 
bolygó nevemet vissza a lényem esdi.V.

/А gengszterekhöz, 631/

A szlávból kölcsönzött -NŐK képző származékai 
többnyire közömbös, legalábbis nem pejoratív tartalmúak, 

pl. mérnök, elnök, hírnök, védnök stb. De az alábbi idé
zetben kiemelt származék /mely a hivatalnok mintájára 

alakulhatott/ erősen pejoratív árnyalatú:

Lehet, hogy tervezek
nyalókát a nyalnokoknak, méltóan zord reszelőt...

/Számadás egy pillanatról, 564/

• • «

Nagym ért ékben színezi a stílust a játszi szóképzés. 
Ilyenkor a költő rendszerint nem valamilyen érzelemárnyalást 

akar megvalósítani, hanem általában törekszik érzelmi, 

hangulati hatás elérésére,pl.:
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E dalos dísztáv
iratot írta: 

sármány, pacsirta, 

csalogány, csóka, 

csúszka, rigóca,
• királyka, pintyke, 
búbos pityerke, 

szénfejű cinke, 

kékfejű cinke, 

bóbita-cinke, 

s barátka cinke:
La - cinke.

/Madaras dísztávirat, 621/

A magtalan, az meddő, mint a Rózsa a jászolnál, nincs 

ivadéka, se üsző, se bikuciy

/Magtalanok Jézuskája, 673/

A Mária-képen szétbaltázza a galambicákat
/А fekete pátriárka, 650/

S tükröt mutat: itt a töksi 
szalmacséplő és a többi,;,^

/Schéner Mihály 629/

ágyába brekuszokat 
apró, piroshasú kisdedeket 

nem dobigái ok «'. .

• • •

/Szederkirály, 657/
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Játékos, könnyed hangulati hatásúak lehetnek a 

nyelvjárási származékok, pl*:

Ott hereegovina-cigarettát apám szityakol.
/Jönnek a harangok értem, 679/

Pirulva csak álmod habirkái 
más égboltok lágy hasa-alján.'

/А havazás árnyéka, 592/

Keringj csak 

te isten vaklova, ki fújtatsz és kehölsz, 

galamb leszel

• • •

• • •

/Műtét anyánk szemén, 594/

... kényesen alvó számon patkányok esiszónkáznak, 
függőzik magukat fülembe.;..

/Jönnek a harangok értem, 679/

Kormányzók eleven meggyfarepülőt, pírhólyag-lámpáit 

kigyújtva fölemelkedik a hegyoldalról. Szállók az 

üstökös kalászok fölött magasan, míg csavarintоs 

ágcsöveiben dorombol a hajtóerő, míg működik 

szívemben a játék.

/Éljenek a fák, 677/

Pályaudvari tátincs szendvicsekhez már 

halál-kordon nem ereszt.-..

/Az elhunyt várakoztatása, 607/
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Képzőcserével létrejött származékra már idéztem 

példát. A képzőcserével alakult szokatlan derivátum 

figyelemfelhívó hatása mellett számottevő érzelmi
hangulati hatást fedhet ki.

A következő idézetek /aláhúzással/ kiemelt derivá- 

tumaiban a megszokottabb képzők helyett szokatlanabbak - 
szerepelnek:
Az -ODIK helyett -UL:

lm az alkony kékre mérgül
/Irtsák ki a délibábot, 372/

• • •

Eperfa bódul,
szemereg barna vére,
elvárásul

/Szárnyak zenéje, 323/

A -KODIK helyett -OLOG:

kidülledt ereimnek doktora, 

„katatontébolyokkal incseleg.
/Álmok játéka, 382/

A -DÁCSOL helyett -DOS:

Talán egy láthatatlan hírnök bukdosik 

/Háromkirályok^ fakírral,643/
♦ • Ф

A -Z helyett -L + -AT:

De hála, a szerelem zöld sátorba 

csókolózni fektet, s a magunk tüze 

kínlat a gyönyörre hallatlanul
/А zöld sátor elégiája, 561/

• • •
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Összegezve: képzőink: jó része számos érzelmi
hangulati hatás keltésére alkalmas. Nyelvünk olyan finom 

értelmi és érzelmi-hangulati különbségeket képes kifejez
ni a szóképzés különböző módjaival, amelyekre más nyel- 

. vek alig képesek. Nagy László gyakran él a szóképzés 

stilisztikai lehetőségeivel.
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4* Néhány -S képzős származék makrókontextusbeli
szerepe a Medvezsoltár című versben

Befejezésül három -S képzős származék makrókontextus
beli szerepét kísérlem meg bemutatni a Medvezsoltár című 

költemény elemzésével.

A költemény szemiotikái viszonyai a valóság és az 

eszmények közt feszülő ellentétekből származnak. Tematikai 
szinten ezek a viszonyok a kint és a bent, a költőiét és 

a külvilág, a tél és tavasz /évszakváltás/ , a jelen és a 

jövő közt, tehát több síkon jutnak kifejezésre. Ezekre az 

oppozíciókra a költemény képi világán és szerkezetén kívül 
a nyelvi elemek, köztük a képzők /de még a hangzás/ rétege 

is utalnak.
A vers 84 sorát a költő 4 közel azonos terjedelmű 

részre tagolta.
Az első rész pontos helyzetjelentés a küldetés igé

nyével vállalt költőélet fájdalmáról, magánóráról. Ha a 

verstanilag is kiemelt helyen levő -S képzős derivátumot 
eltávolítjuk a szövegből, a bevezető sorok így hangzanak:

Püst-menyasszonnyal, könnyel,
csönddel, homállyal

nikotin-teliholddal, hamugalambok búbjaival 
házasítva már és esketve mérgeim küllőire 

férgeim tiszteletére, avatva barlang-lakóvá 

böjtölő bőrré, csonttá, itt kuksolok éktelenül 
teremtés gyalázataként...'
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Az érzelmi hangulatot elsősorban a füst, a csönd, 
homály, hamu, barlang, csont stb. főnevek hordozzák. Ám 

a költő így folytatja a verset:

mert nem ilyen a lét 

lefokozott élet ez, kohol már olyan ideát, 

hogy végképp lebontsa magát.,.

• • •

Itt már pontosítást igényel az alaphelyzet, 

re szorul a kiemelt főnevekkel keltett hangulat. Érezhető, 

hogy az idézetből hiányzik valamilyen jelző, éspedig 

olyan, ami jellemző a csöndre, az alaphelyzetre, s talán 

az is, hogy a hiányzó szerkezettag nem egyszerűen egy 

melléknév vagy melléknévi természetű szó. A kiemelt minőség- 

jelző -S képzős, * olyan, ami jellemző valamire* jelentésű, 

Nvai + rendelkező + N /vö. NAGY, 1«, 327-359/ szerkezettel 
feloldható derivátum: hóhéros. Az alaphelyzet személyes 

vonatkozása, a téma szintű oppozíciók egyik pólusa a 

származék által válik egyértelművé, pontossá. Kétségtelen, 

hogy a derivátum jelentésében, hangulati hatásában számol
nunk kell az alapszó irradiációjával, hozzáteszem azonban, 
hogy a képző és a származék igazi, külvilágra vonatkoztatott 

jelentését a vers negyedik részéből, egy olyan jelzős 

szerkezettel való összefüggésben kapja meg, amelynek 

determinánsa érzelmi-hangulati szempontból közömbös jelen
tésű. Említettem, hogy a vers akusztikai rétegében is ki
fejeződnek a magasabb szinteken ábrázolt viszonyok. A köl
temény első részére statisztikusan a veláris magánhangzók 

dominanciája jellemző; a Fónagy Iván által megállapított 

39 %-os irodalmi átlaggal szemben: 45,93 % a sötét magán-
/ Dolgozatomban éppen a mu különböző 

rétegeinek összefüggéseire kívántam rámutatni./

és kiegészítés-

/J

;
’V' • -■

*7

hangzók aránya.



- 178 -

A második rész a jelennek és annak a /Hágnak a 

szembesítése, amelyben a költő kedvét ..liTj -*/’ s amelyben 

megteremti ’’őt", aki volt, a:

csillagzó csontú, görgeteg izomzatú medvefiút 

füstöset, sok-fogú nevetősét, fényes ribizke-szeműt.

Ha véletlen is, bogy a két ,sor csaknem minden szava kép
zett, annyi bizonyosnak tűnik, hogy a nevetős származék 

/zLiarnyiben a folyamatos melléknévi igenévhez járuló -S 

képző az alapszóban kifejezett milyenség állandóságát 

jelöli; vö.' SZABÓ, 1. 284-299/ a költő állásfoglalására 

utal. /А második részben egyébként a veláris magánhangzók 

aránya az irodalmi átlag alá esik: 36,93 %./
A harmadik részben a költő összegez, mérlegre teszi 

múltját és jelenét, konkretizál. A nehézszavú lírai meditá
ció, amely szembesíti az eszmények világát a jelenségvilág
gal, a képzők szempontjából irreleváns rész.

A negyedik részben jelenik meg az alaphelyzet külső 

oldala és a költőszerep /medve-motívum/ társadalmi vonat
kozása. Itt világítja meg a költő a "hóhéros csönd" másik 

oldalát. A "hóhéros csönddel" "álarcos nagy dobogás"áll 
szemben. Ám:

bár elosztásra tömény-édességet vagdal a bárd 

és átváltoztak a béklyók cükorral-cifra pereccé

csalárd, csorba a megszólítottakat, a "tengerkék kőlapokon" 

ingókat csalogató fényesség:

fejlevágható, szívkiszakítható álom. ■• • •

Látványuk, fénykörük:
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»gyertya-bálos temetőt

idéz. Az alaphelyzet másik pólusa a "gyertya-bálos temető", 
amely mintegy visszautal a "hóhéros csönd" szerkezetre.
/А "gyertya-bálos temető" jelzős szerkezet összetett alap
szava érzelmi-hangulati szempontból közömbös./ A téma szin
tű oppozíciók egyikét így egészíti ki, pontosítja az alap
helyzet szubjektív és objektív oldalait megérzékítő 

szintagmapár a nyelvi szinten.

A költemény elemzésével azt kívántam bemutatni, hogy 

nemcsak: az átlagostól jelentős mértékben eltérő képzőnek 

lehet szerepe a vers egészében. A Medvezsoltárban az -S 

képzők aránya az átlag közelében lehet/ a vele alakult 

származékoknak^ mégis van makrokontextusbeli szerepük. A 

szemiotikái és téma szintű oppozíciók ilyen esetben is 

kifejeződhetnek a nyelvi szinten.
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A CIKLUSOK ÉS A HOSSZÚ VERSEK KÖTETBELI SORRENDJE

Galabcsörök /1944-45/
Az angyal és a kutyák /1944-46/ 

Májusfák /1947-52/
A nap jegyese /1952-54/ 

Gyöngyszoknya /1953/
Havon delelő szivárvány /1954/
A vasárnap gyönyöre /1955/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/ 
Romantika nyolc versben /1955/
Csodák csodája /1956/
Rege a tűzről és jácintról /1956/ 

Vérugató tündér /1956-65/
Himnusz minden időben /1956-65/ 

Búcsúzik a lovacska /1963/
A zöld angyal /1965/
Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/ 

A forró szél imádata /1963/
Menyegző /1964/ .
Seb a cédruson /1967-73/ 

Medvezsoltár /1967-73/
Ajándék /1967-73/
Versben bujdosó /1967-73/
Ég és föld /1968/
így írlak versbe /1973-77/
Műtét, anyánk szemén /1973-77/
Pejfák /1973-77/
Vidám üzenetek /1973-77/
Jönnek a harangok értem /1973-77/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21..
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Az 1. számú mutató szerinti sorrend /gynyorisági lista/

1. Csodák csodája /1956/,/10/
2. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
3. Galambésorok /1944-45/,/1/
4. A nap jegyese /1952-54/,/4/
5. Májusfák /1947-52/,/3/
6. A vasárnap gyönyöre /1955/,/?/
7# Gyöngyszoknya /1953/,/5/
8, * Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56//8/ 23,13;
9, Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/ 23,09;
10, Havon delelő szivárvány /1954/,/6/
11, Romantika nyolc versben /1955/, /9/
12, Vérugató tündér /1956-65/, /12/
13, Ég és föld /1968/, /23/
14» Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
15* A forró szél imádata /1963/,/17/
16. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
17. Ajándék /1967-73/, /21/
18. Szerelmem, csonttöró élet /1956-65//16/ 19,26; 

19» Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
20. Versben bujdosó /1967-73/,/22/
21. Pejfák /1973-77/, /26/
22. ‘ Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
23» így írlak versbe /1973-77/,/24/
24. Medvezsoltár /1967-73/,/20/
25. Menyegző /1964/, /18/
26. Seb a cédruson /1967-73/,/19/
27. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 16,17;
28. A zöld angyal /1965/,/15/

3,93
3,97
4.11
4.12 

4,12
4.27 

4,30
4.32
4.33 

4,55 

4,55 

4,57
4.64 

4,87 
5,02 

5,06 
5,14 

5,19
5.28 

5,32 

5,46 

5,59
5.64 

5,81 

5,84 

6,01 

6,18 

6,44

25,42;
25,13;
24,28;
24,26;
24,22;
23,39;
23,25;

21,97;
21,96;
21,84;
21,52;
20,50;
19,92;
19,76;
19,44;

18,93;
18,78;
18,30;
17,86;
17,71;
17,21;
17,12;
16,62;

15,52;

Az I. számú átlagmutató értékes 20,57 % 

vö. I. számú grafikon, 64. o./.
/1. 56. és 63. o.;
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A 2. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Gyöngyszoknya /1953/» /5/
Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 88,4 ; 1,13
Rege a tűzről és .jácintról /1956/,/11/ 87,69; 1,14
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
Csodák csodá.ia /1956/, /1о/
Pejfák /1973-77/, /26/
A forró szél imádata /1963/, /17/
A nap jegyese /1952-54/, /4/
Medvezsoltár /1967/,/2о/
Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
Ajándék /1967-73/, /21/
Májusfák /1947-52/,/3/
Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
Versben bujdosó /1967-73/, /22/ 

így írlak versbe /1973-77/,/24/
Galambosőrök /1944-45/,/1/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Vérugató tündér /1956-65/, /12/
A vasárnap gyönyöre /1955/,/7/

89,11; 1,121.
2.
3.

87,65; 1,144.
5. 87,5 ; 1,14 

86,53; 1,15 

85,79; 1,16 

85,59; 1,16 

85,47; 1,17 

85,19; 1,17 

85,11; 1,17 

85,o5; 1,17 

84,89; 1,17 

84,53; 1,18 

84,43; 1,18 

84,3; 1,18 

83,69; 1,19 

83,42; 1,19 

83,17; l,2o 

82,96; l,2o
Szerelmem csonttörő élet /1956-65/,/16/ 82,98; l,2o 

Menyegző /1964/,/18/
Ég és föld /1968/,/23/
Havon delelő szivárvány /1954/,/6/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/78,78; 1,26 

Romantika nyolc versben /1955/,/9/
Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
A zöld angyal /1965/,/15/

6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2o*
21.
22. 82,38; 1,21 

8o,82; 1,23 

8o,78; 1,23
23.
24.
25.
26. 76,72; l,3o 

75,61; 1,32 

74,23; 1,34
27.
28.

számú átlamutató értéke: 83,73,% ; 1,19 /1. 56 . és 

o.; vö. II. számú grafikon,- 66. o./
A г
65.
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A 3. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

15,33; 6,52
14,17; 7,o5
12,38; 8,o7
9,17; lo,o9 

8,55; 11,69 

7,95; 12,57 

7,92; 12,62 

7,54; 13,o2 

7,ol; 14,08 

7,ol; 14,26 

6,77; 14,77 

6,53; 15,31 

6,41; 15,об 

6,36; 15,o7 

6,18; 16,18 

6,12; 16,33 

6,11; 16,36 

5,49; 18,21 

5,43; 18,41 

5,36; 18,65 

5,o2; 19,23 

5,o8; 19*68 

4,98; 2o,o8 

4,89; 2o,44 

4,75; 21,o5 

4,64; 21,55 

2,o4; 49,ol 
1,92; 52,08

I. A zöld angyal /1965/, /15/
2* Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
3* Romantika nyolc versben /1955/,/9/
4* Havon delelő szivárvány /1954/,/6/
5. Ég és föld /1968/, /23/
6. Menyegző /1964/, /18/
7. ’ Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
8. £ vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
9. A forró szél imádata /1963/,/17/
10. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
II. így írlak versbe /1973-77/, /24/
12. Pejfák /1973-77/, /26/
13. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
14. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
15. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/
16. Májusfák /1947-52/, /3/
17. Ajándék /1967-73/, /21/
18. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
19. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
20. Szerelmem, csonttörő élet/1956-65/,/16/
21. A nap jegyese /1952-54/, /4/
22. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
23. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
24. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
25# Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
26. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
27. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
28. Csodák csodája /1956/, /1о/

A 3* számú átlagmutató értéke: 6,84%, ; 14,55 /1. 56. és 

69.' o.; vö. IV. számú grafikon, 70. o./
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A 4» számú mutató szerinti sorrend ./gyakorisági lista/

Himnusz minden időben /1956-65/> /13/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/, /8/ 9»84; lo,l6

9,61; lo,4o 

9,29; lo,76 

8,84; 11,31 

г 8,65; 11,56 

8,62; 11,6o 

8,58; 11,65 

7,95; 12,57 

7,89; 12,67 

7,48; 13,36 

7,45; 13,42 

7,26; 13,77 

6,95; 14,38 

6,85; 14,59 
6,81; .14,68 

6,58; 15,19 

6,o5; 15,38 

6,17; 16,2o 

6,o8; 16,64 

5,55; 18,ol 

5,o5; 18,18 

5,46; 18,31 

5,44; 18,38 

5,o5; 19,8o 

4,93; 2o,28 

3,84; 26,o4 

2,98; 33,55

H,o7; 9,o31.
2.
3« Vérugató tündér /1956-65/ /12/
4* Galambcsőrök /1944-45/, /1/
5. Ég és föld /1968/, /23/
6. Csodák csodája /1956/, /1о/
7. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
8. A zöld angyal /1965/, /15/
9. Menyegző /1964/, /18/
10. Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/,/16/ 

11* Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
12* НяУоп delelő szivárvány ./1954/. /6/
13* A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
14« Seb a cédruson /1967-73/, /19/
15. Májusfák /1947-52/, /3/
16. Az- angyal és a kutyák /1944-46/, /21/
17. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
18. A forró szél imádata /1963/, /17/
19. Ajándék /1967-73/, /21/

“>'2o* A nap jegyese /1952-54/, /14/
21. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
22. Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
23. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
24. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
25. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
26. így írlak versben /1973-77/, /24/
27. Pejfák /1973-77/, /26/
28. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/

U*- ■

W c*

A 4. számú átlagmutató értéke: 7,09 14,1 /1.
. o.; vö.VII. számú grafikon,- 75. o*/

57. és
74
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Az 5. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/
Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
Romantika nyolc versben /1955/,/9/
Csodák csodá.ia /1956/, /1о/
Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
A vasárnap gyönyöre /1954/, /7/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 46,96; 2,12 

Menyegző /1964/, /18/
Galambcsőrök /1944-45/, /1/
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/

10. A zöld angyal /1965/, /15/
11. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
12. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
13« Ég és föld /1968/, /23/
14. Májusfák /1947-52/, /3/
15. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
16. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
17. Szerelmem csonttörő élet /1956-65/,/16/
18. így írlak versbe /1973-77/, /24/
19. Rege a tűzről és .jácintról /1956/,/11/
20. Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
21. A forró szél imádata /1963/, /17/
22. Ajándék /1967-73/, /21/
23. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
24. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
25. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
26. A nap jegyese /1952-54/, /4/
27. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
29. Pejfák /1973-77/, /26/

Az 5. számú átlagmutató értéke: 42,69.2,34 /1. 57 . ás 

79 . o.; vö. . Z.. számú grafikon, 80. o./

1. 53,48; 1,85 

51,54; 1,94 

49,o3; 2,o3 

48,o9í 2,o4 

48,32; 2,o6

2.
3.
4.
5.
6.
7. 45,45; 2,2o 

45,31; 2,2o 

44,55; 2,24 

43,55? 2,29 

42,85; 2,33 

42,78; 2,33 

42,77; 2,33 

42,56; 2,34 

42,48; 2,35 

41,85; 2,38 

41,25; 2,42 

4o,92; 2,44 

4o,43; 2,47 

4o,24; 2,48 

4o,23; 2,48 

4o,23; 2,48 

39,98; 2,5o 

38,81; 2,57 

38,46; 2,6o 

37,46; 2,66 

33,17; 3,ol 
31,75; 3,14

8.
9.
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A 6. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Csodák csodája /1956/, /1о/ 

Gyöngyszoknya /1954/, /5/
Havon delelő szivárvány /1954/, /6/ 

Fejfák /1973-77/, /26/
A nap jegyese /1952-54/ , /4/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/ 

Májusfák /1947-52/, /3/ 

Galambcsőrök /1944-45/, /11/

82,35; 1,21 

77,77; 1,28 

77,67; 1,28 

75,31; 1,32 

75,17; 1,33 

74,62; 1,34 

74,o5; 1,34 

74,32; 1,34
Szerelmem, csonttörő éleg /1956-65/,/16/ 72,36; 1,38 

Vérugató tündér /1956-65/, /12/
Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 71,o2; l,4o 

Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
A zöld angyal /1965/, /15/
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/ 

így írlak versbe /1973-77/, /24/
Versben bujdosó /1967-73/, /22/
Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
Jönnek a harangok é:ptem /1973-77/, /28/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
Menyegző /1964/, /18/
Ég és föld /1968/, /23/
Ajándék /1967-73/, /21/
Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
Romantika nyolc versben /1955/, /9/
A forró szél imádata /1963/, /17/

1.
2.
3.
4.
5®
6.
7.
8.
9.

72,o2; 1,38 

72,08; 1,38 

71,73; 1,39

.aOo

•.ru
. 12.

13.
14. 7o,13; 1,42 

69,ol; 1,44 

68,88; 1,45 

68,34; 1,46 

67,68; 1,47 

67,33; 1,48 

66,79; 1,49 

66,47; l,5o 

65,47; 1,52 

65,o ; 1,53 

64,13; 1,55 

64,ol;. 1,56 

63,o8; 1,58 

62,28; 1,6o 

6o,29; 1,65

15c
16.
17.
18.
19.
2o.
21.
22»
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A 6. számú átlagmutató értéke: 69,99 %\ Д.,42 /1. 57. és
81. o.; vö. ;XI. számú grafikon, 82. o./
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A 7. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Gyöngyszoknya /1953/» /5/
2. Csodák csodá.ia /1956/, /1о/
3. Májusfák /1947-52/, /3/
4* Galambcsőrök /1944-45/, /1/
5. Rege a tűzről és .jácintról /1956/,/11/
6. Havon delelő szivárvány /1954/,/6/
7. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
8. A nap jegyese /1952-54/, /4/
9. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
I, o. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
II. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/

63,49; 
62,7o; 
52,94; 
52,71; 
52,17; 
5o,89; 
49,45; 
49,o3; 
48,o5; 
46,24; 
44,88;

1,57
1.59 

1,88 

1,89 

1,91 

1,96 

2,o2 

2,o2 

2,об 

2,16 

2,22 

2,26 

2,29 

2,33 

2,33 

2,4o
2.42
2.43
2.50
2.51 

2,53
2.60 

2,77 

2,79 

2,79
2.83
2.84 

3,73

12. Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/,/16/ 44,ol;
13. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
14. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
15. Pejfák /1973-77/, /26/
16. így írlak versbe /1973-77/, /24/
17. Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
18. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 41,14;
19. Menyegző /1964/, /18/
20. Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
21. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
22. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
23. Ajándék /1967-73/, /21/
24. Romantika nyolc versben /1955/,/9/
25. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
26. A forró szél imádata /1963/, /17/
27. Ég és föld /1968/, /23/
28. A zöld angyal /1965/, /15/

43,66;
42,86;
42,84;
41,57;
41,22;

4o,o ; 
39,77; 
39,38; 
38,42; 
36,об; 
35,84; 
35,73; 
35,29; 
35,17; 
26,76;

A 7. szárná átlagmutató értéke: 44,02.%;,2,27 /1. 57 . és 

81 • o.; vo.HI. számú grafikon, 84. o./
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A 8. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Ajándék /1967-73/, /21/
2. A forró szél imádata /1963/, /17/
3. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
4c Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 

5* Medvezsoltár /1967-73/, /2о/ 

б, így írlak versbe /1973-77/, /24/
7c...Romantika nyolc vérsben /1955/, /9/
8. Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
9. Búcsúzik a lovacska /1965/, /14/ 

ló* Versben bujdosó /1967-73/, /22/
11. Menyegző /1964/, /18/- -
12. Ég és föld /1968/, /23/
13. Pejfák /1973-77/, /26/
14c Szerelmém,csonttörő élet /1956-65/,/16/
15. Kezedben.a. rózsa lefejezve /1954-56//8/
16. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
17c A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
18. Vérugató tündér /1956-65/,/12/
19c -Himnusz minden időben./1956-65/,/13/
20o Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
21. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
22. Májusfák /1947-52/, /3/

. 23. Galambcsőrök /1944г45/, /1/
24. A nap jegyese /1952-54/, /4/
25. A zöld angyal /1965/, /15/
26. Csodák csodája /1956/, /1о/
27. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
28. Havon delelő szivárvány /1954/. /6/

3o,51; 3,27 

29,41; 3,o4 

28,65; 3,49 

27,13; 3,68 

26,27; 3,8o 

24,63; 4,o6 

24,24; 4,12 

24,13; 4,14 

23,33; 4,28 

22,66; 4,41 

21,25; 4,7o 

2o,o ; 5,o 

2o,o ; 5,o 

19,54; 5,11 

18,97; 3,27 

18,71; 5,34 

18,49; 5,4o 

17,89; 5,58 

17,85; 5,6o 

17,39; 5,75 

16,47; 6,o7 

15,98; 6,25 

15,o8; 6,32 

15,54; 6,43 

14,o8; 7,lo 

11,76; 8,5o 

11,11; 8,5o 

lo,71; 9,33

- ^ T

A 8. számú átlagmutató értékes 20,09 %\ 4,97 /I.58 • ős 

. o.; vö. XEV. számú grafikon; 87. o^/ .i’ ^86
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A 9« szánni mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
2. Csodák csodája /1956/, /1о/
3. Búcsúzik a lovacska. /1963/, /14/
4o Jönnek a harangok értein /1973-77/, /28/ 

5. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/ 

6* Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
7. Májusiák /1947-52/, /3/
8. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
9. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
10. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/ '
11. Ajándék /1967-73/, /21/
•12. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
13. A nap jegyese /1952-54/, /4/
14. Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
15. A vasárnap gyönyöre /1955/« /7/
16. A forró szél imádata /1963/, /17/
17. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
18. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/
19. így írlak versbe /1973-77/,/24/
20. Pejfák /1973-77/, /26/
21. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/

74,об; 1,34 

74,o5; 1,34 

72,22; 1,38 

69,78; 1,43 

69,56; 1,43 

68,95; 1,45 

68,71; 1,45 

68,31; 1,46 

66,87; 1,49 

66,44; l,5o 

66,37; l»5o 

66,12; 1,51 

65,63; 1,52 

65,15; 1,53 

64,73; 1,54 

64,o7; 1,54 

64,31; 1,55 

63,43; 1,57 

63,o ; 1,58 

62,6; 1,59 

61,об; 1,62 

61,25; 1,6322. -Menyegző /1964/, /18/
23. Xezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 59,91; 1,61

59,88; 1,6724. Romantika nyolc versben /1955/, /19/
25. Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
26. Ég és föld /1968/, /23/
27. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
28. A zöld angyal /1965/, /15/

57,42; .1,74 

55,17; 1,81 

53,42; 1,87 

4o,84; 2,44

A 9. számú átlagmutató értéke: 64,12,56;, 1,55 /1. 58..és 

67 . o.1; vö. Hl. számú grafikon,- 68. o./
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A lo. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Csodák csodána /1956/, /1о/
2. Gyöngyszoknya /1953/* /5/
3* Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
4. Fejfák /1973-77/, /26/
5. A nap jegyese /1952-54/, /4/
6. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
7. Májusfák /1947-52/, /3/
8. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
9« Rege a tűzről és .jácintról /1956/,/11/

82,35; 1,21 

77,08; 1,28 

77,67; 1,28 

73,63; 1,35 

73,49; 1,36 

72,94; 1,37 

72,83; 1,37 

72,64; 1,37 

71,73; 1,39
10. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 7o,68; 1,41
11. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
12. Himnusz minden időben /1956-65/-/13/
13o Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 69,34; 1,44

69,ol; 1,44 

68,88; 1,45 

68,45; 1,46 

66,66; l,5o 

66,47; l,5o 

66,0 ; 1,51 

65,65; 1,52 

65,11; 1,53 

65,o ; 1,53 

64,13; 1,55 

63,79; 1,56 

62,33; 1,6o 

61,4 ; 1,62 

6o,o6; 1,65 

60,29; 1,65

7o,52; 1,41 

7o,o4; 1,42

14. A zöld angyal /1965/, /15/
15« Búcsázik a lovacska /1963/, /14/
16. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /12/
17. így írlak versbe /1973-77/, /24/
18. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
19. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
20. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
21. Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
22. Menyegző /1964/, /18/
23. Ég és föld /1968/, /23/
24« Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
25. Ajándék /1967-73/, /21/
26. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
27. Romantika nyolc.versben/1955/, /9/
28. A forró szél imádata /1963/, /17/

A. 10. számú átlagmutató értékes 68,65 %; 1,45 /1. 58 . és
81 • o* /.
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A 11, számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Csodák csodája /1956/, /1о/
Galambcsőrök /1944-45/, /1/
Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/ 

Gyöngyszoknya /1953/, /5/
Májusfák /1947-52/, /3/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/ 

Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
Havon deleld szivárvány /1954/, /6/
Rege a tűzről és .jácintről /1956/, /11/ 

Menyegző/1964/. /18/
A forró szél imádata /1963/, /17/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
A nap jegyese /1952-54/, /4/
Romantika nyolc versben /1955/, /9/ 

így írlak versbe /1973-77/, /24/ 

Versben bujdosó /1967-73/т /22/ 

Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 

Ég és föld /1968/, /2?/
Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 

Himnusz minden időben /1956-65/,/13/ 

Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
Ajándék /1967-73/, /21/.
Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/

1. 37,25; 2,68 

36,46; 2,74 

35,21; 2,84 

34,71; 2,88 

34,71; 2,88 

33,52; 2,98 

33,33; 3,oo 

33,o3; 3,o2 

3o,43; 3,28 

3o,0 ; 3,33 

27,94; 3,57 

27,o5; 3,7o 

26,o9; 3,71 

26,81; 3,72 

26,75; 3,73 

26,o9; 3,83 

25,33; 3,94 

25,28; 3,95 

24,13; 4,14 

24,o3; 4,16 

23,97; 4,17 

23,23; 4,3o 

22,72; 4,4o 

22,26; 4,49
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 21,43; 4,66

21,o ; 4,76 

18,84; 5,3o 

11,26; 8,88

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
.o

lo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Pejfák /1973-77/, /26/

Vérugató tündér /1956-65/, /12/ 

A zöld angyal /1965/, /15/
27.
28.

A 11. számú átlagmutató értéke: 27,29 3,66 /1. 59 . és
• o.; vö.XV. számú grafikon, 89.88 о.-/
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A 12« számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Gyöngyszoknya /1953/» /5/
2. Csodák csodája /1956/, /1о/
3. A nap jegyese /1952-54/, /4/
4. Fejfák /1973-77/, /26/
5. Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
6. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
7. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 19,o7;
8. Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
9. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
10. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
11. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
12. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 17,81;
13o Versben bujdosó /1967-73/,/22/
14. Májusfák /1947-52/, /3/
15* Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
16. A zöld angyal /1965/, /15/
17. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
18. Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
19. így írlak versbe /1973-77/, /24/
20. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
21. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
22. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
23. Ajándék /1967-73/, /21/
24. Ég és föld /1968/, /23/
25. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
26. Menyegző /1964/, /18/
27. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
28. A forró szél imádata /1963/, /17/

28,57; 3,o5 

25,49; 3,92 

23,49; 4,25 

21,89; 4,56 

21,73; 4,6o 

2o,o ; 5,o 

5,o7 

18,96; 5,27 

17,89; 5,58 

17,89; 5,58 

17,85; 5,6o 

5,61 

17,33; 5,77 

16,22; 6,16 

15,55; 6,43 

" 15,49; 6,45 

15,15; 6,6o 

14,79; 6,76 

14,49; 6,9o 

14,24; 7,o2 

13,23; 7,55 

12,71; 7,84 

12,33; 8,11 

11,o3; 9,o6 

lo,52; 9,5o 

lo,o ;lo,o 

9,o9; ll,o 

7,35; 13,6

A 12. számú átlagmutató értéke: 16,72 5,98 /1. 59 • és
. o.;vöLjyiI-számú grafikon, 93. q./
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A 13» számú, mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Fejfák /1973-77/, /26/ 

Gyöngyszoknya /1953/, /5/
1. 19,77; 5,25 

19,o4; 5,25 

5,72 

17,o4; 5,74 

17,15; 5,83 

15,68; 6,37 

15,41; 6,48 

14,64; 6,83 

14,ol; 7,13 

13,85; 7,22 

13,72; 7,28 

13,32; 7,5o 

12,74; 7,84 

12,41; 8,o5 

11,об; 8,26 

11,26; 8,88 

11,24; 8,89 

11,об; 9,o4 

lo,78; 9,27 

lo,53; 9,49 

lo,o8; 9,92 

9,65; lo,36 

7,69; 13,o 

6,93; 14,43 

6,66; 15,ol 
6,25; l6,o 

5,22; 19,15 

2,94; 3,o4

2.
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 17,46; 
A nap jegyese /1952-54/, /4/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Csodák csodája /1956/, /1о/
Vérugató tündér /1956-65/, /12/
Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
Versben bujdosó /1967-73/, /22/
Jönnek a harangok értein /1973-77/,/28/ 

így írlak versbe /1973-77/, /24/
Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/
Műtét anyánk szemén /1973-77/,/25/
Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
A zöld angyal /1965/, /15/
Májusfák /1947-52/, /3/
Ajándék /1967-73/, /21/
Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/ 

Galambcsőrök /1944-45/,/1/
Ég és föld /1968/, /23/
Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
Menyegző /1964/, /18/
Romantika nyolc versben /1955/, /9/
A forró szél imádata /1963/, /17/

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lOo
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.f|r/f

2o.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A 13. számú átlagmutató értéke: 12,09 %; 8,27 /1. 59 . és 

95 .0./.
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A 14* számú mutató azerlnti sorrend /gyakorisági lista/

Csodák csodá.ia /1956/, /1о/ 

Gyöngyszoknya /1953/» /5/ 

Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/

1. 9»o8;
9,52;

lo,o2
10.50 

11,26 

14,16 

14,61
14.79 
16,0 

17,3o 

17,66 

19,34
19.80
20.66
21.50 

22,o2
22.67 

23,69 

25,o 

26,66 

28,4o
28.57
29.58 

35,74
32.67
35.58 

36,76
51.81 

69,44 

72,o9

2*
3. 8,88;

Rege a tűzről és .jácintról /1956/, /11/ 7,o6;
Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
A nap jegyese /1952-54/, /4/
Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
Májusfák /1947-52/, /3/

4.
6,84; 

6,7 6; 
6,25; 

5,78; 

5,66;
Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/, /16/ 5,17;

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/

Galambosőrök /1944-45/, /1/
Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 

Romantika nyolc versben /1955/, /9/
A forrd szél imádata /1963/, /17/
A zöld angyal /1965/ /15/
Versben bujdosó /1967-73/, /22/ 

Menyegző /1964/, /18/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/ 

Vérugató tündér /1956-65/, /12/ 

Himnusz minden időben /1956-65/,/13/

5,o5; 
4,84; 
4,65; 
4,54; 

4,41; 
4,22; 

4,o ; 
3,75; 
3,52; 
3,o5; 
3,38; 
3,15; 
3,o6;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Kezedben a rózsa lefejézve, /1954-56/,/8/ 2,81; 
Pejfák /1973-77/, /26/
Ajándék /1967-73/, /21/ 

így írlak versbe /1973-77/, /24/
Ég és föld /Í968/, /23/

24.
25. 2,72;

1,93;
1,44;
1,37;

26.
27.
28.

A 14. számú átlagmutató értékes 4,63 %\ 21,59 /1. 

95 . o./.
és59*
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A 15» számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

A zöld angyal /1965/, /15/
Himnusz minden időben /1956-65/, /13/ 

Pejfák /1973-77/, /26/
A forró szél imádata /1963/, /17/ 

Romantika nyolc versben /1955/, /19/ 

Havon delelő szivárvány /1954/, /6/ 

Ég és föld /1968/, /23/
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/ 

Medvezsoltár /1967-73/, /2о/ 

lo. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
11« így-írlak versbe /1973-77/, /24/
12. Ajándék /1967-73/, /21/
13. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
14. A nap jegyese /1952-54/, /4/
15. Májusfák /1947-52/, /3/
16. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
17. Menyegző /1964/. /18/

1. 3,38 ' 
5,o8 

5,53 

5,66 

5,72 

5,89 

6,o4 

6,43
6.69
6.70 

6,98 

7,25 

7,58 

7,68 

7,77 

7,86 

8,o 

8,13
12,29; 8,13 

11,95; 8,36 

8,51 

11,65; 8,58 

11,62; 8,6o 

11,3?; 8,83 

lo,o8; 9,25 

9,22;lo,84 

4,76; 21,o 

3,92; 25,5

29,57; 
19,67; 
18,o7; 
17,64; 
17,46; 
16,96; 
16,55; 
15,55; 
14,94? 

14,91; 
14,32; 
13,78; 
13,19; 
13,ol; 

12,87; 
12,71; 
12,o5;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 12,29; 
19» Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
20. Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
21. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 11,74;
22. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
23. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
24. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
25. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
26. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
27. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
28. Csodák csodája /1956/, /1о/

A 15. számú átlagmutató értéke: 14,51 %\ 6,89 /1. 

• o.; vö. V... számú grafikon, 72. o./
60 • és

71
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A 16. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
2. Csodák csodája /1956/, /1о/
3. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
4. A zöld angyal /1965/, /15/
5. Menyegző /1964/, /18/
6. Ég és föld /1968/, /23/
7. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
8. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
9. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
loc Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 

llo Ajándék /1967-73/, /21/
12. Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
13. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
14. A forró szél imádata /1963/, /17/
15. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
16. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/
17. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
18. A nap jegyese /1952-54/, /4/
19. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
20. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
21. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
22. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
23. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
24. Pejfák /1973-77/, /26/
25. Májusfák /1947-52/, /3/
26. Búcsúzik a lovacska /1965/, /14/
27. így írlak versbe /1973-77/, /24/
28. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/

5,29
6,37
7.91
7.92 

8,o 

8,o5 
lo,18 

lo, 33
10.50 

lo,88 

11,0 

11,73 

12,43 

13,6o
13.69 

13,71 

15,26 

15,64
16.50 

16,5o 

16,66
16.92 

17,o
18.69 

18,93 

22,52 

23,o4 

29,41

18,87; 
15,68; 
12,63; 
12,62; 
12,o5; 
12,41; 
9,82; 

9,68; 

9,52; 

9,19; 

9,o9; 

8,52; 
8,o4; 

7,35; 
7,o3; 
7,29; 

6,55; 
6,39; 

6,o6; 
6, об; 
6,o ; 
5,91; 

5,88; 
5,35; 

5,28; 
4,44; 

4,34; 

3,o4;

A 16. számú átlagmutató értéke: 8,24.12,13 /1. 60 . és 

74«77.o.; vö. VlII.számú grafikon, 76. o./
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Л 17« számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. A zöld angyal /1965/, /15/
2. Romantika nyolc versben /1955/» /9/
3o Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
4. Ég és föld /1968/, /23/
5. Pejfák /1973-77/, /26/
6. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
7. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
8. A forró szél imádata /1963/, /17/
9. Menyegző /1964/, /18/
10. így írlak versbe /1973-77/, /24/
11. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
12. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
13. Ajándék /1967-73/, /21/
14. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
15. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/ 

lő. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
17. A nap jegyese /1952-54/, /4/

2,84 

4,21 

4,56 

5,o 

5,21 

5,33 

5,64 

5,66 

5,71 

5,9o 

6, об 

6,13 

6,27 

6,41 

6,51 
6,6o 

6,69
7,ol
7,o7
7,23 *
7,32
7,36
7,39
7,46
7,88
7,95
21,o
25,5

35,21; 
23,72; 
21,92; 
2o,o ; 
19,18; 
18,75; 
17,71; 
17,64; 
17,o5; 
16,94; 
16,49; 
16,29; 
15,93; 
15,об; 
15,36; 
15,14; 
14,72;

.'A-

18. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/ 14,21;
19. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 14,13;
20. Májusfák /1947-52/, /3/
21. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
22. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
23. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
24. Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
25. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
26. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
27. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
28. Csodák csodája /1956/, /1о/

13,83; 
13,66; 
13,58; 
13,53; 
13,o4; 
12,69; 
12,57; 
4,76; 

3,92;

A 17. számú átlagmutató értéke: 16,04 %; 6,23 /1. 60 . és 

71 . o./.
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A 18. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 12,49; 8»o 

Májusfák /1947-52/, /3/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Galambcsőrök /1944-45/, /1/
Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
A nap jegyese /1952-53/, /4/
Vérugató tündér /1956-65/, /12/
Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
Medvezsoltár /196.7-73/, /2о/
Romantika nyolc versben /1955/, /9/
Versben bujdosó /1967-73/, /22/
A forró szél imádata /1963/, /17/
Pejfák /1968/,/26/
Ég és föld /1968/,/23/ 

így írlak versbe /1973-77/,/24/
A vasárnap gyönyöre /1955/,/7/
A zöld angyal /1965/,/15/
Vidám üzenetek /1973-77/,/27/
Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
Havon delelő szivárvány /1954/,/6/
Menyegző /1964/,/18/
Ajándék /1967-73/,/21/
Szerelmem^csonttörő élet /1956-65/,/16/
Gyöngyszoknya /1953/,/5/
Búcsúzik a lovacska /1965/,/14/
Csodák csodája /1956/,/1о/

1. 12,o7; 7,87
2.
3c 12,44; 8,o3 

12,42; 8,o5 

11,84; 8,44 

11,74; 8,51 

11,53; 8,67 

11,46; 8,72 

11,43; 8,74 

11,08; 9,o2 

lo,o8; 9,92 

9,o7;ll,o2 

9,ol;ll,o9 

8,82;11,33 

8,46;11,82 

8,27;12,o9 

7,35;13,6o 

7,o3;13,69 

7,o4;14,2o 

6,51;13,36 

5,97;16,75 

5,32;18,79 

5,o ;2o,o 

4,95;2o,2o 

4,71;21,23 

3,17; 3,ol 

2,22;45,o4 

l,96;51,o2

4.
5.
6.
7.
8.
9.
lOc

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2o.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

A 18. számú átlagmutató értékes 8,37 %; 11,94 /1. 60 • és 

77 . о./.
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A 19» számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1* Vérugató tündér /1956-65/» /12/ 4,26
4,67

23,47;
2, Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 21,39; 
3« Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
4. Galarabcsőrök /1944-45/, /1/
5. Ég és föld /1968/, /23/
6. A zöld angyal /1965/, /15/
7. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
8« Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
9* Seb a cédruson /1967-73/, /19/ 

lo. Csodák csodája /1956/, /1о/
11* Menyegző /1964/, /18/
12. A nap jegyese /1952-54/, /4/
13* Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
14. Májusfák /1947-52/, /3/
15* Versben bujdosó /1967-73/, /22/
16. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
17. A forró szél imádata /1963/, /17/
18. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
19« Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
20. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
21. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
22; Ajándék /1967-73/, /2l/

4,6921,29; 
2o,93; 

2o,68; 
19,71; 
19,66; 
18,об; 
,17,71; 
17,64; 
17,$5; 
17,26; 
17,14; 
17,13; 
17,08; 
17,об; 
16,17; 
15,55; 
15,177 

15,o2; 
14,54;

4,77
4,83
5,o7
5,o8
5,53
5,64
5,66
5,71
5,79
5,83
5,83
5.85
5.86 

6,18
6.43 

6,59 

6,65
6.87
7.43 

7,5o 

7,5o
7.88 

7,88 

8,o 

15, ol

13,45;
23. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/, /16/ 13,33;
24. Pejfák /1973-77/, /26/
25. így íriák versbe /1973-77/, /24/
26. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
27. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/ 12,o5,

13,32;
12,68;
12,68;

28. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/ 6,66;

A 19. számú átlagmutató értéke: 16,61 %; 6,02 /1. 

77 . o. /.
61 • és
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A 2o. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Gyöngy szoknya /1953/, /5/
2. Csodák csodája /1956/, /1о/
3o Rege a tűzről és .jácintról /1956/, /11/ 

4* Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
5. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
6. Májusfák /1947-52/, /3/
7. Galambcsőrök /1944/45/, /1/
8,. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
9. A nap jegyese /1952-54/, /4/
10. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
11. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
12. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
13* Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/ 

14o Műtét anyáink szemén /1973-77/, /25/
15. Menyegző /1964/, /18/

81,63; 1,22 

76,lo; 1,31 

72,72; 1,37 

7o,96; l,4o 

7o,78; 1,41 

69,94; 1,42 

69,08; 1,43 

69,56; 1,43 

65,72; 1,52 

65,51; 1,52 

64,64; 1,54 

64,51; 1,55 

64,28; 1,55 

63,o3; 1,58 

61,65; 1,62
16. Szereim em, csont törő,.élet /1956-65/,/16/ 60,97;- 1,64
17. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
18. így írlak versbe /1973-77/, /24/
19. A forró szél imádata /1963/, /17/
20. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
21. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 57,89; 1,72
22. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
23. Pejfák /1973-77/, /26/
24. Ajándék /1967-73/, /21/
25. Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
26. Ég és föld /1968/, /23/
27. Vérugató tündér /195б_б5/, /12/
28. A zöld angyal /1965/, /15/

60,95; 1,64 

60,86; 1,64 

58,53; l,7o 

58,46; 1,71

57,o5; 1,73 

56,79; 1,76 

56,25; 1,77 

55,o7; 1,81 

54,83; 1,82 

49,25; 2,o3 

38,77; 2,57

A 20. számú átlagmutató értékes 62,89. %; 1,59 /1. 61 . 
• o.; vö.XETI. számú grafikon, 85». o./.

és
83
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A 21» számú mutató szerihti sorrend /gyakorisági lista/

1. A zöld angyal /1965/, /15/
2. A forró szél imádata /1963/, /17/
3* Romantika nyolc versben /1955/, /19/
4. Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
5. Ég és föld /1968/, /23/
6. Pejfák /1973-77/, /26/
7* Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
8. Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
9. Medvezsoltár /1967-73/, /21/
10. Ajándék /1967-73/, /21/
11. így írlak versbe /1973-77/, /24/
12« Seb a cédruson /1967-73/, /19/
13. Menyegző /1964/, /18/
14. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
15. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
16. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
17. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
18. Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/
19. Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
20. A nap jegyese /1952-54/, /4/
21 Májusfák /1947-52/, /3/
22. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/, /16/ 16,26; 6,11
23. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 15,78; 6,33

15,51; 6,6o 

14,o9; 6,75 

11,94; 8,37
6,12;16,33
4,76;21,o

42,85; 2,33 

29,26; 3,41 

27,o5; 3,63 

26,81; 3,72 

25,08; 3,87 

23,45; 4,26 

22,58; 4,42 

21,83; 4,58 

2o,83; 4,8o 

2o,83; 4»8o 

2o,28; 4,93 

19,35; 5,16 

19,23; 5,2o 

19,13; 5,22 

18,ol; 5,52 

18,ol; 5,55 

17,14; 5,83 

16,66; 6,o 

16,66; 6,o 

16,62; 6,ol 
16,58; 6,o3

4

24. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
25. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
26. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
27. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
28. Csodák csodája /1956/, /1о/

.* _

A 21. számú átlagmutató értéke: 20,73 %\ 4,82 /1. 61 . és 

• o.; vö. VT . számú grafikon, 73. o./71Pv'T r
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A 22» számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Ég és föld /1968/, /23/
Menyegző /1964/, /18/
Csodák csodája /1956/, /1о/
A zöld angyal /1965/, /15/
Vérugató tündér /1956-65/, /12/
Ajándék /1967-73/, /21/
Galambcsőrök /1944-45/, /1/
Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/ 

Himnusz minden időben /1956-65/, /13/ 

Szerelmem, csonttörő élet /1956-65/,/16/ 

Havon delelő szivárvány /1954/, /6/ 

Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/ 

Gyöngyszoknya /1953/, /5/
A forró szél imádata /1963/, /17/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/

19,35; 6,16 

19,23; 5,2o 

19,o4; 5,25 

18,36; 5,44 

17,91; 5,58 

14,58; 6,85 

13,33; 7,5o 

13,o9; 7,63 

13,o4; 7,66 

13,o ; 7,46 

12,64; 7,91 

12,61; 7,93 

12,24; 8,16 

12,19; 8,2o 

11,o3; 8,84
Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ lo,52; 9,5o 

Romantika nyolc versben /1955/, /9/

1.
2.
3.
4.
5.
6*
7*
8.
9.
IO«
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. lo,o ;lo,o 

9,23;lo,83 

9,o9;ll,o 

9,o9;ll,o 

8,69;ll,5o 

8,64;11,57 

8,o6;12,4o 

7,o4;13,51 

7,25;13,69 

6,52;15,33 

6,45;15,5o

Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/ 

Versben bujdosó /1967-73/, /22/
A nap jegyese /1952-54/, /4/
Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Pejfák /1973-77/, /26/
Májusfák /1947-52/, /3/
így írlak versbe /1973-77/, /24/
Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/

18.
19.
-2o.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/ 5,71;17,51

A 22. számú átlagmutató értéke: 11,77%;..8,49 A.61 

1. o.; vö. IZ. számú grafikon, 78. o. /
• és

77
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A 23» számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1* Az angyal és a kutyák /1944-4/, /2/ 

2* A vasárnap gyönyöre /1955/» /7/
3. Galambcsőrök /1944-45/» /1/
4* Búcsúzik a iovacska /1963/» /14/
5. Májusfák /1947-52/, /3/
6. A forró szél imádata /1963/» /17/
7. Menyegző /1964/, /18/
8. Csodák csodája /1956/, /1о/
9. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
10. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
llw Havon delelő szivárvány /1954/, /6/

51,44;
5o,43;
5o,19;
48,38;
47,66;
46,34;
46,15;
45,23;
44,89?
43,o8;
42,52;

1,94
1,98
1,99
2,o6
2,o9
2.15
2.16 

2,21 

2,22 

2,28 

2,35 

2,35 

2,35 

2,55 

2,6o 

2,65 

2,69 

2,71 

2,74 .. 
2,79 

2,82 

2,93 

2,96 

3,ö 

3,39 

3,68 

4,18 

6,12

- "12. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
13« Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/ 42,42;
14. így írlak versbe /1973-77/, /24/
15. Versben bujdosó /1967-73/, /22/
16. Ég és föld /1968/, /23/
17..Seb a cédruson /1967-73/, /19/
18. Jönnek a harangók értem /1973-77/, /28/ 36,o9;

36,45;

' -42,o5;

39,13;
38,38;
37,63;
37,o9;

. -4 tr

19. Ajándék /1967-73/, /21/
20. Szerelmem;csönttörő élet /k956-65/, /16/ 35,77;
21. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
22. Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
23. A nap jegyese /1952-54/, /4/
24* Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
25* Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 29,47;
26. Fejfák /1973-77/, /26/
27. Vérugató tündér /1956-65/, /12/ .
28. A zöld angyal /1965/,' /15/

• + ♦ '

35,38;
34,02;
33,75;
33,33;

27,16;
23,88;
16,32;

A_23. számú átlagmutató értéke: 38,99 %; 2,56/1. 61. és
88 .0.; vö. XVJ. számú grafikon, 90 . o./.
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A 24. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
2. A nap jegyese /1952-54/, /14/ 

3* Csodák csodája /1956/, /1о/

36,73;
31,96;

2,72
3,12
3,23
3,3o
3.36
3.37

3o,95;
4* Rege a tűzről és jácintról /1956/, /11/ 3o,o3;
5. Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
6. Pejfák /1973-77/, /26/
7. Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 28,42;
8. Seb a cédruson /1967-73/, /19/
9. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
10. Versben bujdosó /1967-73/, /22/

29,72;
29,62;

3,51
3,6427,41; 

27,38; 
26,26; 
25,37; 

25,02} 

23,o7; 

22,98; 

22,58; 

22,44; 
22,27; 
21,73; 
21,ol; 

19,08; 
19,79? 

19,34; 
19,13; 
17,02; 
17,14; 
15,38; 
15,o ; 
12,ol;

3,65
3»8o

11. Vérugató tündér /1956-65/, /12/
12* Szerelmem,csonttöró élet /1956-65/,/16/ 

13. Mevezsoltár /1967-73/, /20/
14» Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
15. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
16. A zöld angyal /1965/, /15/
17. Májusfák /1947-52/, /3/
18. így írlak versbe /1973-77/, /24/
19. Himnusz minden időben /1956-65/,/13/
20. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
21. Ajándék /1967-73/, /21/
22. Az angyal és a kutyák /1944-46/,/2/
23. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
24. Ég és föld /1968/, /23/
25. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
26. Menyegző /1964/, /18/
27. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
28. A forró szél imádata /1967/, /17/

3,94
3,96
4,33
4,35
4,42
4,45
4.49 

4,6o 

4,71 

5,o5 

5,o5 

5,17 

5,22 

5,81 

5,83
6.50 

6,66 

8,26

A 24. számú átlagmutató értéke: 23,89%; 4,18 /1. 62 

•' o.; VÖ.XVTII. számú grafikon, 94 .• o./.
. és

92
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A 25» számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

1. Fejfák /1973-77/, /26/
2. Gyöngyszoknya /1953/, /5/
3* Kezedben a rózsa lefejezve /1954-56/,/8/ 24,21; 4,13 

4. A nap jegyese /1952-54/, /4/
5* Seb a cédruson /1967-73/, /19/
6« Vérugató tündér /1956-65/, /12/
7. Rege a tűzről és jácintról /1956/,/11/
8. Jönnek a harangok értem /1973-77/,/28/
9. Versben bujdosó /1967-73/, /22/ 

ló® így írlak versbe /1973-77/, /24/
11. Csodák csodája /1956/, /1о/
12. Miítét anyánk szemén /1973-77/, /25/
13. Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/
14. Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
15. Ajándék /1967-73/, /21/
16. A zöld angyal /1965/, /15/
17. Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
18. Ég és föld /1968/, /23/
19* Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
20. Májusfák /1947-52/, /3/
21. Az angyal és a kutyák /1944-46/, /2/
22. Galambcsőrök /1944-45/, /!/•'
23. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
24. A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
25. Búcsúzik a lovacska /1963/, /14/
26. Menyegző /1964/, /18/
27. Romantika nyolc versben /1955/, /9/
28. A forró szél imádata /1963/, /17/

25,92; 3,85 

24,48; 4,08

22,76; 4,39 

22,58; 4,42 

2o,86; 4,79 

2o,45; 4,88 

2o,23; 4,94 

2o,o2; 4,91 

19,56; 5,11 

19,o4; 5,25 

18,91; 5,28 

17,88; 5,56 

16,66; 6,0 

16,66; 6,0 

16,32; 6,12 

15,38; 6,5o 

15,o5; 6,64 

14,94; 6,69 

14,o5; 6,89 

14,o4; 6,94 

12,94; 7,72 

11,42; 8,75 

lo,43; 9,58 

9,67; lo,34 

9,61; lo,4o 

7,o5; 13,33 

4,87; 2o,53

A 25. számú.átlagmutató értékes 17,28 %\
• o. /.

5,78 /1. 62 . és
92
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A 26. számú mutató szerinti sorrend /gyakorisági lista/

Búcsúzik a lovacska /1963/» /14/
Gyöngyszoknya /1953/» /5/
Csodák csodája /1956/, /1о/
Műtét anyánk szemén /1973-77/, /25/
Rege a tűzről és ..jácintról /1956/,/11/
A nap jegyese /1952-54/, /4/
A vasárnap gyönyöre /1955/, /7/
Havon delelő szivárvány /1954/, /6/
Májusfák /1947-52/, /3/
Medvezsoltár /1967-73/, /2о/
Romantika nyolc versben /1955/, /9/

12o Szerelmem,csonttörő élet /1956-65/,/16/
13* A forró szél imádata /1963/, /17/
14* Jönnek a harangok értem /1973-77/, /28/
15. Galambcsőrök /1944-45/, /1/
16* Versben bujdosó /1967-73/, /22/
17. Menyegző /1964/, /18/
18. Vidám üzenetek /1973-77/, /27/
19. Az angyal és a kutyák./1944-46/, /2/

Seb a cédruson /1967-73/, /19/
Vérugató tündér /1956-65/, /12/

22« Himnusz minden időben /1956-65/, /13/
23. A zöld angyal /1965/,./15/
24. Kezedben a' rózsa lefejezve /1954-56/, /8/ 4,21;23,75
25. Fejfák /1973-77/, /25/
26. Ajándék /1967-73/, /21/
27. így írlak versbe /1973-77/, /24/
28. Ég és föld /1968/, /23/

12,o9; 7,75 

12,24; 8,16 

IX,o9; 8,4o 

lo,81; 9,25 

9,84;lo,l6 

9,o2;lo,86 

8,69;ll,5o 

8,o4;12,43 

7»77;12,87 

7,69;13,o 

7,o5;13,33 

7,31;13,67 

7,31;13,67 

7,14;14,o 

6,66;15,ol 

6,o6;l6,5o 

5,76;17,36 

5,71;17,51 

4,93;2o,28 

4,83;2o,7o 

4,47;22,37 

4,34;22,83 

4,22;23,69

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

20.

21.

3,o7;27,o2
3,21;31,15
2,17;46,o8
2,15;46,51

A 26. számú átlagmutató értéke: 6,61%; 15,12 Д. 62 . és
96 • o./.
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dás fejlődése szempontjából, ÁltNyTan.
VII. 5-16.

Bata Imre: 1. Nagy László, Új Írás, 1967. 3*
2. Szenvedés és szerelem, Kortárs, 1972. 8.

Bárczi Géza: Az igei névátvitelek kérdéseihez, MNy.
• XLIV. 81-94.
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Bányai Gábor: Korszerű költészet, hagyomány és közönség, 
Népszabadság, 1974. május 1*

Belohorszky Pál: Dévaj melankólia, Tiszatáj, 197B. 4.
Benkő Lóránd: Nyelvtörténet és mai nyelv, ÁltNyTan. V. 41-67.' 
Berrár Jolán: 1. Új szempontok és módszerek a szóképzés 

vizsgálatában. Tanulmányok a magyar nyelv 

szófajtana és alaktana köréből, Tankönyvkiadó, 
1973. 99-124.

Ze‘ Szóképzés, lexika, szintaxis, ÁltNyTan."
III. 35-42.
3. A képzők funkciójáról vallott felfogások 

fejlődése a magyar szákirodalomban,
ÁltNyTan. V. 69-78.
4. A denominális -1 és -z képzős igék leíró és 

történeti vizsgálatának néhány szempontja, 
NyTudÉrt. 58. 79-83.

Békési Imre: A szófájváltoztató képzés lehetőségeinek elmé
leti vizsgálata. /Különlenyomat a Szegedi Tanár
képző Főiskola Tudományos Közleményeiből,
Szeged, 1968." В 59129.7

Béládi Miklós: A csodát művelő költő, Népszava, 1975. júl. 19. 

Czine Mihály: Nagy László lírájáról, Jelenkor, 1973. íL 

D. Bartha Katalin: 1. A magyar szóképzés története, EMNyP.*
1958. Tankönyvkiadó.

2.' A szlavóniai nyelvjárás szóképzése,
MNyj. I. 34-63.

Deme László: Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági 
vizsgálata, Akadémia, Bp. 10-14.

Diószegi András: Megmozdult világban, Szépirodalmi, Bp
Nagy László mitológiája

Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen, Szépirodalmi, Bp
versben bujdosó kimondhatatlan, 246-267.

Pabó Kinga: Gyakorító és mozzanatos képzők a mai magyar 

nyelvben, MNy. 74. 453-464.

Bp •»

Bp • 9

1967.,• >

A• >
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Fábián - Szathmári - Terestyéni: A magyar stilisztika váz-
1971.

Fülöp László: Élő költészet. Magvető, Bp
László pályaképéhez, 377-418.

Györke József: Tő, képző, rag, NyK. 67.
H. Bottyánfy Éva: Az -ad, -ed és -ászt, -észt képzős igepá

rok a számok tükrében, NyTudÉrt. 104.
247- 251.

Hutter Miklós: Nyelvföldrajz és dialektológia, ÁltNyTan.
1. 143-159.

Illés Lajos: 1«, Kezdet és kibontakozás, Szépirodalmi, Bp.', 
1974. 215-233.
2.' Tizenkét portré. Magvető, Bp 

Imre Samu: Jelentéstan és stilisztika, NyTudÉrt. 83. Bp. 1974. 
Jékel Pál - Papp Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek 

fonémastatisztikája, Akadémiai, Bp 

J. Soltész Katalin: Babits Mihály költői nyelve, Akadémiai,
' Bp., 1965. 152-159.

Kabdebó Lóránt: Versek között. Magvető, Bp 

Nagy László képeiben, 307-320.
Károly Sándor: 1. A lexikológiai egységek fejezet a generatív

grammatikában, ÁltNyTan. IV. 91-104.
2. A szóképzés grammatikai jellegéről,
NyK. 67. 273-289.
3. A magyar szókincs struktúrájának /rész- 

rendszereinek/ vizsgálata történeti szem
pontból, NyTudÉrt. 58. 115-121.
4. Általános és magyar jelentéstan, Akadémiai, 
Bp., 1970.
5. A magyar intranzitív - tranzitív képzők, 
ÁltNyTan. V. 189-218.

Kemény Gábor: Lexikai jelentés - kontextuális.jelentés - 

írói jelentés, NyK. 76. 183-199.

lat a, Tankönyvkiadó, Bp •»
1976. Nagy• t

1966. 9-40.•»

1974.•»

1980. Életünk•»
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Kis Pintér Imre: Helyzetjelentés, Szépirodalmi, Bp
Hagy László indulása, 200-216.

Kiss Jenő: 1. A rábaközi'Mihályi igeképzői, NyTudÉrt. 69« 

2. A nyelvtörténet leíró szempontú képzővizsgá
latáról, MNy. LXVI. 210-213.

Kiss Ferenc: 1. Müvek közelről. Magvető, BP

1979.»»

1972.
"Káromkodásból katedrális", 169-212.
2. Menyegző. Miért szép? Gondolat, Bp

•»

1981.• »
395-421.

Laczkó Géza: A játszi szóképzés, NyF. XLI.
Lengyel Balázs: Verseskönyvről verseskönyvre, Magvető, 1977.

Nagy László: Versben bujdosó, 61-64.
Nagy Ferenc: 1« A lexikai szóképzés, íltNyTan. VI. 329-357.

2. A képzőgyakoriság néhány jellemző vonása 

MNy. LXIII. 331-345.
3. A denominális képzőink gyakoriságáról 
MNy. LX. 201-203.
4. A szóképzés valószínűsége, NyK. 73. 249.

Nemes Zoltán: A magyar nyelv képző-, jel- és rangétatiszti-
kája, MNy. XVIII. 30-36.

Papp István: A szóalkotás problémái, MNyj. IX. 3-31.
R. Molnár Emma: Hálódiagram a verselemzéshez,

MNy. LXXVIII. 146-153.
Roman Jakobson: Hang - jel - vers. Gondolat, Bp 

Ruzsiczky Éva: 1. Problémák a képzők szinkron vizsgálatával
kapcsolatban, Nyr. LXXXII. 200-208.
2. A képzők rendszerbe foglalásának, illetőleg 

tárgyalási sorrendjének néhány kérdése, Nyelv
tani tanulmányok, Tankönyvkiadó, Bp 

155-164.
1. A szóképzés stilisztikai minősítéséhez,
Nyr. LXXXV. 284-299.
2. A lexikológiai és grammatikai szóképzésről 
MNy. 65. 39-45.

:í

1972.• *

1961.•»

Szabó Zoltán:

" r
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Szabó Zoltán: 3. A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rend-
szere, NyTudÉrt. 48.

4. Észrevételek a képzők szinkron vizsgálatá
ról, NylrK. V. 161-164.
5. A nyelvjárási igeképzók tanulmány ozásának 

szempontjairól, MNyj. VI* 90-99*
6. A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai, 

Dácia, Kolozsvár, 1977.
7. Szövegnyelvészet és stilisztika, Nyr.
106o 62-73c

Tisza táj: Nagy László-szám, 1975* 7.
Török Gábor: 1. A líra: logika /József Attila költői nyelve/,

I9680Magvető, Bp
2. Lírai igefüggvények stilisztikája. Irodalom
történeti füzetek, Akadémiai, Bp

•»

1974. 
1981. Szerk.

•»
Történelmi jelenidőo RTV - Minerva. Bp 

Béládi Miklós.
Tüskés Tibor: Versről versrec Tankönyvkiadó. Bp

Nagy László: Kiscsikó-sirató, 138-146.
Zolnai Béla: Szóhangulat és morfológia, NyK. L. 490.
Zsilinszky Éva: Képzőgyakorisági vizsgálatok XVII. századi jogi

szövegekben, NyTudÉrt. 104. 781-786.
Zsilka János: 1. A magyar esetrendszer lényeges összefüggései 

HNy. 49. 297-317.
2. A jelentés szerkezete. Akadémiai, Bp 

Zsilka Tibor: 1. A költői nyelv statisztikai vizsgálatáról 
NyTudÉrt. 58. 580-586.
2. A stílus hírértéke, NyTudÉrt. 83. 680-685. 

Zsirai Miklós: Alapszóbesugárzás a szóképzésbe, MNy. 41. 1-11.

• »

1978.•»

1975.•»




