
É R T E K E Z Ő RÉSZ. 

A' „NEKU TULAJDONÍTÓRAG EREDETE ÉS ÉRTÉKE. 

A magyar nyelvnek terjedt, mindig kemény mássalhangzók
ból álló, alig rövidülhető vagy lekapható, újra meg újra ismétlődő, 
a szókötésben olykor igen kellemetlenül hangzó ragai nagy köny-
nyüséget nyújtanak a nyelvelemzőnek a szóalakok és azok tényezői 
a nyelv legelemibb alkatrészei, szócsirái kutatásában, — oly köny-
nyüséget, melylyel a hajlítóbb indeurópai nyelvek nem bírnak. Ezek
ben tudniillik a névragok, hogy csak ezekről szóljak, egyrészt egy
fajta s kevés gyökre visszavihető névmásfélékböl — névmási gyökök
nek mondják, de tökéletlenül — eredhettek, más részt a szóvéggel 
úgy összeolvadtak, hogy gyakran azt sem tudni, meddig nyúlik va
lamely alakban a szótest maga, hol kezdődik a hozzá sőt belenőtt 
rag, mely mintegy összekapcsoló eresztékéül szolgál a mondat
ban egy gondolat villanyfolyama által kapcsolatba jutott, sőt egy 
ideiglenes egészt képző szóknak. Sőt néha egészen le is hullanak a 
szókról eme ragasztokok, — mint a dativus, locativus, nominativus 
sőt ablativus felől e nyelvek egyikében és másikában tapasztaljuk. 
— E miatt míg az árja nyelvekben az esetragok, vagy ha így kell 
mondanom esetkép zödések elemzése igen nehéz, és nem csak Heyse, 
hanem Benfey szerint is nem csak nem sikerült, hanem derekasan 
alig is vizsgálhatott dolog, a mi névragaink felfejtése sokkal köny-
nyebb és természetesb. Itt csaknem minden rag egy vagy máig is 
egyénileg élő és termékeny, vagy származékaiban megmaradt, ere
deti mivoltát, értékét gyanítni engedő névféle szó, — melyre a tel
jes szókincs körében gondosan széttekintve könnyen rátalálhatni. 
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Mégis megtévedünk néha. Távol keressük, a mi előttünk tárva 
áll. — Ily tévedést látok abban, midőn a magyar tulajdonító nek vag 
nagy nehezen az n = ön és g = k = ki névmásokból, tehát az előbbi 
a finn genitivus ragából (on, ön, an, en) s a mandzsu és mongol 
nyelvek némi hasonlatára a ki, kei birtokjelentő szócskából, vagy a 
magyar ki-hö\ magyaráztatik, úgy hogy az egész nek lényegesen 
sajátító volna és ezt tenné: önki vagy öné-ki és övéki. — Az utóbbi 
elemre t. i. a k = ki-re nézve nem mondván ellen, sőt elismervén az 
n-ről is , hogy az legtöbb áltaji nyelvben genitivusképző , — de a 
mennyire tudhatom mindig elöl soha sem utói álló hangzóval : a 
k-val összetett n elemnek ilyféle magyarázatát, ilyen eredtetését, 
kivált a ne és en elemek felcseréltetését mesterkéltnek, nehézkésnek, 
nyelvünk és rokonai természetével nem egyezőnek találom, s ennél
fogva a M. Tud. Akad. Értesítő (Új folyam) II. kötet 144—155 
lapj. előadottak ellenében bátorkodom itt elmondani, a mit sokkal 
egyszerűbbnek, a magyar szóhasználat vagy szófüzés és így a nyelv 
természetével egyezőbbnek, sőt ebből természetesen folyónak vélek. 

Bármely nyelvtünemény felismerésére és így felfejtésére is első 
lépés ; hogy a szókötésböl igyekezzünk annak közhasználatbeli ér
tékét kitapogatni. Ilyképen ismerjük azt is fel, micsoda értékű ez a 
nek rag, valyon sajátító-e (mint az említett Értesítői helyen nevezte
tik) vagy sajátkép tulajdonító, — valyon eredetileg a birtok- vagy 
a helyviszony kifejezésére szülemlett-e ? 

Ama számos esetek közül, melyekben a nek rag használtatik, 
legszámosabb az irány kijelelésének esete. így ezekben : Pest felé 
Szolnoknak megyünk. Víznek hajtott. Haragjában szolgájának esett. 
Búnak hajtotta fejét. Szélnek eresztette gondjait. 

Átmenet van erről igen természetesen az adási jelentményre. 
Heyse szerint maga az ad vagy da gyök az irányt vagy helyből 
mozdulást jelentő da, — magyar ta (honnan tóvozik, taszít, túl, tói) 
— melynek az árja at és ta felel meg sok névmási tőben s hihetően 
az óind és lat. ablat, at és d ragjában is — ösztönhangzat szárma
zéka, így áll aztán a nek rag minden adást és tulajdonítási kifejező 
szók után. Nem embernek adatott a jövőt tudnia. Istennek ajánlta 
magát. Neked tartatott fenn ama munkát befejezni. Innen megint az 
alkalmasságot, tetszést és ilyeket jelentő szók melletti állása vagy 
szerepe következik. Nem neked való. Nem Istennek tetsző. Német
nek Bécs, magyarnak Pécs. 
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Mindezekben az irány az oda adás , az alkalmasság, a tul&y 
donítás mozzanata vonzotta a neket, — mindezekben csak irány, 
vagy tulajdonítóragról lehet a szó , sajátítóról épen nem. — Lássuk 
már, hogy megyén a nek használata, mint állítólag sajátítóé. 

Mikor használja a népi, sőt a müveit de eredetien tiszta be
széd is ezen tulajdonító ragot sajátító helyett? A felelet szintoly rö
vid és könnyű, mint igaz : soha sem. Mert soha a tulajdonító nek-
kel ragozott birtokos a birtokkal egy mondatkapcsolatban, ha a szer
kezet egyszerű, ha mellékes tulajdonítási vagy inkább irányzási 
mozzanat oda nem hat, elő nem fordul. Soha, a mennyire csak tud
hatom , a nép és tisztán beszéllő magyar nem mondja : embernek 
feje, Istennek hatalma s e f., hacsak a mondatban a birtokviszonyon 
túl oly körülmények nem fordulnak elő, melyek szorosb kijelelést, 
rámutatást s a birtokosságnak a tulajdonítás általi erősítését nem kí
vánják, — hacsak a tulajdonítási jelentményt valamely árnyalásá
nak szüksége, vagy kétértelműség, homályosság, hangzattalanság ki
kerülésének czélzása nem eszközlik, hogy a kevéssé erős s alig is 
külsőleg kifejezett birtokviszony az adás, odairányzás bővebb kije
lentésével erősíttessék. — Ugyanis használtatik a nek birtokos szer
kezetben : 

1. Az a közbetételével, midőn a birtok kiemeltetik. í g y : az 
istennek a hatalma volt az ! A részegnek a feje szédül, a lába inga
dozik. Péternek a szeme fáj, Jánosnak a lába. 

2. Hosszasabb, éktelenebb s szerencsére gyérebb használatú 
ez a szerkezet, — de benne a nek kitevése még szükségesbbé vá
lik , ha két szó közt az ö vagy helyette csak 6 áll. Közbeszédben 
ezek helyett a maga tétetik , nagyobb nyomatékkal és észszerűbben 
is. Itt is a birtokos szerkezet erős kitüntetése, a birtok kiemelése, e 
kettő szorosabb összecsatlása a czél a kitett névmások felesleg em
lítésében. Vagy erösebb rámutatás arra, kinek valami tulajdonít
tatik, vagy birtokul kijeleltetik; tehát a birtok és birtokos határo
zottan és külön kitevése, — mintegy óvakodás az összefolyás elve-
gyülés és kétértelműség ellen. így az ily ékben : dicsérlek tégedet 
a hivekneA; ö seregében. Isten ajándéka embernek az ő lelke és az 
állatoknak az ö testi erejök. A tudatlanságnak nem mindig a rossz 
elmetehetség az oka. 

Legtöbb ily esetben — egyedül a régies az ó'-t kivévén —• a 
mutató névmás árulja el , hogy nem sajátlagos birtokviszony forog 
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szóban — a nek-kel álló szó nem sajátítóval álló birtokos, hanem 
tulajdonítás erejét akarjuk kifejezni, — a birtokos és birtok közötti 
viszony tágabb, mint nek nélküli, sajátlagos birtokviszony esetében 
szokott lenni. — De látható ily példákból az is , mily közel áll egy
máshoz a tulajdonításnak és birtoklásnak nemcsak eszméje hanem 
kifejezése is. 

Még számosb oly példát hozhatni fel, melyekben a birtokvi
szony csak azért áll we&-kel kifejezve, vagy máskép mondva a nek 
csak azért tétetett ki az vagy az ö közbetétele nélkül, mert irány -
jelentö ige van a mondatban s az hat a birtokosnak látszó névre, 
így ebben : nincs oly hosszú semmi, a minek végére nem lehetne 
menni (Arany). Péternek beütötték a fejét. Kinek a fejét ütötték 
be? Kinek ütötték be a fejét? A nép soha sem hagyja el ily eset
ben az a-t. 

3. Különösen használtatik a nek ragos név és így a tulajdo
nítás a sajátítás helyett, midőn a birtokos névre a mondat nyoma
téka esik, — azaz ige következik vagy a tiltó s tagadó szócskák 
vagy effélék. így : istennek volt az tetszése. A háborúnak volt az 
jele. Péternek lopták el a lovát. Gyermekének nem volt apja, ha
nem ellensége. 

4. Néhol azért áll a tulajdonító nek rag, mert a birtokost és bir
tokot egj vagy több szó választja el. Péld. az istennek minden úta 
igazság. A füstnek nagy szagát, por-kanócznak szagát már nyelni 
elunták volt (Liszt). Egynek sem használ kenő fenő szere (Arany) 
Egynek — szere. 

5. Sokszor áll a tulajdonító rag hangzatteljesség kedveért is. 
Nyelvünk szelleme igen sokat ád a kifejezésnek erőteljes, alkalom-
szerüleg méltóságos és ünnepélyes hangzatára, —• s hatályosan is 
bírja azt eszközölni. Tán ősi tulajdona is ez minden vallásosán ko
moly és méltóságos modorú népnek, melynél még értelem-művelt
ség, az elme nagy elfoglaltsága épebben élénkebben hagyta a ke
délyt, — hogy tudjon magasztos indulatinak megfelelő méltóságos 
nyelvet használni, — hogy ha imádkozik és a mi ezzel szóban is, 
tényben is rokon, átkozódik, — ha kathedrában vagy a curiában 
szól, a sesquipedale verbumok cothurnusára szeret állni. — így a 
mi nyelvünkben, habár a legmerészebb összevonások (lám ebből 
látom, — láhé = látod-e hé! — ked = kegyelmed), a legfinomabb 
hangelemekből álló gyökök, s ezekből alakúit eredeti összetételek 
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olykor a leggyorsabb indulatnak s beszédmódnak felelnek meg, má
sutt a leghosszabb szóalakok találtatnak, — melyekben, ha valaki 
a magyar kedélyt nem ismeri, észszerütlenséget vagy épen értetlen
séget lát. Ez a tartalmi méltóság vagy általában szólva kedélysa
játság — melyre példákat a német hivatalnoki régibb stil : demun-
geaehtet, derohalben stb. kitételei s Aristophanes rögtönzött hosszú 
szavai is mutatnak—és hangzatteljességre törekvés fejezi ki magát 
a mi hosszadalmas ragozásunkban, egyebek közt a jól kitüntetett tu
lajdonítási és birtokviszonyban, — melynek megalapodására nézve 
sokat tett, hogy a szentiratok és középkorias predikácziók kenetes 
kifejezésmódja összetalálkozott a nemzet geniusával. így származ
tak nem csak vallásos, kenetteljes és ünnepieskedö szólásformáink, 
— melyek a nép vérévé váltak, hanem gyakran népies szólásmód
jaink is. Halálnak halála. Seregeknek ura. Életnek és halálnak győ
zedelmes fejedelme. Az Istennek a mennyköve üsse meg. Bánatnak 
miatta. Tengernek közepette. Közepette ilyen búnak és bánatnak 
(Arany). így járul a, nek főképen egy-tagú szókhoz. A bornak ára. A 
kinek inge, vegye magára. — Gyakran rövid szótagok erősítéséül — 
seregeknek ura, egeknek egei, — vagy rhetorikai czélokból. 

Mind ezt a nép beszédmódjából idézem ; ezekből merem kö
vetkeztetni, hogy a nek ragnak a népies beszédben nincs helye, ha
nem csak ott, hol vagy különösb rámutatás, vagy a mondat nyoma
téka s ezzel együtt a hangzatteljesség kívánja. E körülmények leg
gyakrabban összetalálkoznak, kivált a hol teljes mondatban az ige 
is kitéve áll. 

Tehát a nek jelentménye : irány, — ebből folyólag : tulajdo-
nítás, és terjedelmesb beszédben, vagy oly szerkezetben, hol nyo
mósabb kijelelés forog fen, birtokosság, összetartozás kifejezése. 
Csupa birtokviszonyban, vagy egyszerű status constructusban e rag
nak semmi helye, — mint a héberben is, mely a szentkönyv által oly 
hatást tett a mi írásmódunkra is. Ily esetben elég a birtoknév mellé 
helyezett harmadszemélyi rag. S természetesen. Minden fül érzi s 
így a magyar emberé is, hogy a birtoknév melletti személyragon kí
vül még egy más ragnak — m é g pedig az igen kemény és hosszas 
nek-nek — különösebb érték és mozzanat nélküli odatétele épen 
úgy szükségtelen, mint a többesnek kétszeres kifejezése, — mit 
egyébiránt Steinthal hibául ró fel a magyar nyelvérzéknek, — mely, 
úgymond, nem tud az alakokban szabatos lenni — , vagy összeté-
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télben a tárgyeset t-jének vagy a birtokviszony bármely ragjának 
megtartása. — Csak ünnepélyesebb menet kedveért énekel így Ber
zsenyi : nyolcz százado/oiak vérzivatarja köz t , — s ha néha kettő
sen látszik is a többes végzete kitétetve állani az ilyekben : em
berek vétkei , úgy tanítván nye lv tudományunk, hogy az ek és i is 
többes szám ragai : beláthat juk, hogy ez az i nem olyan többes 
szám, mint a k, s nem is egyéb mint személyrag többese. 

De ha már a szófüzés azt mutat ja , hogy a nek rag épen nem 
sajátító; mi lesz e rag eredete ? s ezen eredet mi jelentményre vezet ? 

Fentebb említem, és mint a magyar nyelv alaposabb ismerői 
tud ják , ezerszer mondatott másutt i s , hogy e nyelvben a viszony
szók ősi helyféle értelme szembetűnőbb mint más, hogy úgy mond
jam, elvontabb vagy fejlettebb nyelvekben. Maga a mutató névmás 
az-ez, ott-ett ( i t t ) , olyan-elyen, annyi-ennyi stb. ellentétessége élénk 
megkülönböztetésére mutat a közelebbi és távolabbi helynek. To
vábbá , hogy minden névviszonyító r ag világosan helyi mozdulatot 
jelentő ösztönhangból fejlik ki s ily jelentésű igékkel nevekkel van 
testvéri kapcsolatban, péld. ra — rak, tói gyök : tá (gyermeki szó) tá
voz, tol s effélék, — azt tanúsítja, hogy a hol viszony- vagy anyag
szóban és pedig szintúgy ragozásban mint valamely gyök alakulá
sában valamely irány, vagy cselekvésnek térben időben módosulása 
forog fen*), mindig azon hangelemekre gondolhatunk, melyekkel 
az ilyest nyelvünk rendesen kifejezni szokta. 

*) Azt hiszem nem vétek az ige'k időinek képződésében is azon kép
zésmódokra gondolni, melyek másutt előfordulnak midőn szók az időviszo* 
nyok kifejezésére megkülönböztetésére alakúinak, — és azt mondani, hogy 
a mássalhangzói vagy t-s múlt — sajátlagos vagy teljesen bevégzett múlt — 
<-jét vagy íf-jét a helyrag tt-jével, az elbeszéllő múltban előforduló á, é-t pedig 
a hová , mid, Szegeddé, Győrré s ilyfélékben előforduló hosszú hangzóval vet
hetni egybe. Különösen pedig tekintetbe kell itt vennünk a látat litds ere
detileg különböző, a nép nyelvérzckc által is általán megkülönböztetett ala
kokat , — melyeket csak némely legrégibb nyelvemlékeink magyartalan 
szerzői vagy leírói zavarhattak össze az ilyesekben : üldet, kénsat. A közbe
szédben előforduló kivételek senkit sem vihetnek s vittek azon gondolatra, 
hogy az ás (elkezdett és tartós múlt cselekvés) és at (múlt, befejezett cse
lekvés) lényegileg különbözők nem volnának. — Ekkép egygyel több az ok 
arra, hogy ne mondjuk, hogy ez a két múlt azonos értelmű, azonegy értékű; 
— mit még azon esetre sem mondhatni, ha a fentebb említett helyi értelmű 
képzések ide tartozását, ezen igealakkal való analógiáját el nem ismerjük, 
— és ha, minek én ellene mondani nem mernék, a múlt idő í-jét nem a hely-
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A nek jelentménye, mint láttuk, irány (helyi vagy idői moez-
czanás) és ezzel rokon tulaj doni tás. Valyon egyez-o e körülmény 
etymologiai mivoltával is. 

Kalmár Gy. (Prodromus 53 . 54. 1.) egy seytha „casus possi-
dendi"-ről szól, mely hol nük} nünJc, nüiig, — hol pedig nün és ni/z-
nek ejtetik. Csató a m. tud. akadémia nyelvtudományi pályamunkái 
első kötetében e beszédet álmodozásnak nevezi az akkor i nyelvész-
kedési elvekhez és állásponthoz képest. Az álom megvalósulásához 
csak az kel le t t , hogy jobb szemek elfogulatlanul és szélesb téren 
tekintsenek körül . A közös altáji úgynevezett b i r tokragot , mely
ből a k minden más rokon nyelvben például a törökben (Budenz, 
valamelyik folyóiratban) a finnben és mordvinban (Ahlqvist Mok-
scha-mordvin Gramm. 66. §.) e lmarad , — melyből aztán nen, ne 
vagy en lesz, — s olykor en in közbenső szótag, mely más esetek
nél is megmarad, — s mely végre használatára nézve is nagyon el
tér a miénktől, s több más ragokkal például a tci, íi-vel cseréltetik fel: 
feltalálta az e sorok elején említett akadémiai értekező is. D e ere
detét, mivoltát, úgy látszik, nem lehet a rokon nyelvekből oly köny-

rag U v. í-böl, hanem a <e-sz-ből származtatjuk ; mi ugyan végelemzés után 
aligha egyre nem menend k i , mert hihető hogy a múlt-képző t egynek fog 
mutatkozni a helyi í-vel, valamint a tárgyrag t-jével is. Ne mondjuk hát, 
hogy e két múlt egyenlő ! Meglehet hogy amaz , a t-s , nem mindig a görög 
vagy német sajátlagos múltnak , emez nem mindig az aoristusnak felel meg, 
s ez kétségtelen is , mert a nép nem elbeszéllésre, hanem csak most elmúlt, 
valóban elmúlt esemény kiemelésére használja , — és így a két időalak kö
zötti különbség nem épen a perfectum és aoristus közöttinek felel meg, — 
mint a XV—XVII. század íróinak példája és — némely részben tana is mu
tatná. De épen nem mondhatni, hogy e két alak akár származásra, akár hasz
nálatban azonos volna. A nép vegyesen, egymás helyett nem használja ; azt 
a mindennapi tapasztalás mutatja. A mily lehetetlenség a nép nyelvérzéke 
szerint így szólni: munkámnak nincs látása e helyett látatja, — és az irathoz 
vagy eíhez kezdek s t. ilyf., épen oly képtelen ama két alaktól az eredeti 
különbözést megtagadni, sőt a szabályszerű különbözést elvitatni, ha szinte 
meg kell is vallanunk, hogy e különbözést a tájbeszédi és nyelvtörténeti el
lenmondások miatt kifejtenünk nem könnyű. 

Szolgáljon ez parányi adalékul a már csaknem végkép unalmassá lett 
s az ellenkező vélemények egyik föharczosától is letenni szándékolt s vajha 
be is végzett vitához, — mely az igeidők ügyében oly rég foly. Nézetem sze
rint a dolog elég tisztán áll. A két alak mind származásra mind használha-
tásra nézve különböző , — aoristus értelmében sokkal inkább az ahhoz kö
zeljáró hangzós múlt, mint a másik használandó, 
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nyen kimagyarázni, mint saját magunkéból, az itt előforduló más 
rokon ragok természetéből. Azokban a dativ eredeti ne ragja (1. 
Castrén Samojéd Gramm.) felcserélődik a te-tól eredt ragokkal, s 
így legalább e két ejtésrag : ne és ta nincsenek oly határozottan el
különülve mint nálunk, hol a nek és tői (ne — ta) szorosan külön
böző , dativ és ablativ jelentésűek maradtak. De igen hihető, hogy 
az eredeti dativ jelentmény volt valaha ott is a ne(k) sajátja, s e rag 
utóbb kezdett birtok- vagy sajátító raggá válni, — mely változást a 
magyarban világosan láthatni, de az altáji grammatikákból épen 
nem puhatolhatni ki. 

A k — ezt a rokon nyelvek példája után s alább következő 
kifejtésem fejében merem itt előlegesen elvenni — nem múlhatat
lan vagy elmaradhatlan alkotó része most szóban forgó nek ragunk
nak. Eme pótlék nélkül már előfordul az a nál (na -J- el) ragban. 
— De hiszen ez helyben maradást jelent; holott úgy látánk, hogy 
a nek értelme, mint irány- és tulajdonító ragé ; kiválón helybe moz
dulás. De a helyi irányok nem nagy pontossággal különböztettetnek 
meg a nyelvfejlődés későbbi folyamán, — mint látjuk a ban, ben és 
ha, be felcserélődéséböl, — miért Kazinczy némely prédikátorok ün-
nepieskedését okozá, holott a XV. XVI. század legtöbb íróját s az 
összes népet kell vala, s holott épen a ben és be megkülönböztetése 
alapúi önkényen, összeegyezésen, — továbbá a ben-nek böl-lel, — a 
túl-nak úl-lal, — a től-nak ndl-lsd felváltása a szókötésben (Nem 
iszom veletek e szőlőnek levében. Valaki e kenyérben eszik, él 
örökké. Részed legyen benne. Faltul hagyta magát. E m b e r e álló 
(embertülső) ökör. Mendtöl nagyobb vagy nagy. — De a mi több, 
rátalálunk a nál helybemozdúlási jelentményére a tiszavidéki nép
nél, mely mondja : Péterékwe7 megyek. Páléknál viszem. 

Tehát a we(na) volna a nek rövidebb alakja, nevezetes alak
szói elem, mely már aztán a rokon nyelvekben is épen ez alakban 
előfordul. De előfordul a magyarban is a helyhatározó túlnan, innen, 
honnan s ilyféle szók egyik tagjául. Ezekre nézve hibásan jegyzi 
meg Toldy — Magy. írod. Tört. IH. Kiad. 196. 1. — „az an, en 
képző helyből mozdulást is jelent, péld. innen, onnan.u Nézetem sze
rint az innen, onnan máskép nem elemezhetők , mint e - j - ne + n 
a-na-n x). De erre mutat az , hogy van tulnat, tulnét, onnat, onnét 

2) Mellékesen megjegyezve érdekes kérdés, vájjon a * gyökhez tartozó 
vagy gyökeres-e ? A kettó'ztetést, mely helyén állni szokott, lehetetlen ig-
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(onnand) is; — úgy állván ezekben a hangrend elleni eaz a-val kép
zett párhuzamos alak mellett, mint ezekben odébb, hamarébb, tovébb 
(Erdélyben), — mi a hangzóvonzatra is némi világot vet. 

Továbbá ki nem sejti a helyi, vagy a mi azzal rokon, idői moz
zanatot az óhajtó jelenének faragjában. Legalább Rév ai (II: 733.1.) 
a kívánást és így indulat-mozzanást kifejező noh vagy noj-hoz ha
sonlítja, mely nohitan, nohotan finn alakokban irogatást jelent. 

Sajátságos, hogy ezen irány- vagy ha úgy tetszik tulajdonító 
rag eredeti alakja nek, — nyilt nem zárt e, — mert személyraggal: 
nekem, neked. Ez által közelít a határozatlan igealak ni végzetéhez, 
mely nem volt ugyan soha we-nek írva — a mennyire nyelvemlé
keinkből tudhatjuk, mint a nyi melléknévi képző ; de hogy messze 
áll-e a ne-hez (Czuczor szerint jelzem) eléggé tudja, ki a nyi = ne pél
dáját s általában a rövid e sorsát a magyar nyelvben ismeri (velág 
— világ, csenál — csinál, esmér — ösmer — ismer, veraszt — vi-
raszt, kenyér — kenyér — könyér). — Az infinitivus jelentménye 
pedig eredetileg jisniét a mozdulás, az irányzódás, s ni ragja (mely 
rokon nyelvekben, mint dativ-rag ta val cserélődik) ép úgy dativ 
természetűnek látszik, mint a görög éfisvai mely világosan ily ere
detű , mi aztán a latinban máskép lehet, s a németben sem ennek 
megfelelöleg alakúi; mivel ott az an en rag az esetragok elé járult, 
s ezek lekopásávaFmaradt a szó végén. 

Ide mutat az infinitivnak túlnyomólag czéljelentési használata, 
mely mindig a dativus értelmével rokon, — s melynek némi árnya
lata még akkor is észrevehető , midőn az ily igenév — ha így ne
vezhetni, — miután nézetünk szerint a ne = ni képzőnek nem igen 
nézhető, — alanyul használtatik. így ily mondatokban : tanácsolni 
könnyű, cselekedni nehéz. A német zu és angol to mely efféle szer
kezetben áll, — Agy szinte az ás, és névképző, melylyel az infinitiv 
felcserélhető , mutatja a mozdulat jelentményét. Kevéssé változik a 
mondatnak akár értelme , akár hangzata, ha mondjuk : tanácsnak 
könnyű, tettnek nehéz. 

A két ragot: ni és nek még közelebb hozza egymáshoz a köz
használat. Szvorényi nyelvtanában látom, de máshonnan is ismer-

norálni, — de az eredhet máshonnan is , mint a néki e h. neki. Kassai a hoz, 
hett-t is két z-vel kívánta írni. Van is egy z v. a-f éle névmási gyök (sze = az 
e») a mordvinban és más rokon nyelvekben. 
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hetjük azon érdekes adatot, hogy a palócz nép mondja papfti menni, 
szomszédni vinni, e helyett: paphoz, szomszédhoz, — és a székely: 
hírőnitt, bírónk. Egy részt a ni helybemenési értelmének, más részt 
a ni és nek közös eredetének, a ne és ta rokonságának s végre a ne 
közbenső raggá vagy képzővé válni indulásának, — mi a rokon 
nyelvekben sőt az indgermánokban is nyomozható, — világos bi
zonysága. — Hogy pedig emez infinitiv-rag : ni az óhajtói na- ne
héz hangzatilag is közel áll, mutatja az a tapasztalás, melyet az 
óhajtói na rag alakjaira nézve tehetni. Ügy látszik, hogy eredetileg 
az sem na hanem ne volt, — mint a tulajdonitól rag. Mert látnék, 
hoznék áll látnám és hoznám mellett, — s múlnéjek (múlnák) halla-
néjek (hallanák) a XIV. századi némely nyelvemlékben. — Miért 
szabja magát a ne a hangrendhez a tárgyi igeragozás végzetei, miért 
nem a határozatlanéi előtt : az itt ránk nem tartozik, de én jelenleg 
fölfejteni nem is tudnám. 

Hogy azonban fönebbi fejtegetéseimben nem messze járok az 
igazságtól, vagy legalább némely mások ebbeli felfogásától, — s 
hogy a ne ragban az időben vagy helyben mozdulás értelme lappang, 
még egy körülmény igazolja, — melyet korán sem én említek fel 
először. Hogy a tői vagy inkább tol oly ösztönhangra mutat vissza, 
mely egy odább vagy távolabb eső helyre mozdulást jelel, valószí
nűvé teszi a távol, távozik, tászít, tétova, ténfereg (gyermekszó : 
tá-tá!) és sok egyéb ilyféle szó, — minélfogva a tói, tÖl-nek íó'-töl 
származtatását is meg kell vetnünk. Hogy a ben, bb'l jelentménye 
valamely természeti ösztönszerű hangelemből fejlik ki és világosan 
valamely dolog bensejére mutat : tanúsítják a bél, burok, bocsát és 
más több ilyen. így a nek értelmét is a ne ösztön- vagy indulat-
szócska magyarázza meg vagy legalább világosítja, melylyel a na, 
no, né, ni szócskáink is rokonok (Akad. Értesítő 1859. 695. 1. Czu-
czor szótár Előszó 103. 1.). — Ezzel korán sem akarom azt mon
dani és nem szeretném azt értetni, hogy minden szógyököt ily ter
mészeti ösztönszülte s eredetileg saját érteménynyel biró szócskák
ból kellene vagy lehetne kimagyarázni; mert a természeti ösztön ha
tására, az emberi lélek gyenge korában utánzólag, hangátvitel által 
s ily gyermeki fogásokkal megszülemlett szókat nagyon inegkü-
lönböztetendőknek vélem az utóbbi korban, az ész fejlettebb álla
potában , az egyéni önkény és megegyezés kisebb nagyobb Össze
játszásával létesültektől, valamint az indúlaszókat is az ösztönszók-
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tói. Korán sem szabad tehát azt a mit némelyekre nézve tehetni, 
minden gyökre nézve tenni akarni, — s mivel némely gyökök nyo
mozásánál a tudomány vezérfonala a természeti kútfőkig vezet fel, 
azokig minden gyök eredetére nézve felhatolni törekedni. — Hogy 
azonban az alakszók a mi nyelvünkben is másokban is sok nyelvek
kel közös és így az emberi beszédszervek és beszédösztön (máskép 
ész, vagy akárhogy is nevezzük) összehatásából kiszámíthatólag ere
dő ösztönhangzatokból létesültek: azt nézetem szerint elismerni, nyo-
mazási elvül használni nemcsak szabad, hanem kötelesség is, — ha 
szinte ezt a mi nyelvünkkel rokon áltaji nyelvek külföldi nyomozói 
nem cselekszik is , talán mivel még cselekedni nem érkeztek vagy 
mivel oly példák után indulnak, mint többek közt a különben nagy 
érdemű Kuhn A. ki a Zeitschrift für vergl. Sprachforschung XI. kö
tetében Steinthal ellenében azt vitatja, hogy az alakszói (névmások, 
ragok, képzők s eíf.) gyökök és az anyagszóiak közt származási kü
lönbség nincs. Ezt a német és általán indgermán nyelvekből állít
hatni így, — de a magyarnak és rokonainak nyomozásából más né
zetre kell vezettetnünk. Mert, hogy a ne, vagy ta vagy ra-féléknek 
valaha dologszói értékök volt volna, lehetetlen, hogy pedig az ilyek-
kel a beszédösztön valami helybeli tájékozódását erőlködött kife
jezni, illeszkedett közölni, igen természetesnek látszik. Elég legyen 
tekintélyül csak az igen józan és általán becsült Heyséra, hivatkoz
nom , ki többek közt (System der Spraclrwissenschaft §. 43.) az ad 
és da igegyököt a da (magy. ta vagy at)} az em (lat. emere) gyököt 
az im, em hangelemböl épen a fentebbi nézet szerint származtatja. 
De természetesen az indgermán nyelvekből indul k i , fejtegetéseit 
ezen fajtának nyelvérzéke szerint intézi, — s hogy más hajlamok, 
más — nem tudom mikép kimagyarázható alanyiság- és külhatá-
soknál fogva máskép kellett már az első hangöszleteknek megala
kulni : az avagy magának e szerzőnek a mássalhangzók eredeti ér
tékéről adott nézeteiből is könnyen átlátható. 

Valyon a nyi egykor ne s tájbeszédileg tán valahol ma is ni 
— legalább Sz. Molnár Albertnél a nyit = nét ilyekben: e dolgot az 
esztelen egy szálnét sem érti — ide, a ne helyraghoz tartozik-e, van-e 
benne eredetileg helyi értemény, és így a ni infinitivraggal egy Ösz
tön szülte-e ? itt eldönteni nem merem, nem tudom. Csak azt merem 
említeni, s figyelembe ajánlani, hogy a palócz szójárás, idegen nyelv
befolyás nélkül meglágyítja az infinitiv ra-jét nyi-vé, — és hogy, ha 
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csakugyan szabad a természetes nyelvszülemlésig nyomozódva fel
mennünk s az ember legelső észrevételeinek rokonságából szók vagy 
hangzatok közel hasonlóságára, ebből viszont amarra következtet
nünk : a mérés fogalma nem áll messze a mozgásétól. Emlékezzünk 
az indgermán ma és man gyökökre melyeket azonban még Benfey 
Wurzellexikona sem mer összekötni. 

Az ily fejtegetésekben nem ajánlhatni eléggé az óvakodást. 
Sokan bátorkodnak sőt szeretnek a nyelvtani fejtegetésekben, hol a 
legelső származási tényezőkről és tényekről, a szók csiráiról, ösele-
meiröl van szó, a biztos kutatás teréről átlépni a vélekedések, sejtel
mek homályos és ingoványos mezejére. Ezek, ha kérdésbe teszszük 
honnan veszi magát ez a ne, tartózkodás nélkül felelik: a ne, na in-
dúlatszóból. Azután tovább mennek: az n mássalhangzón végződik 
on} en helyrag, — s a ne ezek megfordítása, — az helyben maradást 
ez helyből mozdulást jelent. Mert, így folytatnák, van ebben valami 
igen természetes, hogy a valamely pontról kiinduló mozgás egy más
salhangzótól kezdődő hangfolyammal fejeztessék ki, — a helyre ér
kezett és így mintegy megrekesztett mozgás pedig egy mássalhang
zón megakadó hangfolyammal. Hiszen úgy is tudjuk saját érzésün
kön kivül Heyse elméleteiből is , hogy a mássalhangzók a végtelen 
hangfolyam megrekgetéseül és így mintegy zsilipjéül szolgálnak, — 
arra főkép a némák, erre kivált a folyékonyak. Ily formán találhatni 
fel a magyar nyelvben a be és ben } le és len, le és el, on és na, td, 
tói és att közötti különbséget, —• ha szinte aztán ennek megfelelő 
példákat a magyarral rokon valamint az öserejét eléggé megtartott 
görögből és óindusból sem mutathatnánk ki. 

Tagadhatatlan, hogy minden tudománynak van oly elvont vagy 
transscendentalis része, melyet a tapasztalás meg nem lábolhat, s 
mely az illető ismeretek egész körére homályt vet, kétségtelen, hogy 
e körbe akarva nem akarva be kell pillantanunk, sőt igyekeznünk 
hogy szemeinknek az egész feljárható legyen, — mi csak sok sike
rületlen kísérlet által válhatik lehetségessé. Mégis amaz eljárásmó
dot, — a nyelvszármazás vizsgálatának túlságos kedvellését, a nyelv
származásból előleg elvont nyelvtörvényeknek a tények által ered-
ményezettek helyébe tevését sem itt sem másutt nem merném alkal
mazni. Van benne valami igenis vonzó sőt csábító, mi a magyar ke
délyt erősen megragadván, az értelmet, a tapasztalatból kiinduló ész
lelést, — és így a sajátlagos tudományt megszorítaná, fenakasztaná, 
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dogmatismust szülne (ha még meg nem született volna) a magyar 
nyelvmüvelés körében, — mely a szabad vizsgálódásból eredhető 
minden tévelygésnél és túlzásnál kártékonyabb. 

E fejtegetésmódot tehát nem akarván s nem mervén alkal
mazni, azt mégis lehetőnek tartom, hogy némely más nyelvben lévő 
névmási vagy alakszói gyökök amott nem, hanem a magyarban mu
tatják ki eredeti mivoltokat, — valamint számos magyar nyelvbeli 
hangtünemények egyik vagy másik nem rokon — hangrendszerét, 
írásmódját saját geniusa szerint szabadon s a kettőt egymásnak meg
felelőn alakíthatott nyelvből érthetők meg természeti miségökben. 
így hogy többet ne említsek, a régi görögben csak elvétve feltűnő, s 
a németben sem egészen hallatlan s az ógörög ión dialectusnak a 
dórral vagy közönségessel összevetéséből leginkább feltűnő két-han-
gúság, a hangzók két párhuzamos sora a magyarban találja legtel-
jesb kifejlését, — ellenben a wnádjuk, miv és hasonlók ajakszellete 
a héberben és görögben, kivált pedig az elsőben előforduló ilyen tü
neményekből fogható fel. 

Nem tarthatni tehát lehetetlennek, hogy a görög vv és vvv a la
tin num és a német nun a magyar ne, na szócskákkal közös termé
szeti kútfőből erednek, — hogy a magyarban tisztán helyi, mozdú-
lási értelemmel bíró ne egy írású azon ősi gyökkel, melyre az ind-
germán ana (német nach ; szláv na, a íf«-ból rövidült s infinitiv he
lyett határzott módokkal elég hatályosan szereplő újgörög na), to
vábbá a görög véco és vavg (Benfey Wurzellexikon II. 53.) vé^oo (Zeit-
schrift für vergl. XII. 4. 5. füz.) és több ilyes visszamutat. Az ér
dekeltet Pott Etymol. Forschungen II. kiad. I. köt 289. lapjára uta
sítván, szabad legyen csak azt említenem még, mit e dologra nézve 
Grimm deutsche Gtrammatik III : 708. s köv. 1. s Donaldson New 
Cratylusának 356. 1. olvashatni. E helyek egybevetéséből kijön, 
hogy a görögben három fő particulai gyök van : na, ra és ta s ez 
mind három eredetileg és természetesen helyi értékű, helyben moz
dulást jelent vagy fejez ki. Továbbá hogy — de már ez valóban 
merésznek látszik, ha Grimm mondja és Pott utána mondja is — 
hogy még a tagadó ne szócska i s , mely nemcsak az indgermán de 
áltaji nyelvfajban is csaknem kizárólagos tagadó particula, hogy 
tehát ez is helyből mozdulás vagy távolítás eredeti jelentményó-
vel bírna. 

De hát e szerint majd minden n-féle képző vagy particulai 
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n-gyok egy eredetű és érteményü lenne ? Epén nem állítjuk; mert 
kétségtelen, hogy ugyanazon mássalhangzónak vagy mássalhangzóra 
kifejlett gyöknek többféle értelme lehet, — s így noha azt mondók, 
hogy a ne rag vagy alakszócska eredetileg helyből mozdulást vagy 
csak mozdulást jelent : nem múlhatlanúl kell azt állítanunk, hogy 
mindenütt csak azt jelent és így más értelemmel nem is bírhatna. 
— Az igék teszen, vészen, hiszen s régibben vonszon, aluszon s több 
ilyek egyes harmadszemélyi n ragában ki nem ismerné fel a Révai
tól is elismert cm-nek n képzőjét, melyben már hely- vagy mozdú-
lásjelentő ragot keresni lehetetlennek látszik. Ide kell számítnunk 
az ezzel egy eredetű többes harmadszemélyi ragot a nak, nek-et is. 
— De micsoda n lesz hát ez ? A harmadik személy névmásához tar
tozik-e ? az ön (a hangzóvonat miatt: on, an} en) ra-je-e ? S micsoda 
alak ez az ön % Felelem: b' meg n ; tehát az ö határozottabbá téve, 
mintegy megállapítva, bensőbb lételüvé s tárgyilag létezőbbé téve, 
— mely meghatárzottabb s bensőbb léte — ha e kifejezések meg
közelítik azt a mit érzünk, de kimagyarázni nem tudunk — még 
érezhetőbbé lesz, ha az n kettőztetődik: önnön, tennen, minnen, tün-
nön s több ilyek. Tehát az ön semmi egyéb mint a harmadszemé
lyi névmás kifejtettebben, mint eme névmások : ilyen olyan s e fő
nevek : vagyon (régen így is : vagy), haszon (hasztalan). Hogy mind
ezek emez n képzőjét a nek raggal azonos vagy rokon elemekből 
eredetinek kellene tartanunk, nem állítom, sőt állítni merészségnek 
tartom; csak azt kérdem : hátha ez az n nem más, mint az én, ré
gebben és tájbeszédileg ma is en, n-je, mely legtöbb rokon és nem 
rokon nyelvekben, mint első személyi névmás alkotója úgy szerepel, 
— mely hang természetes bensősége által Heyse sőt Bopp szerint is 
az alanynak vagy cmnek közel sőt legbensőbb helybeliségét fejezi 
ki, ellentétben a ta-val ? — Hátha az a harmadik személynévmásá-
ból alakúit ön, vagy más hangöszlet más összejövetelben — a har
madik személyt határozza meg szorosabban, annak ew-jét, tehát lé
tezését, helyiségét figálja, — s hát ha az n itt = in = ma-ga, — a 
ne pedig épen ennek ellenkezőjét, ezen helyről elmozdulást vagy az 
en-töl eltávozást teszen ? 

De ime oly conjecturához érkeztünk, melytől óvakodni aka-
ránk. Tehát ne tulajdonítsunk semmi értékét ez utóbbi tételünknek 
vagy kérdésünknek. Valóban csak is azért bátorkodám ezt előhozni, 
hogy az n harmadszemélyi névmásnak, vagy ily névmás lényeges 
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alkatrészének ne tartassék, — mit avagy csak az is igazol, hogy az 
ik előtt az aluszon, hiszen és ilyek «-je kiesik, valamint a múlt lát
tak és láttának egy értékű alakjaiban meglehet és el is maradhat, 
— s újabb időben legtöbbször elmarad. 

Hátra van még kérdésbe tennünk, valyon a k, melyet a nek 
nem lényeges alkatrészének véleményezénk, hol veheti magát? 

Látjuk, hogy a magyar nyelvben több ily k van, ha csak a ra
gokban előfordulókat veszszük is tekintetbe. így : a többes szám k-ja, 
melynek jelentményét félreismerni lehetetlen, — eredetét pedig alig
ha nem legtermészetesb Czuczor szerint (Magy. Nyelvészet I. 144.) 
az eg gyökben keresnünk, — mely utóbbi névképző is ily szókban: 
összeg, tömeg. — A névképző k, — mely ilyekben: étek, törek, átok 
elég hihetőséggel magyarázható a ki-b'ö\, — mint a nek A;-ját is a 
legeiül említett értekezés származtatja. Másik k de ezzel rokon ere
detű lehet a kicsinyítő ka, ke, mint kevés, kicsiny mutatja. Ez csupa 
k-vá, lesz főkép a személyneveknél : Bertók, Erzsók, Matók (Máté), 
de köznevekben is : fiók, pirók (Erdélyben amaz alak eredetibb és 
terjedtebb : fióka), rip'ók v. rüpök (gy. riv v. rip, honnan rivalkodik, 
ripakodik, — tehát durván kiáltozó). Miért nevezi némely nyelvta
nunk e k képzőt nagyítónak, nem gondolhatom el. Mert ha Bertók 
nagyobb Bertát (Bertalan) jelent, mint Berti, Bertike és a többi ma
gyar és nem magyar alkotású kicsinyítő : azt a sokféle egynemű 
alak közötti különbség okozhatja, s abból nem vonhatni el, hogy ál
talában nagyítást jelentene a k képző. 

A több lehető k ragok vagy képzők közül csak egyet említek 
még azt amelyet Révai I. 310. fejteget, nézetem szerint egészen té-
vedten származtatván : t, i. az első személyi igeragot: ok, ek — melyet 
erőltetve az ew-böl hoz le s a héber analógiájával sikeretlenül támo
gatja. Ha volna itt ok héber hasonlatban keresni a magyarázatot, 
inkább az ani, anóki-vá bövültét és így az eredeti eVhez a &i-nek 
járúltát kellene felhozni. De ezzel sem sokra mehetni az n ésk vagy 
én és ki azonságának bizonyításában. Mert a héber ani = anóki, de 
ani nem = ki; a magyarban pedig így van. Nézetem szerint az 
egyes sz. 1. szem. k ragjában nem kell az 1. szem. sajátlagos kife
jezőjére az w-re vagy w-re gondolni, — mely csak a határozott vagy 
tárgyas ragozású igében található. Ez alakot : látok oly neutrális, 
legalább személyileg oly határozatlan alaknak vélem, mint a görög 
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latin és német conjugatio megfelelő alakjait. A k toldás a ki-h'ó\ ered
hetett, mely mindenüvé oda lopódzik. 

A többi &-ról hát nem szólván, kérdés : minő k az, mely a tár
gyalás alatti nek-hen előfordul ? Már fentebb említem a törökben oly
kor elmaradható k-t a noh végzetben. Említhetem még, hogy a ma
gyar többes #-jának némely rokon nyelvben t, másikban d és h fe
lel meg (Castrén Samojed gramm. 117. 1.)., hogy az ik is i~vé gyen
gül egy hehezettel. A k szóvégi használata igen gyéren fordul elő a 
rokon nyelvekben, tán a török kivételével, melynek iníinitivjában 
áll a mek. De a magyar egész terjedségében megtartja a k használa
tát, s általa nem is keveset veszt a hangzat lágysága tekintetéből. 
Megtartotta s használja mint képzőt igéknél, neveknél, — mire fen
tebb példákat mondék. Meg mint sokság jelentőt igék és nevek ra
gozásában, — mint ige első személy egyes számbeli ragát, — mint 
a közép ige harmadszemélyi pótlékát, mint a középfokú melléknév 
és némely határozatlan számnevek toldalékát, sőt tájszólásilag, mint 
némely helyhatározó szók képzőjét is : itteng (itting) ottanag, ottang, 
itteneg, osztég (az-ut-ig). Ez utóbbinak, vagy utóbbiaknak toldása le
het az ig-h'ól, mint az onnand, innend, körűit, bent, fent, régebben v. 
mikori s több ilyeké a tt- vagy t-ből. 

Ily toldásnak vagy ha több valami ily — leghihetőbben a ki 
névmásból alakúit, de az ig-b'ó\ is eredtethető — ragösszetételnek 
vélhetni a nek k-ját is ; mely véleményt azonban , mert állítás nevet 
nem érdemel, — a rokon nyelvek történeti egybevető tanulmánya s 
ezzel együtt a magyar nyelv ú. n. pathologiájának éles elmével át 
meg át értése fog valaha biztos tantétellé erősíthetni. — De látni az 
utóbbi adatokból mily erővel nehézkedik az eredeties magyar be
széd a szó végére, — mily gonddal tart meg minden alakító elemet, 
— mily sokféle helyi és egyéb mozzanatot kifejező szótaggal eről
ködik magát minél teljesebben kimagyarázni. 

Mindezeknek immár mi hasznát veszszük ? Nézetem szerint azt, 
hogy ha az elmondottak főbb tételei állanak, l .nem beszéllünk soha 
sem elemi tankönyveinkben sem tudományos fejtegetéseinkben nek 
sajátító esetről vagy ragról — a mi nincs, hanem nek tulajdonító 
ragról, mely az elől elszámlált és sok más hasonló esetekben sajá
tító helyett áll — a mi tulajdonkép a magyarban nincs, — s így 
egyet értünk ebben Pottsd ki, Etym. Forschungen II. kiad. I. kötete 
elején, e dolgot jól eltalálta; — 2. hogy a nek magyarázatát nem ke-
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ressük az önkiben, mely utóbbival elemekre nézve igenis, de szár
mazásra, alkatrészei eredeti mivoltára nézve aligha összevág, — 
sem az igen elkallódott na, nan, ne, nen rokon nyelvbeli ragokban, 
hanem ezek eredetét, Ősi értékét a mienkben; 3. hogy a nek &-ját, 
már az akár a ki-höl akár ig-hol származott, a tulajdonító raghoz 
tartozónak csak annyiban tekintjük és valljuk, mint a tagadó atlan-
ban a lan-t a ía-hoz vagy ai-hoz; — végre 4. a ni infinitiv-ragnak 
a ne dativussal való rokonságát elismerjük s további fejtegetéseink
ben felhasználjuk. 

IMRE SÁNDOR. 
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