
TANULMÁNYOK 
A MAGYAR RÉGI EGYSZERŰ ÉS AZ ÚJABB ÖSSZETETT SZENVEDŐ 

IGEALAK KÖRÜL. 

• 

Azon heves nyelvészeti küzdelem, mely a magyar igerend
szer, különösen az ik-es igék, s ezek legszámosb jutaléka a tátik 
tetik külszenvedő ige-idom őseredetlsége, továbbra is fentartatása 
avagy kiküszöböltetése körül a múlt század végső tizedétől kezdve, 
megszakításokkal — egész e század első fele végéig folytattatik 
vala, minden látszat szerint még napjainkban sem ért véget. Ugyanis 
alig hogy a Révay elvei a 40-es években különösen e tek. Aka
démia legjobb tehetségei erélyes közreműködése folytán elvégre 
elismei'tottek, s a magyar irály legalább e tekintetben immár 
örvendetesen kezdett eljutni végmegállapodására, s az annyira 
kivánatos'irodalmi egységre: íme az 50-es évek egyéb nyomorú -
ságaink közepette egy törvénytelen ágyból eredett csudaszülött ige
idomot, egy élődi gyomot is rá erőszakoltak a nemzet legféltőbb 
kincsére, az ősi magyar nyelvre, mely annak egész méltóságos 
szerkezetét pusztulással fenyegeti, hasonlólag a százados tölgyön 
élődő fagyöngyhöz, mely annak legfőbb sudara kellő csúcsára tele
pedvén, díszes, s még késő öszszel is, immár az egész természet 
kihalta után viruló zöld koronáját látszik képezni, holott valóság
gal csak annál tovább szívja annak tartós életerét s becses nedveit. 

E kárhozatos gyom az újdon sült „lett"-es szenvedő ige-pót
lék, ajánltatva az ősmagyar külszenvedő helyettesítésére, de nyel
vészeti vitás kérdések eldöntésére elegendő készültséggel nem bíró, 
s az előítéletek hínárjából már csak ennél fogva is menekülni 
képtelen emberek által, a kiknek jóakarata ennél fogva egészen 
azok közé tartozik, melyekről szokták a francziák és németek mon
dani, hogy a pokol tele van ilyen jó akarattal. 
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E nyelvészeti tusáknak két megállapodási fokát (stádiumát) 
különböztethetni meg: 

Az első az volt, midőn Gyarmathy, a debreczeni grammatica 
írói, és Verseghy, tagadván a „tátik tetik"féle külszenvedő ige tős
gyökeres magyarságát, azt ősi származása, úgyszólván nemessége 
bebizonyítására kényszerítették, ellenesetre korcsnak s a családba 
belopózott jogbitorló fattyúnak nyilatkoztatván. — Tudjuk, hogy 
ügyének védője Révay mindezt oly fényesen igazolta, hogy erede
tét egész a honfoglalásig, sőt azon fölül is egész a magyar nemzet 
születéséig fölvitte, s ezenkívül úgy a magyar nyelvnek mint az 
összes rokonságnak nemzetségi fáját is szerencsésen összeszerkesz
tette, az ügyben végitélet hozatott, s mint itélt dolog nyugodott há-
boríthatlanul egész az 50-es évekig. 

Második megállapodási foknak azt tekinthetni, midőn az 50-
es években az előbbi zavargóknak még voszélyesb nyomdokosaik 
ugyanazon fegyverekkel, mint előzőik, újból támadást intéztek 
ugyancsak a „tátik tetik11-féle külszenvedő ige ellen; de most már 
föl volt találva azon csuda szülött i s , mely hivatva volt előbb 
ugyan csak a külszenvedőt szorítni ki, de mint a következés meg
mutatta, ezzel meg nem elégedve, a belszenvedőre, sőt a mint a lét
ige eddig a körülíró mondatokban használtatik vala, ezekre is 
kiterjesztette pusztító hatását, s e harcz még folyvást tart. 

Lássuk tehát mindkét megállapodási fok rövid történetét: 

I. 

Föl kell ugyan tennem o tek. Akadémia összes tagjairól, még 
azokról is, a kik nyelvészettel tüzetesen nem foglalkoznak, hogy 
azon elkeseredett tollharczokat, melyek ekként az „ik"-es igék, 
s ezek között jó részben a szorosan vett „tátik, tetik" külszen
vedő, mint az „ik"-es igék tetemesen nagyobb része iránt folytak, s 
a Révay elvei győzelmével végződtek, s ennek minden fejlődési 
mozzanatait jól ismerik, — habár azon körülmény, hogy nem egy 
tagja e tek. Akadémiának a „lett"-es szenvedőféle igéhez dolgoza
taiban makacsul ragaszkodik, az ellenkező vélelem mellett látszik 
szólni. Tekintve azonban azt a körülményt, hogy e harczok ez előtt 
több mint félévszázzal vívattak Révay, Verseghy, s az azzal egyező 
debreczeni grammatica szerzői között, s ennyi idő egy különben is 
annyi belső bajok által igénybe vett nemzetnél több mint elegendő 
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Volt ennek az irodalmi történetünkben oly fontos és messze hordásu 
mozzanatnak végképen a feledékenység tengerébe való merítésére, 
e nyelvészeti vitás kérdés története főbb mozzanataiban való ecsete
lését annyival inkább szükségesnek látom, mert ebből mindenki 
meg fog győződhetni, hogy a „lett"-es szenvedőféle ige kérdése 
semmi egyéb, mint az ez előtt több mint félévszázzal vívatott toll-
harcznak folytatása, s az előbbinél sokkal veszélyesb stádiuma; 
annyival szükségesbnek látom pedig, mert e téren a legképtelenebb 
nézetek uralkodnak, a magyar közönség abban a hitben lévén, 
hogy a „lett"-es szenvedőféle ige elfogadása mellett sem tesz egyebet, 
mint a Révay és Kazinczy elismert alaposságú elveiket, tanaikat 
követi, holott ennek épen ellenkezője történik; ugyanis a „lett"-es 
szenvedő-féle ige úgy a Révay mint Kazinczy tanainak valóságos 
és pedig konok tagadása. 

Hogy a közönség erre nézve valóban tévedésben van, — elég 
legyen a száz meg száz közül csupán egy nagyon jellemző, s tár
gyamra már csak tartalmánál fogva is kiválóan alkalmas idézettel 
igazolnom fennebbi állításomat, — mely is a következő: 

Révaynak egyik ijabbkorbeli életírója *), e valóban lángeszű 
és a magyar tudományosság méltó büszkesége életrajzát megírván, 
ebben ily helyek fordulnak elő : 

„A magyar t. társaság felállítása ügyében „Előrajzt" nyújtott 
be az országgyűlésre, mely véleményadás végett a literatúrai vá
lasztmányhoz lön utasítva" — ismét 

„E közben meghalálozott Vályi, a pesti egyetemnél magyar 
nyelv- és irodalom-tanár. Révay a megürült tanszékért nem folya
modott, — Tóth Farkas véleményét kérte ez ügyben a helytartó
tanács, és általa egyedül Révay lön ajánlva; így 1802-ben hatal
masaktól hatalmasbak ellen pártfogoltatván ki is neveztetett." — 
és alább 

„Révay magyar nyelvtudományi rendszere már akkor is a ki
tűnőbb magyar írók által legalaposabbnak ismertetett el, mégis ve
télytársa Verseghy annyira vitte a dolgot, hogy iskoláinkba az ő 
nyelvszokáson alapuló rendszere vétetett be. Mai íróink közül alig 
találkozik egy, ki Révayt ne követné." íme a tisztelt író, a kinek e 

*) Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Gyüjté Ferencz Jakab és Danielik 
József. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest 1856. 8r. 
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néhány soraiban ilyenek fordulnak elő : „lön utasítva," „lőn ajánlva" 
s a ki szerint ezek a „pártfogoltatván,11 — nki is neveztetett,11 — 
„legalaposbnak ismertetett et,u — „vétetett heu ősrégi magyar kül-
szenvedővel egy fedél alatt szépen megférhetnek, — szentül hiszi, 
hogy úgy ő, mint a mai összes magyar irodalom férfiai, a Révay 
magyar nyelvtudományi rendszerének követői;— és íme ez az, a 
mit határozottan tagadnom kell mindnekem, mind mindazoknak, a 
kik a Révay tevékenységét nem csupán hírhordásból, hallomásból, 
hanem közvetlen tanulmányozás folytán ismerik. — A mily téve
désben van e tisztelt író, épen oly tévedésben van erre nézve az 
összes magyar irodalom, a mint ez az adandóm vázlatból nyilván ki 
fog tűnni. Nagy ideje annak, hogy a közönség erre nézve valahára 
tisztába jöjjön, mert az csak szigorúan igazságos kivánat, hogy a 
ki csalatkozni nem akar, ne csalathasfiék meg, a ki pedig meg 
csalódott, mert megcsalatott, hadd épüljön ki valahára a hibából, 
melyben oly sokadmagával leledzik vala. 

Révay „Antiquitates literaturao hungaricae"czímü müve, mely 
a régi halottas beszédet fejtegette, 1803-ban, nagyobb müve „Gram-
matica elaboratior"-ja, melylyol a magyar nyelv rendszerét meg
állapította, 1803—1806-ban jelent meg. Mind azok, kik őt megelő
zőleg nyelvtanokat írtak, nyelvtanírók igen is, de nyelvészek oly 
értelemben, a milyenben e szó jelenleg vétetik, nem voltak. Mert 
habár Gyarmathy, mint a ki ily czímti müvében „Affinitás linguae 
hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata, 
a magyar nyelvet a finn, lapp, esztb, s a rokon nyelvekkel sike
resen hasonlítgatta össze, az altáji összehasonlító nyelvészet legelső 
úttörői köz-é méltán számíttatik is: de e tekintetben igyekezetei 
eredményei alig többek, nem sokkal olőhaladottabbak a Sajnovi-
cséinál, ki 1770-dik évben fiz akkori dán király által Venus boly
gónak a nap tányéra alatt elvonulása megfigyelésére Wardochusba 
meghívott Hell Miksa csillagász hazánkfiához csatlakozván, alappok 
között a helyszinén nyelvészeti tanulmányokat tett, s tanulmányai 
eredményét ily czímü müvében tette le: Demonstratio idioma hun-
garorum et íapponum idem esse; — de már magokat a finn nyelve
ket a magyar nyelv rendszere megállapítása ötletéből tűzöttes vizs
gálódása, kiaknázása tárgyául ép oly kevéssé tette, a mint Sajno-
vics sem, Hogy nyelvész nem volt, annak puszta empirismusra fek
tetett „Okoskodva tanító nyelvmesteréében a számos elkövetett 
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hibák által, —melyeknek nem legcsekélyebbike épen a „tátik 
tetik"-félekülszenvedő ige ősrégi magyarsága kétségbevonása volt, 
— elég bizonyságát adta*). A Beregszászi erőfeszítéseit, ki a ma
gyar nyelvet erőnek erejével a sémi nyelvekkel akarta rokonítni, 
nem is említem; összehasonlítgatásai egész tárházát képezik oly 
álom-hüvelyezéseknek, melyeknek ma már egyike sem állhat meg 
az összehasonlító nyelvészet itélő széke előtt. 

Á magyarnyelv rendszere megállapításának nagyfontosságú 
és messzekihatásu gondolata a Révay lángeszű agyában fogamzott 
meg, érlelődött meg, s általa mívelve termetté meg azon fölséges 
gyümölcsöt, mely a magyar nyelv rendszere, s mely a mióta an
nak egyedül helyes volta s alapossága elismertetett, kivévén a ke
letkezésekor Verseghy és a debreczeni grammatica írói által tá
masztott vitákat, egész az 50-es évekig, egyetlen nyomtalanul el
enyészett kísérletet kivéve —• megtámadva senki által nem volt. 

• A Révay fennebb említettem két müve sokkal kevésbé van 
elterjedve a magyar közönség között, hogysem azokat közvetlen 
olvasásból ismerhetné, és úgy az ö egész buvárlati tevékenysége, 
mint annak rendszere iránt kellőleg tájékozva lehetne; másrészről 
a Révay követte módszer is olyan természetű, hogy a mily alapos 
és biztos, ép oly nehezen hozzáférhető még különben alapos, és a 
latin nyelvet, melyen írva vannak, tökélyesen értőknek is, — nem 
is említve a korunkbeli új nemzedéket, mely ma már latin nyelven 
írott müveket vajmi ritkán olvas; innen van az, hogy — el me
rem mondani — a mai közönség Révayt egészen másképen ismeri, 
mint a mint valóban volt; szükségesnek látom tehát egy-két vonás
sal ecsetelnem, miből állott az ő tevékenysége, s minő volt az esz
köz, melyet használ vala. 

Mindez rövideden ennyibe vonható össze: czélúl tűzte ki ma
gának, a magyar nyelvet minden reá tapadt mocsoktól, rontásoktól 
megtisztogatva, a maga hamisítatlan őstisztaságában állítni elő, 
ezt tekintette ő a nyelv purismusának, melylyel azonban összekötötte 
a benne szükségtelen idegen elemek lehető eltávolítását, s a szó-

*) Egyébiránt Gyarmathy „Okoskodva tanító nyelvmestere" 1794-ben, — 
latin nyelven írott müve pedig, melyben a magyar nyelvet a finn-eredetü nyelvek
kel rokonítja, 1799-ben jelerit meg. — és így nem tudhatjuk a változást, melyet 
nézeteiben e tanulmányok idéztek elő, . . . . a mit minden összehasonlító nyelvész 
méltán fájlalhat. , 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK Vl í , 2 2 
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kincsben ekként támadó hiánynak aszógyökök által — a hozzájok 
járult képzők eltávolításával — való pótolgatását is; de az így fel
élesztett szógyököket csak is mint fogalom-szavakat kívánta a szó
kincsbe fölvenni, nem pedig — mint némely újabb íróink a német 
nyelv utánzásául teszik — összetett új szavak elő-részéül is: ez 
volt a feladat. 

Ennek megoldására két eszközt használt, ú. m. 1-ör) a régi 
magyar nyelvemlékek gondos felkutatását és kiaknázását, a miben 
Pereszlényit követte; 2-or) lelkiismeretesen tudomásul vette Sajno-
vics és Gyarmathynak a magyar nyelvnek a rokon finn-lapp-oszt 
nyelvekkel tettösszehasonlítgatásaik eredményét*),nem csak hanem 
tanulmányzása tárgyává tette ezenkivül a lángeszű Meninszkynek 
Kollár Ádám Ferencz hazánkfia átdolgozta török nyelvtanát is, 
mint a melyben, ha bárcsak gyéren, szinte fordulnak elő összehason-
lítgatások a magyar és török nyelv idomjaik között, még pedig oly 
szellemben, mely nem hagy fenn semmi kétséget az iránt, hogy e 
nyelvtan átdolgozója o nyelveket közel rokonoknak tartotta. Révay 
ezen eljárásmódja annál nagyobb méltánylást érdemel, mert akkor 
még az európai összehasonlító nyelvészet meg sem születvén, nem 
tudta az európai tudomány, hogy a török, magyar és finn nemzetek 
az őket egymástól elválasztó roppant földterületok daczára rokonok 
lehetnek; még akkor nem volt tudva előttük úgy mint ma van, e 
nemzetek közös ural-altaji bölcsöjök, s eredetök, a honnan van ma 
magának e nyelvcsaládnak végleg megállapított „ural-altáji nyel
vek" közös elnevezése is; azért még előzője Gyarmathy is, a ki a 
magyar nyelvnek a finn népek nyelveivel való egyezését bizonyít 
gátja, ezt a török nyelvre nézve határozottan tagadja. 

Gondos figyelmére méltatott ezenkivül minden a két testvér 
hazában felmerült nyelvtan-írási jelenséget, a milyenek voltak a* 
debreczehi nagy grammaticán, és a Verseghy dolgozatain kivül, 
melyek hibás elvei ellen volt intézve egész élete tevékenysége, más 
kisebb írók, sőt az ezeket megelőzött Corpus Grammaticorum írói
nak dolgozataik is, melyekre esőiről esetre több ízben hivatkozik is, 
helyeselvén a mi bennök helyes, elitélvén a mi bennök rósz volt. 

íme, e két eszközzel élt Révay a magyar nyelv rendszere meg
állapításában, s ha nagy művének szónyomozási részében monnót 

') E kettő Kévaynak rendszeres, és bevallott bizonyító eszköze Vult. 
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egyaránt használta, nincs benne kétség, hogy a ragozási rendszer 
egész mivolta szerinti fölismerésében s megállapításában főleg a 
rokonnyelvek ragozási rendszarét tartotta szemei előtt. 

összehasonlítgatta ezenkívül még a magyar nyelvet a sémi 
nyelvekkel is, de nem mint közvetlen, hanem távolabbi rokonokkal, 
— az e nyelvekben kínálkozó hasonlatosságokat egy közös ős nyelv 
maradványainak adván k i ; s e tekintetben is oly szerencsésen járt 
el, hogy az így fölfedezett hasonlatosságok nem csak hogy nincsenek 
ellenkezésben azokkal, melyeket a rokonnyelvekből vont el, sőt 
ogyaránt ülvén azok finn-, török- és magyarra, teljes és tökélyes ösz-
hangzást tudott közöttök létesítni. 

Ezek az összehasonlítgatások oly süriion érik egymást müvé
ben, hogy épen ez által a nem tüzöttesen nyelvészre, sőt még a nem 
szigorúan összehasonlító nyelvészre is, fárasztókká lesznek. Ugyan 
e nehézséget kellett érezni Révay egyik nagynevű kortársa, tiszte
lője, barátja, s az alkotta nyelvrendszer legelszántabb védőjének, a 
tiszteletre oly méltó szép és tisztáielkü Kazinczy Ferencznek; ő 
ugyanis a Révay megállapította rendszerét a magyar nyelvnek 
készséggel elfogadta, az egyszer elismert igazsághoz egész életén 
át törhetetlen szilárdsággal ragaszkodott, s a Révay ellenfelei ma
gyarságára talán még Révaynál magánál is jobban boszonkodott, 
— a mint ez kivált Dr. Szentgyörgyi Józsefhez a debreczeni gram-
matica nagy hívéhez írott leveleiből untig kitűnik; de már azokat 
az összekasonlítgatásokat, melyekot Révay a finn- lapp- oszt, és tö
rök-tatár meg a magyar nyelv úgy szó anyaga, mint alakjaik között 
tett, már csak mint kiválólag aestheticus is, aligha bírta figye
lemmel olvasni, — hanem megelégedett a felmutatott eredmények
kel, azokat inkább a Révay éles eszének, és a régi nyelvemlékek 
az előtt soha nem is álmodott arányokban való kiaknázásának, 
semmint a magyarnak a rokonnyelvek szerkezetével, úgy szólván 
termetével való egybehasonlítgatásának tulajdonítván, különben 
nem nyilatkozhatott volna felőle úgy a mint nyilatkozott a „Felső 
magyarországi Minerva" 1825-iki évfolyam I. negyed G —14. 1. a 
hol, a nyelv és az írás feltalálását, s a magyar nyelv bölcsőjét fej
tegetvén, így szól: „így a népeknek hajdani honjaikra nyelvökn él 
fogva is alkalmas biztossággal hozzávethetni, inert másképen szól 
a grönlandi lakos a Jeges tenger szélein, másképen a jóniai tündér 
széleken lakott görög s a Vere3-tenger meleg tájain megtelepedett 

22* 
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arabsz, s az egypti lakos. Ha tehát a történetek nem mondanák is, 
hogy a magyar nép oda, hol mostan él, Ázsiából költözék: ez a 
folyó, egymásra halmozott consonánsok által keme'nynyé nem tett 
nyelv, s a hím és nő vocalisok össze nem vegyítése, a gyökér 
szókhoz raggatott névmások (suffixa), s a sok egyhangú mono
ton szók (melyeket Spanyolországban is feltalálunk az arabszok 
után (Quadalaxara, Salamanca, Calatrava), és a melyek a mi szép 
zengésű nyelvünknek ugyan díszére nincsenek), bizonyságot tehet
nének, hogy mi Ázsiából eredénk. Mert mindezek a szemitai nyel
vek tulajdonai. De mely részében lakánk Ázsiának, azt most már 
sem a históriai, sem a philologiai úton nem lehet bátorsággal meg
határozni. (Itt Kazinczy megfeledkezett arról, hogy a görög, latin, 
szláv, és germán népek mind Ázsiából egy közös bölcsőből szár
maztak, közös rokonokúi a szanszkritot ismervén, s mégis mily kü
lönbség van e nyelvek hangzása közt! Épen így megfeledkezett 
arról is, a mit erdélyi utazását tárgyazó leveleiben a magyarok ere
detéről önmaga nagy ünnepélyesen adott volt elő, hogy: „a magya
rok 889-ik évben az Ural hegye, és a Volga, Jajk, Tobol folyamok 
tájairól Európába jöttek" stb. a honnan tisztán láthatni, hogy itt 
Kazinczy maga-magával ellenkezésben van, mert hiszen maga meg
írta, mely vidékéből Ázsiának költöztek őseink mostani hazájokba, 
valamint ahhoz is könnyen hozzá vethetett volna, hogy Ázsiának 
azon részeiben ősidőkben ugyan sémi népek épen nem laktak, ha
nem igen is egymással mindnyájan rokon-nyelvü altáji népek.) 

De halljuk már most azt, hogy mit mond a magyar nyelvnek 
az ural-altaji nyelvekkel való rokonságáról: 

„ A finn és lapp népnek Sz.-Pétervár felett Torneo körül számos 
szavai vágynak, melyek néha csak hangban, néha jelentésben is 
hasonlítnak a mieinkhez; innen a gondolat, hogy a két nép mi tő
lünk eredé, vagy mi ö tőlök, hogy nemzetünknek egy része oda tola
tott, hogy a finn és lapp nép a legrégibb időkben eleinkkel baráti 
vagy ellenségi viszonyban álla, s így némely szavainkkal meggaz
dagodva téré fagyos, szűk, kietlen honjába. Erre Rudbeck vonáleg-
elsőbben figyelmünket stb." 

A lidércz-rém még a nagy Révayt, nyelvünknek leglelkesebb, 
és legtudósabb grammaticusát sem hagyá kísértetek n ..:lkül. Ellen
ben Beregszászy nem egyes szók, hanem az egész nyelv alkotmá
nyának összehasonlítása által mutatá meg, hogy a magyar nyelv a 
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szemitai nyelvek számába tartozik, hová a lapp és finn nyelveket 
nem számlálhatni (Kazinczy nyilván nem tudta, hogy a múlt szá
zadbeli finn tudósok nemcsak hogy e nyelveket egyenesen a héber, 
szír és chaldeai nyelvekkel közvetlenül rokonoknak tartották, ha
nem meg olyan is találkozott, a ki e népeket egyenesen Izrael egyik 
oda tévedt nemzetségének bizonyítgatta) . . . . „és hogy így:—• mondja 
tovább — az egész állítás nem egyéb káprázatnál. A ködös kérdés
nek philologiánkra kevés haszna. Históriánkra épen semmi sincs." 

A Révay tanainak Kazinczy Ferencz által lett elfogadtatása 
a mily megtisztelő, és a siker biztos reményével kecsegtető lehetett 
Révayra, ép oly jellemző volt a művelt lelkű Kazinczyra nézve; 
mert tudnunk kell, hogy Kazinczy egész a Grammatica elaboratior 
megjelentéig csak oly „ódik, ődik és tatodó tetödő-s magyar, s már 
csak mint költő is, a kinek annyira keze ügyébe esnek a magán
hangzón végződő szók, a féligmúlt időkben, s a kedveshangzásu 
on végzet az óhajtó mód jelen idejében, az ik-es igéknek csak úgy 
nem kedvelője, mint akármelyik debreczeni tudós, és nem tudós 
ember. Ugyanis előbbi dolgozataiban ily ének jönnek elő: „méltóztas
son az úr engem tudósítani." (1789. ifj. Szilágyi Sámuelhez) 
„hallhatatlan poéta . . . . Ha így íródik: inaudibilis poétát tesz" stb. 
(1792. Bírálat Csokonayhoz.) „A sermo pedester talám legjobban té-
tetődikki piperéden beszéddel." ^ 1 793. Töi'edék u. ahhoz.) „Míg a ver
sek kinyomtatódnak (1792. u. ahhoz). „Ez az orthoglottus D 
anathemát kiált mindenre a mi nem a nálok készült Grammatica 
ízlésében iródik" stb. (1801. Kis Jánoshoz) sőt még meg is rótta: 
„Bátorkodna nézni a kárpiton belől" —és „Hogy neked tetszhesse/rc." 
—• „A praesens ugyan bátorkodom és nem bátorkodók, és tetszem, 
noha jó a tetszek is. De a praesens indicativin kivül bátran lehet 
£-val is élni, p. o. bátorkodnék, tetszenék. Nem jól van mondva: 
ha neki tetszeném, de jól : ha neki tetszenék" (1802. Bírálat u, ahhoz.) 
„Mely kényesen nyomtatódnak a németek zsebbkönyvei" stb., me
lyek a Révay tanaival homlokegyenest ellenkeznek, s tisztán az 
1795-ben megjelent debreczeni grammatica szellemében vannak írva, 
— ilyenekkel a Grammatica elaboratior megjelente után többé csak 
nagyritkán találkozunk Kazinczy Fer. müveiben. 

Hogy ez a Révay elveinek Kazinczy Fer. által lett elfogadta
tása előleges és heves viták nélkül meg nem eshetett, azt már csak az 
e két nagy férfiú között létezett szoros baráti viszonyból, Révaynak 

• 
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• nyelvésziesen ingerlékeny természetéből (grammatici certant), mely 
Kazinczynak most jellemeztem debreczeni szellemű magyarságát 
megrovás nélkül nem hagyhatta, Kazinczynak a tudomány csalha
tatlan igazságai előtt föltétlenül meghajlani szerető nagyszerű igaz
ságérzetéből, végre leveleinek egy minden látszat szerint erre vo
natkozó helyéből, melyben egy ily vitáról nyilván emlékezik, eléggé 
gyaníthatjuk, a hol Kazinczy férfias nyiltsággal megvallja, hogy a 
vitában Révaynak volt igaza. 

A ki, mint Révay, nyelvtani igazságok búvárlatát s napfényre 
hozatalát tűzte ki élte feladatául, nem lehet annak sürgősb és múl
hatatlanabb kötelme gondos tanulmány tárgyává tevésénél mind an
nak, a mi az ő művelte téren előtto már mások által akár helyes 
akár helytelen irányban megtéve volt. A fennebb adtam vázlatból 
eléggé látjuk, hogy Révayt o téren mulasztással teljességgel nem 
vádolhatni, mert ha valaki, bizonyára ő gondosan felhasznált minden 
segédeszközt, melyek czóljára alkalmasnak kínálkoznak vala. 

Ha a nyelvész tanulmányait annyira megtette, hogy azok 
által képesítve van minden egyező, és eltérő nézetek felett tiszta át-
pillantást szerezni magának, legott eljutott arra a magaslatra, a me
lyen választást tehet a jó és rósz, helyes és helytelen között, s 
mint igazságokat koresö embor azon nézeteket fogja elfogadni, me
lyek Ítélete szerint egyedül helyesek, s a kitűzött czélhoz legegye-
nesb úton vezetők; a mily rendületlenül fog ezekhez ragaszkodni, 
épen oly kérhetetlenül fogja irtani mindazon hibákat, melyeket 
ilyenekül biztosan fölismert, s a helyesb elvek terjedésének útjában 
állanak; végre vagy maga fog egy rendszert alkotni, vagy pedig 
egy már előtte mások által elfogadottat, ha mindjárt a tárgy meg
kívánta módosításokkal, tenni sajátjává. 

Lássuk, hogyan járt el itt Révay. 
Minden nyelvnek legfontosb két része, úgyszólván két fenn

tartó oszloprendszere a két fogalomszó, a név és ige, és azoknak 
viszonyítási rendszere. 

A névragozás körül visszaélések alig voltak előzői által el
követve, s az e körül tett előmunkálatok ellen Révaynak is alig 
lehetett kifogása; mindez egészen másképen vala az igéknél. 

A debreczeni grammatica immár 1795-ben megjelent, s mivel 
hiányt pótolt, a Tisza-vidéken mohón fogadtatott s terjedett el, —-
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melyet csakhamar követett a Verseghy „Proludium"-a és német és 
latin, később magyarnyelven is írott nyelvtani dolgozatai. 

Mind a debreczeni grammatica, mind a Verseghy müvei a 
szokásra voltak alapítva, és így lehetőleg ingatag alapra fektetve, 
s ez által a visszaéléseknek mintegy kapu tárva. Leginkább nyi
latkozik vala ez mindkét rendbeli dolgozatoknál főleg az igerend
szerben, s annyira ment, hogy az előbbi sok századokon át egész 
a múlt század elejéig tartott általános helyes használatot komoly 
veszélylyel fenyegette. 

íme ezek ellen akart Kévay örökre áthághatatlan gátot épí
teni, megdönthetetlenül szilárd, mert szigorúan tudományos alapra 
fektetvén a magyar nyelv igerendszerét, a mi neki szerenesésen si
került is az ő nagy müvében a „Grammatica elabaratior"-ban. 

Feltűnő e műben, hogy a névragozás abban oly hiányos, hogy 
a hangrend megállapításán, és a latin nyelvtanok szellemében el
számított néhány egészen önkényesen meghatározott esetrag értel
mezésén , és az ezekhez nyújtott ragozási mély és magashangu 
mintákon kivül egyebet alig ad, — ellenben mihelyt az igékhez 
ér, azonnal megváltozik minden, s a nyelvész mintegy az öt meg
illető küzdő-téren elemében látszik magát érezni. 

Vájjon ok nélkül, s csupán szeszélyből járt volna el így Révay 
egy oly messzehordatu, s úgy szólván végfontosságu ügyben ? — 
Aligha. — Lássuk tehát az okokat, melyek öt tárgyának így és 
nem másképen kezelésére határozták. 

Ezek elseje az volt, hogy, mint fennebb elöadám, a magyar 
nyelv rendszere a névragozásban megtámadva nem volt, s a takaré
kosság azt ajánlotta, hogy müvét ok nélkül túltörjedelmessé ne 
tegye, egy oly korszakban, midőn hasonszellemü tudományos mü
veket, kiadók útján épen nem, hanem csak is egyes lelkesek moeeo-
náskodása utján lehetett kiadni. 

Volt azonban ennél egy másik nem kevésbé fontos, ok, s a 
melyet én a valódinak gondolok, mely is a következő volt. 

A Menninszky-Kollárféle török nyelvtanból arról győződött 
meg, hogy míg a sémi, héber, arab, s ezek rokonnyelveit az európai 
nyelvek nyelvtanai, különösen az akkoron még általános tanítási 
és mintanyelvnek a latinnak nyelvtani rendszere szerint előadni 
merő lehetetlenség, addig ugyanezt a török nyelvvel úgy Mcnninszky 
mint utánna mások is sikeresen eszközölték, — továbbá Menninsz-
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kynek a nagy tudományú magyar születésű Kollár Ádám Fer. át
dolgozása szerinti eme müvében a magyar és török nyelv közt 
nyilván ez utóbbi által tett nem egy oly összehasonlításra bukkant, 
melyekből — miután e nyelvek nyelvtani rendszere egyezéséről, 
magosnak pedig e nyelveknek rokonságáról meggyőződött, — ez 
által egyszersmind müvének előadási módszere is szerencsésen fel 
volt fedezve. Hozzájárult ehhez azon szerencsés véletlen is, hogy 
a Menninszky török nyelvtana is a névragozásra egész addig, míg 
az igékhez nem ér, aránylag kevés gondot fordít, az e körül való 
bővebb tárgyalást a Il-ik vagyis szófüzési résznek hagyván fel. Ez 
Kévaynak egészen kapóra jött, úgy Ítélvén, hogy ha a Menninszky-
Kollár-féle török nyelvtan beosztását fogadja el, — az alaktanban 
a többi beszédrészekkel egyelőre kevés dolga lesz, s azonnal hozzá
láthat a magyar nyelv leginkább megtámadott és úgy a debreczeni 
grammatica, mint a Verseghy tanai által leginkább veszélyeztetett 
s legfontosb része, az igerendszer megállapításához, — az alaktan 
kiegészítését a szófüzési részben fogván kényelmesen eszközölni; 
egy szóval, müve előadási modorául több kinálkozók közt ezt fo
gadta el, — tennie kellett pedig ezt annyival inkább, mert a többi 
a töröknél még közelebb rokon, s így még nagyobb felvilágosítást 
nyújtó finn- lapp- észt nyelvek nyelvtanai ez idők szerint hiányos
bak voltak még a mieinknél is, alig csak olyak is, a melyekből az 
idegen e nyelveket egészen elsajátíthatta volna, — a mi a Révay 
összehasonlítgatásain is meglátszik, — mint a melyek e nyelvek 
alakjait a magyar nyelvéivel többnyire helyesen egyeztetik, de nem 
egyszer lényeges dolgokban hibáznak is. Méltó sajnálkozás fog el 
tehát bennünket annak elgoudoltára, hogy müvének Ill-ik vagyis 
szófüzési része kézíratbau maradván elveszett, mert abban gyanít-
hatólag egyebet is, s nem csupán azokat fogtuk volna találni, a 
mikre müvének szónyomozási részében hivatkozik, mint olyanokra, 
melyeket majdan a szókötési részben fog olőadni. Hogy mit vesz
tettünk e becses műben, megitélhetjük már csak onnan is, hogy 
a Verseghyvel folytatott tollharczban tanítványai által kiadott 3 
műnek nyelvezetében oly szerencsés és a jelenlegi irodalmi nyelv
ben jobbára szokatlan mondat-szerkezetek fordulnak elő, melyek 
épen ott szolgáltatnak igen szerencsés kisegítő eszközöket, a hol a 
magyar nyelv arra legjobban rá van szorulva; e tekintetben elég 
legyen a magyar nyelvben oly túl-szapora „hogy" kapocs-szavak 
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apasztgatására irányúit igyekezetre rámutatnom, a mi nyilván köz
vetlen az ő; nem pedig tanítványai agyában támadott. 

Taglaljuk már most a) aKévay igerendszerét, b) a debreczeni 
grarnmaticáét, és c) a Verseghyét. 

Révay idejekorán észbevévén s egész távhordatuk szerint 
felfogván mind a debreczeni grammatica; mind Verseghynek az ige
rendszer megállapítása körüli téves nézeteiket, — támadását főleg 
ezek ellen intézte, felhasználván erre mindazon eszközöket, és fegy
vereket, melyeket neki a régi nyelvemlékekben való nagyszerű 
jártassága, alapos tanulmányai, s az összehasonlító nyelvészet terén 
e tudománynak Európában úgy szólván még meg sem születése 
előtt inkább éles esze és itészies egybevetései, semmint magának e 
tannak az idők szerint még igen-igen gyér fényű szövétneke szol
gáltatnak vala. 

Révay a debreczeni grammatica nagy tudományú íróinak te
vékenységét érdem szerint méltányolta, s az ők érvényesítette igaz
ságokat tisztelő reájok való hivatkozással fogadta el; ugyanezt 
tette ő különösen az igenemek megállapításában is, mindazt, a mit e 
körül helyesen állapítottak meg, készséggel elfogadván, s müvében 
érvényesítvén is, úgy hogy az ő adta osztályozása az igéknek lé
nyegileg alig tér el egyébben emezekétől, mint abban, hogy czéljá-
hoz képest a Menninszky-Kollár müve útmutatása szerint, mely a 
török nyelv igényeihez képest kölcsönös vagyis öszhatásu igéket is 
(reciprocatum aut cooperativum), a milyen például sevismek szeret
kezni, szerelmeskedni, és magára visszatérő (reciprocum seu depo-
nens) igéket i s , a milyen sevinmek = amare se ipsum, gyönyör
ködni, kedvet találni, különböztet meg, — íme különböztetést is 
a képzőkre való tekintettel némi módosítással a magyarban is ér
vényesítette, a nélkül azonban, hopy mint Menninszky a török 
nyelvre nézve teszi vala, ez igenemeket deponenseknek nevezné el, 
a deponens ige fogalmával a magyar cselekvő ige infinitivusi alak
jait vetvén egybe, a mire az útmutatást neki nyilván a finn nyelvek 
szolgáltatták. — A finn nyelv szinte nincs híjával ezen az összes al
táji nyelveket mint syntheticus vagyis egybefoglalókat oly igen 
jelletnző, és az indo-európai alaktól oly élesen elválasztó egyszerű 
magáraható igéknek, p. o. pannaita = letelepedni, laskeita = eresz
kedni, de ők is egészen úgy vannak vele mint mi, — az. irodalom 
minden áron fenn akarja tartani, de ma már csak a régi költemé-
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nyék classicus nyelvében, s ezenkívül a karjalai és szavói nyelv
járásban vannak még meg, a kik a finneknek ugyanazok, a mik 
nekünk a székely nép, más nyelvjárásokban már két szóval fe
jezik ki. 

Hogy mily nagy súlyt helyezett Révay és tanítványai általa 
ban az ikes, s különösen a magyar nyelvet oly igen jellemző „kőzik 
kőzik" egyszerű magáraható ik-es igékre, eléggé kitűnik onnan, 
hogy még Révay halála után is egész 1848-ig állandóan fenn volt 
az igyekezet, a magyar-nyelvet a latin és német nyelvből tett köl
csönzések folytán boléjo átjött minden oly magáraható igéktől le
hetőleg megtisztogatni, melyek a magárahatást nem mint egyszerű 
igék fejezik ki, hanem magok mellé még a magam, ad, magát sze
mélyes névmásokat is tárgyraggal igénylik, amilyenek: fésülködni 
— fésülni magát, mosakodni, = mosni magát, alkalmazkodni = 
alkalmaztatni magát stb. a mint erre jói emlékezhetnek mindazok 
a kik szerencsések valának noveltetésöket az 1848-ik év előtti kor
szakban az akkori kor jelosségeitől a pesti egyetemon nyerhetni. 

A debreczeni grammatica cselekvő igének azt jellemezvén, 
melynek első személyét háromféleképen lehet kimondani, az igealakok 
megkülönböztetésében alapúi ezt vette, s ehhez képest: segítékes, 
csonka, és ragasztékos alakot különböztetett meg, p. o. 

Segítékes: szeretok, szeretsz, szeret. 
Csonka: szeretlek, szeretel, (nincs) 
Ragasztékos : szeretem, szereted, szereti. 

Úgy hogy a cselekvő igének a verbum finitum valamennyi 
idejeiben háromféle ragozása volna. E három alak elsejét a segéd 
létigével származtatja, — másodikénak &-ját (szeretlek) a vagyok 
vagy leszek-ből, /-jét pedig ebből „leszel" véli öszve öntődöttnek, 
— a harmadikban a személyragokat véli az alakok végén szere
pelni, — a honnan a fonnebbi három elnevezés. Az ik-es igék sze
rinte mind szenvedők. 

Révay e csudálatosan zűrzavaros, és egészen alaptalan ige
rendszer ellenében bebizonyította — hogy az egésznek egyetlen té
tele sem nyugszik a valóságon; az úgynevezett segítékes alak
nak a létigével semmi köze, mert hát a létige hol vette ugyan-
ozen ragokat? —• A csonka alak 2-ik személyo még csak nem 
is létezik, ilyesmit a magyar nyelv nem ismer. A ragasztékosnak 
nevezett alaknak sincs serami köze a személyragokkal, egyebek 
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azok, nem pedig személyragok, és pedig a dolog ott áll, hogy az 
igeragozásban pusztán és egyedül csak is a személyes névmások, 
én te ő, mi ti ök, részint régiesen ejtve, részint megfordítva, részint 
a szükséghez képest átalakítva járulnak az ige gyökéhez, — söt 
van egy-kettő, melyeknek valamikor élni kellett nyelvünkben, 
a milyenek az ék, ál, sőt némileg az ik-is, do ma már kihaltak; a 
honnan világos, hogy úgy az egész rendszer, mint a három-félo 
alak elnevezései, mind megannyi tévedés, — igealak csak kettő 
van, és pedig : van a magyarban egy határozott, és két határozatlan 
alak, egyike ezeknek a csupasz, másika, az ik-es vagyis a megbő
vült gyökü igealakok, melyeknek keretében valamennyi magyar ige-
nemek kényelmesen megférnek. 

Ez is nagy hiba volt a debreczeni grammatica íróitól, de egé
szen másban követtek elegy még nagyobb szarvashibát, abban t. i. 
hogy ők a tátik tetik külszenvedőt, — épen mint a mostaniak — egé
szen ki akarták szorítni, s helyette, habár egy a maga elég ter
jedelmes szerepkörébon egészen jogos tős-gyökeres igenemet, az 
országszerto közhasználatú ódik ödik belszenvedőt, nem pedig mint 
a mostaniak tesznek, egy sültidegen, s a magyar nyelv termé
szetével merően megférhetetlen, összetett szenvedő igét akartak 
elfogadni, nemcsak, hanem ezen szándékukat a debreczeni gramma-
ticában azonnal tettleg végre is hajtották. 

Erveik erre nézve a következők voltak : 
Nem mondják ugyan ki világosan, hogy a tátik tetik külszen

vedőt idegennek, és a latin szenvedő ige analógiájára képzettnek, 
s mintegy mondva csináltnak tartják, de a külszenvedőröl szóló 
következő helye a debreczeni grammaticának világosan erre látszik 
mutatni: 

„Szenvedő igo az, melylyel azt jelentjük, hogy más cselek
szik bennünk, velünk, vagy reánk nézve valamit. Ennek jelenté
sére a könyvekben régtől fogva az at et, tat tet végzetek vevődtek 
fel" stb. Ezután így folytatja: „De bizonyos a feljebb valókból, 
hogy ezek a cselekedtetö (míveltetö) igéknek is végezetjei, melyek 
ha a szenvedőktől hajtogatásokra nézve imitt-amott különböznek 
is, de sok személyekben csakugyan megegyeznek, és így zavaro-
dást és kettős értelmet okoznak; melyon kivált az idegennek 
nehéz elmenni. Sőt bizonyos, hogy a köznép is ozt a szenvedő 
formát mind hallgatva mind olvasva, hibásan érti, és csele* 
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kedtető gyanánt veszi, (ez a bizonyosság azonban csak is puszta 
gyanííás.) 

„Bizonyos továbbá, bogy a közbeszédben, valamint a tanúit 
emberek is igen ritkán: úgy a köznép még sokkal ritkábban él 
ezzel a szenvedő formával, hanem a helyett: 

1) A cselekvő igének, a szerint a mint a beszéd hozza magá
val, ez vagy amaz idejének ragasztékos harmadik többes személyé
vel élünk így : azt mondják dicitur, azt mondák dicebatur, meggyőz
ték victus est, megverték volna caesus fuisset, adták dátum est. stb. 

2) Az adom, és ödöm végezetekkel így: megverödött, elcserélö-
dött, vtödött, törődött, megmutatódoit, kivetődött, lekászolódott stb. 

3) Az igének viselőjével, mellé tévén a segítékesnek valame
lyik időjét, igy: megvan fogva, már fogva van, nincs megköszörülve, 
meg vagyon irva, meg volt mondva, le van kaszálva, stb. 

Ha kérdésbe hozzuk, vájjon az at, et, és tat, tet, vagy pedig 
az ód öd végzetek alkalmatosabbak-e a szenvedő formának kije
lentésére ? így lehet gondolkodni: hogy mivel a szenvedő formával 
azt szoktuk jelenteni, hogy más cselekszik bennünk, velünk, vagy 
reánk nézve valamit, az at, et, tat, tet végzetek pedig épen olyanok, 
a melyek magunkon kívül másnak tulajdonítják a cselekedetet; az 
ód és öd vagy ódik ödik végzetek ellenben a közép igék tulajdon
sága szerint magától a dologtól, vagy magában a dologban kezdődő 
és véghezmenő cselekedetet vagy állapotot jelentenek: ezek szerint 
tehát így lehetne okoskodni, hogy az at, et, tat, tet végzeteket he
lyesebben fordíthatjuk a szenvedő formának kijelentésére, mint az 
ód és öd végzetekot. 

De szorosan szólván, szintúgy más valaki vagy valami azt a 
bennünk véghez menni szokott cselekedetet, vagy állapotot is, me
lyet az ód és öd végezetekkel jelentünk ki ; p. o. a bajlódom, tűnő
döm stb. a bajlódás, tűnődés magunkban megyén ugyan véghez, de 
azt másvalaki vagy valami szokta okozni (milyen fogalomzavar, 
hisz ezek nem is szenvedő igék, hanem az igék azon neme, melyet 
Menninszky verba cooperativáknak, Révay pedig a magyar nyelv 
szelleméhez képest visszatérő középigéknek (verba neutra rejlexa) 
nevez) stb. 

Ezen kivűl senki sem tagadhatja, hogy az ik a szenvedő forma 
végezetje: úgyde ez a végezet nem a cselekedtető? hanem az od-o% 
öd-ös igék tulajdon végezetje, 
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„Ezek szerint világos, hogy sokkal nagyobb hasonlatosság 
vagyon a szenvedő és ocZ-ba vagy öd-he végződő ige között, mint 
sem a eselekedtető (míveltetö) ige között stb. stb. 

Továbbad így szól: „Ezek mindazáltal nem oly czéllal ho
zódnak fel: mintha a szenvedő formában az at, et, tat, tét végzetek
ről végképen le kellene mondanunk. Már e most késő, rakva lévén 
vele könyveink, és neki szokván már észre sem veszszük, mikor reá 
megy a pennánk; sőt gyakran hibáznánk, ha vele nem élnénk. De 
hogy sem a közbeszédben, sem Írásainkban a kettős értelemre al
kalmatosságot ne szolgáltassunk : szükség, hogy ne mindig az at, et, 
tat, tet szenvedő formával érjünk, hanem hol az egyikkel, hol a má
sikkal." stb. \ 

Az ik-es igéket elismerik, de a 3-ik személyben egyaránt 
jónak tartják: csalódjon és csalódjék, csalódna és csalódnék. 

Az egész mü hü képe az akkori tisza-vidéki magyar nyelv
nek, a minél szerzői többet elérni nem is akartak, — a nyelv egyéb 
vitás kérdéseit többnyire meglepő biztossággal nem annyira meg
oldják, mint egyszerűen rámutatnak a helyesb használatra, a miért 
e müvet maga Révay is becses anyagnak, de csak is ennyinek te
kintette ; de hogy miért v.nn valami így s nem másképen, azt leg
több esetben megoldatlan hagyják, egyszerűen oda vetvén, mint 
például a létigét tárgyaltakban: „Ezen létigének némely idejei-
ben, az egyesben, hol vette magát a k, p. o. vagyok, valék, lennék, le
gyek stb. továbbá az l és sz miért vagy miképen jelentenek máso
dik személyt, így: valál, voltál, levél, lettel, lennel, leszesz, által men
vén ezek, és hasonló erővel bírván a regulás hajtogatásokban is, 
így: szeretek, szeretél, szeretsz stb. talám valaki valaha kinyomozza" 
stb. Összehasonlítgatják néha a magyar nyelvet a régi hagyomá
nyos gyanítás alapján a sémi, néha a latin nyelvekkel, a nélkül, 
hogy az utóbbival létező hasonlatosság okát — különösen a szen
vedő igéknél — távolról is gyanítanák, — néha a némettel is. 

Áttérek a Verseghy elveire. 
Verseghy iránt a magyar közönség nem eléggé van jól tájé

koztatva. — Miután a nyelvújítás korbeli hosszas küzdelem elvégre 
a Révay elveinek az övéi felett győzelemre jutásával szerencsésen 
bevégződött: ő reá is alkalmaztatott a „vae victis," — s ez részben 
igazságosan történt, — de csakis részben, mert hogy nagyszerű te
hetség volt, az elvitázhatatlan tény, s ha a debreczeni grámmatica 
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becses anyaggyüjtemény, még inkább a Verseghyé, s ezenkívül 
vannak müveiben kérdések, melyeket oly szerencsésen oldott meg, 
hogy a megoldás örök időkön át csak is egy lehet, az, a melyet ö 
nyújtott, — oly kérdések ezek, melyekről Révay véleményét müve 
szófüzési része elvesztével nem tudhatjuk, de azt igen, hogy azokra 
nézve közöttök vitatkozás nem volt. 

Verseghy democrata volt a szó teljes értelmében, egészen úgy, 
a mint e szó Francziaországban azon korban vétetik vala. — Úgy 
szólván valamennyi európai müveit nyelvek birtokában, különösen 
a francziát kegyeié, s mint oly embernek, a kinek a franczia forra
dalom democraticus eszméi vérévé váltak, kiválólag a franczia iro
dalom termékei valának kedvencz olvasmányai; s a milyennek tudta 
a franczia nyelvet, olyannak óhajtotta volna ö a magyart is, — s e 
gondolkozásmód teszi megfoghatóvá azon tettét, hogy ő a régi ma
gyar nyelvemlékekre mit sem adva, a nyolvmüvelés terén azok te
kintélyét nem csak ol nem ismerte, mint ez „Tiszta magyarság" 
czímü müvéből eléggé kirí, — sőt azokat a nyelvművelésben inkább 
akadálynak, semmint követendő, avagy csak meg is kérdendő min
táknak tekinté; s valóban neki, a ki a lángész clbizottságával a 
magyar nyelv rendszerét egészen úgy, mint az a francziáknál tett
leg megtörtént, conventionollé akarta mcgállapítni, a mi a 19-ik 
század nyelvén szólva octroyálásnak is beillett volna, — ily ember
nek a régiek tekintélye csakugyan akadály is volt épen; ily aka
dály vala reá nézve Révaynak az a fáradhatlan szorgalma és éles-
eszü búvárlatai, melyekkel a magyar nyelv valamennyi képzőiről 
és ragairól kimutatta, hogy azok valamikor önálló értelemmel bíró 
szók voltak, — a mi mai nyelven szólva a magyar nyelvnek oly 
elévülhetetlen jogfolytonosságát képezte a Révay kezében, melyről 
Verseghy minden támadásainak ártalmatlanul kellett visszapat
tanni. Révay mindig adatokkal, tényekkel igazolta az állításait, 
Verseghy oportunitási érvekkel, és igen szélesen értelmezett nyelv-
philosophiával 5 — Révay szerint a nyelv-müvelésnek adott esettol 
van dolga, mely őseink nyelvének az ők reánk hagyta alapokon, 
és annak kimutatható korlátain belül való tovább fejlesztése, s e 
közben nem csak minden idegen elem, kivált alakok elfogadásának 
gondos kikerülése, de még az idöjártával reá tapadtnak is lehetőleg 
eltávolítása, — Verseghy ellenben a magyar nyelvet tabula rasa-
nak képzelte, a melyre mindazt reá lehet írni, a mit ő oportunitási 
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szempontból jónak lát vala, — ő szerinte a nyelvben az egyedüli 
törvényhozó a tényleges nép nyelve és annak szokása a status 
quo vala. 

Ezt akará ő a magyar nyelvben érvényesítni. 
Rendkívül könnyen, s magyarul, németül, latinul egyaránt 

folyékonyan írt, mintha csak anyanyelvoi lettek volna. — Révay-
nak ellenese és vetélytársa létére ő szólalt meg előbb magyarul 
„Tiszta magyarságában", melyben a Révay megállapította igorond
szernek tűzöttesen hadat izent. 

Ez a harcz ebben állott: 
Révay, mint a debreczeni grammaticáról szóltomban látók, az 

igeragozási rendszer megállapításában két határozatlan, és egy ha
tározott alakot állapított meg, — ezek közöl a határozottra nézve 
sem a debreczeni grammatica, sem Verseghy részéről nehézségek nem 
forogván fenn, csupán csak a két határozatlan alakot kell rövideden 
ismertetnem. Láttuk, hogy a debreczeni grammatica igerendsze
rének alapjául az ige egyes számbeli első személye három kü
lönböző alakja szeretek, szeretlek, szeretem szolgált.—Révay ellen
ben az egész igeragozási rendszernek alapjául az első határozatlan 
alak csupasz gyökét (p. o. szeret) állapította meg a sémi nyelvek pél
dájára, melyeknél gyökül szinte a harmadik személy szokott vé
tetni ; innen van, hogy a Révay elvei győzelemre jutása óta úgy 
nyelvtanokban, mint szótárakban igegyökül ez szokott kitétetni, 
mint a melytől valamennyi többi származik, s íme ez az 1-sö ha
tározatlan alak ; — második az úgynevezett megbővttltgyökü, vagy 
is az ik-GB igéké, mivelhogy itt a jelentőmód jelen ideje egyes számú 
3-ik személyében a különbeni gyökhöz az ik végzet járul, s ezzel 
megbővül, — s ragoztatására nézve is különbözik az elsőtől, mert 
míg az elsőnek jegye a jelen és jövő időben k és sz, múlt időkben 
m, és l, a másodiknak minden időkben m, l, k. Az utóbbiak között 
kevés számmal, de vannak cselekvő igék is, — felesek közöttök a 
közép igék, ide tartoznak valamennyi visszatérők, valamennyi 
szenvedők és ezek tehető igéik. Az így megállapított igeragozási 
alakokról minden kétséget kizárólag kimutatta, hogy erre nézve 
egész a múlt század derekáig, tehát a nemzetiség hanyatlásáig, író
inknál elvetés nem volt. 

Mindezeket Verseghy makacsul tagadta. — 0 ugyanis csak 
két ragozási alaknak, egy határozott, és egy határozatlannak léte-
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zését engedte meg, az ik-es igéket pedig a nyelvbe csak idöjártával 
becsúszottaknak, tótosságnak, sparagogicusoknak, azaz olyanoknak 
tartotta, melyeknek megbővült ík gyökük tetszés szerint elhagy
ható, például hozván fel azt a néhány igét, melyek, mint: omol, om
lik, bomol, bomlik, mindkét alakjokban egyaránt közkeletűek, s 
ezt valamennyi ik-ea igékre kitérj eszthetönek vélte, elannyira, hogy 
még a törik igét is csak tör alakjában ismerte el helyesnek. — Nagy 
súlyt helyezett ö is, mint a debreczeni grammatica írói, az idege
nekre, a kiknek a magyar nyelv tanulása ez által szerfelett megne
hezíttetik, s csaknem lehetetlenné tétetik. E csudálatos érv már ak
kor is megvoit, mintha bizony valamely nyelv rendszere megállapí
tásában ilyesmire tekintettel lehetne lenni; mit mondana a büszke 
angol, ha tőle ilyesmit kívánnának, nem is említve, hogy az egészen 
téves nézet, bal felfogás, mintha az ily tekintetek által az idege
neknek a nyelvtanulás megkönnyíttetnék, — a tapasztalás épen az 
ellenkezőt bizonyítván, azt t i . hogy az ilyeneknek, ha egyszer ma
gyarul megtanultak az ily soloecismusoknak (Révay tanítványi-
ként szóliságok és szolnokiságok) a nyelv szellemével össze nem 
illése még hamarább feltűnik mint a született magyaroknak . . . 
igen-igen nagy fontosságú okoknál fogva. 

Jobb okok és bizonyítékok hiányában a csufondárossághoz 
is hozzá folyamodott, felhozván, hogy ha az ázik igében az ik csak 
oly hozzájárult gyök mint a lágyít-hsin az ü, a melyet így rago
zunk : lágyítok, lágyítsz, lágyít, miért nem ragozzuk az ázik-ot így: 
azikok, áziksz, ázik. stb. 

Nem is álmodván, mi lehet annak az oka, hogy a latin nyelv 
és a magyar nyelv igerendszerei között van némi hasonlatos
ság, Révayt a latin nyelv szolgai utánzójának, s arról á magyarra 
hímet várni akarással vádolá is, gúnyolá is. 

Legjobban haragudott a tátik, tetik ősmagyar külszenvedő ik-es 
igére, mint a mely az ő újításának legáthághatlanab akadályát ké
pezi vala, mivelhogy ha ettől az ik képző elmarad, megszűnik szen
vedő ige lenni, és csak a miveltető marad meg; — de hamar készen 
lett vele; útjában volt, eltette, kimondván rá ugyanazon ítéletet, a 
melyet az újdon sült lett-es szenvedő igepótlék pártolói mindunta
lan, s ugyanannyi alapossággal mint Verseghy tette, száj okon hor
doznak, — hogy a magyar nyelvnek eredetileg szenvedő igéje nem 
volt, — holott ilyen nyelv, — tán az amerikai vad indiáhok nyelvét 
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kivéve nincs, nem létezik, — mindegyiknek van vagy egyszerű 
vagy összetett szenvedő igéje; — hogy azt az írók csak is akkor 
gondolták ki, mikor a latin nyelv a keresztény vallás behozatalával 
terjedezni kezdett, ennek szolgai utánzására, s a magyar nyelv ke
leti természetén való eró'szaktétellel. — Nem volt előtte ismeretlen 
a lett-ea szenvedő ige pártolói azon érve sem, hogy a tátik tetik kül-
szenvedő a míveltetövel igen sok időben összeesvén, állítólag két
értelműséget, rendellenességet okoz. Ugyan-e nézetekkel már a deb-
reczeni grammatica méltatásában is találkoztunk, — melyből azo
kat Gyarmathy is átvette „Okoskodva tanító nyelvmester"ébe. 

Ezeknek a rendellenességeknek az által lehet szerinte véget 
vetni, ha az ik-es igékre nézve ezeknek atyjok által (Vater der 
3-ten Form) megállapította 3-dik alak, mely a többiektől úgy sem 
sokban különbözik, és csak zavart okoz, elvettetik, maga a megma
radt két alak pedig úgy ragoztatik, mint ezeket a szolnoki, és ti
szavidéki nép egyedül helyesen használja, azaz azoknak ik-ea vol
tukra való tekintet nélkül és az egyes szám 1. 2. 3-ik személyei 
m, l, &-ja nélkül; p. o. vonatok vonatot, vonatik, vonaték, vonatai, vonata 
stb. vonatnék, vonatnál, vonatna stb. iszok, iszol, iszik stb. 

Összevonva az eddig mondottakat, a Verseghy támadása e 3 
fő dologra volt intézve: 1-ször. A nyelvemlékeknek a nyelvmüvelés
ben lehető tekintélye ?-or. A képzőket és ragokat önálló értelemmel 
bíró nyelvelemekül tekinthetés ellen. 3-szor. Az ik-ea vagyis, a Ré-
vay elnevezésével élve, a megbővűlt gyökerű igéknek az igerago
zás 3-ik alakjául elfogadása ellen. 

Révay Veraeghynek 3 irányban támadása czáfolását 3 tanít
ványára bízta, a kik is azután: Világosvári Miklósfi János, Fény
falvi Kardos Adorján, és Boldogréti Víg László álnevek alatt adák 
ki a magok önálló műveiket, de a melyekről igen helyesen gya
nítja Kazinczy Ferencz, hogy azok egyenesen a Révay tollából 
folytak, ezek pedig csupán csak neveiket kölcsönözték oda, e 
a dologhoz Révay maga is hozzá szól fennebb említettem nagy mü
vének végén, a hol a fennebbi 3 műben elmondottakra egész általá
nosságban hivatkozva, ö maga részéről is csak az ik-ea igék, s ezek kö-
különösen a Verseghy önkénykedése által veszélyeztetett külszen-
vedő tátik tetik védelmére kel ki, melyről ekképen nyilatkozik: „Az 
európai nyelvekben nincs deponens ige, de szenvedő sincs ám úgy 
mint a mi nyelvünkben, meg a latinban, t. i. oly rövidítéssel, hogy 
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értelmét egyetlen szóval ki lehessen fejezni, p. o. latinul amor, aesti-
mor, magyarul: szerettetem, becsültetem. Más nyelvekben ez a szén" 
védő értelem körül Írással, s több szóval tétetik k i : ich werde geliebt, 
ich werde geschatzt, je suis aimé, estimé, io sono amato, io sono stimato. 
De nekünk, mint mondám, külön szenvedő alakunk van, melylyel 
az igék szenvedő értelmét egyetlen szóba foglalva rövideden ki 
tudjuk fejezni. — Ennek minden idő és mód egyes számú szemé
lyeiben saját megkülönböztető jegye van, és pedig az 1-sö személy
nek m, a 2-iknak l, a 3-iknak k} kivévén mindazáltal a második 
múlt időt". — Azután is még: 

„E szerint ragoztatnak a külszenvedőn kivül a többi megbő
vült gyökü mind cselekvő, mind közép igék is. Én ezeket magam 
részéről sehol sem nevezem deponenseknek, az én elnevezésem a 
különbözet első jegyétől van véve, innen nevezem őket megbővtilt 
gyöküeknek. A mit rólok már előbb is előadék, e helyütt is ismét
lem. „Molnár ezeket deponenseknek nevezte, mint olyanokat, me
lyek szenvedő ige végezettel bírnak, a latin nyelvvel való némi 
hasonlatosságnál fogva. És csakugyan van is e hasonlatosságnak, 
még pedig igazi oka, s a hasonlatosság, a nélkül, hogy nyelvünk a 
latinnal összefüggésbe hozathatnék, teljes és tökéletes. A latinok-

v nak is van külön szenvedő alakjok, s a latinban is szinte vannak 
szenvedő végezetü, s azért mégis cselekvő avagy közép jelentésű 
igék az úgynevezett deponensek; épen így a magyarban is van 
külön szenvedő alak, de a mely szerint ragoztatnak a megbővült 
gyökü úgy cselekvő mint közép jelentésű igék, s íme ezek az ik-es 
igék. Hiába való tehát ezen nyilvánvaló hasonlatosság ellen inté
zett minden csűrés-csavarás, csufondároskodások, és rágalmak." 

Már csak ezekből is kiki meggyőződhetik, hogy Révay a 
tátik tetik külszenvedőt az ik-es igék úgy szólván lelkének, legma-
gasb kifejlésének, előképének tekintette, melynek kiküszöböltetése 
egyértelmű volna az egész magyar nyelv rendszere felbomlásával. 
— Hogy azonban a Révay elveire nézve egészen elámítva lévő iro
dalom emberei Révaynak erre vonatkozó vallott elveiről még job, 
ban meggyőződjenek, szükségesnek látom ugyancsak Révay „An-
tiquitates Literaturae hungaricae" czímü müvének, melyben ő a 
régi halotti beszédet fejtegeti, egy ide vonatkozó helyét rövid ki
vonatban emiékezetökbe hozni. — Ugyanis az „odút" szót fejteget
vén, e szót a „tilott" szóval veti össze, melyek hajdan „tilom, tilol-
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tilik"' szenvedő alakban dívhattak, s így egészen szabály szerint 
monnónak múlt részesülője „tilott, adott", mely tudjuk, hogy az 
ige múlt idejével ugyanegy, s ez némileg a magyarázata annak 
is, miért mondjuk: fogadott szolga11 e helyett „fogadtatott szolga" 
— olvasott pénz11

} e helyett „olvastatott pénzíl, holott a régi nyelv
emlékek, melyek a külszenvedő tátik tetiMéle alakot e tekintetben 
is szigorúan megőrzik, másrészről a nép nyelvén máig tettleg élő 
ily tős-gyökeres jó magyarságok, mint: „sokat látott, hallott, olva
sott ember" nem hagynak fenn az iránt semmi kétséget, hogy az 
ősmagyar nyelv a cselekvő és szenvedő igékkel eredetileg a rokon 
nyelvekkel egészen egy ezőleg úgy élt, hogy a cselekvő alak nem csak 
a verbum finitumban, hanem az infinitivus minden idejeiben is cse~ 
lekvő értelemben vétetett, egészen úgy, mint az a latin nyelvben a 
deponens igéknél történik, a szenvedő pedig szinte így csak is szen
vedő értelemben úgy, mint a latin or-féle szenvedő igék. Helyesli 
tehát azoknak az íróknak az eljárását, a kik a szenvedő igét 
nagyobb világosság okáért az infinitivusi alakokban is tat tet 
szenvedő alak jegyével szigorúan megkülönböztetik, s kikél 
azok ellen, a kik a magyar nyelvnek e féltő kincsét, melylyel 
ez tökélyre a latint is fölülmúlja, minthogy annak csak is ki
vételképen vannak bár elég számos deponeus igéi, míg a ma
gyarnak valamennyi cselekvő igéje bír az infinitivus alakjaiban 
is e jelentéssel, — nem érthetni, úgymond, mi idétlen újítási viszke-
tegből ki akarják küszöbölni, s helyette újból kigondolt szenvedő 
igeszörnyeket hoznak be, melyekkel az akkor kezdődött hírlapiro
dalom, s egyéb íratok is csudálatosan telvék a régi írott nyelvemlé
kek egyhangú bizonyságtétele daczára, s azon semmivel sem iga
zolható ürügy alatt, mintha azok a latin nyelv passivumai utánzá
sául jöttek volna a nyelvbe, s ott csak kétértelműséget okoznának. 
Tagadja', hogy a külszenvedő kétértelműséget okozhatna, mint
hogy nem csak a vonzat egészen más, hanem ezenkívül azok az 
alakok is nagyobb számban vannak, melyek a müveitetőévei nem 
esnek össze, semmint a másfélék ; s igen találóan adja hozzá, hogy 
oly nyelv, melyben ily találkozások nem volnának, általában nem 
is létezik, s még sem jut eszébe az ezeket beszélőknek azokat ki
küszöbölni, miért tehát csak a mieink haszontalankodnak ? A 
hazai nyelv ügye, úgymond, ha valakinek, bizonyára neki fekszik 
vala szivén, s ő azt az által véli legjobban szolgálhatni, ha érdeké-

23* 
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ben lelkiismeretes tanulmányokat tesz, s mint ilyen úgy a régi 
nyelvemlékek vizsgálata, mint a magyarnak előbb a távolabb sémi, 
utóbb a közelrokon finn-lapp-eszt és török-tatár nyelvekkel tett 
összehasonlítgatásai folytán egészen más tapasztalatokat tett, mint
sem azok, a kik erre nem tudták magokat elszánni. Számos példá
kat idéz a régi nyelvemlékekből, melyekből a külszenvedő általá
nos divata ezekben kétségtelen. Azután az összehasonlító nyelvé
szetre menve át említi, hogy a chaldeai nyelv az e nyelvben létező 
három cselekvő ige hajlítást az it szótagnak az ige elébe tevésével 
szenvedővé változtatja; ugyanez történik a syriai nyelv cselekvő 
igéivel az et szótagnak a cselekvő igének elébetétele által; ugyan
ezen et szótag jött át mind a magyar mind a finn-nyelvekbe, me
lyekben a cselekvő igéből előbb miveltető, — ebből pedig ugyan
azon tat tet szótaggal szenvedő ige képeztetik, t. o. teen = teszek 
és teszem, teetdn tétetek, és tétetem (csináltatom) telidadn = téte
tik, (tesznek engem, téged, őt) ; istun ülök, istutan ültetek, és 
ültetem; istutettaan ültettetik, (ültetnek engem, téged, őt); mé
nen = mének, mentán = menetem (küldöm) mennddn — menetik 
(mennek.) 

íme ezek azon alakok, melyeknél fogva Révay a tátik tetik 
külszenvedőt a legtávolibb ősrégiségre visszavezethetőnek, s őse
inktől még Ázsiából, a nemzet legelső bölcsőjéből magokkal hozot
taknak bizvást hiszi állíthatónak, különösen azon körülmény alap
ján, hogy, mint épen most láttuk, ugyanezen tat tet képző úgy a mivel
tető, mint a külszenvedő ige képzőjéül a finn nyelvben máig is 
megvan, ugyanis ezeknek a mienkkel rokon nyelvök valamely 
közös anyára avagy legalább is nagyanyára önkénytelenül rámutat. 
(Révay szavai.) 

Végezetül bemutatja azon szenvedő ige-szörnyeket, melyeket 
az újítók behozni akartak. Kétfélék: Egyike ezeknek az úl, ül 
képzőjü belszenvedő, melylyel a hiszek-egynek is eme helyét „meg
feszíttetek11 kiigazitandónak vélik vala, mivelhogy e szó egy régi 
nyelvemlékben az apostoli hitvallásban előfordul, ámbár csak 
magában, mert továbbad: fogattaték, szülétek, kinzaték, temettetek 
jönnek elő, minthogy az él, ül inkább csak névszókhoz mint igék
hez járul, s ezek között inkább melléknevekhez, mint főnevekhez, 
p. o. sárgul, barnul, nősül, korcsosul. így Révay, — a mihez 
én megemlítendőnek találom, hogy a'feszül ige ily értelemben 
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crucifigor máig is él még a magyar népnyelvben, így mondják 
a gyerekek ingerültség közben, midőn egyik a másikától valamit 
kér, a mit ez nem akar adni „nem adom ha megfeszülsz sem." — 
Az úl, ül képzőnek igegyökkel való egyesülése egyébiránt nem 
csupán a feszül igében, hanem azonkivültöbb igékben is előfordul, 
mint: borúi, fordul, lódul, mozdul, tőidül, vonul stb., s mint tudva 
van, csak úgy belszenvedő mint az ődik, ödik, s a vele képzett ige 
értelme is ugyanaz, — de mindkét képző nem járul egyaránt min
den gyökhöz, s különösen az úl, ül már csak azért sem, mert egy
szersmind névrag is lévén, ha főnévhez járul, könnyen két értel-
müséget szül. 

Másika az „vdiködikil belszenvedő, melyet, hogy vele egy füst 
alatt a külhatást is kifejezzék, a debreczeni grammatica írói jónak 
látták a „tat tetu külszenvedö képzőnek amannak elibe tevésével 
megtoldani, s így lettek a : folytatódik, emeltetödik, értetődik" a törté
neti múltban: yfolytatóda, emeltetöde, értetöde11, és igenevekül: foly
tatódás, emeltetödés, értetődés1'féle igealak-szörnyek. Igen jól teszik 
vala a debreczeni grammatika szerzői, ha ezek keletkezésének tör
ténetét, akár magokban fejlődtek azok ki a debreczen-vidéki nép
nél, akár pedig saját kigondolásuk eredménye volt legyen, — igaz 
tudomásuk szerint előadják ezt azonban nemcsak nem tették, 
sőt még csak érvekről sem igen gondoskodtak, melyekkel a ked-
venczök megbuktatását, tönkretételét Révaynak, ha nem is lehe-
tetlenítették, legalább megnehezíthették volna, holott a fegyvert 
maga Révay adta a kezökbe „Antiquitásaiban1', melyben a „tátik 
tetik" külszenvedö nagy régisége és a nemzetnél egész a múlt szá
zad derekáig általános és'kivétel nélkül való divatának igazolá
sára felhozza többek közt azt is, hogy a vei© való élés annyira 
ment, hogy még a szenvedő jelentésű úl, ül képzőt is megtoldották 
vele, hogy ennek belszenvedő természetét külszenvedővé alakítsák 
át, s így mondották azután: igazoltatik, vakultatik, rémültetik, dicső
ültetik, csonkúltatik, kínlódtatik, gyötrödtetik, (justificatv/r, caecatur, 
consternatur, gloriflcatur, mutilatur, cruciatur, affligitur etc.) a 
mint ezek régi nyelvemlékekben elég gyakran fordulnak elő; a 
mire a debreczeni grammatica szerzői könnyen azt mondhatták 
volna: íme mi sem tettünk egyebet mint azt, hogy a külszenvedőt 
•a belszenvedővel egyesítettük. — Ez mindenesetre oly ellenvetés fog 
vala lenni, a minek Révay aligha kitérhetett volna, s bizonnyára 



358 BARNA FERDINÁND. 

nem is maradt volna adós a felelettel, melyre, úgylátszik, igazsága 
érzetében el is volt készülve, mert ama nagy igazságok, melyeket 
Grammatica elaboratiorja végén Adelung s Quintilian után ki
mond oly természetűek, melyek alkalmasak voltak örökre bevágni 
az útját minden oly könnyelmű kísérleteknek, a milyeneknek te
kinthetők a debreczeni grammatica szerzői, Gyarmathy és Ver
seghy igyekezetei, mint a kik ha nem is oly arányokban, mint a 
napjainkbeli legifjabb írói nemzedék, de már ők is részint új nyelv
alakokat koholtak ki, részint meghamisították a kimutathatólag 
egyedül helyes meglévőket, s a nemzetre rá akarták erőszakolni. 

így szól ő: 
„Az írók a nyelvet nem teremtették és sajátképen még csak 

nem is ők müvelik ki hanem csak összeszedik a mi a nyelvben im
már ki van müveive, cs mindezt egy tetszetes egészszé szerkesztve 
terjesztetik elibe a nemzetnek. Példáik másokat is megtanítanak, 
miként kellessék azt a szépet, és jót a mi a nyelvben valósággal 
megvan, utánzásképen szükségre fordítani. Ám az ilyenek nem le
hetnek mások, mint a kik a ténynek kellő ismeretén kivül saját 
nyelvöket tudományosan bírják, és egyszersmind a szép érzetével 
is megvannak áldva. Az ilyenek hibáit — minthogy ők is egyes 
egyének — több ily íratok összehasonlítgatása közben köny-
nyen föl lehet fedezni, s soha sem is fogunk hibába esni, ha azt, a 
mire nézve mindnyáj ok, avagy legalább a nagyobb résznél egye
zés tapasztalható, — általános, és egy legjobb használatnak fogjuk 
tartani. — Veszedelmes némely íróknak abbeli önhittsége, — mely
ben bolondul gyönyörködnek, — s elhitetik magokkal, hogy a mi 
még élő nyelvünk az ők hatalmokban van, s ők annak alakítói. 
Mert lehetnek romlott érzéküek is, és a nyelv ismeretével a megkí
vántató arányokban nem birok, s így könnyen eltérhetnek attól, a 
mi a nyelvben szép, helyes, és általános használatú. Az ily író azu
tán gőgös önhittségében nem tudván, avagy megvetvén a nyelv 
természetét és sajátságait, kényekedve szerint koholt analógiákra 
új nelvet alkot, ellenkezőt az általános észjárattal, s csudaszülöttjét 
képzelhetetlen szemtelenséggel feltolja ön — nagyon is elnéző ha
zájára. Szükség, hogy helyesb szavazatok emezeket elnémítsák, 
mert az író csupán azért mert író, sem nyelvet nem alkothat, sem 
azt ki nem képezheti, mert a müveit nyelv nem egyéb mint a tói* 
sas élet nyelve a maga kifejlett fokán." 
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Továbbad idézi még azon törvényeket, melyeket Adelung a 
német nyelvészeknek szigorúan leikökre kötött. 

„Mindazt a mi valamely nyelvnek sajátsága, magából azon 
nyelvből kell kivonni. A nyelv törvényeit, melyek valamely nyelvet 
a maga egészszében s általánosságában állítanak elő, az általános, 
a közhasználatú müveit nyelvből kell összeszedegetni. — A nyel
vész a nemzetnek nem törvényhozója, hanem csak az emez alkotta 
törvények összegyüjtögetoje. A nyelvet úgy adja elő, a mint az va
lósággal van, nemhogy mi lehetne, avagy hogy milyennek kelle
nék annak lenni az ö képzelete szerint. Tiszteli a nyelvszokást min
den részeiben, de azt a nyelv hibáival össze nem zavarja, legyenek 
bár azok általános használatban, kiváltképen midőn könnyen föl 
lehet ismerni, hogy a nemzet saját törvényét szegte meg tudatlan
ságból, figyelem hiányából, gondatlanságból." 

Ezután az elmondottakat min nyelvünkre alkalmazva el
mondja, hogy „ilyetén, a tanúit osztály által kiképzett, általánosan 
elfogadott, közkeletű, használatú nyelvünk 300 évig nekünk 
is volt, ha nem is oly virágzásban mint a római avagy már az ő 
korában is a német, de tekintve nyelvünknek nemzeti fejedelmeink 
alatt a mainál hasonlíthatatlanul nagyobb kiterjedését, s úgy a 
köznép kunyhóiban, /árosi polgárok lakaiban, mint a hadseregnél, 
nemességnél, ország nagyjainál, és főpapságnál általános divatát: 
önként következik, hogy az sokkal általánosb, magával megegye-
zőbb, következetesb volt. Vannak pedig írott emlékeink mindezen 
néposztályoktól, melyekből nyelvünk ritka tulajdonságait, név- és 
igeragozás hamisítatlan módozatait bizton láthatjuk. Itt-ott ők is 
hibáztak, de e hibák tisztán felismerhetők, aránylag kevesek, je
lentéktelenek, és így kiigazíthatók. E volt a magyar nyelv arany 
kora. Ennek emlékeit kell nekünk szorgalmatosan tanulgatnunk, 
s a nyelv általános szabályait, elveit ezek világánál ellesnünk. 
Ezekből tanúit ő maga is, s az ő alkotta rendszere is a magyar 
nyelvnek, ezekre van fektetve. Azoktól tehát a kik erre fejőket rá 
nem adták, nincs mit, s nem is fog soha tanulni." E szavakban te
hát Révay mintegy előre megfelelt nemcsak a debreczeni gramma-
tica írói fennebb jellemeztem tehető ellen vetésökre, hanem általá
ban komoly feddő szózatát intézte mindazokhoz, a kik elég vak
merők őseink nyelvét nem elégelni, annak úgyszólván összetartó 
főoszlopait lerontogatni, s helyettök — szörnyű ki is mondani — 
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sült idegen, s a magyar néptől még csak nem is érzett nyelvalak
szörnyeket tolni a nemzetre. 

Nagyon érdekes a mint a magyar igerendszer keletkezését 
igyekszik fejtegetni: 

„Fentartották a történészek, — úgymond — hogy ama jelen
tékeny számú nép, melynek mi maradékai vagyunk, hét nemzetség
ből állott, melyekhez nyolczadikúl társultak a „Kazárok", hazai 
nyelven kabarok, egy otthoni belháborúban legyőzött török nép. De 
már ezt megelőzőleg is lehetetlen volt neki mozgalmai közben majd 
közeibi, majd távolabbi nemzetségekkel el nem vegyülnie, a me
lyeknek különböző nyelvjárásaik azután szinte összezavarodtak, s 
így keletkeztek az igének határozott és határozatlan alakjai, s az 
utóbbi alaknak puszta és bővült gyökü alakjai, az úgynevezett *7b-es 
igék, melyek a magyar igék minden nemeit magokban foglalják 
Őseinknek az ők ekként m egállapította igerendszerökhöz való gondos 
ragaszkodásán tehát nekünk is annyival inkább meg kell nyugod
nunk, mert e rendszer olyan, hogy abból egyszersmind nyelvünk fej
lődésének különbféle haladási fokait, aWak úgyszólván kezdetétől 
fogva magán az igerendszeren is gyönyörrel megfigyelhejük." 

Bár Révay az igazságot itt is egész annyira megközelítette, a 
mennyire csak az akkori hiányos nyelvművelési eszközök mellett 
lehetséges volt, — e pontban mindazáltal csak részben adhatunk 
neki igazat. — Ugyanis Regulynak a vogulok között a helyszínén 
tett nyelvbuvárlati gyűjtései, s tanulmányai kétségtelenné tették, 
hogy a vogul nyelvben azonkívül, hogy egyező nyelvanyagára 
nézve is legközelebb rokona a magyarnak — ezenkívül az igera
gozás kettős alakja is a magyarral egészen azon ösvényen haladva 
csak úgy megvan*mint nálunk, — a mi nem hagy fenn kétséget az 
iránt, hogy az igeragozás már nemzetünknek a kazárokkal elve
gyülte előtt is egészen ki volt fejlődve. — Ezen elvegyülésnek nyo
mai valósággal megvannak a m. nyelvben, de nem itt, hanem más
hol, és pedig az eredetileg ugor-magyar nyelvnek nem előnyére, 
hanem a több rokon nyelvekkel összehasonlítva annak valóságos 
hátrányára. A kazár nyelvből a magyar nyelvbe átjött szóanyag 
még alig ártott valamit, ha igen, legfölebb annyit, hogy ez által az 
őseredeti ugor szókincsből sok elveszett, de a nyelv-szerkezet 
még érintetlen maradt; a valódi baj egyebütt van, ott t. i. hogy 
a török-kazár nyelv épen azt a részét támadta meg a nyelvnek, e 



SZENVEDŐ IGEALAK. 361 

hol annak ereje leginkább szokott mutatkozni, t. i. az infinitivusban, 
mely ma úgy, a mint van, a finn nyelvekkel részben egyezik, sok" 
ban azonban eltér és a törököt követi, akár a finn, akár a török 
nyelveknek infinitivusi alakokban való gazdagsága nélkül, — és 
abban, hogy e közben a tátik tetik külszenvedö ige jelentése az infi
nitivusban feláldoztatott (nem valószínű, hogy ez a latin nyelv rá
hatása folytán történt volna, mert a törökre a latin nyelv befolyást 
soha sem gyakorolt, és még is, ott is ugyanezt tapasztaljuk) s a ma
gyar nyelvnek a többi finn-ugor nyelvekkel közös azon sajátsága 
is, miszerint az infinitivus alakjaiban minden cselekvő ige bírt azzal 
az erővel és hatálylyal, melylyel a latin deponens igék bírnak az 
infinitivusban, ellenben valamennyi újabb európai nyelvekben pél
dátlan, lassanként elejtetett, s ma már csak részben van meg az 
ilyenekben, mint szenvedő alakban: kivántatóság, elhagyattatás, 
szükségeltető eszköz, melyek a támadható két értelmüségek eltá
volítására igen gyakran az egyedüli eszközök, s a magyar köznép 
is jól ismeri, s használja is, — cselekvő alakban: sokat látott, hal
lott, tanúit, olvasott ember, — s a miatyánk ezen kérése „és bo
csásd meg a mi vétkeinket, mint mi is megbocsátunk ellenünk vé
tetteknek," — melyre csak nem mondhatják, hogy a latin utánzása, 
— mert ott így van: sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 

A magyar nyelv eme veszteségeinek oka nyilván abban rej
lik, hogy a két távol rokon nyelv elvegyülése folytán azok teljes 
összeolvadása, oly rövid idő alatt, a mennyi a kazár nyelvnek a 
magyarral elvegyültétől fogva a nemzetnek kereszténynyé levéséig 
(mintegy 125 év) magának a magyar nyelvnek pedig irodalmivá 
váltáig eltelt, — meg nem történhetett, s az alakfejlődés a két nyelv 
összeforradása folyamában megszakadván hiányos maradt, — az 
ujdon keletkezett irodalmi nyelvnek meg kellett elégedni azzal, a 
mit használatban lenni talált, azután pedig a nyelv nem csak hogy 
új alakokat nem eresztett, hanem időjártával nem egy oly becses 
alakot elejtett, melyek már teljesen ki voltak fejlődve, és az iroda
lom jó hasznukat vehette volna, — a milyen volt, p. o. ez „mikor 
láttunk téged éhezettet", melyet ma így mondunk, „mikor láttunk 
hogy éheztél." 

E veszteség nagyságát eléggé megítélhetjük annak elgondol-
tából, hogy ezen a magyar cselekvő igének az infinitivus alakjai
ban egyszersmind szenvedő jelentést nyerése (a milyenek: olvasott 
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ember, és olvasott pénz, a mi az előtt így volt: olvasott ember, és ol
vastatott pénz stb.) az oka annak is miért lehetetlenek a „hogy" 
kapocs-szó kihagyásai a magyarban, melyek úgy a finn, mint a tö
rök nyelvekben oly könnyen történnek, — a finn így beszél p. o. 
ezt „hiszem, hogy haza érkezett, dolgához fogott, sőt talán már el 
is végezte" így mondja a hogy kihagyásával: hiszem öt haza érke
zettnek, dolgához fogottnak, söt azt talán már el is végezettnek" jelen 
és jövő időben haza érkezőnek, dolgához fogónak s csak hamar elvé-
gezőnek." A török tulajdonító rag helyett tárgyraggal, múlt időben 
így: „hiszem haza érkeztét, dologhoz fogtát, s talán el is végeztét" és 
pedig különbség nélkül múltra és jellemre; ide tartható a régi ha
lotti beszéd e helye is „hallá holtát a mi mai magyar nyelven: 
hallá hogy meghalld — Ugyan-e példa a legrégibb nyelvemlé
kek nyelvén így volna: „hiszem haza érkezette, dologhoz fogottá, s 
talán be is végezette". Hogy a magyar nyelv eredetileg e rész
ben a finnel tartott, s a jelen és múlt részesülőt használta tulaj
donító raggal, bizonyosnak látszik előttem az ily ma már csak 
közép igékkel szokásos kihagyásaiból a „hogy"-nak „elérkezett
nek hitte az időt" a mely mint az előadottakból láthatjuk, tisz
tán finn szerkezetű mondat, hogy pedig a finnies mondat szer
kezet későbben a törökösnek engedett helyt, kitetszik a régi halot
tas beszéd fennebb idéztem eme helyéből: „hallá holtát teremtő isten
től, de feledéi 

Révay a „hogy" kihagyásairól az igék határtalan módbeli 
alakjairól szóltában csak annyit mond, hogy nem lévén a magyar
nak gerundiumai, nyelvünkben lehetetlenek. Ez általában véve 
igaz lehet, a mennyiben a magyar ige infinitivusi alakjai úgyszól
ván semmi egyebek mint igenevek, s ragoztatásuk tekintetében 
sem térnek el a többi névszók ragozásától; — de más részről úgy 
a régi nyelvemlékekből, mint a rokon nyelvekből, sőt némileg az 
élő nép nyelvből is bebizonyíthatni, hogy e tehetetlenségi rovat 
egy jelentékeny részét az irodalmi nyelv a maga meglévő eszkö
zeivel lefaraghatja a nélkül, hogy a nyelv alaptörvényein ez által 
sérelem* ejtetnék, avagy épen oly erőszakoskodás, a minőknek mél
tán tarthatók az újabb időben a magyar nyelvben meghonosított 
germanismusok, s ezek legkárhozatosb neme a szerbtövisként pusz
tító lettes szenvedő pótige. .. Ily segélyforrásoknak, s nyelvünkben 
a gerundium helyettesítőinek méltán tarthatók az ás- és végzetü 



SZENVEDŐ IGEALAK. 363 

igenevek, — melyeknek még tárgyeset vonzata is egészen megvan 
csak úgy, mint akár a határolt igének, akár a határtalan mód ré
szesülőinek, melyekről bizonyos, hogy mindnyájan tárgyraggal jár
nak, p. o. szám-adás, kárvallás, kínszenvedés, egy^í-eVíe's, jótállás, hely
tartó, tiszt-tartó, gonosztevő, gyertyatartó, hite-hagyott, szőtetetlen, okve-
tétlen, sokat tapasztalt ember stb. — Az ás és képzőü igenevekkel 
úgyszólván párhuzamot tart a múlt idők gyöke, vagyis a múlt ré
szesülő, melynek afenebbi czélra szinte jó hasznát vehetjük, amint 
ezt Révay álnevű tanítványai fennebb ismertettem müveikben nagy 
következetességgel, s jó sikerrel érvényesítették is. — De a dolog 
két nehézséggel van összekötve, ezek egyike, hogy alanyesetben 
nem használhatók, másika hogy nem lehet nekik minden igénél 
egyaránt könnyen hasznukat venni, — különösen nehéz a velők 
való bánás s csaknem lehetetlen a it képzőn végződő igegyököknél, 
p. o. taszít, lódít, feszít. 

íme ez volt a szenvedő igék kérdésének első megállapo
dási foka. 

11. 
A legelső, a ki a tátik tetik külszenvedő igeidomot megboly

gatta, Medgyesi Pál volt, mint a ki „az egyházi tanácsról "írt 
könyve előszavában foglaltató nyelvtani jegyzeteiben így szól: „Nem 
hagyhatom szó nélkül ama sok tattatattak&X, tettetetteket is, 
a mint in pasaivis fel kezdők venni, mint mikor az ilyen szókat 
ictus, raptus, visus, usus etc. így mondjuk k i : üttettétett, ragadtattatott, 
láttattatott, égettetett. Ismét: vigasztaltatás, teremtetés, vagy teremtette-
tés s több effélék: mert általán fogva régen mást tesznek a mi nyel
vünkön ezek, úgymint valakinek nem magától, hanem más által 
való cselekedését, minémü szabásúvak a Hiphil, Hophal verbumok 
az zsidóban: úgy hogy mikor hallom ez szókat: agyon üttettétett, 
azt értem magyar módon rajtok, mintha más valaki parancsolatjá
ból esett volna az ütés az emberen. Hasonlóképen mikor ez deák 
szókat, dealbatus sum, sanctificatus sum, justificatus sum etc. így 
mondod magyarul, megmeszeltettem, szenteltettem etc. azt, hogy 
valakitől más szolgalatja által vagy megmeszeltetve, szenteltet
vén etc. Igen óvást s tapogatva kell azért effélékben járni, mert 
megesik, hacsak mind egy lében keverünk mindent, hogy a mi
kor az közönséges szokás kivő), legjobban akarjuk a szót ejteni, 
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akkor vesztjük leginkább eszét nyelvünknek. Igaz (nyelvünknek 
jó szerencséjével) különböző világos szókkal mondhatni ki magya
rul verhalia in io, mely a deák nyelven mind active passive csak 
ugyanazon egy módon esik, mint oratio, justificatio, sanctificatio etc. 
de igen meg kell gondolni, melyik vagyonÉszokásban, s melyik nem, 
úgymint ha ez deák szókat vivificatio, justificatio, redemtio, sanatio, 
regenereatio, recreatio stb. active passive magyarul ki akarjuk mon
dani, így mondjuk: élesztés, éledés; elevenétés, elevenedés; igazétás, 
lgazulás, váltás, váltság; gyógyétás, gyógyulás ; ujjászülés, újjászüle
tés; vjétás, ujulás; rémétés, rémülés; ijesztés, ijedés; égetés, égés; 
itatás, ivás ; stb. nem penig: élesztetés, elevenéttetés, igazéttatás, valla
tás, gyógyéttatás, melyek igaz magyar szók ugyan, de régen mást 
tesznek, mint csak a közember is mindjárt megmagyarázza. Ezek 
penig in verbis et participiis mind így esnek. A melyeket penig így 
nem mondhatni, sokakat ilyenformán is mondanak, kénszerétés, kén-
szerétödés, kezdés, kezdödés; végzés, végződés; ütés, ütődés; stb. ha 
így sem megint intransitive, mint ez verbumokat, deposita sünt, alla
táé sünt, (litterae scilicet) letötték, meghozták, megadták, levágtak, stb. 
mely majd legszokásosb szólás is nálunk stb. avagy így: levannak 
téve, el vannak felejtve, fedeztetve, választva. És ha ugyan tattatta
tásra, tettettetésre szorulunk, az szokástólfügjünk, hallgatózzunk mint 
mondják közönségessen, s mi is úgy mondjuk; egyébbként csak 
magunknak, s nem másnak beszéllünk." 

Medgyesimár az igazsághoz közel járt, de a mint ez már nem 
csak a nyelvészet, hanem más tudományok terén is oly sokszor 
történt, hogy valamely tünetnek legelső észrevevője nem volt, nem 
lett egyszersmind annak oka megfejtőjévé, hanem csak később, 
némelykor tetemes idő elteltével egy másik szerencsésebb, — így 
itt is magát a valót nem ő, hanem egy másik fedezte fel. — Med-
gyesi jól látta, hogy a magyar nyelvnek ugyanarra, a mire az árja 
latin nyelv csak egyetlen szót, a magyar többeket használ, s külön
böztet, — magokat az alakokat is ismerte, de a két nyelv közt lé
tező különbség okát nem is gyanítván a cselekvőt és belszenvedőt 
megtartandónak, a külszenvedőt mellőzendőnek ajánlotta, — a do
logban az a legkülönösb, hogy a külszenvedöről tudta, hogy az 
olyan ige, mely külhatás által való cselekvést jegyez, — mint a 
zsidó Hiphil és Hophal, a miből önkényt kell vala következtetnie, 
hogy ha külszenvedő van, belszenvedőnek is kell lenni, a mint tet-
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ték vala ezt a finnek is a magok nyelvében ugyanezen összehason
lítás alapján; — de latin nyelvű észjáratát leküzdeni nem bírva, 
azt a mi később Révaynak oly szépen sikerült, felfedezni nem 
tudta. íme a különbség az összehasonlító és nem összehasonlító nyel
vész közt. 

Medgyesi mint mondám, megbolygatta a külszenvedó't, de 
arra nézve, hogy hogyan kerüljük ki, majd semmit sem nyújtott, a 
felhozott példákból senki okos nem lesz, — sőt azoknak egy nagy 
része nem is igaz. — Továbbá összezavar mindent, mintha csak cse
lekvő, szenvedő (kül- és bel) közép igék, és a létigével képzett kö
rül író-mondatok használatukra nézve egészen egy és ugyanazok 
volnának; épen így összezavarja az ige határolt és határtalan mó-
dokbeli alakjait is, azt pedig vajmi könnyű egyszerűen oda vetni, 
hogy: használjunk helyette cselekvő igét, de ez a tanács nagyon ha
sonlít egy közkézen forgó adománkbeli feleletéhez annak az ural
kodónak, a k i midőn jelentették neki, hogy a népnek nincs kenyere, 
azt felelte volna „no hát ha kenyerök nincs, vegyenek hát zsem
lyét." Tökéletes igazat adok én mindazoknak, a k ik a cselekvő igé
nek nagyobb szerepkört kivannak az irodalmi nyelvben is adni, 
semmint eddig történt, — ez által a magyar nyelv mind világos
ság- mind gördülékenységében csak nyerni fogna, mert nagyon 
jól tudom, egy részről azt, hogy a franczia nyelv is nagy világossá
gát épen azon körülménynek köszöni, hogy a szenvedő igét, a hol 
csak teheti, — mindenütt kikerüli, és más igenemeket használ he
lyette ; más részről azt, hogy a magyar nyelv a külszenvedő ige nél
kül még az ebben szinte nem gyönyörködő francziánál is jobban 
el tud lenni. — De hogy egy kifejlett irodalmi nyelv azt minden 
esetben nélkülözhesse, — ez az a mit határozottan tagadnom kell. 
Sőt azt állítani is merő meggondolatlanság, hogy a magyar nyelv
nek csupán azért, mert ma a magyar nép a külszenvedő igével nem 
szeret élni, ne lett volna neki ősidőkben. — Az európai összehason
lító nyelvészet ily nyelvet nem ismer, van mindeniknek, a szerint 
a mint egybefoglaló avagy szétbontó (syntheticai avagy analyticai) 
a maga rendszeréhez képest vagy egyszerű vagy összetett szenve
dője, igy az árja nyelvek mindenikének van, — a sémieknek szinte 
van, — az altaj iáknak nem különben, — és az nagyon természetes, 
ugyanis ha a nép egyszerű fiai az ők korlátolt szellemi szükségeik 
kifejezésére nem csak a magyarban, de talán valamennyi népeknél 
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megelégesznek is a cselekvő igével, — egész nemzetről ezt teljes
séggel nem mondhatni, mert a nemzettestben mindig találkoznak 
részint olyanok, a kik a természettől gazdagabb szellemi tehetsé
gekkel vannak megáldva, részint olyanok, a kik a nemzet ügyeit 
mint annak választott, avagy született előkelői intézik, a népek ifjú 
korában a keresztény vallás elterjedte előtt voltak pogány papjaik, 
költőik, a kiknek költői nyelvök a nemzeti nyelvet legmagasb ki-
fejlésében képviselték; már az ilyeneknek szükségképen érezniök 
kellett annak szükségét, hogy gondolataikat az ügy bonyodalmai
hoz, fenségéhez, fontosságához képest tökélyesb, művésziebb alakba 
önthessék, a mire a puszta cselekvő ige nem elegendő. — Nem ki
sebb meggondolatlanság volna ennél azt hinni, hogy a köznép 
nem gondolkozik, avagy ha igen, de úgy gondolkozik, hogy gon
dolatai kifejezésére a cselekvő igével szerkesztett mondatok min
dig 'elegendők. — A dolog ott áll, hogy a nép a mesterségesb mon
dat-szerkezeteket szereti ugyan elkerülni, s ez az oka, hogy a kül-
szenvedővel a határolt módokban (verbum finitum) nem szeret 
élni; — de ha a nép nyelvét jobban megfigyeljük, úgy fogjuk találni, 
hogy abban valósággal minden alakok megvannak. — Lássuk ezt 
a külszenvedőn: a külszen védő vei élés épen megfordítása a cse
lekvő igével való élésnek, az utóbbi simább, s könnyebb haszná
latú , tehát előszeretettel ezzel él; — van azonban nyelvünknek 
egy valamennyi altáji nyelveknek közös sajátsága, hogy t. i. kivé
tel nélkül minden ige nemeik igeneveket eresztenek, a mi a mon
datnak rendkivüli világosságot kölcsönöz; nem kivétel ez alól a 
külszenvedö sem; — s íme már ezen a szenvedő igéből képzett 
igenevek országszerte általános divatuak a köznépnél is p. o. elha-
gyattatás, megvettetés, helyheztetés, kiküldetés, kineveztetés, összeköttetés' 
hivatás, melynek helyett az utolsó pór sem mond elhagyást megve
tést, helyhezést (a helyzet új szó, s bizony a nép nem is él vele) ki
küldést, kinevezést, összekötést, a minthogy nem is jelentenek 
ugyanegyet, hasonlók a még máig is élő, de ma már csak szórványo
san előforduló ily igenevek, mint: szükségeltető eszköz, megkívántató 
kellék, kivántatóság, valamely könyvben foglaltató tárgyak, talál
tató dolgok, viseltető tisztelet stb., melyeket szinte mindenki ért és a 
nép is széltire használ, holott nyelvtanainkban már ezeknek semmi 
nyoma, s melyek minthogy régibb használatnak nyomaiul vehetők. 
Ennélfogva a szenvedő igének egykor a népnél is nagy általános-
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sága világos bizonyítékaiul méltán tekintethetnek. — A határolt 
módokbeli nevezetesb s máig is dívó használatának példái ezek: 
hallatik, és hallik, sőt hallszik is, születik, folyatik, méltóztatik, kelle
tik, tudtul adatik, a miatyánkban a „szenteltessék meg a te neved" 
— a hiszekegyben: szülétek, kinzaték, megfeszíttetek stb. a régi kö
szöntés : dicsértessék a Jézus. — A honnan szépen láthatjuk, hogy 
a magyar nyelv csak úgy nem volt el, s nem is lehetett el külszen-
vedő ige nélkül, mint akármely más nyelv, csak úgy nem lehetett 
el a nélkül a régmúltban, mint a jelenben, mert ha belszenvedője 
van, kellett lenni külszenvedőjének is, — nem kis mulatságomra 
tapasztalam ezt Brassay „Kocsintások czímü értekezésében is (L. 
M. Nyelvészet 4. k. . 1.) ugyanis midőn e tiszteletre méltó tudó
sunk legtüzesebben vitázott az igealak ellen, s bizonyára lehetőleg 
ki akarta kerülni; szépen reá szorult. 

A Medgyesi nézeteit a múlt század végén a debreczeni gram-
matica írói, — és Gyarmathy melegítették fel, a kiket csakhamar 
követett Verseghy, a mint őket fennebb jellemzém. A külszenvedő 
kiirtásában egyaránt meggondolatlanul mindhárman megegyeztek, 
de közülök Gyarmathi és a debreczeni grammatika irói csak a 
külszenvedőt, s ezt is csak lassanként, Verseghy pedig már nem 
csak ezt, hanem általában valamennyi ik-ea igét ki akart küszö
bölni. Verseghy semmi pótlékról nem gondoskodott; Gyarmathy 
és a debreczeni grammatica írói igen, — s a pótidomok, melyeket 
ez utóbbiak ajánlottak csakugyan oly természetűek, hogy egy rész
ről a magyar népnél közdivatnak, más részről, ha nem is egészen, 
csakugyan nagy részét képesek azoknak az előfordúltokat le
apasztani, a melyekben az előtt külszenvedőt használt vala az iro
dalom, — maga az ódik ödik belszenvedő is olyan, hogy bízvást 
szélesbre terjeszthetni annak szerepkörét, mint ami e szűk megha-
tárzásban foglaltatik: hogy csak akkor használtathatik, midőn a 
cselekvés magától történik, — a minthogy az újabb nyelvészet 
egyik föfő képviselője Hunfal vy Pál Brassaynak fennebb^említettem 
„Kocsintások" czímü értekezésére tett észrevételeiben tett is e te
kintetben némi concessiót. — Ez által még a nyelven sérelem nem 
történik, ugyanis minden nyelv csak bizonyos számú, több vagy 
kevesb alakokkal rendelkezik, s talán egy sincs, mely az emberi 
szellem csudálatos alkotási sokféleségének megfelelő mennyiségű 
alakokkal rendelkeznék, s ez valóban nem is volna kívánatos, egy 



368 BARNA FERDINÁND. 

ily nyelv minden embernek hozzáférhető sem volna, — de azért 
nincs nyelv, mely a maga szükségeit pótolni ne tudná; — legszokot-
tabb, s úgyszólván általános módja ennek az, hogy a szükséghez 
képest ugyanazon alakot, mely eredetileg csak egy bizonyos czélra 
volt kigondolva, a nyelvszellem más rokonnemüekre is kiterjeszti, 
— ilyen például a latinban az or-íéle passivum alak, mely eredeti
leg csak is passivum lehetett, későbben azonban a nyelvszellem az 
álszenvedök (deponensek) képzésére is kiterjesztette, így a fran-
czia a melléknevet magánhangzón kezdődő főnév előtt hím nembe te
szi, ha a szó nőnemű is. Nincs különben a dolog a magyar nyelvben 
is, különösen pedig az igerendszerben, az ily használat-kiterjesztések
re a magyar nyelv annyival inkább utalva van, mert igegyökeink oly 
kényes természetűek, hogy úgy szólván egy sincs, mely különbség 
nélkül minden igeképzöt felvenne, a mi egyébiránt oly nyelvben, 
melynek oly igen sok igeképzői is vannak, nem is lehetséges, p. o. 
kitudódik, nem mondhatom kitudul; tódul, nem mondhatom: tódó-
dik, sárgul, zöldül, kékül; nem mondhatom: sárgódik, zöldedik, 
kékedik; feketedik, és feketül; de már fehérül, fehéredik helyett 
nem járja, — hallik hallatszik, gyakorítója hallgatózik — és alszik, 
aszik, eszik, iszik, úszik stb. mind ik képzővel. 

Nyelvünknek az igegyökökbeni eme gazdagsága egyrészről 
annak syntheticai természete, másrészről támadható két értelmüsé-
gek esetére a különböztetések lehetőleg könnyen létesítése által 
van föltételezve. 

Nevezetesb példái az ily használat- kiterjesztéseknek: A sze
mélyrag valamely főnévhez járulva birtok-viszonyt fejez k i ; sok
szor azonban csupán erő-kölcsönzés végett járul a szóhoz, s mint
egy kivetkezik a természetéből, p. o. Hogy nevet az istenadta f atyja, 
épen olyan mint az édes apja az apja szóban a személyrag termé
szetes egyszerű ragozás példája, míg ebben istenadta fatyja, csupán 
erökölcsönzés végett van a szóhoz adva; — ide tartozik némileg 
azon különössége is nyelvünknek, hogy a személyrag 3-ik szemé
lyével szeret igehatárzókat is képezni, p. o. sebtében, futtában, szőr
mentében, vaktában stb. a mi a finnben még szaporább előfor-
dulatú. 

A magyar nyelv rendszere szereti a személyt a dologtól meg
különböztetni, láthatjuk ezt a ki, mély, mi visszahozó névmásokon 
is, — de még jobban az igerendszeren, ugyanis ha a tárgy 1-ső 
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Vagy 2-dik személy, az ige határozatlan alakba jön, mert a szemé
lyek fogalma a magyar nyelvben csak eddig terjed,— ha ellenben 
a tárgy 3-dik személy, határozott alakba jön, mert itt már a dol
gok sorozata kezdődik, p. o. szeret engem, téged, szereti őt, azt; sze
ret minket, titeket, szereti őket és azokat; holott tudjuk, hogy a 
hol a magyarban egy bizonyos, előttem tudva lévő tárgyról van 
szó, az ige határozott alakba jön, p. o. tedd be az ajtót, zárd bo a 
könyvet, — már pedig határozottabb valamit alig lehetne képzelni is 
mint épen a személyt, — és mégis határozatlan áfákkal járnak', 
— miért? azért mert itt két elv jött összeütközésbe, — s a gyen
gébbnek engedni kellett, s így történt azutái, hogy a nyelvszellem 
különböztetés végett a határzatlan alak használatát a személyekre 
is kiterjesztette. Összefüggésben van ezzel a magyar nyelvnek 
azon felette nevezetes sajátsága, hogy midőn a határolt ige (ver
bum finitum) egyes számbeli 1-ső személye akár egyes akár töb
bes számbeli 2-ik személylyel, mint alany és tárgy egyetlen szó
ban egyesül, erre nyelvünknek külön alakja van, p. o. szeretlek 
látlak, mit az árja nyelvek csak három szóval képesek kiteni, p. o. 
ich sehe dich, — vagy euch. A minek oka nyilván nem más, mint 
a magyar nyelvnek a személyt a dologtól más nyelveknél élesbon 
megkülönböztetni vágyó, nem csupán itt, — bár itt legerősben — 
hanem egyebütt is elég gyakran nyilatkozó iránya*). — Ennek 
az elvnek az újabb megtisztelő nö/iu szócska könnyelmű tagadása, 
— más nyelvben is logicátlanság volna, a magyarban ellenmondás, 
valóságos képtelenség. Ugyanezen elv az oka annak is, avagy leg
alább öszhangzásban van vele, hogy a személyek nevei előtt a ma
gyar nyelv a névmutatót nemtüri meg, nem mondhatjuk: a Péter a 
Pál, de igen is helyesen : a Bodri, a Vigyázz, a Farkas, ebekről; — 
a Ráró, a Linda, a Csillag lovakról szólva. . 

Szint azonképen személy és dolog közti megkülönböztetésen 

*) Járúl-e ez a képző' egyaránt valamennyi igenemeink é,s fajainkhoz, s 
mondhatjuk-e ennélfogva például: bátorkodlak megkérni, nem voltalak bátor meg
hívni, tudtomra nem vitatta meg sem Révay sem a Debreczeni Grainmatiea írói, 
Verseghy, sem az utánnok következettek, •— a Corpus- Grammaticum írói kÖzííl 
infinitivusi alaknak föl van véve Geleji Katona Istvánnál a ki is erre nézve így 
nyilatkozik. „Ez is egy kivált-képen való szép szóllás a mi nyelvünkben : Meg
kell nékem tégedet vornolok, tanitauolak, ruháznolak stb." s a kit újabb ideiben 
kitűnő költőnk Száz Károly is követett ezen alak felélesztésével. 

„Gyöngédtelenség így rémitnolok" Shaksporo, Macboth IV. felv. II. SZÍD. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VII . 2 4 
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és használat-kiterjesztésen alapszik az is, hogy a nyelv oeconomiája 
a létigének személyekre csak 1-ső és második személyét hagyta 
meg, a 3-dik személy pedig a birtok-igét pótolja, p. o. beteg vagyok, 
beteg vagy, ő beteg, nekem, neked, neki van felesége-gyermeko. 
(családja.) 

Ily használat-kiterjesztés az is, hogy a gyakorító igék eredeti 
alakja a gat get használata eredetileg csak erre, később azonban 
egyébre is kiterjesztetett, — p. o. hallgat, látogat; maga a gyako
rító gat get képző pedig idővel többekkel szaporíttatott, p. o. kötöz, 
futos, és futkos, sirdogál, iddogál, mendegél stb. 

Ily használat-kiterjesztés az is, hogy az ik képző eredetileg 
szenvedő igéket képezett, később azonban különböztetés, s ez által 
nagyobb világosság eszközlése végett más igékre is kiterjesztetett. 

Ilyen az ódik ödik belszenvedő, mely eredetileg csak magok
tól történő cselekményekre használtatott, később azonban a nyelv
szellem oly cselekmények kifejezésére is kiterjesztette, melyek ha
bár nem magoktól, hanem külső ok hozzájárultával történnek, de 
idő, hely s egyéb körülmények a beszélő előtt tudva nincsenek, s 
így általánosságban történik a kifejezés (enunciatio); p. o. ha vá
sárban vagyok, s jószágot, lovat vagy tehenet akarván venni kér
dem : „hogy ez a ló ?" a tulajdonos, ha a vevőt ismeri, ezt fogja fe
lelni: „nem eladó, már eladtam ennek s ennek" —, de ha a vevőt 
nem ismeri, vagy pedig a dolog előadását részletezni restelli, egy
szerűen azt feleli „már eladódott." — így van ez, nem csak a ma
gyarbari, hanem más vele távolról sem rokon nyelvekben is; így 
van ez például, hogy egyebet ne említsek, a francziában is, mely a 
szenvedő igét, bár van neki, nagyobb világosság okáért szereti ki
kerülni, s helyette reflexív igéket használ, p. o. 1' estimé 's inspire, 
tout se détruit par le laps du temps. 

Oka az ily használat-kiterjesztéseknek az, hogy minden nyelv 
ösztönszerűleg irtózik minden idegen elemtől, s mindaddig míg a 
nyelvérzék ép nála, nincs rá eset, hogy idegen átvételeket tegyen, 
hanem él a most jellemeztem kisegítő eszközzel; a magyar ige
nemek egymás irányában rigyszólván osztatlan állapotban levő 
testvéri viszonyban élnekj s nem egyhamar fog születni oly nyel
vész, a ki képes legyen közöttok használati határvonalat húzni; s 
ez nem is kivánatos, elég ha mindnyájukat fő jellemvonásaik sze
rint ismerjük, s legfeljebb a használatban egyiknek a másik felett 
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lehető aránytalan túlterjeszkedését korlátoljuk,—fölegpedig minden 
idegen elem belopózását lehetetlenné teszszük. 

Azon kisegítő eszközök között, melyeket a debreczeni gram-
matica írói a külszenvedő tátik tetik alak pótlójául ajánlottak, volt 
egy, a melyet úgy a mint ajánlva volt, bízvást elfogadhatunk, a 
nélkül, hogy a miyé az újabb irodalom torzította, elfogadhatnék, s 
ez a körülíró mondat. A baj ott volt, hogy ajánlatuk, melylyel a 
cselekvő ige állapot-jegyzőjét a létige „valamelyik11 idejével kap
csolatban javasolták a szenvedő ige egyik kisegítőjéül, — nem volt 
elég szabatosan körülírva, különösen a valamelyik szó által oly tág 
értelmezhetésre szolgáltatván okot, a milyenre ők bizonyára nem 
gondoltak. A dolog ugyanis így áll, s e tekintetben hivatkozhatom 
az ország valamennyi vidékei nyelvjárásaira, hogy körülíró mon
datokban a németül nem tudó.magyar nép, a létigének, mely két 
igéből a van és lesz-hö\ van összetéve, egészen úgy mint akár a né
met, akár franczia, sőt a latin nyelv is, kizárólag csak a „van, vala 
volt és leszíl alakjait használja, de jól megjegyzendő, hogy a lesz-
szet soha sem jelenben, hanem csupán csak a van létige kiegészítő
jéül a jövő időben, így e mondat: „nem lesz neki megengedve" 
korántsem teszi ezt: cs wird ihm nicht erlaubt, hanem ezt, es wird 
ihm nicht erlaubt sein. A lesz ige múlt ideje (lett) állapotjegyzővel 
való előfordulata pedig egészen ismeretlen, úgy Magyar és Erdély
országban, mint valamennyi nyelvemlékeinkben, vagyis más sza
vakkal, a körülíró mondat a magyarban sajátképeni szenvedő ige
alakká soha sem alakúit, akár úgy mint azt a franczia és angol 
nyelv használja, akár úgy mint a németben létezik, — és ha 
a debreczeni grammaticának igazat adhatunk is abban, hogy 
némely esetekben a körülíró mondatot úgy a mint azt az angol és 
franczia nyelv s nem mint a német használják, külszenvedő helyett 
használhatjuk, — minthogy ez úgy a nyelvemlékek mint a nép
nyelv használatán és így a valóságon alapszik; —határozottan meg 
kell tagadnunk, hogy úgy a mint a német nyelv a lét-ige werden 
részét szenvedő ige helyett használja, úgy nyelvemlékeink mint 
a népnyelv ezredéves ellene bizonyítása daczára a külszenvedőnek 
bármi részbeni pótlékául elfogadhatnék a mást mint egyszerű ala
kokat nem ismerő magyar nyelvben. — Es ehhez még tudni kell azt 
is, hogy a létigének a magyarban oly nagy szerepköre van, a mint 
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el merem mondani, széles e világon egy nyelvben sem. Lássuk an
nak nevezetesb előfordúlatait, és pedig: előfordul: 

1-ször igekötővel, igehatárzóval és állapotjegyzővel az ige 
mindhárom személyében, melyek közül az igekötőkkel állta köz
ben értelem-módosuláson esik át (más igéken az igekötőknek ez az 
ereje nincs,), az utolsóval álltában körülíró mondatokat alkot, p. o el
vagyok, megvagyok, kivagyok, ha neki volnék; otthon leszünk, 
jól van; el van intézve, tele van,jakva van. 2-szor A lét-ige saját-
képeni tisztét csupán két személyével: vagyok, vagy, teljesíti, p. o. 
beteg vagyok, vagy. 3-szor A német cs ist, es gibt, francziail-y-a-t 
csupán 3-dik személyével fejezi ki, p. o. van isten az egek felett. 
4-szer A birtok-igét tulajdonító raggal, és személyraggal kapcso
latban csupán a 3-dik személylyel helyettesíti nyelvünkben, p. o. 
van nekem, neked, neki felesége-gyermeke. 5-ször A valamivé lé-
telt a latin fio-t, a franczia devenir-t, a német werdon zu etwas-t 
vá vé raggal fejezi ki, p. o. az ige testté lőn. — S ez még nem min
den, mert vannak még ezenkívül ily szóllamok is, mint: a mondó 
vagyok, és a régi halotti beszéd eme helye „ahhoz járó vagyunk", 
„Isten a megmondhatója mennyit szenvedek," a melyekkel egyaránt 
gyakran találkozunk ágy régi nyelvemlékeinkben, mint még" mai 
napig a nép nyelvében az ország legkülönbözőbb és egymástól leg
távolabb eső vidékein is, — némelykor oly sürüen él a nép az ily 
létigével és a részesülő jelenével képzett mondatokkal, hogy élén
ken emlékeztetnek az angol nyelvre, melyben az ily mondat-szer
kezetek valóban szaporák és az angol nyelv rendszeréhez tartoz
nak, — nálunk ma már egy csak régibb történelmet haladó használat 
maradványai. — Szereti még a magyar nép a létigét az ás és kép-, 
zőü igenevekkel kapcsolatban is használni, s nyelvemlékeinkben is 
gyakoriak, mint: lészen megtérése, meghalása, lakozása stb. 

A mint ezt láthatjuk Koháry „Füzfaversek, melyeket stb." 
czímü következő helyéből is : 

Nyárnak télnok látom, nincs együtt járása, 
Egy helyben s quártélyban nincsen maradása, 
Tavasznak és ősznek sincs együtt lakása, 
S vagyon mindeniknek magányos szállása. 

A honnan láthatjuk, hogy annyira túl van terhelve, hogy ko
moly nyelvész alig gondolhatott arra, hogy a mi már nagy szerep
körénél fogva is merő lehetetlenség, még egy másik, valamennyi 
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eddigieknél kiterjedtebb szerepkörrel is megrakja, mert hisz ugyan
ezen nagy túlterholtetése a létigének költötte fel az irodalom fér-
fiainál azon nem annyira öntudatos mint ösztönszerű vágyat, hogy 
a létigének e nagy szerepkörét a bir birtok-ige pótlóval leapasz
tani igyekezett, — ugyanily vágy adott létet a létezik igének a 
német es ist, es gibt, franczia il-y-a értelemmel a létige fennebb el
számláltam használati elöfordulatai 3-ika, a személytelen van he
lyett, — a mint e kettő a mai irodalmi nyelvben ma már bevégzett 
tény; így keletkezett a „hiányzik" eh. nincs meg, nincs elé. Ily kö
rülmények között a létigének az állapot-jegyző véli kapcsolatában 
a német szenvedő ige utánzásául ilyenné kiszemeltetése kivánatos 
valóban nem lehetett, — mert a nyelveknek ismegvan a magok 
oeconomiájok, a melylyel csak úgy lehet észszerűen bánni, avagy 
visszaélni, mint minden egyébbel. 

Döbrentei ezt mind nem gondolta meg, ugyanis ő volt az első 
a ki a lett-es szenvedőt nem csak hogy javaslatba hozta, hanem azon
nal élni is kezdett vele, s mintegy meg akarta mutatni amagyar közön
ségnek annakhasználatimódját, s így szólőerre nézveaFelsőmagyar 
orsz. Minerva 1828. évi Ill-ik vagyis Júliusi negyede 1782-ik lapján: 

„A grammaticusok észrevevék, hogy a meghatározott, és ha
tározatlan igékkel másképen él az erdélyi és tiszamelyéki magyar, 
másképen azok, kik tótokkal elegyesek, vagy németek szomszéd
jai ; látták a különbséget, hogy a sok altatom ettetem inkább csele-
kedtető mint szenvedő forma a magyarnál, hogy a mostan fenn
forgó szenvedő forma a deákból csúszott be, a maga nyelvénél más 
nyelvet nem tudó magyar pedig másképen fejezi ki a deák szen
vedő formát, s hogy a magyar sokkal több és festőbb gyakoroltató
kat (frequentativumokat) fejtett ki más európaiaknál. Ki lett ke
resve (de már így Erdélyben és a Tisza-melyéken nem beszélnek) 
minden elválasztó különbözés regulája, s az igékben két, egyebek
ben többfelé vált pártok vélekedései meg vágynak hányva vetve." 
(Jegyzések Döbrentei Shakesperejéhez.) 

Döbrentei e szavaiból szépen láthatjuk, hogy ö neki magá
nak a nyelvészet terén tett tanulmányai nem voltak, — költő és 
jeles régész volt, s e téren nagy érdemei vannak, de úgy a költő 
mint a régész még nem egyszersmind nyelvész is; — nálunk egy ily 
nézetnyilvánítás ellenmondásnak tűnhetik fel, — az európai művelt 
nemzetek nyelvészei soha sem tudták kivált a költőket nyelvészek-
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nek is tekinteni, nemcsak, sőt úgy tekintik vala őket, mint a kik 
képesok voltak egy-egy szórövidítés végett magokat a nyelv nagy 
elveit is koczkáztatni, s valóban féltek is tőlök, — a mi nálunk e 
részben történt, legjobbnak tartom arról ez úttal hallgatni. —Döb-
rentei a fennobbi idézetben saját tapasztalataira nem is hivatkozik^ 
hanem csupán csak a másokéira, a kik grammaticusok igen is, de 
lelkiismeretes nyelvbuvárok nem voltak. Feltűnő, hogy Révairól 
annyira nem emlékezik meg, mintha csak nem is ismerné, — s 
íme ily szilárd alapra fektette ő a maga német szenvedő igéje elfo
gadására nézve tett ajánlatát. Úgyszólván valamennyi európai mü
veit irodalmak ismerője leginkább a német szenvedő igét találta 
czéljaira alkalmasnak, s ennek a sült idegen igeidomnak megho
nosításában németebbnek mutatta magát a született németeknél 
is, nagyobb szerepkört jelölvén ki a letten szenvedőnek, semmint 
ezt magában a német nyelvben tapasztaljuk, olyant, a milyenre a 
debreczeni grammaticá romlatlan nyelvérzékü írói soha nem gon
doltak. De szavai még most a pusztában kiáltónak szavaiként hang
zottak el, mivelhogy a nyelvérzék még akkor annyira ép, annyira 
magyar volt, s a német nyelv oly kevesektől ismerve, maga ezen 
idom annyira idegen, s az összes magyar népnél annyira példátlan 
használatú, hogy egy oly újítás elfogadására, moly múlhatatlanul 
megkívánja, hogy a német minta-nyelv, melyből átvétetett, mint
egy tükör gyanánt folyvást kezénél logyen a vele élni akarónak, 
okosan gondolni sem lehetett; nem élt tehát vele senki, még csak 
az azon korban elég számos honfias szellemű magyar katonatiszt 
írók sem, talán az egyetlen németnovelésü, észjáratú, különben 
nagy műveltségű, és tiszta hazafiúságu Staut főhadnagyot kivéve, 
tudtomra az egyetlent, a ki Döbrenteit ebben követte, és így a 
dolog szépen elaludt, elannyira, hogy nemcsak hogy a 40-es évek
ben nem tudott ez az esetlen újítás lábrakapni, sőt a mi egyaránt 
meglepő mint tanulságos is, külföldön élt hazánk fiai sokáig nem 
tudták elsajátítani, holott tudjuk, hogy nem voltak híjával oly 
magyar olvasmányoknak, melyekben ez már általánosan el volt 
fogadva, közöttök a legnagyobbnak, a magyar ékesszólás örökre 
utolérhetetlen nagy eszményképének e folyó év januárjáig megje
lent irataiban irmagúl sem találjuk, — itt már néhányszor előfor
dul, — de csak hamar át tér a régi szenvedő igére, s ezt oly gyak-
y&n használja, a mint ez a mai irodalomban egészen példátlan^ — 
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egy szóval ő még most is folyvást az 1848 előtti magyar nyelven 
beszél, még most is a régi alakot használja, s a mennyire én meg
figyelhettem, a ma már közöttünk élő többi volt menekült hazánk
fiai mindnyájan magokévá tették ezt a lettes szenvedő igeidomot, 
— az 1865-iki két felirat egyikében az ős magyar tátik tetik kül-
szenvedő ellen egyetlen elvetés sincs, — a másikban a lettes szen
vedő van elfogadva. Mindezeket annak bizonyságául hozom fel, 
hogy a lett-es, szenvedő az újabb időkig, vagyis a német nyelv el-
terjedtéig felkapni teljességgel nem t u d o t t , — e herostratosi di
csőség az 50-es éveket illeti, — most már tárt karokkal fogadta a 
Bachrendszer alatti tanodákból kikerült német nevelésű újabb nem
zedék. Ez már németül csak úgy tudván mint magyarul, — a hírlap
irodalom ezenfelül táplálékát jobbára e nyelvből merítvén, az új-
magyar ige-idom elfogadására minden elő volt készítve, és így 
kapván kaptak rajta, s még örültek neki, hogy ez által a tátongó 
hézag, mely az előtt a magyar nyelvet a némettől elválasztja vala, 
a magyar nyelv egyik főoszlopa romjaival ily szerencsésen betöl
tetett. Az ily soloecismusok átvételét rendesen azzal szerették indo
kolni, hogy ez a magyar nyelvbe a magyar nemzetiségnek az idegen 
ajkúak között való könnyebbterjedése érdekében történik, minthogy 
ez által a magyarul tanulni akaróknak az útmód igen megkönnyít-
tetik, — ez azonban önámítás volt, — azért hozták be e germanis-
musokat, s ezek fő ékességét a külbel új szenvedőt, hogy a német 
nyelvet annak segélyével annál könnyebben tanúihassák, a hírlap
irodalom új nemzedéke pedig, hogy legyen egy oly camera obscu-
rája, melyben a német hírlapirodalom hosszadalmas czikkeit gyári 
szaporasággal, s gyorsasággal lefényképezhesse. 

így történt azután, hogy alig jelent meg 1857-ben Gryergyai 
Ferencznek „A magyar nyelv sajátságairól" írott müve, melyben ő 
egészen azon módon, s ugyanazon ingatag alapokon, melyeken 
előtte Döbrenteikísérletté volt meg; a tátik tetik külszenvedőnek a 
magyar nyelvben létét tagadva, annak nyelvünkbe a latin nyelv 
utánzásaképen belopóztát nem annyira bebizonyította, mint hir
dette, ugyanazon segédeszközöket ajánlván, melyeket már előtte 
Gyarmathy, a debreczeni grammatica szerzői és Döbrentei ajánl-
tak, s ezek között a körülíró mondatot is, de nem a debreczeni 
grammatica, hanem a Döbrentei szellemében. 

A példák, melyeket annak bizonyítására hoz fel, hogy a kül-
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szenvedőt a cselekvő igo többes számú 3-ik személyével helyette
síthetni, többnyire sikerültek, s o helyettesítések ellen csekély ma
gamnak is nem hogy kifogásom volna, sőt én tovább megyek, s 
azt állítom, hogy sok ily esetekben helyesen használhatjuk a töb
bes szám 1-ső személyét is, — s a mit a francziák is tesznek, az 
ige határtalan módját, kivált mikor a tehető hat het előzi meg, 
de a nélkül is, p. o. látni, előfizethetni, — francziául s' abonnerstb. 
végre sok esetben, az „ember" szót az ige 3-ik személyében névmu
tatóval, vagy mint Pázmány használja, a nélkül is; — de már a 
mely példákat a lettes szenvedő használatára nézve felhoz, oly hiá
nyosak, hogy inkább arról képesek meggyőzni bennünket, hogy a 
lettes szenvedő alak, a lesz igével, melylyel nem szabad összeté
veszteni a fennebb jellemeztem körülíró mondatot, — mint a hogy 
Gyergyay tette, — nem csak nem képes pótolni az ősmagyar kül-
szenvedö igét, sőt a magyar nép egyáltalában nem is ismeri, érteni 
pedig meg úgy sem érti. — Gyergyay ezt maga is látszik érezni, 
ugyanis a tátik tetik külszenvedőröl szóló értekezése végén három 
terjedelmesb példát állítván egymás mellé két hasábosán, melyek 
egyikében a példák a tátik tetik külszenvedővel, a megfelelő mási
kán pedig cselekvő igével vannak visszaadva, a három példa kö
zött egy sincs lettes szenvedővel visszaadva. Egyébiránt nem is 
mondja sehol sem, hogy azok a magyar népnél dívnak, hanem azt 
igen is mondja, hogy lehet a külszenvedőt ezzel is visszaadni gör
dülékeny nyelvünkön, — úgy hogy az egész érv olyan a posse ad 
esse-féle okoskodás. 

Nem állhat meg tehát a Gyergyay okoskodása azért, mert 
1-ször összezavarja a szenvedő mondatot a körülíró mondattal, a 
körülíró mondat ki van fejlődve nyelvünkben, de sajátképeni Ösz-
szetett szenvedő akár úgy mint a franczia és angol nyelvben, p. o. 
je suis aimé = én szerettetem, azaz úgy, hogy a jelentő mód jelen 
idejében a létige jelen ideje, múltban múlt, jövőben jövő használ
tatik a participe passé-val kapcsolatban, akár úgy mint a németben, 
melyben a létige jövőideje használtatik a jelentő mód jelen idejé
ben is a múlt részesülővel kapcsolatban, vagyis összetett szenvedő 
ige nyelvünkben soha ki nem fejlett *). A körülíró mondatban a ma-

*) Ilyesmi egy oly nyelvben, melyben a létige, midőn annak az igeidők 
képzésében némi csekély szerepe jut is, péld. a régmúlt időben, mint régens tej-
i ősséggel nem szerepel, — merő lehetetlenség, 
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gyár nyelv csak a van, vala, volt idejeit használja a létigének, és 
csak a jövő időben a Zess-szet; ellenben sem a jelen időben nem él 
lesz-szoi, sem a múlt időben lön-nel és lett-te), a mint ezt Döbrentei 
és Gyergyay ajánlották, s az újabb hírlapirodalom emberei nagy 
mohósággal felkapták. 

Helyén valónak látom e helyütt magam világosb megértethe-
tése végett az angol, franczia, a magyar és a német szenvedő igék 
közti különbséget előadnom: 

Az angol és franezia nyelv, szétbontó (analyticai) termesze-
tökhöz képest, a szenvedő ige képzésére az egész létigét az ige 
múlt részesülőjével kapcsolatban olyképen használják, hogy mód
nak mód, időnek idő felel meg, s így ezek szenvedő igéi nem is igen 
többek körülíró mondatoknál; a német nyelv létigéje azonban két 
igéből a setn, és werden-höl lévén összetéve, a szenvedő igéhez e 
felemás igének sem-féle része épen nem, hanem csak a werden-íéle 
használtatik, az elsőt a nyelv oeconomiája körülíró mondatokra 
hagyván fenn, épen úgy miut a magyarban a létige van felét. Lás
suk most a magyar nyelvet: 

A magyar nyelv létigéje egészen mint a német létige két igé
ből van összetéve, a van-bó\ a jelentő-mód jelen és múlt idejére, 
és a /ess-ből a jövőre, és a parancsoló, óhajtó és határtalan mó
dokra. Létigével összetett szenvedő ige nálunk ezredév alatt nem 
fejlődött k i ; de már a körülíró mondatra a létige első felével van, 
vala, volt, jövő időben lesz segédigével egészen úgy élünk mint a 
németek, angolok, francziák; íme ez kifejlődött s országszerte szél
űre használtatik, mert a magyar nyelvnek szüksége volt reá, míg 
a másik nem fejlődött ki, mert nem volt reá szükség, mert ha lesz 
vala, okvetetlen ki kellett volna annak fejlődnie, éspedig annyival 
inkább, mert, mint tudjuk, a magyar létige is csak úgy, mint a né
met, két külön igéből, a van, és lesz-höl van összetéve ; és ekkor a 
magyar szenvedő ige is egészen úgy fogott volna alakulni mint a 
németben, azaz úgy, hogy a van ige megmaradt volna a körülíró 
mondatokra, a szenvedőre pedig a lesz ige alkalmaztatott volna úgy 
a mint Döbrentei és Gyergyay ajánlották, s az irodalmi újabb 
nemzedék az őO-es években tettleg felkapta ; de ilyesminek annyira 
nincs semmi nyoma akár nyelvemlékeinkben, akár nyomtatványa
inkban, akár a nép nyelvében, hogy ezen az összetett szenvedőnek 
különösen nyelvemlékeinkben való teljes hijánya leghatalmasb érv 



378 BARNA FERDINÁND. 

egyszersmind a mellett is, hogy a kül és a belszenvedő egyszerű 
igealakok, úgy a magyarban mint a többi rokon nyelvekben egé
szen egyenjogú, és egyenlően ősrégi alakok, mely mellett egy össze
tett szenvedő alak ki sem fejlődhetett, mert a kettő kizárja egymást. 

Igen, de azt fogják erre mondhatni: csak az imént mondám, 
hogy a francziának, angolnak sajátképeni szenvedő alakja nincs, 
s hogy az, melyet használnak, nem sokkal több kürülíró mondat
nál ; hát ha ez nálunk is így van, s ennél a debreczeni grammatica 
írói sem ajánlottak többet? Felelet: Nincs így, ugyanis .1) A létige 
fennebb adtam előfordulatai 5-ikéből láttuk, hogy a magyarban a 
létigének nem a van, hanem a lesz része az, mely vd ve raggal álta
lában a latin fio-t pótolja, a melyről tudjuk, hogy szenvedő ige, az 
egyetlen elöfordulata a létigének, a magyarban, midőn ha nem is 
szigorúan szenvedő igét, minden esetre egy közel álló mon
dat-szerkezetet alkot. Ha tehát a nyelvnek szüksége lesz vala 
összetett szenvedőre, mindenesetre ezt, nem pedig a van igét alkal
mazta volna, már csak különböztetés, és nagyobb világosság végett 
is ; de ilyesminek semmi nyoma. 2-szor A körülíró mondat terjedel
mét jól ismerjük, s tudjuk, hogy szenvedő igét majd soha sem 
pótol, s nem is annyira cselekvést, mint valamely megtörtént cse
lekvésre rámutatást jegyez, míg a franczia és angol nyelvben igen ; 
habár különösen a franczia ép úgy nem szeret szenvedő igével élni 
mint a magyar, a minek az oka nyilván az, hogy a francziák a bei-
szenvedést más eszközzel teszik ki, egy nemével a visszatérő igék
nek, és így csak a külszenvedés marad hátra szenvedő alakkal 
kiteendőnek, innen annak gyér elöfordulata; mi sem szeretünk 
szenvedő igével élni, de hogy egészen, kivált az irodalmi nyelvben 
nem mellőzhetjük, kitetszik onnan, hogy mikor már a „pereat" 
előbb, mint fentebb előadám, tévedésből és a Révay félre-értetéséből 
a belszenvedőre, újabban pedig előbb a Döbrentei, napjainkban 
pedig a Gyergyay kivánatára, a külszenvédőre is kimondatott; íme 
helyette egy másik idegen és most már összetett szenvedő ige fo
gadtatott el, melylyel valóságos önámítással sokkal sűrűbben élnek; 
semmint emlékezet óta az előtt az egyszerű kül- és belszenvedö-
vel, egészen úgy mint a német él a maga összetett szenvedőjével, 
melyről tudjuk, hogy szerepköre sokkal kiterjedtebb mint akár a 
kül, akár belszenvedőé a magyarban, melyek mindkettőjét ez fe
jezi ki a németben, de a körülíró mondatot a németben sem, a mint 
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ennek használatát íróink még csak erre is kiterjesztették. Igazat 
adok én Döbrenteinek, Gyergyaynak, sőt a „Vadrózsák" nagyér
demű összegyűjtőjének, a ki e művében szintén ily szellemben nyi
latkozott, hogy nem szereti a magyar nép, s nem is él vele; de kö
vetkezik-e ebből, hogy nincs ? lám a franczia sem szereti, s még is 
van neki; hát arra a logicára mit mondjunk, hogy mert a magyar 
nép még saját szenvedőit sem szereti, tehát idegent csempésznek 
be helyette, mintha az nem csak úgy szenvedő volna, mint a régi 
kül- és belszenvedő; hiszen ha nem szereti, abból nem az követke
zik, hogy kiirtsuk, hanem igen is az, hogy használatát korlátozzuk, 
s előfordulatait szigorúan állapítsuk meg, különösen pedig, hogy 
hol kell helyette azon valóban gyakori és sokféle segédeszközökkel 
élnünk, a melyek a külszenvedő gyér használatát is részben meg
magyarázzák ; kerüljük ki mi is a hol csak tehetjük, adjunk a cse
lekvő igének nyelvünkben túlnyomóságot, mint a francziák, ez 
nem baj ; de a hol a szenvedő igére rászorulunk, nem lehetvén el a 
nélkül, ott éljünk ezekkel, nem pedig idegennel. 

2-szor. Nem birkózott meg Gyergyay azzal a kérdéssel, hogy 
hát a határtalan (infinitivus) módban hogyan segítsünk magunkon, 
s mivel helyettesítsük a külszenvedőt, melyről épen ezekben az 
előfordúlataiban bizonyos, hogy kétértelműség kikerülése végett 
a magyar nyelv annyira rá van szorulva, mint ennek példáját az 
árja nyelvekben hasztalanul keresnők; igen jól tette volna Gyer
gyay, ha a lettes szenvedő infinitivusi alakjait is közölte volna, 
mert müve midőn megjelent, oly sok mások közt magamat is meg
szédített, s komolyan vévén a dolgot, tettleg megkísértettem a lettes 
szenvedő infiuitivusi alakjait összeszerkeszteni, de megvallom, hogy 
minden ebbeli igyekezetem vakot vetett; a nálam ekkép támadt 
zavarból csak is úgy tudtam kiépülni, hogy megtanultam finnül, s 
azóta tudom, hogy a nekünk a finn- lap- és észtekkel közös at et, 
tat tet külszenvedő képzőnk mint ilyen a magyar nyelvben még 
abból a valóban nagy régiségből való, mikor még mind e népek 
egy közös ős nyelvet beszéltek, a mint ezt a nagy Révai ez előtt 
több mint félévszázzal tanította vala. 

3-szor. Irály-közben nem állhat mindig módunkban csupán 
csak cselekvő igét használnunk, különösen a similiter cadens mon
dat-szerkezeteknél ; én legalább el se tudom képzelni, mit tenne 
akár Gyergyay, akár más erdélyi hazánkfia, ha ugyanegy mondat-
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szerkezetben egyszerre létigévcl, középigével vagy belszohveclővel 
volna dolga, és ezekhez még egy másik ige is járulna, melyet ő 
szerinte cselekvő jelentéssel kellenék a többiekhez csatolni; a lett-es 
német szenvedőt használjuk-e? ezt ugyan soha, mert ez valóságos 
hamisítvány (falsificatum) ; ugyanis merő valótlanság, hogy a létige 
lesz része állapotjegyzővel akár a székelyeknél, akár a magyar bi
rodalom bármely tiszta magyar népű vidékén mint külszenvedőhasz
nálatban volna, én legalább soha de soha sem hallottam, s bizonnyára 
akár Döbrentei, akár Gyergyay sem, a minthogy ezt egy szóval 
sem állították; vaj igen, dunántúli városokban haliam oly mester
emberektől, a kik jobban tudnak németül semmint magyarul, s ki
zárólag e nyelven gondolkoznak, de bizony én német mesterembe
rektől nem fogok magyarul tanulni. 

4-szer. Az az érv sem sokat ér, hogy Erdélyre és a székely-
ségre hivatkoznak, mint a kik teljességgel nem használják; mert 
épen a szenvedő igék szolgáltatják azon különösen tauúlságos pél
dát, hogy az észt nyelv két külön nyelvjárása közül a dorpatiban 
tisztán megvan egészen mint a magyarban és finnben, ellenben a 
revali nyelvjárás elejtette; s ugyanazon kse. képzőt vette fel he
lyette , melyről fennebb mondám, hogy a finnben a visszaható 
igék (verba reciproca) képzője, s a magyar „kőzik kőzik, és kodik 
ködik11 képzőknek felel meg, melyekhez egyébiránt hangzására 
nézve is hasonlít, nemcsak, sőt az észt szenvedőben a tat tet képző a 
he képzővel, egészen úgy mint a debreczeni grammatica írói akar
ták volt, egyesítve van. 

Lássuk ezeket példákban: 
dorpáti nyelvjárás revali nyelvjárás 
mmna"! armasteta = szerettetem mind, sind, tedda valmistakse 
sinna J „ . . . . — szeretteiéi eng. téged őt készítenek = 
temmá armastetas = szerettetik készítetkezem, és mind, sind, 
meid armastetamme stb. tedda stb. kidetakse =5 
teid armastetate köszönt-tet-kezem. 
neid armastetava 

(Sőt van ezenkívül egy a német szenvedő ige kaptájára ki
fejlett, s a sama = esik, történik segédigével képzett, szenvedő is, 
tökéletes hasonmássá a lettes újmagyar szenvedőnek, s a régibb 
német észt nyelvtanok nem mulaszthatják el oda tenni: Diese Art 
jst Anfángern sehr bequem und zu empfehlen"), az újabbak azqn* 
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ban csak mint visszaélést említik fel, mely a német nyelv ráhatása 
folytán jött be.) 

Ha már ugyan e nyelvnek két nyelvjárásában a szenvedő 
igére nézve ily különbség fejlődhetett k i ; nem torténheíott-e meg, 
s nem valószinü-e, hogy a magyar népnek egyik része, és pedig a 
mint én hiszem, a dunántúli, mely vidéknek nyelve leginkább sze
repel nyelvemlékeinkben, s mely ennélfogva leghamarább lett iro
dalmi nyelvvé, megőrizte, a másik pedig, ha nem is ejtette el egé
szen, hasonlólag a révali észt nyelvjáráshoz csak hiányosan tar
totta meg, a mint ennek esetei a magyarban másutt is észlelhetők; 
maga Révai és tanítványai is két nyelvjárását különböztetik meg 
a régi magyar nyelvnek, melyeknek egyikében még a hangrend 
nem volt egészen kifejlődve, a mint ez a palóczoknál most is így 
van, így mondják: botvei, késvei stb. az ősnyelvhez ez volt köze
lebb, a másikban már hangrend, és áthasonulások egészen végre 
vannak hajtva, s ez volt az újabbi; amabban a tátik tetik külszen-
vedö teljes épségében, itt fogyó félben; és ehhez még azt is tudni 
kell, hogy tekintve azt, hogy a finn nyelvben a tat tet csak mint 
személytelen és pedig az alanyt tárgyraggal vonzó ige van meg, 
nem hiányzottak finn nyelvészek, a kik ezt a tat tet képző daczára 
cselekvő igének akarták venni s így némileg habár más szem
pontból is ő nálok is kérdést képzett, a honnan kitetszik, hogy ez 
az ige még most is átalakulófélben van, s mintegy átmenetet ké
pez a szenvedőből a cselekvőre, de egyszersmind azt is láthatjuk, 
hogy a tat tet képző egy kiveszett ős nyelv maradványa mind e 
nyelvekben, egyikben épebben, másikban hiányosban maradván 
fenn ez az őselem, mert különben hol venné magát e csudálatos 
találkozás mindegyikükben, — maga azon körülmény pedig, hogy 
a finn-eszt nyelvben ugyan e szenvedők tárgyraggal járnak, s csak 
kivételképen alany esettel, arra hagy következtetnünk, hagy ez 
valamikor nálunk is így lehetett, de időjártával a nyelv szelleme 
a szenvedő alak elejtése nélkül, használatát ahatárolt igében meg
szorította, s a cselekvő igének engedett nagyobb szerepkört külö
nösen az ige-idők többes harmadik személyében, ellenben a határ
talan vagyis igenévi módban teljesen fentartotta ; mert hogy ennek, 
valamint oly számtalan sok egyébnek egyezése finn- észt, meg a 
magyarban, s részben a török nyelvekben, sőt az egész nyelvrend
szer, és a nyelvanyagnak is majd csaknem egész azon része, mely 



382 BARNA FERDINÁND. 

nem az árja nyelvekből jött át időjártával a magyar nyelvbe, liogy 
mindez nem a vakeset műve, azt csakis a minden haladástól és tu
dományos iránytól a tudatlanság idiosynerasiájával irtózó elfogult
ság nem látja, és a kikre oly igen illik, az, mit egy franczia könyv
ben olvasék: „Két út vezet a hibázáshoz: mindent elhinni, és sem
mit sem hinni. Az egyik csak oly észszerütlen mint a másik, s az 
oka mindkettőnek az a nem törődés, az a fajunknak oly természe
tes vágyása a nyugalomra, mely hogy a szemlélődéssel járó bajos-
kodást kikerülje, szem-behunyva fogad el avagy utasít el magától 
egyegy lett dolgot." 

Lássuk most már a kártételeket is, melyeket e szerbtövis-féle 
gyom a más, mint egyszerű igenemeket teljességgel nem ismerő ma
gyar nyelvben előbb-utóbb kell hogy okozzon, sőt már nagyban 
cselekszi is, és pedig : 

1-ször Á külszenvedöt tüzöttesen írtja, s annak használata 
az irodalomban tettleg meg van ingatva, a nélkül, hogy még most 
íróink el tudnának lenni nála nélkül, — mintha csak tettleg meg 
akarnák czáfolni egyik irodalmi veteránunk azon a valóságon ala
puló nyilvánítását, hogy a magyar nyelv ejtett el ugyan egyes régi 
idomokat, de ujjakat teljességgel nem eresztett, és így a magyar 
nyelv alapjában véve egészen az, a melyet őseink a honfogla
láskor beszéltek; s használják pedig a tátik tetik külszenvedöt a 
határolt módokban (verbum finitum) a lettes szenvedővel egészen 
össsze-vissza minden szabály nélkül, a mint épen kezök ügyébe 
esik, a határtalan módban azonban kizárólag csak is a régit, 
mivelhogy itt az összetett lettes újdon szenvedő egészen hasznave
hetetlennek bizonyult 5 például, ol vasára valahol a következő mon
datot : „Azon majd boldogító, majd káros befolyás az emberi cse
lekvésre, melyet a tündérek által gyakoroltatni látunk" stb. sőt 
költők, ha egyegy csinos kis trochaeusra van szükség, előszere
tettel is használják, p. 0. Puskin Sándornak Zilahy Imre fordította 
„Kalandor szerzetes vagy Borisz Godunoffk£ drammatizált költe
ménye I l l - ik felvonása IV. jelenetében e hely fordul elő: 

„Szegyeid magad! Hát elfeledted-e Magas szent elhivattatá-
sodat?" Igeneveknél pedig önkénytelenül is érzik, hogy ugyan
azon igenév átható igéből véve egészen ínás s épen ellenkező értel
mét szolgáltatja annak a mit a szenvedőből vett igenév, p. 0. „Hogy 
K . . . kineveztetése épen akkor, midőn az egyetem jellege megtá-
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madtatik, s midőn protestáns ember kineveztetéséből . . . . a katholi-
kusok jogai ellen érvet meríthetni (Pesti Hirnök 1868. dec. 12-ki 
sz.), a ki ezt írta, akaratlanul is érezte, hogy nem mondhatni „ K . . . 
kinevezéséből, protestáns ember kinevezéséből" mert ez annyit 
tenne, hogy K . . és a protestánsok neveztek ki valakit, a mit az, a 
ki ezt írta, mondani nem akart; nevezetes, hogy ezt az irodalom épen 
akkor különbözteti meg szigorúbban, mint bármikor is az előtt, 
midőn a tátik tetik külszenvedő ellen a határolt igemódokban irtó 
harczot visznek némely meggondolatlanok, kiknek nagy ideje volna 
valahára megfontolni, hogy ha az infinitivusban nem nélkülözhetik, 
nevetséges következetlenség ugyanazt az ige határolt módjaiban 
nélkülözni akarni. 

2-szor. Semmivel sem részesül jobb sorsban a belszenvedő 
sem ugyanis különösen az ódik ődik belszenvedőre nézve, a mi in
kább traditiók semmint közvetlen tanulmány és vizsgálatok téte
léből táplálkozó közönségünk abban a tévedésben van, hogy annak 
Révai, mint nyelvrontó s hibás használatú igének, irtó háborút izent, 
holott ilyesmi esze ágában sem volt, hanem csak annak hibás, és a 
külszenvedő rovására egy minden bírálat és megállapodott irály 
nélküli időben való túlterjeszkedését akarta meggátolni, midőn az 
ódik ödik sőt tatódik tetödik-íéle túlkapások a tátik tetik-íéle külszen-
vedőt egészen azon módon, s ugyanazon védokok alapján fenye
getik vala, mint most a sokkal veeszélyesb összetett, s ugyanegy 
személyben kül- és belszenvedő lettes ige, veszélyesb mondom, mert 
akkor még monnó alak, úgy a talik tetik, mint az ódik, ödik ma
gyar lévén, még ha a belszenvedő a külszenvédőt kiszorítja vala 
is, még folyvást sajátunkkal, édes mienkkel éltünk volna, és hasz
nálatára sem volt az ódik ödik oly szívtelen követelő, mint az ide
gen lettes összetett szenvedő, a mi .maga körül mindent ki akar 
pusztítani, következőleg általa nem csak az ódik ödik, hanem az 
él wZ-féle belszenvedő is csak úgy meg van támadva, mint a tátik 
tetik-íéle külszenvedő, a mi a következendőkből nyilván ki fog tűnni. 

Mint minden altáji nyelvnek, úgy a magyarnak is szigorúan 
rendszeréhez tartozik, hogy a létigén kívül cselekvő és kétféle szen
vedője, kül- és bel- szenvedője van; (az utóbbit a kik jobban szere
tik, nevezzék bár középszenvedőnek) ; így van ez a törökben, így a 
finnben; vannnak még ezenkivűl más igefelekezetek (varietások) 
is, de mivel ezek mint alantibb fogalmak, amazoknak mint felsőb-
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beknek alárondeihetők: amazokat igenemeknek, ezeket igefajok
nak nevezhetjük. Mindezek között összetett ige-alak egyetlen egy 
nincs, daczára annak, hogy igefajaink jóval számosbak, sem
mint valamennyi árja nyelvekben, nem véve innen ki még a 
flexiós nyelveket sem, melyekben mint szinte egybefoglalókban az 
ige-fajok szinte szaporábbak, s mieinknek sokkal jobban is meg
felelnek, semmint az analyticai újabb árja nyelvekben. *) 

Íme a magyar nyelv ezekkel fejez ki minden gondolatot s 
azoknak minden árnyalatait, s csak is ott használ körülíró monda
tot, a hol ezekkel valamit nem tehet ki, de ez esetben is a létige
nek van felét használja, a leszszet csupán annak jövő idejéül, a lön-t, 
leit-Qt körülíró mondatokban, melyek csupán állapotot, nem pedig 
cselekvést jegyeznek, soha sem. 

A mi az újabb analyticai germán és román nyelveket illeti, 
ezek és a magyar nyelv igerendszere közt ég és föld a különbség, 
ezek közül azonban leginkább a német érdekelhet bennünket, 
minthogy az új magyar nyelvnek elég szerencsétlen választással 
ez vétetett az újabb irodalom férfiai által minta nyelvéül, sőt már 
az első akadémiai szótárnak is mindjárt kezdetben ez vettetett 
alapjául, s mintegy egységéül egy oly korszakban, midőn még Ma
gyarországon a müveit osztály emberei mind tudtak latinul, néme
tül pedig édes kevesen, különösen hazánk magyarabb vidékein ; és 
ez annyira ment, hogy 1848-ig, sőt azontúl is (1852) jó darabig, 
még csak egy franczia szótárunk sem volt. Következett a Bach-kor
szak, mely nekünk ugyanazon gyümölcsöket termetté az irodalom 

*) Á latin nyelv ezredéves használata ily hosszú idő folyta alatt a magyar 
nyelvben kárt teljesség-gel nem tott; nem tehetett előszűr azért, mert holt nyelv 
létere a nép rétegeire hatni teljességgel nem bírt ; másodszor, mert egybefoglaló 
nyelv lévén, a szintúgy egybefoglaló magyar nyelv alakjai s idomjai között 
együtt volt mind az, a mire őseinknek szükségük lehetett, ha egy bár latin fogam-
zásu mondatszerkezetet magyarul akartak kifejezni. Másként vagyunk akár a né
met akár angol, akár franczia nyelvekkel; ezeknek szétbontó rendszerök ugyanis 
az egybefoglaló magyaréhoz viszonyítva annyira eltérő, hogy a született magyar 
e nyelveket nom előbb tudja elsajátítani, e nyelvek szellemébe kellőleg nem előbb 
behatni, mint mikor már nem kis nohézség legyőzése után hozzászokott oly mon
dat-szerkezeteket, melyekhez a magyarnak és latinnak elég ogy avagy két igo-
dat-szerkezeteket,tamiloknál könnyen a saját nyelvérzékök megromlását vonhatja 
maga után p.o. egy régens és egy infinitivus, ezekben 3,4,5 szóval is szükségképen 
tenni, s észjáratát ezokhoz idomítani; a mi nem ritkán, kivált kevésbé öntudatos. 
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terén is, melyeket maga idejében a Il-ik József korszaka, melyek
nek íze már a nyelvújításon is annyira megérzik. Azért mellőzve 
a többieket, ennek igerendszerére vetek egy futó pillantást, mint a 
melyből ültettetett át a megromlott nyelvérzék, és észjárat foly
tán az újabb összetett lettes egy személyben kül- és belszenvedő 
alak is. *) 

A német nyelv a két segéd-igén kivül> melyek közül a lét
ige, mint fennebb már előadám ,két külön igéből, a sem és werden-
ből van összetéve, csupán csak két igealakot ismer még, a cselekvőt 
és szenvedőt, s e két alakkal teszi ki az igefajok mindazon fele
kezeteit, melyek sokasága által az egybefoglaló nyelvek a szétbon-
tóktól (analyticaiaktól) oly lényegesen különböznek; ez úgy törté
nik, hogy: némelykor a cselekvő ige egyszersmind közép ige is, p 
o. riechen szagolni valamit, és érzik, szaga van valaminek; verder-
ben = rontani és romlani, ilyen a magyarban egy sincs, (ezeknek, 
is csak úgy összeesik a használatuk a németben, mint a tátik tetik 
külszeuvedőének a míveltetőével a magyarban, de azért még eddig 
nem jutott eszébe egy német nyelvésznek is azok kiirtása, pedig ez 
a német nyelvnek épen nem erénye; sajátságos egyébiránt, hogy 
ma már még csak az ilyenek is kezdenek belopózni a magyar 
nyelvbe; így én csak nem rég olvasám e magyartalanságot „azon 
nincs mit csudálni", e helyett: csudálkozni, (mert csudálunk valamit, 
és csudálkozunk valamin van jól magyarul); máskor elibe teszik 
az igének az es határozatlan névmutatót, p. o. es regnet, esik; más^ 
kor ismét a sich személyes névmást, p. o. sich bestreben = igye
kezni, s az elsővel személytelen, a másikkal visszatérő igéket ké
peznek ; sokszor megint monnót egyesítik, p. o. es wundert mich, es 
bekommt ihm vohl, csudálkozom, jól esik neki; máskor ismét a 
lassen = tat, tet; mögen = nám, nem; hönnen =E hat, lut; diirfen = 
ehet igéket teszik össze egy másik igével; nem is említve a két se
géd igét a sein-t és haben-t; íme ezek a németben kivétel nélkül Ön
álló szavakból való összetételek, melyeknek a magyarban, mint 

*) Nagyon sajnálnám, ha e meggyőződésen arra magyaráztatnék, mintha 
én a német irodalomnak és nyelvnek ellensége volnék ; az nem vagyok ; legyünk 
a német nyelvnek és irodalomnak tiszteló'i: kedvellői, erényeinek barátjai, sót 
Utánzói is, de mind ez ne terjedjen annyira, hogy a mi abban jól van, nálunk pe
dig lehetetlenség , s öklelő szarvas hiba , ezt egyazon értékűnek véve nyel
vünkben meghonosítani igyekezzünk. 

NYEI.VTUD, KÖZLEÜÉÍíVEK. VII, 2 5 
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láthatjuk, mindig igeképzők felelnek meg, melyek az igetőhöz já
rulván, azzal egygyé forrnak, s egyetlen szót képeznek. Szenvedő 
igéje a németnek csak egy van, és pedig a nyelv természetéhez ké
pest ez is összetett, t. i. a werden és az ige múlt részesülőjéből. — 
Végre jön a körülíró mondat, mely minden nyelvben megvan, kö
vetkezőleg a németben is, de ez külön igefajnak nem vehető, a 
minthogy nem is veszik annak, minthogy mint fennebb mondám, 
nem történőfélben lévő cselekvést, hanem csak egy már megtör
tént, s a beszélő előtt tudva lévő cselekvésre rámutatást, szóval 
állapotot jegyez, a mire a magyarnak külön alakja van, az állapot-
jegyző a létigével kapcsolatban ; a finn nyelv meg még élesebben 
elválasztja az igefajoktói az által, hogy mikor a létige [mondomá-
nyúl áll a mondatban, ilyenkor, vagy a na raggal, vagy a határo
zatlanság ragával egészíti ki a részesülőt, p. o. työ on valmisna 
táhtyná = a mü készen van, el van végezvé-n stb. a honnan nyil
ván való, hogy ez nem igefaj. No már a német a szenvedővel 
egész seregét teszi ki azoknak a mondatoknak, melyekre a magyar 
belszenvedőt használ, s áltáljában a szenvedő ige használata a né
metben oly szapora mint talán a világ egy más nyelvében sem, és 
így azok, a kik a német szenvedő mintájára készült lettes kül és 
bel- szenvedőt használják, a magyar mondatok egész azon készle
tét veszélyeztetik, melyekben a magyar nyelv eddig belszenvedőt 
használ vala, de a melyek ma már megszűntek jók lenni csupán 
azért, mert azokban a magyar belszenvedőnek a német kül- bel
szenvedő felel meg. *) 

*) A német nyelv most adtam igerendszerével alapjában véve egészen 
megegyez a többi szétbontó (analyticai) p. o. angol, és valamennyi román nyel
vek igerendszere, minthogy, mint fennebb kifejtem, ezek szétbontó eleme is épen 
a két német segédige a sem és habén elfogadása által keletkezett új észjárat, és 
ennek kívánalmához képest a saját lét- és birtok-igéiknek p. o. a francziában az 
étre és avoir-nak segédigekül elfogadása, s életbeléptetése volt; ugyanis vala
mint a nyelvek fentartásának, s épségben megőrzésének egyedüli eszközéül az 
ép és romlatlan nyelvérzék, s minden idegen befolyástól irtózó észjárat méltán 
tekintethetik, mely a valamely nyelvvel mint anyanyelvével élőnek azt minden 
másoknál kedvesbbé teszi az által, hogy míg az azokon való gondolkozás azon 
arányban terhesb neki, a melyben valamely idegen nyelv az övének észjáratától 
qltér : addig az ezen való gondolkozás közben semmi nehézséget nem érez, mint
hogy az anyatejjel együtt szíván be, a gondolatok fogamzása és kifejezése úgy
szólván észrevétlenül és minden reá fordított fáradság nélkül esik megj mi sem 
bizonyosb annál, hogy mihelyt a nyelvérzék idegen befolyás következtében meg-
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3-szor. Tény, hogy a hírlapirodalom nem egy férfia még ott is 
használja a lettes szenvedőt, a hol a német nyelv megelégszik a 
a körülíró mondattal, melyről kimutatám, hogy annak használata 

romlott, magának a nyelv romlásnak indultának is nyomban kell azt követni; s 
ha a fővárosban széttekintünk, szomorú, de igaz, hogy már most constatálhatjuk, 
hogy egy új magyar nyelv van keletkezőben, melynek körvonalozását még most 
megkísérteni is nehéz, de annak analyticai, tehát az ősmagyar nyelvével homlok
egyenest ellenkező szerkezetére már mostan is nem egy tünetből következtethe
tünk, a milyenek: 1) a szóképzésben összetett szóknál a német ungs képző 
minden szükség nélküli utánzásául az ási ési koholt képzők elfogadása, s életbe 
léptetése oly képzésekben, melyekben a romlatlan nyelvérzékü magyar nép az 
angollal egészen egyezőleg a részesülő jelenét mint általános kisegítő-eszközt 
használja, p. o. fencingmaster, vivó-mester, dining-, sleepiug-room—ebédlő-, háló
szoba, riding school=lovagló-iskola, stepping-stones csekély vizek fenekére hely-
zett kövek száraz lábbal átjuthatás végett = lépő-kövek, drawing-force SS vonzó
erő, driving-wheels = haj tó-kerekek, revolving-inirror = visszaverő-tükör, — 
steel-cutting saw = aczélvágó fürész, shipping and mercantil Gazette hajózó és 
kereskedelmi lap stb. Oka e különös találkozásnak a nemnek a magyarban teljes 
hiánya, az angolban pedig csak egy bizonyos fokig megléte, a mely különösen a 
mindig főnév előtt álló melléknévre, — hová a részesülő is tartozik, hatást tel
jességgel nem gyakorol, és így csak úgy változatlan marad mint a magyarban, 
míg már a németben a melléknév a nem ráhatásainak egészen alá van vetve, a 
ezen oknál fogva az ilyféle szóképzések lehetetlenek lévén, a nyelv-szellem az 
abstract gyökök által segített a bajon, melyek a nem rá hatásának alávettetve 
nem lévén, a német nyelvnek általános kisegítő eszközét képezik, s ennélfogva 
műszavak alkotására már csak ezért is igen alkalmasak, különben is a német 
népnél emlékezetet haladó idők óta általában el vannak terjedve, szorosan a 
nyelv rendszeréhez tartoznak, s ott valóságos szükséget pótolnak ; de hogy mi 
szükségünk van nekünk rá az irodalomban, holott a nép teljességgel nem hasz
nálja, s miért akar az irodalmi nyelv alapjában más lenni mint a nép nyelve ? 
azt nem értem. 2) Ugyancsak a szóképzésben a : honigsüsz, volkreich, kraft-
voll, vasserdicht szók utánzásául ezeknek a magyarban úgyszólván lefényké
pezése, miszerint ezek magyarra: mézédes , népdús , erőteljes , vízmontes-nek 
vannak lefordítva s széltire dívnak ezek helyett : nagyon édes, népes, ép-erős, 
vagy éperejíi, víztől ment stb. a melléknévvel avagy azt pótló főnévvel együtt 
járó ősmagyar ú ű képző pedig szépen feledékenységbe kezd meani. 3) A névra-
gozásban a birtokviszony személyragokkal jegyzésének eltunyalasa. p. o. az apáin 
háza helyett: az apám ház, az én kalapom helyett : az én kalap : hallottam született 
magyaroktól már ezt is, még pedig ezt több ízben „becsületem szentségemre e h. becsü
letem szentségére. 4) Főleg az igerendszerben a létige és állapotjegyzővel kép
zett összetett újdonsült lettes szenvedő ige általános elterjedésnek indulta, mintha 
csak általános elvül o közmondás volna elfogadva „jobb a másé", nem pedig az, a 
mit szemes magyar gazdasszonyok szoktak a más jószágának odakiáltani „hess te 
másé", pedig tán mondanom is felesleges, hogy ez sokkal okosabb eljárás volnat 

25» 
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a németben ugyanaz, a mely a magyarban, azaz, hogy valamint 
erre nálunk a létigének csak van-íé\e része, úgy a németben a 
szinte két igéből álló létigének szinte csak a sein-íéle része van 
használatban; az alább adandóm példák e tekintetben is kellő fel
világosításokat, s állításom igazolását fogják szolgáltatni. 

4-szer. Van továbbá nyelvünknek egy az angol és török nyel
vekkel közös sajátsága, mely a latinban sem szokatlan, miszerint 
ott, a hol határozatlanul s az alany megnevezése nélkül akarunk 
szólani, ott az ige többes száma 3-ik, esetleg 1-sŐ személyét használjuk, 
p.o. mondják =rdicunt, they say, >JVJÍ> dirler, a mint ezt a következő 
népdal-töredékekből szépen láthatjuk: 

Azt mondjuk nem adnak 
Engem galambomnak; 
Inkább adnak másnak 
Annak a hat ökrös fekete subáénak ; 

es 
Jaj beh szépen harangoznak 
Az én kedves galambomnak, 
Most Marik a temetőbe 
El sem búcsúzhattam tőle ; 

erre a német a mami szót használja a cselekvő ige előtt, a mi a 
magyarban sem szokatlan, habár nem is oly szapora használatú, 
mint a németben. íme ez is veszélyeztetve van. 

Ha már ogy török avagy angol nyelvtan kezünkbe akad, s 

ő) A mííveltetö tat, tel. h. a /ta</,y ige elhatalmazta . . . és egész sorege a német, 
utánzatú magyartalanságoknak, melyeket AB irodalom ma már jolozni sem bír, s 
melyek ennélfogva ma már mint a gátjain átrontott árvíz az egéaz irodalmat min
den elleutállás nélkül olözönléssel fenyegetik. Mindezen visszaélések kezdenek 
ugyan a vidéken is lassanként elharapózui, de nem oly kétségbeejtő arányban mint 
fővárosban, hol az irodalom széke', melynek férfiai minél kevesebb jelét adják 
a magyar nyelv oly öntudatos bírásának, mely magyaros nyelvérzéköknck a hely
beli másajku néppel való érintkezés folytán való átalakulásának sikeresen ellen 
tudna állani, a mi nyilván nem volna így, ha a főváros magyar volna. így ne
künk rettegje kell még arra is gondolnunk, a mit hazánk egyik legnagyobb nyo
mora, átka, s Valóságos achilles, sarka, az áldatlan nemzetiségi kérdés egyet 
len sikeres megoldása gyanánt várva várnunk, óhajtva kellenék óhajtanunk, a 
főváro* uiegmagyarosodására mert a jelekből ítélve, a nyelv, mely így kelotke^-
nék, nem lenne többé az ős magyar, nem altáji többé, hanem egy új magyar 
nyelv, árja nyelv szerkezettel, melynek csak is teste volna részben magyar, a 
gzellem azonban csak i* német, maga a magyar nyelv nem többé az altáji, ha* 
bem a germán törzs legifjabb leánya. 
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abba lapozgatni kezdünk, csakhamar meg fogunk győződhetni, 
hogy úgy angol mint török nyelvtan írók el nem mulasztanák e sa
játságát e nyelveknek mint minden más nyelvekétől eltérő lénye
ges dolgot kiemelni, s mint a nyelv rendszeréhez tartozó lényegre 
kellő súlyt helyezni; a mi nyelvtan-íróink ily tisztességre a ma
gyar nyelvet nem méltatják; a németben nincs így, következéské
pen nem nyelvtanba való ; e tekintetben a megrovás annyival 
jogosabban éri őket, és a nyelvmestereket, mert a nyelvtani vissza
élések elharapózásának épen ők volnának hivattatva legkérlelhetet-
lenbb őrei s meggátlói lenni az által, hogy az általok taníttató nyel
vek igerendszerével s mondatszerkezetévei a magyar nyelvét az 
előre haladottabb nyelvtudomány búvárlatai, s megállapított, elis
mert igazságai mérve szerint egybevetnék, szigorúan megállapít-
nák, mi felel meg egyik nyelvben a másiknak, s mindezt példák
kal lehehetöleg bőven megvilágítnák ; mert bármily lényeges is az 
eltérés, különösen az igerendszerben, az egybefoglaló magyar és a 
német és valamennyi szétbontó nyelvek észjáratai között, és így az 
egyenértékek oly nemű kiegyenlítése, mint ezt minden német nyel
ven írott franczia nyelvtanban láthatjuk, melyekben ez valóban -
példás szorgalommal van végrehajtva, úgy hogy minden igefajnál, 
minden mondat-szerkezetnél jól láthatjuk, mi felel meg egyik nyelv
ben a másiknak, némi nehézséggel jár is: mégis erősen meg vagyok 
győződve, hogy ilyesmi a magyarban sem lehetetlenség, ha csak 
úgyis, mint a hogy különböző országok pénzei értékét a pénzváltók 
jól ismerik, s fel tudják egymásra váltani; de a mi e részben eddig 
történt, alig érdemel említést, nyelvmüvelésünk nem kis kárára, 
mert mihelyt ez helyes irányban végrehajtatott, a visszaélések leg
alább itt azonnal lehetetlenné lesznek téve, s az ez ellen hibázásokat 
méltó joggal meg lehet majd róvni; eddig jogosan még csak ezt sem 
tehettük, mert mi joggal lehet valakit hibáztatni oly hibákért, me
lyek ilyenekül felismerve, s nyilvánítva nincsenek? a törvény ok csak 
kihirdettetésük után köteleznek, s bizonnyára itt sincs másképen 
a dolog.*) 

Százával lehetne példákat felhozni annak bebizonyítására, hogy 
ott, hol a magyar mint egybefoglaló nyelv, a latinnal mint szintén egy-

*) Ugyanezen irányúak volt kifolyása nyelvtaníróink abbeli igyekezote 
hogy nyelYtanaikban az ikes igéket táblázatosan összeállították, egészen úgy miat 
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befoglalóval egészen egy ösvényt követve, s még csak az igefajokr& 
nézve is igen kevésben térve el egymástól, ugyanegy igetőt háromfé
leképen (a latin kétféleképen) söt az értelem szín vegyületeihez képest 
többféleképen is képez ki, s az így kiképzett ige egyetlen szó marad : 
ott a német és más analyticai nyelvek csak egy és ugyanazon igét 
használják képzők hozzájárulta nélkül, csakhogy, mint fennebb elő-
adám, szétbontó rendszerükhöz képest különféle összetételekkel egé
szítik ki azt, a mit a magyar nyelv csak egy szóval tesz k i ; e példák 
igen tanulságosak lehetnének ugyan, de jelen értekezésnek tárgya 
már csak helykímélés végett sem lehetnek; e feladat nem is annyira 
nyelvésznek mint nyelvtan-írók, tanárok, nyelvmesterek, s szótár
íróknak tartozván nemes tisztökhöz, mert non omnia possumus om-
nes; ha ők szép feladatukat méltóan megoldották, csakhamar ta
pasztalni fogják, hogy igefajaink sokaságát tekintve nem csak hogy 
mindent ki tudunk magyarul lehető tökéletesen fejezni, a mit a né
metben és a többi analyticai nyelvekben feltalálunk, a nélkül, 
hogy a lettes szenvedőre csak egyszer is rá szorulnánk, hanem azt 
is, hogy nyelvünk amazok felett épen abban az előnyben van, mint 
a latin, s hogy nem egy mondatszerkezetünk marad, a melyet azok 
csak nagy ügygyel-bajjai lesznek képesek, s akkor is kérdés, sike
rül nekik általában azokat nyelvükön ugyanazon erővel és hatható
sággal kifejezni; mert ne feledjük, hogy nyelvünk ritka szabatos
sága, rámutattam bámulatos logicája, nem csak a németet, francziát, 

ezt német és franczia nyelvtanírók az«e nyelvekbeli rendhagyó igékkel szokták 
tonni, meglehet, abban a hiedelemben, hogy ez által a Révay elvei életbelépte
tésére nevezetes lépés történt, — de ez merő tévedés ; Révayt már jobban félre 
sem lehetett volna érteni; hiszen az ikes igék nem rendhagyó igék, hanem ige
rendszerünk egyik leglényegesb kiegészítői, és pedig oly mozgékony természetűek, 
hogy azok számát meghatározni ép oly lehetetlenség, mint mindenki képtelen
ségnek fogná tartani meghatározni akarni, az ás és-sel képzett igeneveket, sőt egy 
ily kísérlet veszélyes i s ; ugyanis ekkor nem állna hatalmunkban azt más igegyö
kökhöz adni, mint a melyek a táblázatban foglaltatnak, a mi mondanom sem 
kell, hogy nyelvművelésünknek útját szegné ; egészen másképen kell felfogni az 
ikes igék kérdését, — ugyanis a magyar nyelvnek jóvalszáaiosb igefajai levén sem
mint az újabb árjáknak ; használat-kiterjesztés által mind a cselekvő, mind szen
vedő mii»d közép igéknek pgy részét ezzel teszi ki, legkevesb ezek közt a cselekvő 
ikes igék száma — ellenben a kül- és belszenvedóst a jóval nagyobb számnál ezzel 
és az iktelen úl űl képzőjü belszenvedővel teszi ki, egészen úgy minta finn, melyben 
a külszenvedés tt ~ tat tet, belszenvedés kse = koz köz, és u, ü, = ul ül képzőjü 
igékkel fejeztetik ki. 
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hanem sokszor még a latint is meghaladó velős rövidsége koránt
sem ott rejlik, a hol azt a múltban nem egy német nyelvérzékü tu
dósunk páratlan maga-ámítással keresi vala, t. i. egytagú gyökeink 
sokaságában, — egy ily kérkedés jól állhat az angoloknak, a kik 
tény, hogy legkisebb magok-megerőltetése nélkül képesek egész 
beszélyeket írni egy tagú szókkal, a mit mindazok könnyen meg-
eshetőnek fognak találni, a kik tudják, hogy az angolban a két 
fogalom szó: név és ige, csak nagy ritkán esnek át viszonyítás 
közben változáson; de nem ám nekünk, mert hisz ezek az egytagú 
gyökök úgy a flexiós mint ragozó nyelvekben vajmi könnyen nő
hetnek, — a mint hogy így is van, — sesquipedalis szavakká; hanem 
igen is feltételezve vannak nyelvünk fennebbi tökélyei annak egy
befoglaló természete s ennek leglényegesb hordozója a két kül- és 
belszenvedő mindketten i&-es igék által, melyek segélyével képe
sítve van nyelvünk ugyanazon gondolatot, melyre németnek, fran-
cziának némelykor négy, öt, hat szóra is van szüksége, egyetlen 
szóval kitenni, p. o. kár úgy visszahúzódnotok, így magatokat meg 
nem kedveltethetitek, Schade darum, dasz ihr euch so zurück 
ziehet, so werdet ihr euch nicht beliebt machen können. Elégelni 
fogom tehát néhány kirívóbb példáit mutatnom fel az elkövet
tetni szokott visszaéléseknek, melyeket többnyire hírlapokból azóta 
jegyezgettem ki, mióta a szenvedő ige természetére irányzott tanul
mányaimat tüzetesben folytatni, s észleleteimet rendezgetni kezdem: 

Én azt tartom, hogy a templomokban, a házak, iskolák, és 
községekben szólhat és értekezhet (ik) minden ember, a mint neki 
tetszik, hanem a megyék termeiben, hol magyar törvény szerint 
magyar igazság lesz kiszolgáltatva. Helyesen csak így lehet j ó l : 
„magyar igazságot szolgáltatnak.", mert a magyarban a lesz-nok 
jövő idői értelme van, jelen soha. (1867. A főrendi ház 11-ik ülésé
ből B. Wenckheim László.) 

Hanem most már világos szavakkal tudtára lett adva, e he
lyett : „tudtára adták" (Esti lap.) 

Annak következtében, hogy a magyar posta-hivatalok a ma
gyar kereskedelmi ministerium alá rendeltettek (helyesen), királyi 
rendelet bocsáttatott ki, mely szerint a szerb-bánát katona-határ
őrvidék 34 postahivatala a zágrábi posta-igazgatóság alá, s tekintve 
a bécsi minisztérium alá lönnek rendelve, e helyett: „vannakrendelve"-
(Pesti Hírnök) 1867. május 3. sz.) 
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Szegény Széchényi még élt, de az elkeseredett Bach a „Blick" 
miatt üldözni kezdé a grófot, kikutattatá s a gróf egy napon agyon
lőve találtatott . . . Ekkor lön elhatározva egy kis körben, hogy 
magyar ruhát veszünk fel, e helyett: „Ekkor határozták el egy kis 
körben, avagy ha az író maga is jelen volt, határoztuk el, s'tb, 
(Pesti Hírlap 1868. marcz. 29. sz. Vas Gereben jegyzetei). 

A két hölgy féltékeny volt barátnőjére . . . . A bosszú terve 
ki lett főzve. E helyett: „A bosszú tervét csakhamar kifőzték, vagy ; 
készen voltak vele". (Fővárosi Lapok 1868. sept. 30. sz.) 

Hónapok óta nem lett egy név annyit emlegetve mint Patty 
Saroltáé. (E helyett: „Hónapok óta nem emlegették valakinek oly 
sokat a nevét mint Patty Saroltának". (Egyik folyóirat, midőn ez 
az énekes nő itt járt). 

Legelőször is Oraviczafelé visz utunk, mégpedig vasút, mely 
1847-ben lett megkezdve... A közben kitört forradalom idején ugyan 
abban hagyatott, de 1850-ben építése újra felvétetvén, végre 1850 ben 
be lett végezve, s a forgalomnak átadatott. A mondat-szerkezet simi-
liter cadens, similiter desinens lévén, lehetett volna adni egyaránt cse
lekvő ige többes 3-ik személyével, és lett volna „kezdtek meg, végez" 
ték be, s adták át a forgalomnak," vagy pedig szenvedő igével 
így: „kezdetett meg, végeztetett be, adatott át a forgalomnak" (Ma
gyarország és a nagy világ 1867. oct. 12. sz.) 

Mikor aztán felállással szavaztatik, e h, szavaznak (Üstökös 
1867. marcz. 9. számában Tallérossy Zebulonnak szántszándékosan 
szájába adott magyartalanság, s igen alkalmas példa annak bebi
zonyítására, hogy a külszenvedövel sem lehet büntetlenül élni ott, 
a hol a nyelvszellem a cselekvő ige többes 3-ik személyével élést 
javallja; a következő példa pedig (szintén Tallérossy Zebulon sza
vai — azt igazolja, hogy a magyar nyelv nem szereti sem a kül sem 
a belszenvedőt, oft a hol annak helye nincs j így szóll: . . . Háború 
már lesz, még csupán csak az a kérdés, hogy ki fog minket ütni, 
és viszont ki által fogunk üttetni; e tréfás pleonasmus első része ki
fogástalan helyes magyarság, második része pedig olyan, hogy úgy 
született magyar nem beszélhet (Üstökös ugyanazon száma) 

* * 
* 

Ez egy évig tartott álom csak egyetlen egyszer és akkor is 
csak pár óráig lŐn félbe szakasztva, e helyett: „szakadt félbe" 
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mert itt nem lehet tudni, magától szakadt-e meg az álom, vagy pe
dig szántszándékkal szakíttatott-e az meg valaki által; a német 
nyelvnek e különböztetésre szüksége nincs, s ki sem tudná tenni, a 
magyar nyelv ellenben ilyenkor mindig különböztetni szeret. (Ha
zánk s a külföld 1867. január 27. sz. „Egy évi álom") 

A lelki méznek e bőséges kincstárát, mely ezer meg ezer bá
jos illatú virág kelyhéből lön összegyűjtve. E helyett: „gyűlt össze" 
mert itt nem tudni, ki által eszközöltetett a gyűjtés, s ilyenkor a 
magyar nép belszenvedöt vagy közép igét használ; a németben ez 
mindegy, a magyarban nem lehet az. (Wisemann Miklós vegyes 
iratai 5-ik 1.) 

Midőn végre Royston lord a királyi üzenetet meghozá, mint
egy el lettek barnítva azok, kik egy La reine s' avisera-t vártak. E 
helyett: „elhűltek bele", mert amúgy senki sem beszél. (Esti Lap 
1868. május 18. sz.) 

De a rajnai bor értéke e miatt tökéletesen devalválva lett. E 
helyett: „devalválódott," mert az ódik ödik-et Révay a nyelvből nem 
küszöbölte ki, hanem csak belszenvedővé devalválta, azaz csak ott 
használhatóvá, a hol a cselekvés tudva lévő külső ok nélkül ma
gától történik mint itt is. (Fővárosi Lapok 1867. sept. 13. sz.) 

Engem biztosít erről népeim hűsége, mely a megpróbáltatás 
súlyos napjaiban is bebizonyíttatott, e helyett: bebizonyult. Én a 
tátik tetik külszenvedönek nagy barátja vagyok, de csak ott, a hol 
annak helye van, itt pedig nincs, mert itt nem kül-, hanem belszen-
vedőre van szükség: bebizonyult, vagy bebizonyodott; ugyanis a né
met szöveg így szól: Mir bürgt dafür die Treue meiner Völker, die 
sich auch in Tagén der höchsten Bedrángniss beicahrthat (Ilon 1867. 
május 33. sz.) 

De evvel még csak a barátok lettek megnyerve, e holyett: nye-
rettek meg, vagy körülíró mondattal így: vannak megnyerve. (Ma
gyarország és a nagy világ) 1867. május 25. sz. 

Nem mertük hinni, hogy most, midőn a feledés jelszóvá lett 
emelve. E helyett: emeltetett, vagy körülíró mondattal: van emelve, 
monnó egyaránt szokásban van a nép nyelvében, a lett állapotjegy
zővel nincs. (U. ott.) 

Midőn már a legmérsékeltebb polgárok is kénytelenek beval
lani, hogy az állam többé nincsen kormányozva. Feltétlenül nem 
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rosz ugyan, de szolgai fordítás, jobban lesz vala így: „hogy az 
állam kormány nélkül van." (Pesti Hirnök 1868. nov. 19. sz.) 

* 

Stanley lord nem tudja, hogy a franczia törvények ezen 
statútumokat elvinni nem engedik, különben nem mondta volna, 
hogy ezek Anglia számára meg lettek szerezve. E h. megszereztettek. 

A politicai anecdoták egymást érik Kedves Tódom, én 
nem szoktam nőmnek megköszönni soha az általa nyújtott csésze 
theát. Én megértettem öt és meg lettem elégedve. E h. „s ki vol
tam elégítve" (Pesti Napló 1868. oct. 9. sz.) 

De fa magyar közönség) irodalmi művei, és tevékenységére 
nézve még csaknem egészen tájékozatlan, a mennyiben eddigelé 
m é g egy müve sem lön átültetve hazai irodalmunkba (ültettetek he
lyett) (Wagner Richárd, Művészet és forradalom, Előszó.) 

A Margit szigetet ugyanis bérbe adják (ez helyesen) és az 
illető bérlő fel lett jogosítva. E helyett: fel van jogosítva. (Idők 
Tanuja) 1866. oct. 19. sz. 

Belsejét fehér moaré selyem diszíté, és nemzeti szalag segít
ségével lettek a fényképek kiemelve. Ezen díszmü Gorove udvari dísz-
művész által lett Bécsben készítve. A czímlap fényképezve volt. Ezek 
helyett „emeltetnek k i , . . . készíté. (Pesti Hirnök, 1868. jan. 15. sz.) 

Kétségtelen, nagy áldás minden országra, mely az örök gond
viseléstől ásványokkal és nemes érczekkel oly dúsan lön megáldva 
mint hazánk. E helyett „áldatott meg," vagy „van megáldva," leg
alább a magyar nép így élt ezzel eddig. (P. Napló, 1867. aug. 24. sz.) 

De meg tudtam fogni, hogy ha nemzetünk vezérleted alatt 
békés úton eljut azon határhoz, lesz oka többet, nagy szenvedések 
árán nem merényleni 5 ha pedig el nem jut, nyitva maradónak hit
tem a tért a jövendő számára, mert nem lesz semmi jog feláldozva. 
Nevezetes és remek példája a körülíró mondat jövő idejének, épen 
ezzel tévesztik össze az újabb irodalom emberei a német lettes 
szenvedőt, s ez azon ajtó, melyen át az legalább eddig feltartóztat-
hatlanúl özönlik vala újabb időben a magyar nyelvbe. (Kossuth La
jos nyílt levele Deák Ferenczhez. (Magyar Újság, 1867. május 
26. sz.) 

íme a szenvedő igék kérdésének második megállapodási foka; 
az első is veszélyes volt, mert nyelvünk rendszerét megingatta, a 
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második nem jelent kevesebbet a magyar nyelv rendszere felbom
lásnak indultánál, s ezzel bevégezhetném értekezésemet, de még 
némely aggályaim előadását szükségesnek látom, mielőtt tollamat 
letenném. 

TTT 

A debreczeni grammatica írói, utánok Gyarmathy, és Ver
seghy, mind azon bizonyoztak, hogy a magyarnak eredetileg szen
vedő igéje nem volt, s hogy a tátik tetik külszenvedö a latin or-féle 
Szenvedő ige utánzásaképen jött be a nyelvbe. Ezenkívül Ver
seghy az ik-ea igéknek is irtó-háborút izent. Gyarmathy és a deb
reczeni grammatica írói ugyan kiirtandónak nem találták, de ba-
rátjai sem voltak, s lassanként kipusztultát óhajtják vala. Révay 
úgy a régi nyelvemlékek, mint a rokonnyelvekből vett adatokkal 
bizonyította be, hogy a tátik tetik külszenvedö ige, mint azikesigék 
legkitűnőbb s legszámosb faja, egyenlő régiségü magával a nemzet 
keletkezésével, a mely ellen tehát puszta gondolomra fenekedni, 
valóságos hazafiúi bün, vagy, a mint Kazinczy ugyanezt nevezé, 
crimen lesae nationis. „A nyelv — úgymond ő — a nemzetnek leg
drágább palládiuma. A nyelvet oly ádáz újításokkal tagolni, gyil
kolni, és zavarni, mint sokan merészlik, valóságos crimen lesae na
tionis, és ehhez minden magyarnak van szólója" ; pedig még ekkor 
senkinek sem jutott eszébe idegen alakokat hozni be a nyelvbe^ 
hanem csak is a meglevők számát akarták megszorítni; veszély igen 
is volt, de e veszély nem volt oly természetű, mint az, mely napja
inkban fenyegeti a magyar nyelvet egy sült idegen s a nyelv ter
mészetével homlokegyenest ellenkező korcs alak meghonosítása 
közben, mert elvégre a nyelvalakok még kizárólag magyarok vol
tak, s következőleg még ha a debreczeni grammatica elvei jutottak 
volna is győzelemre a Révay egyedül helyes igerendszere felett, 
még azért a magyar nyelv legfőbb, legmagasb elvén, miszerint az 
syntheticai vagyis egybefoglaló, nyelv, sérelem nem történt volna; 
visszaélés, a nyelvalakok megcsonkítása igen is, de azért még a 
magyar nyelv az egybefoglaló nyelvek sorából nem lépett volna 
ki, hanem bekövetkezett volna ugyanaz, a mi az eszth nyelvek ré
vali nyelvjárásában e népnek a német lovagok lelketlen igája alatt 
nyögte közben tettleg bekövetkezett, az t. i., hogy a külszenvedö 
helyett a belszenvedő igealak fogadtatott el, a mint ezt értekezésem 
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Il-ik részében kifejtettem, csonka lett volna a nyelv, de még most 
egészen magyar. A valódi baj csak is a lettes szenvedő behozatalával 
köszöntött be, mert ezen összetett képzés egy oly nyelvben, mely
nek egybefoglaló szelleme ezt egészen kizárja, úgy hogy ilyesmi
nek nyomát akár a név- akár az igeragozási rendszerben hiában 
keresnők, merő lehetetlenség, vagy ennek, vagy az ősi alakoknak 
veszni kell, s ezen esetben a magyar nyelv megszűnt magyar lenni. 
Ezzel a lettes szenvedő igével, a magyar nyelvnek bizonyára se 
inge- se gallérával, könnyen úgy járhatunk, mint midőn valamely 
vidék népessége ragályos kórjárványok, inség és éhesztendők, a 
haza érdekében s védelmében vívott pusztító tán irtó háborúk kö
vetkeztében részben kipusztul; ha a kihaltak helyét nem sietnek 
új telepítésekkel pótolni, avagy épen, mint Magyarhazánkban nem 
egy holyütt s nem is egy ízben történt a törökök kiűzetése után, 
még a megmaradottakat is lelketlenül kiböcsültetni, hogy idegen 
telepedőknek adjanak helyt: nem telik bele egy ember nyom, és a 
hiány új szapora születések által helyre van ütve ugyanazon né
pességgel, mely a vidéket előbb is lakja vala, s melyé az sok szá
zadok ólta volt; ha ellenben a föld urai még örülnek a régi lakos
ság kipusztultának, s alig várják az alkalmat, hogy helyettök ide
geneket szállíthassanak: az egyszer kihaltak többé nem támadnak 
fel gyermekeikben, új, idegen nép fészkeli be magát, mely örök idő
kön át nem akar egyéb lenni, mint a mi, s megmarad idegennek; 
épen így vagyunk mi a kül és belszenvedu ősmagyar, és az újma-
gyar összetett szenvedő igével: a legnagyobb visszaélések, s hasz
nálatuk módja meghatárzásának teljes hijánya azokban a nyelvé
szet nélküli időkben nem volt képes ezredév alatt oly kárt tenni 
nyelvünkben, mint az idegen összetett lettes pót szenvedő. Ha a 
külszenvedő a belszenvedő ige rovására elhatalmazott, a mint ez 
legtöbb régi nyelvemlékeinkben bizonydolog, elannyira, hogy e 
körülményből egyszersmind annak a nép között a mostaninál sok
kalta elterjedtebb, hogy úgy mondjam általános divatát méltán kö
vetkeztethetjük; azért még a belszenvedő igét nem irtotta ki, s 
monnóval egyaránt találkozunk, és viszont a külszenvedőt nem a 
belszenvedő, midőn ez kezdett úgy a nép-nyelvben, mint az iroda
lomban annyira elharapózni, hogy az ezzel visszaélés ellen való eré
lyes felszólalást Révay szükségesnek találta ; élt azért még mind
kettő, s folyvást fenn volt a lehetőség, hogy szigorúbb rendszabá-
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sok a visszaéléseket megszüntetik, s a közös birtoklásnak csak úgy 
vége szakad, mint vége szakadt az ősiségi communismusnak, s zá
logváltó pöröknek, mert az 50-es évekig e tekintetben is egészen 
oly összevissza használat uralkodik vala a magyar nyelv birodal
mában is, mint hazánk közbirtokosai között a nemesi földbirtokon; 
szépen megfértek egymás mellett; a lett-es szenvedő lábrakaptával 
ellenben nem kevesebbtől kell tartanunk, mint úgy a kül- mint 
belszenvedő ősmagyar igealakok előbb ugyancsak részben kiszo-
ríttatásoktól, később azonban teljes ki vésztőktől, s ez esetben nem 
kisebb csapás éri nyelvünket annak egész rendszere felbomlásá
nál, mert úgy a magyar, mint a finn- és török nyelvek mind syn-
thetikaiak = egybefoglalok, azaz olyanokiévén, melyekben aszók 
viszonyítása a szók tövéhez forradó ragok, nem pedig praepositiók, 
és segédigék által történik; e részben hasonlítnak a szanszkrit, 
görög, és latin nyelvekhez, s oly arányban térnek el az újabb indo
germán nyelvektől, a milyenben térnek el ezektől a most emlí
tett flexiós nyelvek, melyek ennélfogva mind egybefoglalok. A ma
gyar nyelv ezen egybefoglaló természete ugyan mindenütt az egész 
nyelvben, de a legerősebben épen a tátik tctik, és a hat-het igekép
zőknél nyilatkozik, melyhez hasonlók, habár nem ugyanazok, csak 
a finn és török rokon nyelvekben találhatók; innen van az, hogy a 
született magyar ha már meglett korában tanúi németül avagy 
francziáúl, legnehezebben tanulja meg az ilyeneket, mint „er hat es 
nicht wissen können, er hat betrogen werdcn müssen stb. mivel
hogy ily mondat-szerkezetek a magyarban egészen példanélkü
liek; a második nehézség, a mivel találkoznak, annak megkülön
böztetése, hol kell a középigéknél a múlt időkben a „habén", hol a 
„sein" segédigét használni, mivel a syntheticai magyar nyelv mind 
ezeket egy szóval fejezi ki. Ha tehát a létigévei, mint segédigével 
és az állapotjegyzővel képzett összetett szenvedőalak utat tör ma 
gának a más mint egyszerű alakokat nem ismerő magyar nyelv
ben, előbb-utóbb be fog, be kell következni annak, a mi a latin 
nyelvvel ugyanezen okok ráhatása következtében történt, melyben 
a lét- és birtok-igének mint segédigéknek az igék múlt és jövő 
idejei, de leginkább a szenvedő alak képzésére elfogadtatása ele
gendő volt a syntheticus latin nyelv felbontására, s ez által múlha-
tatlamil feltételezett sírba szálltára ; mert hogy mily jelentéktelen
nek látszó nyelvelemok tnüy nagyszerű különbségek előidézésének 
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lehetnek okozói, jól láthatjuk ezt, ha a magyar és a török mondat
szerkezetet az európai nyelvekével egybevetjük, sem a magyar, 
sem a török nyelv nem képesek a birtokviszonyt, úgy mint az eu
rópai nyelvekben történik, pusztán birtokos raggal kifejezni, sőt a ma
gyarnak erre külön raga nincs is, tehát helyette mindkét nyelv asze-
mélyrag 3-ikát használja, s íme ez az egyetlen egy szótag, a magyar 
jajé, s a török i vagy si, azt eszközli, hogy a magyar és török mondat
szerkezet az európai nyelvekéhez viszonyítva megfordított (inverse). 

Az ily változások nem egy pár év müve, századok alatt szo
kott az apránként bekövetkezni irodalommal nem bíró népeknél is, 
irodalommal bírókra meg lassabban ; az elsőkre nézve ebben semmi 
szégyen sincs; másként van a dolog az utóbbiaknál, mert kifejlett 
irodalomban ilyesminek örökre lehetetlenségnek kellene maradni, 
s a hol az megtörténik, oly árnyat vet az egy ily nemzetre, a mely
nek mássát a müveit nemzetek történetében hiában keresnénk; 
ugyanis egy ily szegénységi bizonyítvány nem egyebet bizonyítna, 
mint vagy azt, hogy egy oly nemzetnek vagy épen nincs kifejlett 
irodalma, s ha van is olyan a milyen, az még annyira bölcsőjében 
van, hogy öntudatos irodalmi közönsége, mely az ősi alakok meg
sértése ellen erélyes gátat tudna vetni, még nem is képződhetett; 
vagy pedig maga a nyelv valamely más nálánál műveltebb nyelv 
ráhatása, avagy más okoknál fogva, a milyenek például a népnek 
kifogyásnak indulta, a vagyonosb, és műveltebb osztálynak ide
genné válta, idegen nyelvű főváros stb. feltartózhatatlanúl bomlás
nak, romlásnak, kiveszésnek indult, melyet egy ephemer becsű fe
lületes irodalom megállítani már nem képes; őrizzen meg bennünket 
az ég ily jelenségek bekövetkezésének még csak lehetőségétől is. 

A veszély valóban nagyobb mint hinnők; ugyanis a közle
kedési eszközök megszaporodtával a hozzánk minden oldalról tó
duló idegenekkel közlekedhetés végett napról-napra többen lévén 
kénytelenek németül tanulni, a nyelvtani visszaélések elszaporod-
tával, s a német észjáratu mondatszerkezetek hova sűrűbbé váltá
val, a lettes szenvedő ige-alak mintájára mind több meg több ily 
visszaélések fognak a magyar nyelvbe belopózni, s a nyelvérzék 
azon arányban kihalni, végre maga az egész nyelv annyira el 
fog korcsosodni, hogy többé nem lesz se magyar se német, s ily 
állapotában a versenyt a némettel nem állhatván k i , észrevét
len ennek fog helyt adni, a mint történik ez tettleg a franczia 
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és spanyol ibérekkel (baskokkal). Angolországban pedig egy ere
detileg franczia vidék lakosságára nézve lett dolog; mert azt sem 
kell felednünk, hogy ipar és kereskedés tettleg német egész hazánk
ban, s hogy ezenkivül épen azok, a kiknek a magyar nyelv leghí
vebb őreinek kellenék lenni, a szépnem is legtöbb nevelő intéze
teinkben az ismeretszerzést egészen másodrendű kérdésnek tekintve, 
a fő súlyt a német nyelv elsajátítására fekteti, mely ha sikerült s 
megszűntek stockungarok lenni, azonnal teljes igénytvélnek tarthat-
egy bevégzett jó nevelésű nő nevére. Hiában fognak igyekezni a 
magyar nyelvet külső eszközökkel minden áron fentartani, az ered
mény nem lesz egyéb mint a most említettem ángolországi fran-
cziáknál a kik ma már egészen elángolosodván, még most is 
makacsul ragaszkodnak hagyományos eredetükhöz, s fentartanak 
egy franczia lapot, a melyet ugyan ők sem, a francziák pedig még 
úgy sem értenek. Mint mondám, mindez nem egyszerre, hanem fo
konként fog bekövetkezni az által, hogy a mit 1848. előtt az 
akkori nemzedék örökre lehetetlenségnek tart vala, az ma már 
napjainkban egészen természetesnek látszik, (a rosszat csak úgy 
meg lehet szokni mint a jót), a mit pedig ma mi látunk lehetetlen
ségnek, ugyanaz időjártával nem csak természetesnek, sőt másként 
sem történhetőnek fog feltűnni. Mind ennek csak az által lehet ele
jét venni, ha a nyelv alapszabályai mielőbb véglegesen megállapít
tatnak, hogy azoktól igen nagy okok, s e t. Akadémia ennek meg
ítélésére egyedül hivatott nyelvészeti osztálya komoly megvitatás 
után kimondott beleegyezése nélkül eltérés ne történhessék. 

Igen jól tudom tek. Akadémia, mennyire nem lehet hozzám 
illő egy oly ünnepélyes órában, a minő reám nézve a jelenlegi, mi
dőn e tek. Akadémia köz tiszteletnek örvendő, s kitűnő tudomá
ny osságú férfiai között vékony tehetségemmel helyt foglalok, bárki
nek tettéről is megrovóíag nyilatkoznom, s mintegy ajtóstól ronta
nom be a tudomány e szentélyébe, a hol nem csak első megjelené
semkor, hanem azután is állandóan csak szerény magaviseletet 
tartok hozzám illőnek; vannak azonban helyzetek, melyekben köte
lesség a hibákra rámutatni, s ilyenkor untig elég, ha az ember ra
gaszkodik a latin közmondathoz: parcere personis dicere, de vitiis. 

E tek. Akadémia nyelvészeti osztályának, azok között, a kik 
szigorúan nyelvészettel foglalkoznak, nincs ma már tudtomra egy 
tagja is, a ki a jelen értekezés tárgyául szolgáló idegen összetet 
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szenvedő alakot fentartandónak találná, s bármennyire különbö
zők legyenek is az indokolások, melyeknél fogva a magyar nyelv 
Révay megállapította rendszeréhez képest a kül- és belszenvedöt 
nyelvészeti credojok egyik hitelvének, az összetett szenvedőt pe
dig a magyar nyelv természetével ellenkezőnek, s a többi igene
mek kel, melyek közt összetett egy sincs, összeférhetlennek vall
j á k : az egyezés e részben annyira teljes és tökéletes, hogy a tár
gyalások e téren néhány év óta úgyszólván megszűntek. íme a 
szakemberek kötelességeiknek lelkiismeretesen eleget tettek, mél
tán megvárhatták volna tehát, hogy tevékenységök a hazai iro
dalomban ama figyelemre fog méltattatni, melyre az valóban ér
demes, s mégis mi történik ? az, szomorú de igaz, hogy a nagy 
közönség, kivált a hírlapirodalom kezelői, e tárgyalásokat any-
nyira nem méltatják figyelmökre, hogy minden látszat szerint 
többen olvassák azokat külföldi tudósok, semmint a magyar iro
dalom férfiai közül; s ki a vezér a példaadásban ? nem más miiit 
e tek. Akadémia összes többi osztályai, hiszen nem oly régen tör
tént, hogy egy elfogadás és kinyomatás végett etek. Akadémiához 
benyújtott értekezés fölött a bírálat felolvastatván, maga a mü ki
adásra méltónak találtatott, s csak magyartalan irálya ellen té
tetett kifogás, mely okból újból való átdolgozás végett visszaadan-
dónak határoztatott; s ha a kik e kifogást tették, azon osztálybeli 
férfiaknak dolgozataikat tekintjük, úgy fogjuk találni, hogy ezekben 
a magyartalanságok csak úgy nyüzsögnek, már csak azon oknál 
fogva is, mert, egy-két dicséretes példát kivéve, a jóval nagyobb 
résznek, s különösen azoknak, kiknek a magyar nyelv tanúit, nem 
pedig anyanyelvük, mondom, ezek irályán nagyon is meglátszik, 
hogy ők épen nem is tartják kötelességöknck a nyelvészeti osztály 
tárgyalásait, tanulmányait, megállapított igazságait megfigyelni, 
megolvasni, követni, holott egy oly osztálynak, mely hivatva van a 
hozzá beadott művek jó- avagy rósz magyarsága felett is ítéletet 
mondani, mondanom se kell talán, hogy erre szigorúan köteles, 
mert a magyar.nyelv mindnyájunknak közös kincsünk, s maga a 
tek. Akadémia alapíttatásának is fő czélja a tudományok magyar 
nyelven való müvelése, s ennek közegéül egyöntetű irály, és egy
séges irodaimi nyelv teremtése volt, és ha e tek. Akadémia egyes 
osztályai férfiaitól méltányosan nem várhatjuk is, de kívánatos -
nak sem tartjuk, hogy szaktudományaikon kivül másokat is, ki-
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vált heterogén szakokat tüzetesen müveijenek, a magyar nyel
vészet ez alól annyiban kivételt képez, a mennyiben egyöntetű 
irályra kell törekednünk a tudomány minden elágazásaiban, s így 
méltán megvárhatni tőlök, hogy a nyelvészeti tárgyalásokat figyel-
mökre méltatva, a mi mint jó és helyes itt véglegesénél fogadtatik, 
arról tudomással bírjanak, azt magok is követni igyekezzenek, s 
sikerét önrészükről ne rontsák le; különben soha se lesz egységes 
magyar irályunk, s még kevésbé fogja magát bárki is jogosítva 
erezhetni, valakinek irálybeli gyarlóságait megróni a nélkül, hogy 
a kinek dolgozataival ezt teszi, ez a legméltóbb joggal vissza ne 
mondhatná neki, a mi az irodalomban már nem egy ízben tör
tént, hogy: vak veti világtalannak. Szakférfiakhoz méltányosság 
illik, és ha e díszes testület különböző osztályainak férfiai jogosan 
igénylik, hogy szaktudományaikban szakférfiaknak ismertessenek 
e l : a nyelvész ezt nem kisebb joggal csak úgy igényelheti, a nyel
vész nevezete alatt természetesen csak azokat értvén, a kik ta
nulmányaik tételére ugyanazon eszközökkel élnek, melyekkel él 
napjainkban a fejlettség oly magas fokára eljutott európai összeha
sonlító nyelvészet, s melyeket a magyar nyelv müvelésére nézve a 
nagy Révay az európai összehasonlító nyelvészetnek meg sem szü
letése előtt oly kitűnő szerencsével állapított volt meg, s melyeknek 
egyike, mint értekezésem elején említem, a régi nyelvemlékek ta
nulmányozása, másika: nyelvünknek a rokon nyelvekkel való 
figyelmes összehasonlítgatása. A kik ezen ösvényen haladnak, ha 
csak egyikét müvelik is , méltán tekinthetők Révay követőinek, 
míg ellenben azok, a kiknek ez az ösvény nem elég jó, örökre mű
kedvelők maradnak, a nélkül, hogy a szakember nevére igényt tart
hatnának ; az elsők a nyelv vitás kérdései közül tartott tárgyaláso
kat jól ismerik, s végleg megállapított eldöntött igazságokat ok 
nélkül bolygatni nem fognak, az utóbbiak ilyesminek nagyon is 
ki vannak téve. A nem csak mükedvelősködő, hanem a szó valódi 
értelmében nyelvész, hosszas gyakorlat, tanulmány, tárgyával való 
alapos ismeretség után ugyanazon ügyességre, képességre s tájé
kozottságra tesz szert, a melyet szükségképen meg kell szereznie 
minden valamely szaktudományt állhatatos szilárdsággal művelő 
szakembernek, míg eljuthat azon magaslatra, melyre állva ismeret
len új igazságok felfejtését tűzheti ki feladatául; innen van azután; 

hogy egész serege van oly jelenségeknek, melyek a nyelvészettel 
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tüzöttesen s állandóan nem foglalkozókra nézve egészen új esz
méknek, carmina non prius auditáknak tetszhetnek, melyekről a 
nyelvész első pillanatra látja, hogy azok egy-egy régi ismerős 
tárgy, melyek vitás kérdések voltak úgy lehet ez előtt fél évszázzal, 
de ma már nem azok, megoldotta régesrégen ez s ez, s ma már a 
tudomány rég felismert igazságaihoz tartoznak. így az50-es években 
egy igen tiszteletre méltó úri ember, bizonyára a legjobb akarat
tal, jutalmat tűzött volt ki a magyar nyelvben dívó két szerinte hi
bás használat, két hiba kitalálására, ezek egyike a berniünket, má
sika a nálamnál volt, s csakugyan találkozott is, a ki a jutalomtevő 
gondolatát kitalálta, s megnyerte a jutalmat; nyelvész ezt soha ki 
nem találhatta volna, minthogy ennek soha eszébe nem jutott volna 
ezeket hibáknak találni. 

Ez ellen azonban méltán tehetni azon kifogást, hogy nem kí
vánhatni tőlök, hogy csupán azért, hogy az összehasonlító nyelvé
szet tárgyalásait figyelemmel kísérhessék, finn-lapp-eszthül, vogu-
lúl, osztyákúl, törökül, tatárúi, mongolul stb. megtanuljanak; ezt 
ugyan nem, elég ha a tárgyalások bevégezte után a végeredményt 
méltatják kellő figyelemre, erre azonban szükséges, hogy ezek a 
nem nyelvésznek is hozzá férhetővé tétessenek; íme, tek. Akadémia, 
ez volt czélja a jelen értekezésemnek a szenvedő igékre nézve. 
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S A J T Ó H I B Á K . 
334. lap 34. sor azzal helyett olv. ezzel 

ijabb h. o. újabb 
össze után hiányzik a ; 
tárgyaltakban h. o. tárgyaltukban 
lettel, lennel h. o. lettél, lennél 
volt után hiányzik a ; épen után pedig- nem kell 
az és után az egy elhagyandó 
éhezettet h. o. éhezetted 

jellemre h. o. jelenre 
meghall h. o. meghal 
nyelveknek h. o. nyelvekkel 
Ennélfogva, h. o. ennélfogva 
kimaradt : 117. I. 
hím h. o. nő s 
nő h. o. hím. 

384. 1. a jegyzet végén kimaradt: tanulóknál könnyen a nyelvérzék meg
romlását vonhatja maga után. g p 

335. j) 19. 
336. n 26. 
349. n 22. 
u. 0. n 25. 
350. n 23. 
358. n 24. 
361. n 34. 
362. i) 11. 
u. o. r> 13. 
366. » 23. 
u. 0. » 38. 
367. J! 12. 
368. r> 9. 
u. 0. !J 10. 


