
Alaktani adalékok. 
(Második közlemény.) 

2. Az -n és a -nak, -nek személyrag eredete. 

A leszen, teszen, megyeti-íéle igék -n személyragjáról néhány 
évvel ezelőtt úgy vélekedtem, hogy az imperativusból analógia 
útján terjedt át a prsesensbe és a prEeteritumba (lön, tön, vön), 
úgyszintén — de általánosabban — a plur. -nak, -nek is. (Vö. M. 
Nyelvhasonlítás, első kiadás 94—95; Egyet. Phil. Közi. 24: 164— 
167 ; FÜF. 1 : 73—81). 

Magam is éreztem, hogy ez a magyarázat nem teljesen ki
elégítő, mert van egy bökkenője, s ezt MUNKÁCSI ki is emelte 
czikkecském ismertetésében (Ethnogr. 12 : 464). Ez a bökkenő a 
plur. -nak, -nek. Az imperativus egyesszámi 3. személye ugyanis 
elég gyakran fordul elő arra, hogy más alakokra hatással lehes
sen ; ellenben az imperativus többesszámi 3. személye sokkal rit
kább, semhogy oly általános hatást tulajdoníthatnánk neki, a mi
lyent én föltettem. Azért újra kezdtem a vizsgálódást és más ered
ményre jutottam, a melyet vázlatosan jeleztem a M. Nyelvhason
lítás második kiadásában (113—114). Ezt akarom most kissé rész
letesebben előadni. 

Előbb azonban egy régibb magyarázatról kell szólnom, a 
melyre fönnebb idézett magyar czikkecskémben (Phil. Közi. i. h.) 
és német átdolgozásában (FUF. i. h.) .nem terjeszkedtem ki, a 
miért nem is maradt el a szemrehányás. MUNKÁCSI ugyanis (Ethno-
graphia 12 : 465) azt mondja : 

« . . . Ezek után a 3. személyű -n és -nak, -nek alanyi ragok
nak magyarázatában mindenesetre megérdemli legalább a megemlítést 
BuDENznek ama nézete, hogy itt az -n ugyanaz a coafixum, melyet 
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a magyar m, -d, -mk birtokos- és alanyi személyragok (pl. házam, 
háza-d, HB. uro-mk; vagy-mok eredeti alakjában is föl kell vennünk 
(1. Összehas. Alaki 345., 331—2; SIMONYI: Tüzetes Magy. Nyt. 599., 
604—5., 70S.).» 

Ez más szóval azt teszi, hogy én még csak megemlítésre sem 
méltattam BUDENZ magyarázatát. Pedig dehogy nem méltattam! 
Igaz, hogy abban a czikkecskémben, a melyet MUNKÁCSI ismer
tet és bírál, nincsen megemlítve, de Nyelvhasonlításomban, a 
melyre M. szintén hivatkozik, ott van az első kiadásban (95. 1.): 
(•[BUDENZ UA.: -n < *-nl£; vö. f. -n(sa), -n(sá) : kuolkahan(sa) ,• 
de vö. NyK. XXL 198.]»; nemkülömben az azóta megjelent má
sodik kiadásban is (114. L): « [BUDENZ, UA. 345 : -n < -nle, -nlg ; 
de vö. NyÍL XXI. 198]». Ez a «de» és az utána következő utalás 
megadja a magyarázatát annak, hogy midőn vázlatos könyvemnek 
ezen szakaszát kidolgoztam, miért nem terjeszkedtem ki BUDENZ 
föltevésére. Egyszerűen azért nem, mert puszta megemlítésének 
semmi értelme sem lett volna, czáfolgatnom meg teljesen fölösle
ges volt, mert már maga BUDENZ elvetette. Ez a magyarázat 
ugyanis abból az időből való, mikor ő azt a nézetet vallotta, hogy 
a 3. személy névmásának kezdő hangja az alapnyelvben d volt 
(vö. MUSz. 845, UA. 328), s ez a magyarban a névmásnak sze
mélyraggá vált alakjában /-vé s azután Z'-en át j'-vé fejlődött (vö. 
UA. 345). Később tüzetes vizsgálódás után más eredményre jutott, 
t. i. arra, hogy a 3. személynóvmásnak alapnyelvbeli kezdő mással
hangzója nem d, hanem s volt, s ez a magyarban a személyragul 
alkalmazott névmásban z-vé, ez meg ;-vé és /i-vá fejlődött (vö. 
NyK. 21 : 198 s köv.). Természetes, hogy ez után nem tarthatta 
az -n személyragot sem -nla, -n^-ből fejlődöttnek; azonban hogy 
utóbb mikép magyarázta, azt nem tudom, mert az UA. illető részé
nek kidolgozására — mindnyájunk nagy sajnálatára — már nem 
volt érkezése.*) De elég az hozzá, hogy régibb magyarázatának 
alapját ő maga rombolta szét, tehát annak a magyarázatnak czá-
folgatása teljesen fölösleges, sőt helytelen dolog lett volna. 

Mármost áttérhetünk a szóbanforgó ragok eredetének kuta
tására. 

*) Tudvalevő dolog, hogy az UA. kidolgozásában csak az 52. §. 
végéig jutott el; a többi csupán vázlatban (kőnyomatban) maradt ránk. 



ALAKTANI ADALÉKOK. 243 

I. Az »ít személyrag előfordulásának esetei a következők: 
1. indic. prsesens.: vagyon, van j nincsen, sincsen (nb. e, nem él) \ 

megyén (mégyen, mengyen, menyen, ménen N.*) | leszen (lészen), teszen 
(tészen), vészen (vészen), viszen, hiszen j eszén (észen), iszon, fekszen, 
aloszon, vonszon, metszen R. | jön \ hín (hin), szín (szin), rín (rén, 
rin), sén-rén «sí-rí», lön, főn, szón, bén «bőg», nyön «nyű», nyün 
«nŐ»,/ím (fun) N. (TMNy. 1 : 600). 

2. indic. praBteritum: lön, tön, vön | lén, tén, vén,- megów «com-
edit», hűn «credidit» R. (TMNy. 1 : 628—629), vín, víin «túlit, por-
tavit* (NySz.). 

3. imperat.: várjon, kérjen stb. (általános az iktelen igéknél). 

1. A vagyon igealakot most is úgy fogom föl, mint fönnebb 
idézett dolgozataimban, t. i. hogy eredetileg i g e n ó v volt, olyan 
mint a f. on «van» < *om (vö. vepsz, észtD. om, lív ura'; plur.: 
vepsz oma, omad, vót omaD, észt ommad, ommat K., omma\ lív 
umWt SETALA. TUM. 169, ÁH. 406, ugyanazzal a -ma képzővel, a 
melylyel pl. kuolema «halál*) van képezve), és a votj. van, uan, 
wan, wan: 1. «levő, létező; seiend, existierend; — was vorhanden 
ist»; 2. «létei, levés, létezés; das sein, das dasein, existenzo ; 3. 
«van, létezik; ist, es gibt, ist vorhanden» (MUNKÁCSI, Votják szótár 
645; WICHMANN, Wotjak. Chrest. 124), a melynek teljesebb tő-
alakja vaum- stb. < *valm- (vö. sin, sin «szem» < sinm-, éiúm-
«•>» f. silmá, md. selma stb.), ugyanazzal a képzővel, a melylyel pl. 
ulem «élet» van képezve; továbbá zürj. em: 1. «seiend, vorhan-
den»; 2. «sein, habé, füllé, genüge, überfluss, reichthum»; 3. «ist» 
(WIEDEMANN, Syrj. Wbuch, Gramm. 170, 198) == votj. van. — Az 
én fölfogásom szerint tehát a vagyon igealak eredetileg azonos a 
vagyon «vermögen» (eredetileg: «való, a mi van; seiend, existie
rend ») névszóval. — A van**) és a vagyon alak viszonyát többfelekóp 

*) N. = a nép nyelvében; R. — a régi irodalomban. 
**) Az irodalomban a legkorábbi van alak MA. szótárának 1611-i 

kiadásában fordul elő: *van pro vagyon, est, habet» (a NySz.-ban csak 
későbbi adatok vannak, s ezek közül is a P á z m : KT. 5. van-ja, vagyon-ra, 
igazítandó ki) ; — de ebből természetesen korántsem szabad azt követ
keztetni, hogy régebben meg nem volt. Hiszen tudvalevő dolog, hogy a 
régi irodalomban sok olyan szó nem fordul elő, a melynek az élőbeszód-
ben való megvoltát a rokon nyelvekben és a mai magyar nyelvben való 
előfordulása kétségtelenül bizonyítja. A van is igen-igen régen meglehe
tett, mielőtt az írók a tollúk hegyére vették. 

16* 
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lehet fölfogni. Lehetséges, hogy a van a vagyon-nak összevont 
alakja: vagyon > vaon (Göcsej MTsz.) > *ván [mint vagyok > vaok 
> vak uo.] > van. De az is lehetséges, hogy külön tőből valók, 
t. i. vagyon a frequ.-durat. -gy (<. *-eZ^-képzős vagy- < *valgy- (<. 
*vald- ~ vog. ölsnti «van», md. uhnd'dms «lenni») tőből, a másik 
pedig a képzőtlen val- tőből: van < *valn-. (Megjegyzendő, hogy 
a van szó is előfordul «vermögen» jelentésben: «ékőtötte azt a kis 
vanjáU ; demin. vanka, MTsz.) A harmadik lehetőség, a melyet, 
ha jól tudom, SIMONYI vetett föl, az, hogy a van alak a plur. van
nak (< vágynak)-hói keletkezett más igék megfelelő alakjainak 
analógiájára, vagyis a következő egyenlet szerint: járnak: jár = 
vannak: van. 

knincsen «non est» szó eredeti jelentése az előbbi szerint «non 
ens»-féle volt. Kétségtelen, hogy összetétel, s előrészében nyilván 
a nem szó változata van (vö. nenczen, nenchen és ninkell, ninkel 
«non piacet, non oportet» NySz.), utórészében pedig a van igenév 
lappang, s a kettő között még valami van: alkalmasint az is, és 
kötőszó. Ha a nincsen olyan származék volna, mint a vagyo-n, 
akkor az -n előtti magánhangzó nem nyilt e, hanem zárt e volna. 
Az én magyarázatom szerint az e nyíltsága könnyen érthető, 
t. i. illeszkedés útján a-ból lett, úgy mint: fejal > fejel, nap
estig > nepestig, innap > innep, alig > élig, hanem :> henem stb. 
(MTsz.) 

Mármost tovább indulok a talált nyomon. A finnugorságban, 
mint tudjuk (vö. BÜDENZ, UA. 350 s köv., SETALA, TuM.), a leg
több tempus-tő eredetileg nomen verbale-tő volt, s a prsesensek és 
prseteritumok sing. 3. szem. alakja általában (igen kevés kivétellel) 
ragtalan. íme néhány példa (praesens) a világosabbak közül: vog. 
mini «megy», üli «öl», áli «van», -/áli «meghal», yoli «hall» (tkp. 
flmenő, ölő, való, haló, halló» ; vö. püyi «fogó», üri «tartó», jákti 
«metsző», peri «forgó», MUNKÁCSI, Yog. nyelvjár. 44) || md. vani < 
vanij «lát», peli < pelij «fél» (PAASONEN, Mordv. lautl. 68) (tkp. 
«látó, félő» ; vö. kuli «haldokló, halott», peli «félő») |J fVp. «n-
dab, É. annaB, K. A. andau, S. antaa «ad» (tkp. «adó»; — vö. Vp. 
andab «adó») | Vp. tegeb, V. teű'ebi, 8. tekee «tesz, csináló (tkp. 
«tevő, csinálóo; — v ö . Vp. tegeb «tevő, csináló*)) | S. viepi «visz», 
saapi «kap«, syöpi «eszik», káypi «jár» (tkp. «vivő, kapó, evő, 
járó») | S. menee «megy», eláa «éL>, antaa «ad)) < menevi, elávi, 
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antavi (tkp. «menő, élő, adó») (vö. SETÁLA, TUM. 4 stb., ÁH. 
78) |j cser. toles «jön», mane* «mond», köles «hall», küles, kelés 
«kell» (vö. küles «kellő, szükséges*), kelés »tS «man musste», 
tkp. «kellő v. szükséges volt»; dfos «lakás», leweddé «takaró», 
lewds «födél, takaró», tsdwestds «csipet» || zürj. uée «esik», nule 
«nyal» •*- votj. uée, nule (tkp. «eső, nyaló»; — igenév-voltukra 
nézve vö. WIEDEMANN, Syrj. gramm. 169). 

Ezekre ós a vagyon-iől fönnebb elmondottakra támaszkodva 
nagy valószínűséggel föltehetjük, hogy a megyén, teszen, leszen
féle praesens-alakok eredetileg szintén i g e n e v e k voltak, tehát 
-H-jük eredetileg igenévképző, és nem személyrag volt. (Ilyen 
3. szem. igealakul használt igenevek a magyarban: várt, szö
kött stb.) 

A legközelebbi kérdés mármost az, hogy a megyén, teszen, 
leszen-íélék -n képzője azonos-e a vagyon-éYStl. Ezt a kérdést azért 
kell fölvetnünk, mert 1. a vagyon főnévnek meglehetős nagy nyelv
járásterületen vagyam változata is él (MTsz.), s ennek -m-jét a 
hiszen < hiszem, tatán < talám stb.-félék szerint eredetibbnek és a 
f. -ma, -ma, md. -mo, -íne, -ma, -m, cser. -mo, -mö, zürj.-votj., vog.-
osztj., lp. -ni képzővel egyezőnek tarthatjuk; 2. azért, mert az 
«esse» ige prses. 3. szem. alakja több rokon nyelvben más képző
vel alakult, mint a többi igéé; vö. f. on < *om: viepi, menevi; 
votj. van < vanm-: wse, mds : zürj. em: uée, nule. Eszerint nem 
lehetetlen, hogy a megyén, részen, leszen-íélék -n képzője nem azo
nos a vagyon-évol, a melyet -m-ből fejlődöttnek lehet tartani, ha
nem azzal az eredeti -n képzővel azonos, a mely a főnévi igenév 
-ni végzetében van, s a melynek több rokon nyelvben -n (-n) a 
megfelelője; nevezetesen: zürj. ted-, kor-, mun-: tedni «tudni», 
komi «kérni», munni^ «menni» || votj. tod-, kur-, min-: todini^ 
«tudni», kurn^ «kérni •>, minni «menni» |J vog. mini, ali, áli, ünli, 
muli: minnd «menés, menő», álm «ölés, ölő», álnd «élet, létei, 
lakás, levő», ünhnd «ülés, ülő», muhid «elmúlás» | vogT. mini, al 
(ál-), áli: minni' «menő», álni' «lakó», dini' «ölő» || cser. ilem, 
kole'm, tunemam, tola'm: ifon «élt», koton «meghalt», tunemdtn 
«tanult, hozzászokott)), toldn «jött» (nomen verb. és egyszersmind 
perf. 3. szem.) [| mdE. kadoms, vid'ems, kandoms: kádon «elhagyott)), 
viden «vetett», kandon «hordott, hozott» || f. antaa, menee: antanut 
«adott», mennyt «ment» (demin. -ut, -yt képzővel, vö. juoma 
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«ital», páiva «nap»: demin. juomut, pdivyt Kalev.).*) — Hogy ezen 
képzőknek más-más nyelvben más-más a functiójuk, az nem teszi 
kétségessé összetartozásukat (vö. a nom. verbale-képzők functió-
jára nézve: BUDENZ, UA. 178, SETALA, TUM. 173—174). 

Az eredet kérdését egész határozottan nem lehet eldönteni; 
de tekintve azt, hogy a megyén, teszen. leszen-féléknek -m-es vál
tozatuk nem mutatható ki, s a szóvégi m >n hangváltozásra kü-
lömben sincsen sok példánk (sem a történelem-előtti, sem a tör
ténelmi korból), valószínűbbnek kell tartanunk, hogy ezen igék 
-n-je nem -m-ből fejlődött, hanem eredeti, tehát az imént idézett 
finnugor képzések -n (-n)-jével azonos. 

Tovább menve el kell választanunk a megyén, teszen, leszen-
féléktől a jön-t és a hín, szín, ríw-fóléket. A régente általános hasz
nálatú jő (néha fű) mellett a jön, a mely ma közkeletű, az iroda
lomban későn jelenik meg. Az első jön, a melyet a NySz. idéz, egy 
1657-i levélből való, de ez kétséges adat, mert a Levelestár II. kö
tetéből van idézve, annak a kiadója pedig nem betűről-betűre 
másolva, hanem saját olvasása szerint átírva közli a régi leveleket, 
s bizony könnyen meglehet, hogy itt-ott a nyelvi alakokat is mo
dernizálta. A legközelebb következő adat: jun HALLEK Hármas 
Históriájának 1751-i kiadásából van idézve. Azért azonban akár
milyen régi lehetne a jön alak; de mégis újabbkeltűnek kell tar
tanunk, mert a jő ige többi társainak (mint ró, nő, sző, lő, fő stb.) 
közkeletű prses. 3. szem. alakja -n nélkül való. A jön (jün, gyön, 
gyün MTsz., így is : gyön, gyün TMNy. J. : 257, 600) alakról azt 
mondja SIMONYI: «azt hihetnők, hogy párjának, a mén igének pél
dájára vette fel az rc-et» (TMNy. 1 : 600), s ezt én a fönnebb mon
dott oknál fogva kétségtelennek tartom. A mén pedig lehet össze-

*) BUDENZ UA. "208. 1. a magyar deverb. -n (-ny) képzőt minden 
esetben az -m változatának tartja, de ennek a föltevésnek szerintem nin
csen kellő alapja. Én csak azon esetekben látom jogosultnak az -n, -ny < 
-ni hangfejlődés föltevését, mikor az -n, -íM/-képzős szónak vagy a magyar
ban van -m-es változata (pl. bizony *->» hizomos), vagy a rokonságban van 
-m-es megfelelője (pl. szilony ((fűzfavesszőből hasogatott abroncskötöző» ~ 
vog. salom «szilánk»). Ellenben a főnévi igenév végzetének -w-jét (mint
hogy semmi sem muta t arra , hogy -m-ből fejlődött volna) eredetinek s a 
rokon nyelvekbeli -n f-n) megfelelőjének tekintem. (Vö. M. Nyelvhason
lítás2 82—83). 
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vont alak (megyén, megyén-ből), mint SIMONYI gondolja (i. h.). de 
lehet olyan alak is, mint a kél, vész stb. a többtagú rövidhangzós 
alakok mellett, s ha így áll a dolog, akkor a jön végére került -n 
nem azonos a teszen-íélék -w-jével. De akárhogy van is, a jön alak 
-n-je minden bizonynyal sokkal későbbi a teszen-íélék -w-jénél. 

A hín, szín, rm-félók nyelvjárási alakok, a melyek a dunán
túli megyékben és az Alföld déli részén élnek a nép ajkán; a régi 
irodalomból (BALASSA B.) az egyetlen rín van kimutatva (TMNy. 
1 : 600). Figyelemre méltó dolog, hogy (az egyetlen bén-t kivéve) 
mindezen v-tövű igéknek Z-végü prses. 3. szem. alakjuk is él a nép
nél : híl, szil (szil, szili), ríll, lüll, fői (föll), szüli, nyöl (nyüll), 
női (nyol, nyŐll, nyül), fúll (MTsz.), és ugyancsak BALASSA B.-nál 
nemcsak rén, hanem ril is van (NySz.). Ezt az -Z-et régebben prse-
sens-képzőnek tartottam (NyK. 23 : 460), de utóbb arra a meg
győződésre jutottam, hogy mégsem prsesens-képző, hanem csak 
analógiás járulók lehet, mégpedig vagy SIMONYI (TMNy. 1 : 256) 
fölfogása szerint «a sül, fül, dűl, röpül-iélék analógiájára vették 
föl e hangot, mert ragozásuk a népies kiejtésben nagyrészt ezeké
hez hasonlít: nőtt, főtt — síítt, fütt, dűtt; nőni, fönt — süni, füni, 
düni stb.», vagy pedig — s ez talán valószínűbb — a következő 
egyenlet szerint: szónak (<z szólnak): szól v. száll — hínak: hü 
v. híll. Épp ilyen analógiás alakulások a hín, szín, rín-íéle alakok. 
Ezeknek az igéknek u. i. előfordulnak olyan alakjaik, a melyekben 
az eredetibb vn-hÖl lett nn van, mint pl. hínnak, színnak, rínnak, 
lünnek, szűnnek (Somogy m. Zselizség, VIKÁR B. közlése), rénni 
(MTsz.) stb., — s a járnak: jár, vannak: van, fonnak: fon stb. 
analógiájára keletkezett hínnak, színnak, rínnak mellett hín, szín, 
rín. (Lehet, hogy nem mindegyik jött létre így egyenesen, hanem 
egyik-másik talán másodlagos analógiás alakulás az így keletkezett 
•n-es alakok mintája szerint.) — Tehát a hín, szín, rín-iélék -n-je 
szintén nem azonos a teszen-íélék -w-jével. 

Eszerint kétségtelen -n-igenévképzős alakoknak csak a követ
kezők maradnak: leszen (lészen), teszen (tészen), vészen (vészen), 
viszen, hiszen, eszén (észen), iszon, fekszen, aloszon \ metszen, von-
szon || megyén (mégyen, mengyen, menyen, ménen). — Érdekes, 
hogy ezek mind olyan igék, a melyek a folyamatos cselekvést 
jelölő (frequ.-durat.) képzővel (-sz, -gy) alakultak (a metsz- és a 
vonsz- tő, a mely utóbbiból lett a mai vonz, a régi irodalomban 
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csak mint a folyamatos cselekvés kifejezője fordul elő; vö. TMNy. 
1 : 262; — menyen [monyön], ménen analógiás alakulás a képzőt
len igetőből az eredetibb megyén mintájára; vö. BALASSA ezikkét 
a megyek ige ragozásáról: Nyr. 22 : 289; mengyen alkalmasint alak-
vegyülés útján jött létre, vö. TMNy. 1 : 273). 

Ha mármost más oldalról nézzük ezeket, azt látjuk, hogy a 
folyamatos cselekvést jelölő képzővel ellátott igék közül az iktelen 
ragozásúak mindegyikének -n-nel alakult a 3. szem. alakja (csak a 
hajdani ősz- «cavet» [NySz.] igéről nem tudjuk, mert alanyi rago-
zású 3. szem. alakja nincs kimutatva a nyelvemlékekből). S ha 
ehhez hozzáveszszük, hogy a vagyon igében ugyanaz a folyamatos 
cselekvést jelölő -gy képző van, mint a megyen-ben, s több ilyen 
képzésű prsesensünk nincs is, azt a kérdést kell fölvetnünk: el 
szabad-e e kettőt egymástól választanunk, vagyis valószínű-e az, 
a mit fönnebb lehetségesnek mondtam, hogy t. i. e kettőnek -w-je 
nem azonos? Az elmondottak után, azt hiszem, bajos a vagyon-t 
a megyen-tö\ különválasztani, mert erre kényszerítő okunk nin
csen. Annak a lehetőségnek a föltevésére, hogy a vagyon ige -n-je 
talán más eredetű, mint a megyén, teszen-féléké, az vitt rá, hogy 
1. a vagyon igével kétségkívül azonos vagyon főnévnek vágyom 
változata is él, és hogy 2. az «esse» ige prses. 3. szem. alakja több 
rokon nyelvben más képzővel alakult, mint a többi igéé. De az 
utóbbihoz mindjárt hozzátehetem azt, — a mit egyébiránt úgyis 
ki lehet belőle érteni, — hogy nem mindenikben, mert pl. a vog. 
öli, áli «van» képzője azonos a %ali «meghal», yöli «hall» stb. 
képzőjével. A másikra pedig azt mondhatom, hogy a vágyom alak 
eredetibb volta nem egészen bizonyos, mert szóvégi n > m hang
változásra is van példa, nevezetesen: szl. mlin > melinhalmu 
(1075-i oki., II. Endre korabeli átírásban), molinszeg, molunhel 
(NySz.) > malom j millión > milliom | Grati, Gron, Goron (KNAUZ, 
Mon. Strig. 1 :53, 55, 81, 213; ANONYMUS, cap. 34, 35; KÉZAI, 
cap. De nobil. aduenis) > Garam | vei. ol. zitron (Nyr 13 :453) 
v. ném. zitron > citron (NySz.). citrony (MTsz.) > citrom 
k.-ném. torn (vö. MELICH, Melyik nyelvjárásból valók a ma
gyar nyelv régi német jövevényszavai? 27) > torony > torom 
(NySz., MTsz.)*). — Eszerint a vágyom is vagyon-böl keletkezhe-

) Van ugyan a németben torm (k.-ném.) alak is, de hogy nem ezt, 
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tett. Valószínű, hogy az idézett m-es alakok (talán a milliom-ot 
kivéve) nem független hangváltozás útján álltak elő, hanem bizo
nyos ragos alakokból (pl. *malon-ba, ciiron-ból, torony-ba, kiejtve: 
malomba, citromból, toromba) váltak ki. így talán a vágyom, alakot 
is a vagyon-Lói. vagyon-ba (kiejtve : vágyómból, vágyómba) alakból 
kiváltnak tarthatjuk. 

Azon, hogy a prsesens-képző -n csak a 3. szem. alakban van 
meg, nincs miért megütköznünk, mert ez éppen nem példátlan 
dolog a finnugorságban. A finn nyelvekben pl. a -pi, -bi, -p, -b 
praesens-képző szintén csak a 3. szem. alakokra szorítkozik (csupán 
a lívben és a vepszben szélesbedett ki a hatásköre analógia útján), 
a cseremiszben ugyanezen képző megfelelőjét csak a plur. 3. sze
mélyben találjuk. Ugyanegy nyelv prsesens-alakjai között kétféle 
tőképzéssel alakultak és minden látható tőképzés nélkül valók 
vegyest fordulnak elő, mégpedig nem más-más, hanem ugyanazon 
igék ragozásában; így pl. fS. mene- «menni» : prass. sing. 3. menee 
<C mene-vi, plur. 3. mene-va-t; plur. 1. ménemmé, 2. menetté < 
*mene-k-mek, mene-k-tek; sing. 1. mene-n, 2. mene-t <c *mene-k-mi, 
*mene-k-ti. (Vö. SETALA. TUM. 4—16., 2 5 - 2 7 , 5 0 - 54).*) 

Hogy az -n képző valamikor más személyben is meglett 
volna, annak semmi nyoma sincs. Föltehetnők ugyan, hogy a plur. 
1. szem. -nk <L -mek, -niik (vö. uogmuc HB.) korábbi ^-n-mjt, 
*-n-m£k-bö\ való (a hogy BUDENZ is föltette [UA. 331], de nem 
praesens-képző, hanem «nyomatékosító*) -n-nel), s ez magyarázatául 

hanem az w-végűt vették át eleink, azt régi -tornya (sohasem -torma) utó
tagú helyneveink bizonyítják. Hogy pedig a torom (mely a XVI. század 
második felében fordul elő legelőször) külön átvétel volna, az éppenséggel 
nem valószínű. 

*) A SETALA id. munkájában (54. 1.) fölhozott fK. alakokon kívül 
a -k prsesens-képzőnek a sing. 2. szem.-ben való lappangására (vagyis 
egykori megvoltára) vall szerintem az is, hogy a *-ti személyrag í-je nem 
változott s-re, mint a birtokos személyragé (ennek régi -ti alakjára nézve 
vö. SETALA, AH. 56); a -í megmaradása megelőző *-tti-re mutat , s ez 
más analógiák szerint legalkalmasabban korábbi *-kti-ből magyarázható, 
vagyis a fejlődés így képzelhető: *mene-k-ti (a -ti > -si hangváltozás ko
rát megelőző időben) > *menetti (a -ti > -si hangváltozás korában) > 
*menei > menet. (Puszta *meneti-hől *menesi > *menes fejlődött volna.) 
A prseteritumban és a conditionalisban a prsesensek (indic. és potent.) 
analógiája tar tot ta fönn a ű-t. 
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szolgálhatna annak, hogy az alanyi ragozásban megmaradt az -m 
(később -n-re változva), míg a tárgyas ragozásban eltűnt (-juk, -jük 
< *-ja-m„k, -ji-msk); de ez teljesen önkényes föltevés volna, mert 
hiszen a plur. 1. szem. ragja olyan alakokban is -nk (< -mak, 
-m^k), a melyekben sem prsesens-kópző, sem másféle -n-ét nem 
tehetünk föl. Még önkényesebb föltevés volna az, hogy a sing. 1. 
-m-ben benne lappang a praesens-képző -/?, vagyis hogy az -m ko
rábbi *-ra < *-nm-ből való, mert hiszen a szóvégi rövid m meg
maradása éppenséggel nem olyan föltűnő jelenség, hogy magyará
zatra szorulna. 

Más kérdés az, hogy az -n prsesens-képző mindig csak 
azon igék 3. személyében volt-e meg, a melyekben a történelmi 
korban mutatkozik. Erre a kérdésre azt a feleletet adhatom, hogy 
a történelem-előtti korban valószínűleg általános volt az -?i-képzös 
sing. 3. személy az iktelen igéknél, s az, hogy csak bizonyos frequ.-
durativ-képzös igéké maradt meg, alkalmasint puszta véletlenség. 
Erre a föltevésre az alább tárgyalandó plur. -nak, -nek általános 
volta kényszerít, mert ezt bajos volna megérteni, ha az egyes szám
ban csak egynéhány igének lett volna -w-es 3. szem. alakja. Azért 
tehát azt hiszem, hogy a jár, kér-ié\e alakok hajdani * járón, 
*kéren-fé\ék rövidülései. (Vö. leszen, teszen > lesz, tesz stb.) 

2. A praeteritum-tő — mint fönnebb már mondtam — a finn
ugorságban eredetileg általában (kevés kivétellel) nomen verbale-tő 
volt, s a sing. 3. szem. alak legtöbbnyire ragtalan. Pl. m. vár, kér: 
sing. 3. várt, kért (1. várta-m, kérte-m, plur. 2. várta-tok, kérte- tek) [j 
IpS. kullat «hallani»: sing. 3. AMÍSÍ (plur. \.kulai-ms, °2.kulái-ts) | lpN. 
mannáit «menni»,eslliOt«élni»,gulláot «hallani», néellávt «nyelni»: 
sing. 3. manái, elli, gidai, úéSlái (plur. 1. manái-msok, elt-ms^k, 
gulái-msi>k, néélai-mehk; 2. mcmái-dsok stb.) II f. joutu- «jutni», 
ole- «lenni», elá- «élni» : sing. 3. joittui, oli, eli (1. joudui-n, oli-n, 
eli-n; 2. joudui-t, oli-t, eli-t) || mdE. pétiems «félni»: sing. 3. petiez, 
peties, pele (vö. kidoé «halott», jomaz «elveszett)), kenefez érett) || 
cser. tola-m «jövök», kole'm «meghalok», itiem «élek» : sing. 3. 
toldn, kofon, itidn (1. fönnebb az -n képzőnél; sing. 1. tolnám, 2. 
tolnát stb.) |j vog. mini «mén», joyti «jut» : sing. 3. minds, mins, 
joyts (1. minásd-m, minsd-m, joytsd-m, 2. minasd-n, mins9-n, 
joyt&d-ri) (vö. martds «mért [angemessen]» ; mortds ((meghatáro
zott)); ünlds «ülós»>; k<uJ9s ((fekvés»; k*als ((emberi), tkp. «halandó* 
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c= %alss ebben: shrn-yahs «ember») || osztjÉ. joyotAem «jutok», 
vutAem «veszek)) : sing. 3. jo/t9s, vtus (1. joyotse-m, vuise-m, 2. 
joyotse-n, viuse-n) (vö. yalvs-taya «temető», tkp. «halott-hely» 
PÁPAY; yalvs == vog. yalds, keals)*). 

A magyar iktelen igék -d, =e-képzős praeteritúrnának sing. 3. 
szem. alakja általában szintén ragtalan (vára, kére < *várá, 
*kéré), s a rendestől eltérő -ra-végű alakot csak egynéhány igénél 
találunk, mégpedig csupa olyannál, a melynek prsesensében is van 
-M (1. fönnebb 243. 1.). Az elmondottak után ezt a prseteritumbeli 
-w-et csak későbbi járuléknak, mégpedig a prsesensből átterjedett-
nek tarthatjuk. Ilyen átterjedésre teljesen kétségtelen példák van
nak a rokon nyelvekben. így keletkeztek a finn prasteritum- es 
conditionalis-beli többesszámi 3. szem. -vat, -vat végzetű alakok, 
pl. tule- «jönni», mene- «menni»>: prset. plur. 3. most is élő erede
tibb tuli-t, meni-t-böl tuli-vat, meni-vát, és cond. plur. 3. most is 
élő eredetibb tulisi-t, menisi-t-bö\ tnlisi-vat, menisi-vát, a prses. 
plur. 3. tule-vat, mene-vát mintájára, a melyben a -va, -vá tkp. 
prsesens ( = igenév)-képző volt, de idővel a nyelvérzék az egész 
-vat, -vat végzetet személyragnak vette és tovább terjesztette (vö. 
SETALA, TuM. 12). Ugyanigy terjedt át a zűrjén og «én nem . . . , 
mi nem . . .» tagadó igének -g praesenstő-képzője, miután személy
ragnak vették, a prasteritumba: eg, ig (uo. 65—66). — S igy lett 
a m. *levé, *tevé stb.-ből is a prassens analógiájára a személyrag
nak vett -n hozzájárulásával Hevé-n, Hevé-n stb. > lén (lön), tén 
(tön) stb. Az átterjedésnek aránylag későn, abban a korban kel
lett történnie, mikor az igék leges-legnagyobb része már elvesz
tette a prsesensbeli -n-et, s az alkalmasint már csak a fönnebb 
tárgyalt frequ.-durat. képzős igékben volt meg; így magyarázhat
juk meg magunknak azt, hogy a prseteritumban is csak ezek az 
igék (s nem is mind) mutatkoznak -n végzettel. 

3. Az imperativus-beli sing. 3. szem. -n mostani fölfogásom 
szerint is személyrag maradványa. A rokon nyelvekben a kétség-

*) BUDENZ (UA. 356) szerint a vog.-osztj. -s praeteritum-képző ere
detileg mozzanatos képző volt ; szintúgy SETÁLÁ ( T U M . 170—171) szerint 
i s ; én azonban ered. igenévképzőnek tar tom. Sőt nem lehetetlen, hogy az 
osztj. E. - A , -l, K. -í, J. -A, -A és a vogT. -I praesensképző eredetileg szin
tén igenévképző volt. — Erről majd máskor. 
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telén imperat. 3. szem. alakok mind személyragosak; pl. IpS. 
kulli-s, kullu-s «halljon» ; loöki-s, loöku-s «olvasson» || f.: S. (diai.) 
tuokaan < *tuoka-han < *tuoka-sen «hozzon»; mdnkáán < *mdnkd-
hán < *mdyka-sen «menjen» | K. noska-h «keljen föl»; maygá-h 
«menjen» | A. tulga-h «jöjjön» ; süögd-h «egyék» | S. tulkoon < 
tulko-hon < *tulko-sen «jöjjön» ; menköon < menkö-hön < *menkö-
sen «menjen» | K. tulko-h «jöjjön» || md. peh-za «féljen» ; ieje-ze 
(itegyen» || cser. íoZ-fo «jöjjön*; Uj-ie «legyen». — Ezek szerint a 
m. adjon, menjen stb. alakokat is személyragosaknak kell tar
tanunk. 

Az imperativusi -n személyrag — mint fonnebb idézett dol
gozataimban kifejtettem — korábbi teljesebb *-#* maradványa, 
s ez a *~jgn a fS. -sen, É. -«« f < *-sen) megfelelője és azonos a 
m. ön ~ fS. &an (<. *sán, *sen), fE. sgw (E.), md. lp. son «ő» 
névmással. Tehát a m. adjon, menjen < *ad-yg-jin (-j0n), *men-
y.i'3in teljesen megfelel a fS. (diai.) antakaan, mdnkddn < *anta-
ku-sen, ^man-ka-sen alaknak. 

Ennek ellenében azt mondja MUNKÁCSI (Ethnogr. 12 : 
464—465): 

«Az egyes imperativus 3. személyének mordvin pele-za, pele-ze, 
cseremisz pokto-zo és lapp ece-s, eco-s alakjaiban ott van ugyan a 3. 
személyű névmás, de az önálló son alak -n képzője nélkül, ép úgy 
mint ezen névmásképző nélkül jelentkeznek a többi személyragok is 
(1. szem. -m, -n, 2. szem. -t, -d). Ha ezek után*) igazodunk, a ma
gyar vdrjo-n alakban sem tehetjük föl, hogy benne a lappangásba 
jutott harmadik személyű névmásnak -n képzője volt. — Egyébként 
a magyarnak önálló használatban sincs olyan -n képzős harmadik 
személyű névmása, mint a finn hdn s lapp-mordvin son, hanem csak 
az o, melynek régibb alakja az öve' s a vele szorosan egyező vogul 

*) «Csupán a finn -kaan, -káan imperativus és -koon, -köön optati-
vus egyes 3. személyű végzetekre nézve bizonyítja SETALÁ, hogy bennük 
az eredetibb *-ká-han hangzásból kifejlő utórész a *-hen <L*-sm harmadik 
személyű rag (Tempus- und Modusbildung 118, 124. 1). Ámde, ha nem 
kételkedünk is e magyarázat helyességében, azt mindenesetre föl kell ten
nünk, hogy az egyszerű 1. sz. -n és 2. sz. -í alanyi személyragok mellett 
a testes harmadik személyű han ( = finn han ,ő') rag alkalmazása ké
sőbbi keletű annál is inkább, minthogy ily n végzetű harmadik személyű 
rag nem mutatható ki a finnhez közelebb álló rokon nyelvek terén.» 

f-
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táu (accus. tawá), oszt. teu, lu «ő» névmás tanúsága szerint *öv volt, 
illetőleg mint más helyt kifejtettem (1. NyK. 26 : 11.) még eredetibb 
*jöv. Nem tekinthető ezen ragtalan névmás puszta társalakjának az 
ön, melyre SZINNYEI hivatkozik, minthogy ez tudvalevőleg önnön (•< 
*öv-nöri) helyett való, mely ép olyan alkotás, mint en-nen és ten-nen 
(a két előbbi analógiájára e h. He-nen), értelme szerint pedig geni-
tivus (pl. önnön lábok = «pes eorum» NySz.) nyilván oly módon szer
kesztve mint a kondai vogul ^m-nán, nái-nan, táu-nan, vagy a pelimi 
am-nqné-m, nái-nan névmási dativusok.» 

Ezekre az ellenvetésekre nem nehéz megfelelni. — a j A í í . 
személy ragjának w-végű alakja a finnben éppenséggel nem csu
pán az imperativusban és az optativusban van meg, hanem meg
van a passivum impersonale-ban is, pl. a mene- «menni» igetőből: 
ind. praes. mennáán, prset. mentiin, cond. mentáisiin, potent. men-
táneen; továbbá a reflexív ragozásban is, pl. muutaksen «változik)), 
muuttiin < muuttihen «változott*) ; nemkülömben a birtokos sze
mélyragozásban is, pl. suussaan <; suussahan «szájában•>, küdes-
táán < kádestáhán «kezéből* ; herrallensan «urának», welielensán 
«testvérének» (Henrik püspök vesztéről szóló énekben, XVIII. 
száz.); vagyis mindenütt előfordul, a hol csak előfordulhat. — 
b) Hogy az w-végü rag-alak, vagyis a névmás -w-képzős alakjának 
ragal alkalmazása «későbbi keletü», annak föltevésére nem ele
gendő alap az, a mit M. fölhoz. Először is az első és a második 
szem. alakok más tekintetben is (t. i. a praesens-tő képzésére nézve) 
eltérnek a 3. szem.-től, tehát nem kell semmi különösséget lát
nunk abban, hogy személyragjuk alakjában is eltérést találunk. 
Másodszor: abból, hogy a finn nyelv legközelebbi rokonaiban a 3. 
szem. ragjában nincsen nyoma az w-nek, nem szabad azt követ
keztetni, hogy a finnben eredetileg a névmás alaptöve szolgált 
ragul, s csak később alkalmazták helyette a testesebb -rc-képzős 
alakot. Ennek határozottan ellene mond a testesebb rag-alaknak 
majdnem általános volta; hiszen az -n-nélküli alak csak a -nsa, 
-nsá birtoko3 személyragban és a reflexív ragozású alakok válto
zataiban (pl. muutaikse, muuttihe) fordul elő, mind a két esetben 
az -n-es alakkal váltakozva; az előbbi részint -nsan, -nsán-ből való 
(mint az állat, -lle < -llen<c *-len, vö. cser. -lan, zürj. -lan, votj. 
-Jian), részint a plur. *-nsak, *-nsák alakból fejlődött; az utóbbira 
nézve pedig a többi finn nyelvek kétségtelenül bizonyítják az n-es 
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alak eredetibb voltát (vö. SETALA, ÁH. 220, 245, 371, 884, 413; 
Yirittájá 4 : 123). -- c) Az, hogy egy nyelvnek valamely alakja 
nincsen meg legközelebbi rokonaiban, korántsem bizonyítja ((ké
sőbbi keletű» voltát; mert pl. a mi -b, -bb középfokképzőnk meg
felelője nincs meg a vogulban és az osztjákban, csupán a távolabbi 
rokon nyelvekben, s ősrégi voltát mégsem lehet kétségbe vonni ; 
sőt éppen az szól mellette, hogy olyan aránylag távol álló nyelvek
ben van meg, mint a magyar s a lapp meg a nnnség (nem említve 
más távolabbi rokon nyelvekben kimutatható gyér nyomait)*). — 
d) Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a harma
dik személynévmás testesebb alakjának ragul alkalmazása a finn
ugor alapnyelvben általános volt; mert hiszen nem kell magyaráz
nom azt. a mit mindnyájan tudunk, hogy az az alapnyelv nem 
volt, nem is lehetett teljesen egységes, hanem különféle nyelv
járási változatok voltak benne. Mármost a finnség arra vall, hogy 
abban az alapnyelvi nyelvjárásban, a melynek a folytatását benne 
látjuk, azt a testesebb alakot alkalmazták a sing. 3. szem. ragjául; 
tehát épp így lehetett más alapnyelvi nyelvjárásban is, pl. a ma
gyar nyelv hajdani előzőjében. — e) Azt mondja továbbá M., hogy 
«a magyarnak önálló használatban sincs olyan -n képzős harma
dik személyű névmása, mint a finn han s a lapp-mordvin son». 
Ezen állításának alapja az a föltevés, hogy az ön névmás-alak 
önnön-ből, ez meg *öv-nön-ből fejlődött, az önnön pedig értelem 
szerint genitivus. Ezt a legutóbbi állítást megczáfolja a régi iroda
lom, a melyben az önnön nemcsak mint «genitivus» (helyesebben: 
birtokosjelző) szerepel, hanem másként is, pl. «Mennyi pénzt ha
gyott volt meg, hite után önnön megvallotta Ocsödi Nagy István». 
«Ezt onnou Kristus urunk a maga jelenlételével vigasztallyao. «Kyt 
ha mondanak hogy ennen Cristus lett legyen, meglehetöt.» (NySz.) 
Ezekben önnön, ennen a. m. «ipsémet*). De nem bánom, engedjük 
meg, hogy itt ez a szó az önnön- v. ennen-maga összetételből van 
kiválasztva, tehát eredetileg mégis csak birtokosjelző volt. Még 
azt is megengedhetjük egyelőre, hogy az önn, enn alak, mely a 
következő mondatokban van: «Tulaidon onnebe iot es őnnei ötét 

*) Arra a kérdésre nézve, hogy mit tar tsunk a rokon nyelvekben 
új fejlesztésnek, s mit az alapnyelvből megmaradottnak, vö. BEUGMANN 
czikkét a TECHMEK-féle In ternat . Zeitschrift I. kötetében (226—'256). 
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nem fogattac», «Twlaydon enneeben yewe es hw eenney hwtet be 
nem fogadaak» : in propria venit et sui eum non receperunt 
(NySz.) az önnön, ennen összerántott alakja; de azt már nem en
gedhetjük meg, hogy itt az önn, enn alak, a melyhez az té birtokjel 
járult, genitivus volna. Itt onnebe, enneeben = «magáéba», onnei, 
eenney pedig = ((övéi*),*) tehát az önn, enn magában == «ő, maga». 
S ugyanez áll a következő mondatbeli ennen-xől i s : «Ennenneeból 
zol» : ex propriis loquitur (NySz.). Miért is kellene az önnön alakot 
genitivusnak vennünk, mikor tudjuk, hogy a magyarban a birtokos
jelző eredetibb alakja ragtalan ? A magyarban nincs is genitivus-
rag, s legközelebbi rokonaiban sincs. Tudom, hogy BÜDENZ (MUSZ. 
194) színtón úgy vélekedett, hogy az ennen, tennen, önnön stb. vé
gén az eredeti finnugor genitivus-rag van meg, de ez puszta föl
tevés. És még ha elfogadjuk is ezt a föltevést, azt kell kérdeznünk: 
mihez járult hozzá az állitólagos -n genitivus-rag ? Kellett lenni 
valamikor *xmn vagy *ön (vö. ónon, hwnen, wnen, ewneen, unűn, 
énen NySz.) névmásnak, mert máskülömben nem lett volna mihez 
hozzátenni a ragot. Tehát ha valaki azt vitatja is, hogy a magyar 
nyelv történelmi korában előforduló ön, önn névmás az önnön-nék 
összerántott alakja, mégsem tagadhatja, hogy legalább a törté
nelem-előtti korban kellett lenni *ön vagy *önn névmási tőalak-
nak. Mármost az, hogy az -n névmásképző a névmásnak magán
hangzón végződő alaptövéhez vagy a -^-képzős tőhöz járult-e, az 
imperativusi -n személyrag eredetének vizsgálatánál mellékes kér
dés. M. vogul alakokra hivatkozva azt vitatja, hogy önnön < *öv-
nön, s eszerint a föltettem *-jgn személyrag nem volna teljesen 
azonos a finn -sen raggal. Ámde a személynévmásokbeli -n (-na, 
-ns) képzőt mindenütt a névmási alaptőhöz látjuk hozzátéve; ne
vezetesen : f. mind, siná, han (hane-) | md. lp. mon, ton, son | cser. 
mdn, mm, tdn, Un j votj. mon (min-), ton (tin-) | zürj. accus. men-e, 

*) Kétségtelen dolog, hogy ezekben is az --é birtokjel van. Ennek 
nem mond ellent az ewnnony («sui»), ewnnenyt («suos») alak (NySz.), mer t 
ez eredetibb *önnönéi-re vihető vissza. A birtokjel megrövidülésével (vö. 
tiéd, miénk, tiétek > tied, mienk, tietek; üvéje > üvejje, üeje MTsz.) ugyanis 
*önnönei állhatott elő, s ebből aztán a vénei «--> véni, vitézei ***> vitézi stb. 
analógiájára válhatott önnöni. — Az onnei, eenney-t sem kell okvetlenül 
önnéi, énnéi-nek olvasnunk, mer t az imént mondottak szerint az önnei, 
énnei olvasást is meg lehet engedni. 
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ten-e | osztjD. műn; osztjÉ. acc. dat. mane-m | vogK. dat. a-mnci-n, 
abl. a-mnándl; P. acc. a-mna-m, dat. a-mna-nd-m; T. acc. á-má'n-
mi, abl. ii-ma'n-ndl | m. én < *é-men,*) — csupáncsak a vogK. 
náinan, náinan, P. náinan «neked» és a K. taunán «neki» alakban 
van származéktőhöz hozzátéve; tehát ez kivételes dolog s minden 
valószínűség szerint analógiás alakulás, a milyent a vogul névmási 
alakok közt nem egyet találunk. Eszerint bízvást tarthatjuk a m. 
ön névmásbeli -w'képzőt, valamint az én (= én<.*é-mé'n), ten-belit 
is, egyenesen az alaptöhöz járultnak.**) 

Hogy a nyomatékosító -n képzővel való alakot éppen az im-
perativusban alkalmazták, az nagyon könnyen érthető dolog. 

II. A prsesensbeli plur. 3. szem. több rokon nyelvben többes
számi igenév, t. i. a sing. 3. szem. alakul használt igenévnek a 
többese; pl. vog. mini «mén», dli «öl» : minit «mennek», álit «öl-
nek» (tkp. «menők, ölők») || md. kádi < kádi] «elhagyó, úiti < 
nil'ij «nyel»: kadiyf (<. *kadij() «elhagynak)), úili/J, nil'if (<. *ni-
lijt) «nyelnek» (tkp. «elhagyók, nyelők») [| fÉ. sáfí, S. saapi «kap»: 
E. sávaD, S. saavat «kapnak» (tkp. «kapóki>). — Ezek szerint a m. 
prsesensbeli plur. 3. szem. alakot (pl. járnak, kérnek, isznak, visz
nek) szintén úgy foghatjuk föl, hogy többesszámi igenév, t. i. a 
sing. 3. szem. alakul használt -rc-képzős igenévnek (*járon, *kérén, 
iszon, viszén) többese. 

Másként vélekedik a -nak, -nek-röl MUNKÁCSI (Ethnogr. 12 
465), mondván: 

«A harmadik személynek biztosan igazolható ragja a magyarban 
-j, mely épen megmaradt a harmadik személyre vonatkozó tárgyas 
ragozás vár-j-a, vdr-j-uk, vdr-j-dtok, vdr-j-dk prassens alakjaiban s 
lappang a harmadik szemólyű -a, -e (pl. ház-a, szem-e) birtokosrag
ban, a vdrt-a-m, várt-a-d, várt-a tárgyas ragozása alakokban, valamint 
BUDENZ szerint (Összehas. Alakt. 334.) a praes. 3. szemólyű -ik végzet-

*) Vö. Nyr. 25:19: «A magyar én és vogul ám, an világosan 
eredetibb *amn egyszerűsítéseinek mutatkoznak, melyben az előrész leg-
alkalmasabban nyomatékosítónak vehető (,ím én, en ego')» (MUNKÁCSI); — 
*é-mén: M. Nyelvhasonl.2 105. 1. 

**) Az én nézetem az, hogy az ennen, tennen, önnön (énen, eenen, 
tenen, ónon, ewnen, wnwn, őnm, unőn NySz.) az en (= én), ten, ön alakból 
a nyomatékosító -n képző ismétlődésével alakult. Az nn a hangsúly ha
tása alatt támadt geminatio. 
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ben (pl. esjs-ik, jáz-ik). Ugyancsak a, e a többes 3. személyű -nak, 
-nek alanyi rag magánhangzója, melyet egybevetve a 2. személy -tok 
(pl. vár-tok) és 1. személy -mok (HB. vagy-mok = vagy-unk) meg
felelő ragjainak o hangzójával csak úgy értelmezhetünk, hogy benne 
az előbbiekben kimutatott a, e 3. személyű rag lappang, a személy
jelölő hangelem tehát itt van, nem pedig a rc-ben (1. BUDENZ U. O. 
345. l.).» 

M. főerőssége a -nak, -nek-beli a, e; s ezen kissé csodálko
zom, mert más alkalommal (NyK. 25 : 265) ő maga emelt szót 
bizonyos képzők e-jének (a melynek mélyhangú párja a) olyatén 
fölfogása ellen, hogy ennek megelőzője ;-s (o: f-s) diftongus volt. 
Ehhez képest a -nak, -nek-beli a, e-nek idézett fölfogása vissza
esés. Kégebben az a nézet uralkodott nálunk, hogy az a, e hang 
«állandó hangszínek valamiféle jelentős -j elemnek benne lappan
gására vall. Az én meggyőződésem szerint azonban az a, e állan
dósága (vagyis az, hogy nem váltakozik o, ö, é'-vel) egymagában 
nem jogosít föl erre a föltevésre, hanem még valami kell hozzá, 
t. i. az a, g-nek á, á-vel váltakozása. Mindazon a, e hangok, a me
lyeket kétségtelen bizonyítékok alapján tarthatunk i- utóhangú 
diftongusból fejlődötteknek, váltakoznak d, e-vel (vö. jdra, kére *>* 
táránk, kérénk; adna, kelne *•** adnátok, kelnétek; háza, keze «*-» 
házát, kezét; várta, kérte «•«» várták, kérték; várja, kérje «>•» várják, 
kérjék; haza, ide ~ hazáig, idébh). Ilyen váltakozás nélkül semmi
féle a, e-ről nem tehetjük föl jogosan azt, a mit M. a -nak, -nek-
beliről állít. Éppoly kevéssé kereshetünk ezen rag magánhangzójá
ban lappangó -j-t, mint a tárgyas -lak, -lek-ben, pedig ennek az 
a, e-je szintén állandó. Aztán, ha csakugyan olyan eredetű volna 
az a magánhangzó, mint M. gondolja, valószínűleg nem is -nak, 
-nek, hanem -nák, -nék volna a rag, mert ilyen hangtani helyzet
ben rendszerint megmaradt a hosszúság. 

« Hogy a -nak, -nek-beli -n-t M. minek tartja, azt nem tudom, 
mert nem nyilatkozik róla határozottan; de az idézett pont után 
következőből, a melyet értekezésem elején közöltem, azt lehet ki
venni vagy legalább kisejteni, hogy ő is, mint BUDENZ, nyomatéko
sító segédragot lát benne. Megjegyzendő azonban, hogy az a sze
mélyragokkal társult -n, a melyről BUDENZ részletesen értekezett 
az Ugrische Sprachstudien első füzetében, eredetileg csakis a bir
tokos személyragozásban fordult elő s a birtok többségének a jele 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. *« 
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volt (vö. PAASONEN, Mordv. lautl. 120—123). Ebből természetesen 
még nem következik az, hogy az igeragozásban ne lehetne ilyen 
-n vagy legalább nyoma, mert hiszen kétségtelen példáink vannak: 
arra, hogy a névszók személyragozása hatással volt az igék sze-

v mélyragozására, és megfordítva, s némely ragok átterjedtek egyik
ből a másikba (pl. a vogulban, de a magyarban is, a miről más 
alkalommal szándékozom szólni). Azonban a jelen esetben ilyen 
átterjedésről nem lehet szó, mégpedig két okból nem: a) mert a 
birtokos személyragozás csupán a tárgyas igeragozásra volt hatás
sal, ellenben az alanyi ragozásban ilyen hatást nem tudunk kimu
tatni; de még ha volna is rá példa, nem használna semmit, mert 
b) a birtokos személyragozásban a plur. 3. személy ragja nem -nak, 
-nek, és nincs is semmi nyoma annak, hogy valamikor ilyen alakú 
lett volna, ennélfogva az alanyi igeragozás -nak, -nek-je nem is 
kerülhetett onnan. 

Azt, hogy a -nak, -nek rag magánhangzója nem azonos az 1. 
és 2. szem. ragjának magánhangzójával, még abban az esetben 
sem kellene különös dolognak tartanunk, ha csakugyan személy
rag volna a -nak, -nek, mert hiszen maguknak a megfelelő névmá
soknak a magánhangzója sem azonos, és ilyen eltérést másutt is 
találunk névmásban is, ragban is (vö. pl. f. mi-nd «én», si-ná 
«te», hcL-n «ő», birt. személyragok: 1. -ni, 2. -si, 3. -nsa, -vsa), 
Még kevésbbe kell rajta megütköznünk, ha a -nak, -nek előrészé-
ben nem névmási elemet, hanem igenévképzőt látunk. 

Mármost, hogy folytassam a magam magyarázatát, még a 
prsesensen kívüli alakokról kell szólnom. A rokon nyelvekben azt 
látjuk, hogy a prseteritumi és conditionalisi ragtalan egyesszámi 
3. szem. alaknak megfelelő többes a plur.-jellel alakult; pl. f. meni 
«mene, ment>>, menisi «menne»: (diai.) meni-t «menének, mentek*), 
menisi-t «niennének» j md. kulos, ktdoé «meghalt», petéé, pelez 
<»félt» : kulos-í «meghaltak», peteé-i «féltek» | cser. toUn «jött» : 
tölmt ((jöttek)) | vog. jáls <(járt»; mins, min&s «ment)> : jáls-t ((jár
tak)), mins-t, minds-t «mentek» ; minnüw «menne)> : minnü-t v. 
minnüwd-t «mennének» j osztj. vuis «vett»: vwse-t «vettek» (PÁPAY 
J.); mdnayd «menne» (mdnayeni «mennók», nwnqyen ((mennól»): 
mmaye-t «mennének)) (PAASONEN). — A magyarban is van ilyen 
alakulású plur. 3. szem.: vdrta-k, kérte-k (~ & várt, kért igenév 
többes száma). Minthogy pedig a m. -á, =e-képzŐ8 praeteritum és a 
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conditionalis tőalakja szintén igenévtő, és sing. 3. személye ragta-
lan, az előbbiek álapján joggal föltehetjük, hogy a plur. 3. szeni,i 
eredetileg pusztán a plur. jelével alakult az igenévtőből, tehát: 
valamikor *várá-k, *kété-k, *várná-k, *kérné-k volt. Ezekből az 
alakokból a praesensbeli -nak, -nek átterjedésével lett a későbbi 
vdrá-nak, kéré-nek, várná-nak, kérné-nek, éppúgy mint a finnben 
oli-t, meni-t, olisi-t, menisi-t-bö\ a praesensbeli -vat, -vdt végzettel 
oli-vat, meni-vdt, olisi-vat, menisi-vat (1. fönnebb a 251. lapon)*). 
A várta-k, kérte-k-íéle eredetibb alakok mellett hasonlóképpen, 
jöttek létre várta-nak, kérte-nek-félék (vö. Hunfalvy-Album 42),. 
a melyek a régibb irodalomban elég közönségesek, sőt itt-ott még; 
ma is előfordulnak (vö. TMNy. 1 :605). 

Az imperativusban szintén van -nak, -nek, s minthogy, a 
sing. 3. szem. -«-je névmási eredetűnek bizonyult, hajlandók le
hetnénk ezt a -nak, -nek-et ugyanazon névmási elem (*'j^n) töb
bes számának tartani. Azonban a finnben, a hol — mint fönnebb 
láttuk — a sing. 3. személyben ugyanezen -w-képzős névmási elem 
van alkalmazva, azt találjuk, hogy a megfelelő plur. alak a név
más képzőtien alakjának többes számával alakult: tuokaan (<. 
*tuoka-sen) «hozzon*), máykáan (<c*mayká-sen) « menjen»: taokaat 
(< *tuoka-set) «hozzanak», mdykaát (<. *mayka-set) «menjenek» 
(Savó) j saakoon (<. *saako-sen) «kapjon», eláköön (<. *elákö-$en) 
«éljen»: saakoot (<, *saako-set) «kapjanak*), eldkööt (<. *elákö-8et) 
«éljenek» [ andakaa(n) «adjon», mdykdd(n) «menjen»>: andagassek 
(•adjanak)), máykássek ((menjenek)) (Ingr.). Ezeknek az alapján föl
tehetjük, hogy a magyar imperat. plur. 3. szem.-ében eredetileg 
szintén csak a névmási alaptőnek megfelelő személyrag plur. alakja 
volt, vagyis ugyanaz a *-j6k, a mely az -uk, -ük, -ok, -ök birtokos 
személyragban maradt reánk (1. M. Nyelvhasonl.2 111); tehát ad, 
mén imperat. plur. 3. szem. alakja valamikor ^adyu-jsk (-j^k), 
^menyj-jik (*** Ingr. andagassek, máykássek) volt. s ebből *adjak, 
*ménjék lett, a melyből a mai adjanak, mén jenek szintén a: praesens
beli -nak, -nek átterjedése útján állott elő. 

• ' ' - : - ' • • - : ' ; : - • [ [ : •' * * * • • • - • • • J " - • • ' ' ' ! ' ' 

• ' " • * ) Á finnben még több ilyen rag-átterjedés is tö r tén t ; nevezetesen 
átterjedt a praesensbeli plur . 1. -mme, 2. -tte a prseteritumba, a conditio-
nalisba és az imperativusba (vö. SETÁLÁ, T U M . 53, 114, 148). 

17* 



260 SZINNYEI JÓZSEF. 

Meg kell még említenem azt a rejtelmes -n járulékot, a mely 
Moldvában az északi csángók nyelvjárásában különféle sing. 3. 
szem. tárgyas ragozású alakok végén van (a conditionalist kivéve, 
a melyre nem találtam példát); pl. ériin, szeretin, monygyán; 
látán, gyüjtén; hallottén, mondottan, láttán, kértén, szerettén, kér-
Un, t'órtin, tettin; aggyán, elvegyen (Nyr. 3 0 : 1 1 2 ; 3 1 : 5 , 143— 
148). Ilyenek a közönséges mongya, aggyá, akarta, kérte-féle ala
kokkal vegyest fordulnak elő. Az -n előtt mindig á, é vagy i van; 
csak két példában o: elfogatton (30 : 112), foktőn (31:147). [Alanyi 
ragozású -án, -eVvégu alakot kettőt találtam: szolján (szóljon, 
szólaljon, 31 : 147) és vegyen (vegyen, 31 : 143).] 

Ez az -n aligha régi maradvány, hanem alkalmasint valami
féle újabb keletű járulék. Határozott véleményt nem mondhatok 
róla, mert ahhoz több adat kellene. 

* * * 

Vizsgálódásom eredményeit a következő pontokban foglal
hatom össze: 

1. 1. A -gy és az -s^-képzős igék praesensbeli sing. 3. szem. 
alakja {vagyon, megyén, teszen, leszen stb.) eredetileg -n-képzős 
igenév volt. 

2. Valószínű, hogy eredetileg ilyen alakulású volt minden 
iktelen igének prsesensbeli sing. 3. szem. alakja. 

3. A nincsen ige utórészében a van lappang. 
4. A jön és a hín, szín, rín-félék újabbkori analógiás ala

kulások. 
5. A prseteritumbeli -n (tön, vön, lön stb.) a praesensből való 

átvétel. 
II. 1. A többesszámi -nak, -nek-végü. praesens-alakok erede

tileg -w-képzős igenevek többesszámai voltak. 
2. A praeteritum-, conditionalis- és imperativusbeli -nak, -nek 

a praesensből való átvétel. 
III. Az imperativusbeli sing. 3. szem. -n (pl. várjon, kérjen) 

névmási elem, t. i. a névmás -w-képzős alakjának maradványa, 
tehát azonos az ön névmás -n-jével. 

SZINNYEI JÓZSEF. 


