
A vAM igék. 

A) 1. hí, nyí, rí, sí, szí, ví 
2. 6, ró, fő, jő, lő, nő, nyő, sző 
B) iszik—eszik, hisz, lesz, tesz, vesz, visz 
C) 1. alszik, fekszik, nyugszik, alkuszik, esküszik, metsz — Hilo-

szik, kérkeszik, szerkeszik 
2. cselekszik, törekszik, növekszik, menekszik, veszekszik, dicsekszik, 

gyanakszik, telepszik, ülepszik 
3. névszókból képzettek, mint: hirheszik, bűnhöszik (TMNy. 

254—273). 
A u-tövű igéknek a ragozása még a köznyelvben is ingadozó, 

mivel a mai nyelvhasználat sokszoros analógiás kiegyenlítődés ered
ménye. A TMNy.-nak a mai nyelvhasználatra alapított csoportosításá
tól annyiban tértem el, hogy különválasztottam az A) és B) csopor
tokban a mélyhangú í ( < i) tőhangzós igéket, mivel fonetikai szem
pontból más elbírálás alá esnek, mint a többiek (vö. MNyv. IX. 74). 

A -i'-tövű igéknek a TMNy. idevágó fejezeteiben foglalt jellem
zését a következő megállapításokkal szerzem meg: 

1. Jelentésükre nézve — különösen azok, a melyeknek a tövé
ben és nem a képzőjében van a v — olyan szavak mindahány, a 
melyek a magyar szókincsnek igen-igen régi elemei kell hogy legye
nek, mert olyan fogalmakat jelölnek, a melyeknek a jelölésére külö
nösen a kezdetleges viszonyok között élő népeknek igen gyakran 
szükségük van. Eleve feltehető tehát, hogy ezekben a lépten-nyomon 
előforduló szavakban, a mennyiben alaktani szerepük más szavakótól 
eltér, valami régebbi nyelvállapotnak a nyomai vannak meg: a nyelv
történet folyamán, mivel, hogy úgy mondjam mindig szem előtt vol
tak, kivonhatták magukat olyan áramlatok hatása alól, a melyek a 
többi igéken észrevétlenül érvényesültek. Mindenesetre föltűnő és ezt 
a feltevést támogatja, hogy a rokonnyelvekben ugyanilyen gyakran 
előforduló és a mi v-tövű igéinkhez hasonló jelentésű szavak rend-
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hagyóak alaktani tekintetben; a vogul rendhagyó igék között meg 
van néhány, a melyek a mi y-tövfí igéinkkel hangalakjukra is teljesen 
azonosak. 

2. Hol jelen, hol meg múlt jelentése van olyan igealakoknak, 
a melyek hangtani elemeikre nyilvánvalóan megegyeznek. A lőnek, 
tó'nek praeteriturnokban pl. ugyanaz az ö hang van meg, mint a nő
nek praasensben {lőnek, tőnek: lesz, tesz = nőnek: nevendék). A BMk.*) 
yunak (27537 = 'ivának'), az Ehr.-k. yum alakjában (759 = civám') 
nyilván ugyanaz az u (o: ú) hang következik az iszik igének a tő-
hangzója után, a mely a hí igének a tőhangzóját követi a hiotoc, 
hiutoc (BMk. 29617) alakokban, az első kettő mégis praeteritum, az 
utolsó meg praesens jelentésű. 

3. Azok az igék, a melyeknek a tövében van a v (és nem kép
zőjében) — egytagúak. 

Általánosan elfogadott föltevés, a mely külömben ezeknek az 
igéknek az elnevezésében is kifejezésre jut, hogy a nv tövű igék* 
olyan igék, a melyeknek valamennyi alakjában megvolt eredetileg a v, 
de azután egyesekből kiveszett illetőleg hasonult a szomszédos mással
hangzóhoz ; töveik: Hev-, Hev-, *nyugv-, stb.; Hevszek > teszek, 
*tevtem > tettem, *tevend > teend. Ennek a föltevésnek azonban ellene 
szól a fonetika és a nyelvtörténet a következőkben: 

1. A ró—ravás, nő—nevendek-féle szópárok azt mutatják, hogy 
az eredeti tővégi mássalhangzónak a tőhangzóra labializáló hatása volt. 
A labiodentális y-nek ilyen hatására a magyarban pedig nincs példa. 

2. Nem lehet urát adni a v helyén fellépő j-nek. A búvik co 
bújik, búvtam oo bújtam, Hevendek oo lejendek szópárokban a j-a alak
nak két magyarázata lehet: 1. a *v>j hangfejlődés, de ez fonetikai 
okok miatt lehetetlen, 2. hogy a v kiesett intervokalikus helyzetben, 
azután hiátus támadván, azt j'-vel töltötték be. Csakhogy most meg 
az szorul magyarázatra, miért esett ki az intervokalikus v. Mert 
nemcsak az intervokalikus *y-nek van j megfelelője. A jön igének a 
tővégi y-je pl. mindig megvan intervokalikus helyzetben {jövök, jövő, 
jövend stb.) j épen olyankor áll a helyén, a mikor mássalhangzó kö
vetkezik r á : SYLVESTEEnél jöjhet, jöyni alakok járják. 

3. Igen nagy fonetikai akadályokba ütközik a lök, lől, — hűk, hűl 
< levek, levél, — hivék, hivél szószármaztatás, a 3. sz. tőn, lön, vön, 
Mw-féle alakokat pedig teve, leve, véve, hive alakokból származtatni 
teljes lehetetlenség, pedig csak ezekből kellene magyarázni, mert 

*) BMk. = Bécsi- és Müncheni-kódex. A kódexek után álló kettős
számok a k i a d á s lap- és sorszámai. R. = régi nyelv, N. == népnyelv. 
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Hevén, Hevén, *veven, *hiven alakok sehol nem fordulnak elő nyelv
emlékeinkben. 

4. Semmiképpen nem talál a tővégi r-vel való magyarázat a 
BMk. iunac, yum-íéle alakjaira, mert ivának > iunac hangfejlődés 
lehetetlen. 

5. Bizonyos igealakokban a fejlődésnek a nyelvtörténetből ki
tetsző iránya homlokegyenest az ellenkezője annak, a mit az eddigi 
elmélet szerint várnánk. Hvend > eend > ejend fejlődés helyett 
1. end > 2. ejend > 3. eend-re mutatnak: 1. a HB., BMk. 2. a kódexek 
jó nagy része. 3. a mai nyelv, evett > ett helyett éppen ett > evett 
fejlődés tűnik ki a nyelvemlékekből — de az is csak az alanyi r. 
egyes 3. sz.-ben —, külömben még ma sincs meg a v: ettem, etted, 
ettél stb. A y-nélküli tőn és a v-s teve alakok közül nyilvánvalóan 
teve az újabb, a régi nyelvben mindenütt tőn és tén járja. Az ellen
vetések számát lehetne még szaporítani, de érdemesebb lesz a poziti-
vumokra áttérni. Véleményem szerint a r-tövtí igék kérdésének a 
nyitja a B) C) D) csoportbelieknek f-nélküli lön, vőn, ión-féle 
praeteritumában van, azért evvel kezdem a vizsgálódást. Lássuk min
denek előtt az egyes .igékre vonatkozó nyelvtörténeti adatokat.*) 

Iszik: yunak (értsd: Ivának') BMk. 27537 | yiutoc BMk. 813 6 | 
iuec BMk. 2230 | yum Ehr.-k. 759 j ynak Jord.-k. 71fi | ywtok Érdy-k. 4526 

Eszik: őnec BMk. 21831 1 ewnek Ehr.-k. 493 I óm (=evém) Helt. 
Bibi. I. h. | eenek Jord.-k. 403 I űnec Szék. Zsolt. 212 | eeicn Keszth.-
k. 191. 

Hisz: hűn BMk. 9731 | hűnec BMk. 34215 1 hewl Ehr.-k. 255 1 hyn 
Érdy-k. 917, 21722, 2539 | hynek Érdy-k. 11621, 18826, 1898 | hüc Ba
lassa költ. 75 | hűl Debr.-k. 33 | hü Virg.-k. 23 j hid Balassa költ. 126. 

Lesz: lón BMk. 30022 | levon Ehr.-k 7117 | len Ehr.-k. 416 | leek 
Érdy-k. 23813 j leél Jord.-k. 37a, 63a | leen Érdy-k. 223, Jord.-k. 3a | 
eenek Érdy-k. 1886, Jord.-k. 56a j lónk Döbr.-k. 207 | lűc Szék.: 

Zsolt. 68 | lőc Ágost: Zar. | lonc Helt. ÜT. M. 6 | létek Helt. Bibi. I. 
Kkk 2 | lutok Sylv. UT. 103. 

Tesz: tónec BMk. 23126 | tewk Ehr.-k. 7719 | tewn Ehr.-k. 231 0 | 
tewd Ehr.-k. 265 j tewn Ehr.-k. 4017 j teek Érdy-k. 11026 | teem Érdy-k. 
17523 | teed Jord.-k. 370 | teen Érdy-k. 2213 | teenk Érdy-k. 2037 | tee-
nek Érdy-k. 201B1 | tői MA. zsolt. 90 | tötök Tin. 154. 

Vesz: uók BMk. 18435 | vőm BMk. 1857 | megvon BMk. 825 | 

*) A BMk.-ből, Ehr.-k.-ből, Érdy-k.-ből ós a Jord.-k. egy részéből 
magam kerestem ki, a többi nyelvemlék adatai a TMNy.-ból és a NySz.-
ból valók. 
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votok BMk. 2634 [ vőuek BMk. 19 ] vewk Ehr.-k. 3515 | veim Ehr.-k. 
424 | veem Érdy-k. 17521 | veel Érdy-k. 40513 | veen Érdy-k. 98t, Jord.-
k. 3a | vőc Helt. Bibi. I. Kkk. | vők Csákt. A. U. 13. | vőm Helt. Bibi. 
I. SSs | vewd Pesti Fab. 26 | vől M. A. zsolt. 71 | verlek Horv.-k. 

Visz: vunec BMk. 1321 | vűd MA. 44. zsolt. | vyn Ehr.-k. 1320, 
Érdy-k. 2217, 28012, 31732, 37836 | vynek 22416, 2523 | vin Mel. Sz. Ján. 
402 | vín Pázm. Kai. 63 | vűn Helt. U. T. H. 6 | uitek Balassi, Ének 
3 | vil Keszth.-k. 160 | vin Tih.-k. 280 | wym Tel.k. 298 | ivyd 
Thewr.-k. 57. 

Alszik: el alunac BMk. 23816 | aluk Keszth.-k. 142 | alom Döbr.-
k. 17 | elalwk Kulcs. k. 136. 

Fekszik: fekewk Ébr.-k. 3517 (~ 'fekvém') | fekűnec (Szék. Krón. 
25) \fekinek Mon. írók III. 99. 

Esküszik: efkeivm Ehr.-k. 5832 | megeskum Sylv. UT. II. 101. | 
meg eskőnec, 1. TMNy. 629. 

Metsz: elmetőm BMk. 18516. 
Haragszik: megharagunac BMk. 32M | megharagunak Ehr.-k. 

2530 | meg haragunac Szék. Krón. 163. | haragwl Kulcs.-k. 59. 
A mai tevém, tevéd, teve, — ivdm, ivád, ivd, alvám, cdvál, 

alvék stb.-féle praateritumok helyett (és, mint alább látni fogjuk, 
néha — mellett) a kódexek korában a B) G) D) csoportba tartozó 
v-tövü igéknek egy különös v-nólküli prasterituma járta, a melynek 
három paradigmáját állíthatjuk össze a fenti adatokból az alanyi 
ragozásban: 

r. II. III. 
tesz h i s z isz l k alszik 

1. tó'k ték hűk Hűk ium Hm(ik) alúk 
2. tői Hél hűl hü Hul Hl *alúl 
3. tőn tén hűn hín Hun Hn *alún 

1. Hőnk ténk Hiünk Hiínk Hűnk Hnk *alúnk 
2. tötök Hetek Hiűtök Hiítek iutok Htok falútok 
3. tőnek tének hűnek hínek iunak ínak altinak. 

Hogy a táblázatban feltételezettek gyanánt szereplő' igealakok 
is megvoltak, azt bizonyítják 1. analóg adatok (Hőnk oo lónk, Döbr.-
k. 107), másrészt 2. SZENCZI MOLNÁR ALBERT, a ki nyelvtanában a 
leszek igének a teljes prasteritumát adja paradigmának (Corp. Gramm. 
115. 1.) (1. alább), 3. a háromszéki nyelvjárás, a melyben a B) cso
portbeli igéknek ilyen a prasterituma (LŐRINCZ: MNy. VI. 216): 
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Eszik. AJ. ragozás: ém, él, én — énk, étek, ének 
Tárgyas r.! ém, éd, é •— evők, étek, evek 

Vesz. Tárgyas r.: vém, véd, vé — vők, vétek, vék 
Hisz. Alanyi r.: hivék, hill, kin — hivénk, hitek, hinek 
Tesz. Tárgyas r.: tém, téd, té — tevők, tétek, ték 
Lesz. Alanyi r.: lék, léi, lén — lénk, létek, lének 
Visz. Tárgyas r.: virul, vid, vi —• vivők, vitek, vivék, vivik. 

Az I. paradigma szerint képezik a praeteritumot a B) csoport
beli (magashangú) igék, a II. szerint a mélyhangú iszik, a III . sze
rint a C) csoportbeliek. Ennek megfelelően három csoportban veszem 
vizsgálat a-lá az idetartozó praaterituniokat még pedig a leggyakrabban 
előforduló többes 3. sz. alak alapján. 

I. A v -né lkü l i a l a k o k . 

A) A tőnek a l a k . 

A nyelvtörténet cserben hagy, ha a lön, tőn-féle prseteritumokat 
elemeikre akarjuk bontani. A magyarban a praeteritumot -á, -é ( < 
*-aj, *-ej) képzővel képezzük, ezért a lön alakot eddig általában 
*lev-é-n-bő\ származtatták; ennek a származtatásnak az akadályaira 
már rámutattam. 

Mivel az alaktan nem vezet czélra, megpróbálom ezeket a 
praeteritumokat történeti hangtani alapon elemeikre bontani, figyelmen 
kívül hagyva •— egyelőre — minden alaktani alapon támasztható 
ellenvetést. A legrégibb alak a HB. levn alakja. Ezt ZOLNAI szerint 
(Nyelvemlékeink 54. 1.) «valószínűleg)) lőn-nek kell olvasni. De ha a 
lesz alakot összevetjük a lön alakkal, a Zes^-beli e-nek a labializáczió-
ját éppen ilyen u, vagy ü hangnak kell tulajdonítanunk, a minőt a 
levn v-je jelölhet (és jelöl is pl. az ovdonia szóban) és a mely a BMk. 
yunac praeteritumában u alakban világosan meg is van. Tehát lön <. 
Heün. Most azután tovább kell mennünk egy lépéssel: a lenn alak
ban a prseteritum -á ~é képzője nem lehefc és nem is lehetett benne 
soha, mert korábbi Heii é-n alakból nem fejlődhetett volna lön, ha
nem Hevén (az u ugyanis csak szótag végén szokta labializálni a 
megelőző magánhangzót, pl. *sau > sző — intervokalikus helyzetben 
labiodentális v-vé fejlődik: *saua > szava). 

Nincs tehát más hátra, mint, hogy a fonetikai úton rekonstruált 
Heün alaknál maradjunk, ebben -n a 3. sz. ragja, marad tehát tőnek 
é s p r a e t e r i t u m k é p z ő n e k : Heü-. Mivel a praeteritumot valami-
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nek csak kell jelölnie, a leü alakot már csak így elemezhetjük: *le-
a tő és -ü a praeteritumképző. A *Ze- tó'alaknak hasznát lehet venni: 
kitűnően beválik a le-sz praesens a lend futurum alakok magyaráza
tára. Ez azt jelenti, hogy nyomon vagyunk, ha sikerül kimutatni, 
hogy nem csak -á, -é, hanem -u, -ü képzővel is képződhetett prae-
teritum. Ennek az eldöntésére az összehasonlító nyelvtudomány ille
tékes : lássuk, hogy képezik a praeteritumot a finnugor nyelvek. 

Jellemző sajátsága a finnugor nyelveknek, hogy nincsenek ben
nük szorosabb értelemben vett tempusképzők, tehát praeteritumkópzők 
sem. A tempustöket névszótőszerűeknek kell tekinteni: hiszen az adók 
proeteritumnak a tempustöve is (*adej-) alapjában melléknévi igenév. 
A melléknévi igenévnek a mai magyar nyelvben is igen sokféle funk-
cziója van (pl. ivó jelenthet embert, a k i iszik, vizet, a m e l y o t 
isznak, poharat a m e l y b ő l isznak vagy éppen helyet, a h o l 
isznak). 

Hogy az igefogalomban kifejezett cselekvés ideje is a nomen 
verbale funkcziói közé tartozik, azt bőven igazolják SZINNYEI Nyíln
ának 101. lapján felsorolt adatok. 

Eszerint tehát a Heün igealakban ki lehet fejezve a praeteritum 
-d, -é nélkül is, ha az -ü melléknévi igenévkópző lehet. Már pedig 
leltet, mert hiszen a kérő, néző stb. igékben is éppen ez az •$ fejlő
dött -ó'-vé az elveszett tővégi -e-vel: kérő, néző <. kereü, nezeü a 
mélyhangú adó, látó melléknévi igenevekben meg ennek az •?7-nek a 
mélyhangú párja, -u vonódott össze a tővégi hangzóval -o-vá. Ilyen
formán a Heün alak elemei: le- tő, -ü príeteritumképző ós -n rag, 
más szóval: lön ~ lő ( < Heü): melléknévi igenév (a mai levő) és -n 
rag, ugyanígy tön = tő ( < Hey,) mell. igenóv és -n rag stb. Ez azt 
is jelenti, hogy a lesz, tesz, vesz, hisz stb. igéknek a hangtörvény-
szerü melléknévi igenevei a praeteritumaikból kitetsző Hő, Hő, *vő, Hm 
( < Heü, *&#> *vey,, *hiy,) volnának. 

Ezeknek a hangtörvényszertí anélküli vő, tŐ-féle melléknévi 
igeneveknek megvannak a nyomai mind a mai napig. A melléknévi 
igenóv ugyanis néha elszakadt az igéjétől, a beszélők nem érezték az 
igével való összetartozását, s míg az igefogalommal összetartozónak 
érzett melléknévi igenév a belső analógia erejének a hatása alatt az 
igével együtt fejlődött, az elkülönült igenév ment a maga útján : 
hangtörvény szerűen fej lődött.*) 

Hogy az igétől elkülönült igenevek, a mennyiben a megfelelő 

*) PAUL: Prinzipien der Sprachgeschichte4 195., 196. 1. 
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valódi igenevektől külömböznek, az igenévnek eredetibb, hangtörvény -
szerű alakját őrizték meg, arra bőven van példa más nyelvekben is. 

A német erheben, bescheiden, gedeihen, verhehlen igéknek a múlt 
participiuma a kfn.-ben ilyen volt: erhaben (v. ö. getragen), beschei
den, gediegen {ho^g váltakozással), verhohlen. Az úfn.-ben az igékkel 
összetartozóknak érzett valódi igenevekből analógiás hatás folytán 
le t t : erhoben, beschieden, gediehen — az elkülönült igenevek azonban 
nem követték az igéket fejlődésükben, az erhaben, bescheiden, gediegen, 
verhohlen m e l l é k n e v e k még ma is a kfn. állapotot tüntetik fel. 

Az elkülönülés az oka annak is, hogy a franczia savoir igének 
a participiuma sacliant, de a megfelelő f ő n é v i jelentésű igenév a 
hangtörvényszerű : le savant. 

így eshetett, hogy a *hiü melléknévi igenóv a mai hivő-\é fej
lődött, de az igétől különvált melléknévi jelentésű Imi hangtörvény-
szerűen híí-vé (= 'treu') fejlődött (hogy hű = hivő, azt már BUDENZ 
állította a MÜSz.ban; más alkalommal nyolvtörténeti adatokkal is 
bizonyítani fogom ezt az állítást). A *teü igenév is tevővé fejlődött, 
de a hangtörvényszerű alakját őrizték meg a kesztő, keszté népnyelvi 
alakok és ebből a hangtörvényszerű kesteii alakból (csakis ebből!) fej
lődött a mai kesztyű szavunk is (1. MNyv. IX. 74). A tesz igének ez 
a hangtörvényszerű és eredetibb melléknévi igeneve van meg a MTsz. 
előtő, elilő, elote, előte (= 'elé-tevő', ajtó ós kötény) adataiban. A tű 
szó is a hangtörvényszerű eredeti alakját őrizte meg a kiveszett tövni 
(o: töilni) igének: tőü > tű (még néhány ilyen elkülönült igenévnek 
alább kerítem sorát). A hű, (kéz-) tő, (elő-) tő, tű szavakat eddig <L 
hivő, tevő, totó-bői magyarázták, csakhogy á tevő ~> tő származtatás
nak nagy akadálya, hogy intervokalikus v kiesését nem lehet igazolni. 
Hogy a kesztyű < *kéz teii ( = ckóz tevő') szószár re aztatásom helyes, 
bizonyítja az is, hogy a -tyú, -tyű képző vizsgálatánál egészen más 
úton ugyanerre az eredményre jutottam, és éppen ez vezetett a -tyú, 
•tyű képzőnek véleményem szerint elfogadható megfejtésére (MNyv. 
IX. 119. s k.). 

Azt a feltevésemet, hogy a tőnek praeteritum elemei tŐ ( < Heü) 
melléknévi igenóv és -nek rag •— hogy tehát éppen olyan képzésű, 
mint a *kére] mell. igenév és -nek ragból keletkezett kévének, —• a 
BMk. is támogatja néhány adattal : van néhány igealakja, a melyek
ből világosan kitetszik a tŐn-ié\e praeteritumnak ez a két eleme, mi
vel a prseteritumban feltételezett melléknévi igenóv magában csak
ugyan melléknévi igenév jelentésű. A megharagszik igének a prae-
terituma: megharagunac (3233) — a melléknévi igenév megharago 
(151M) ( ocou 1. alább). A metsz ige praeterituma: ehnetőni (18516) — 
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a mell. igeneve nincs ugyan meg (legalább a jegyzeteim között nem 
találom), de ott van a megfelelő alakja a fekszik igének: fekőt (= 
'fekvőt' 2079) és fekőc ( = 'fekvők' 2093), a miből valószínű, hogy a 
metsz mell. igeneve mető lehetett. Az Ehr.-k. fekevk ( = 'fekvóm') 
praeteritumának meg nemcsak a BMk. idéztem adatai (vö. Erdy-k. 
3 8 0 r fekew) őrizték meg a megfelelő melléknévi igenevét, hanem a 
MTsz. bizonysága szerint a népnyelv is fekő, fekeő, feküö, fekü ala
kokban. A. BMk. elalunac ( = celalvának' 23816) praeteritumnak is *aló 
mell. igenév felelhetett meg, a mely ma is megvan a palócz nyelv
járásban, még pedig alvóhely', 'bölcső' jelentéssel, tehát az alszik igé
től jelentésre elkülönülve: újabb bizonysága annak, hogy a hü, tű, 
kesztö, eló'tö szavakban jelentéselkülönülós következtében a megfelelő 
hisz, *töU, tesz igéknek e r e d e t i mell. igeneve maradt ránk. 

A bevezetésben említettem, hogy a hangtani elemeikre azonos 
nőnek és tőnek igealakok közül az előbbinek prcesens, az utóbbinak 
prast. jelentése van. Mivel a nőnek igealak ó-je is csak az eredeti e-re 
(co nevendék) következő ii-nek köszönheti eredetét, ennek az elemei 
is no ( < neii) melléknévi igenév ós -nek rag. A tiszta v-tövü igék 
közül v-nélküli mell. igenevét láttuk a *töü igének a tű szóban, a jön 
igének ilyen mell. igen eve van meg a népnyelvben is gyöj, győj, 
gyüŐ, gyüŐ, gyöü ( < *jöü) alakokban. Hogy a *neü-nek > nőnek alak 
praes., a *teü-nek ütőnek pedig praeteritumi jelentésű, azon sem fogunk 
csodálkozni, ha tudjuk, hogy a finnségi tuleva mell. igenévhez a futu
rum jelentés, a vele alaktani elemeire azonos észt minev alakhoz meg 
a praet. jelentés fűződött, a legtöbb -u, -v, -i-végű egyes 3. sz. praa-
sens pedig egyenesen azonos a melléknévi igenévvel (vö. SETILÁ, 
TuM. 14, s k. 1.). 

B) Az innak a l a k . 

Hogy a u-tövű igék v-je, a mennyiben nem analógiás, u, /7-ből 
fejlődött, — annak legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy az u enyésztő 
szavakkal (pl. varjú co varjak) és a -tyú, -ttyií (<Hey) végű szavaink
kal együtt szép rendbe sorakoznak egy hangtörvény alá, mely szerint 
a *rajinak > rónak éppen olyan hangtörvényszerű fejlődés, mint 
iunak > iának, vagy inak. Ennek a hangtörvénynek a meglétét rész
letesen bizonyítom a MNyv. IX. k.-ben (17. s k., 74. s k., 119. s k.), 
a mi bennünket itt érdekel, a következőkben foglalható össze. 
A diphthongusok akusztikai szempontból két csoportra oszlanak: 
olyanokra, a melyeknek a sonans eleme öblösebb hang a consonans-
nál, pl. au, ou, ei (valódi diphthongusok) ós olyanokra, a melyben a 
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consonans hang az öblösebb, pl. eu, iu, iu (visszás diphthongusok). 
A magyarban az au, ou, uu valódi diphthongusok ó, ú vá fejlődtek 
(*$<m > szó, *rau > ró, — Hou > ló, N. lú — *haraguunak > hara
gúnak). A visszás diphthongusok fejlődése azonban elágazik a nyelv
járások szerint ilyenformán: 1. a mélyhaugú szavakban álló eu, üi > 
a) é, í (i), pl. *hateu ;> haté (Schlágli Szój.) és *tiuk < tik (u. o.); 
eu, iu > §) iü, pl. *hateu > hattyú ( < *hatiü) és tyúk ( < Hivk). 
2. a magashangú szavakban előforduló eü, i$ diphthongusok aj sze
rint é, í vé fejlődnek: pl. *kesteii > keszté (Schl. Szój.), *fiü > fi, 
*miü > mi (NySz.), (5J szerint azonban csak az eü fejlődött néha iü-
vé (*kesteü > kesztyű), az eü>iü hangfejlődést legtöbbnyire, az i$ > 
jS hangfejlődóst mindig megakadályozta a külső és belső analógia és 
a hangrendi illeszkedés. A §) szerinti irány helyett a hangrendi 
illeszkedés hatása alatt az eü legtöbbnyire ó'-vé, az iü mindig íl-wé 
fejlődik : +veteü > vető, fiii > fii. 

Ez a hangtörvény itt mindenekelőtt a E. és N. sokat vitatott 
hiu, hivu, iúnak-féle alakokat magyarázza meg, a melyeket hivu, 
hivun, hivul-féle «teljesebb» alakokból magyaráztak eddig. Összest n 
t. i. hét olyan igénk van, a melyeknek a E. és N.-ben u-s alakjai 
előfordulnak: hí, nyí, rí, sí, szí, ví és iszik (NyK. 33 : 132), mind a 
hét m é l y h a n g ú képzőket és ragokat vesz; fel, bár a tőhangzójuk 
ma í. (Ilyen y-tövű igénk nincs is több.) Feltevésem szerint ezeknek 
az igéknek praesensei illetve az iszik igének a praeterituma *hiu, 
*niu, *riu, *siii, *sii<, *viu, — *iw melléknévi igenevekből és a sze
mélyragokból fejlődtek. A többes 3. sz. tehát *hiunak, niunak, riunak, 
siunak, svának, viunak — árnak alakokból 1. @) szerint (mivel az iu 
visszás diphthongus) hiúnak, viunak... — iunak alakokká kellett fej
lődniük,*) 1. a) szerint pedig hínak, rínak, — ínak alakokká. (A köz
nyelvi alakok azonban nem az a) szerinti fejlődés, hanem, a mint 
látni fogjuk, belső analógia eredményei.) 

S ha most azt látom, hogy pl. a Jord.-k.-ben a melléknévi ige-
név o helyett gyakran e-vel van írva: else ( < *elseü, 3 a.), zerethe 
(1 a) stb. — akkor természetesnek kell tartanunk, hogy ebben a kó
dexben Heün > tén, *veünek > vén**) 

*) Tulajdonképpen *hjúnak-íé\e alakokat várnánk, mert tiuk > tyúk, 
de hj-, sj-, szj- szókezdő magánhangzócsoportot a magyar nyelv nem tűr 
meg. Az iunak pedig azért nem fejlődött júnak-~k&, mert akkor elszakadt 
volna az i-szik-tői. 

**) Abból azonban, hogy valamely nyelvemlékben a vén, tén-féle 
prsBteritumok járják, még nem következik, hogy a valódi magashangú 
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Látnivaló ebből, hogy a háromszéki nyj. előbb idézett alakjai
ban megőrzött régiességgel van dolgunk: a lék, léi, lén-íéle alakok 
nem levek, levél, *levén-bő\ vannak összevonva, hanem alakváltozatai 
a ISk, lől, lön alakoknak (kivételek csak a tárgyas r. 1. 3. sz. te, té 
és vi alakjai, mert ezeknek vévé, tévé, vivé a hangtörvényszerű alakjai, 
mint alább látni fogjuk). 

C) Az alúnak a l a k . 

A v-tövű. igéknek a C) [sz vagy d hanggal bővülő) csoportjába 
tartozó igékről már BÜDENZ megállapította, hogy ezekben a reflexiv 
képző lappang (persze nem -uv, -üv ez a képző, hanem u, olyan 
hang, a melyből u is, meg v is fejlődhetett). Az alszik, fekszik, nyug
szik igék reflexiv képzős tövei tehát *alu-, *fekü-, *nugu-. Mivel a 
BMk.-beli alunatf, haragunac-íé\e praeteritumokat sem aluvának, hara-
guvának, sem alvónak, haragvának alakból nem lehet származtatni, 
világos, hogy ugyanolyan értelemben t'-tövűek, mint a B) csoport
beliek : a príeteritum ezekben is u képzővel képződött, a haragúnak 
praateritum elemei tehát *haragu- reflexiv képzővel ellátott tő, -u-, 
mellékn. igenévképző és ~nak rag (éppen úgy, mint le-ü-nek). A re
flexiv képző u két mássalhangzó között vokalizálódván (vö. *hamu + 
nak > hamunak) keletkezett *harguunak, az -uu- diphthongus pedig 
szabályosan hosszú w-vá fejlődött. Ugyanígy keletkezett a fekünek alak 
•tfekü + ü+nek elemekből. A hangtörvényszerű praeteritumai ezeknek 
az igéknek tehát : alúnak, fekünek, eskünek, haragúnak stb., a hang
törvényszerű melléknévi igeneveik : alú, fekü, eskü, haragú, az utóbbiak 
közül a mai köznyelvben is megvan (megrövidült végmagánhangzó
val) f ő n é v i j e l e n t é s s e l az i g é t ő l e l v o n v a : alku és a nép
nyelvben, mint fönnebb láttuk, alu. 

A BMk.-ben a haragszik igének még a hangtörvényszerű praB-
terituma van meg: megharagunae 3233, de már a puszta melléknévi 
igenév o-ra végződik: megharago 15122; a fekszik igének meg már a 

mell. igenevek is e-re végződnek ő helyett. Ez utóbbiakban ugyanis a 
hangrendi illeszkedés miatt (o'^ó') nem fejlődhetett hangtörvényszerűen 
-é. A feldolgozott nyelvemlékek közül csak a BMk. következetesek: ezek
ben az eü mindig o-vé fejlődött, az iu mindig iu-vh. Már az Ehr.-k.-ben 
tőn és tén-íéle prseteritumok váltakozva fordulnak elő. Az Erdy-k.-ben ós 
— a mennyire átnéztem — a Jord.-k.-ben tén, lén, vén stb. járja, de az 
iszik igének a pra^terituma a várható *im helyett ium volt (1. a felsorolt 
példákat). 
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praBteritumában is ö van a várható ü helyett az Ehr.-k.-ben: fekeivk 
3517 — igaz, hogy előkerül a hangtörvényszerű ű is: fekűnec alak
ban (Szék. krón. 25). 

Ezen azonban nem fogunk megakadni, ha meggondoljuk, hogy 
evvel a néhány igével szemben, a melyeknek -ú, -M-re végződött a 
mell. igeneve, valamennyi többiben -ó, -Ő végzet fejlődött: az adó, 
látó, váró, kérő, néző, verő stb. alakok hatásának kell tehát tulajdoní
tanunk, ha a hangtörvényszerű *haragú, *metű mell. igeneveket ki
szorították az analógiás eredetű haragé, mető alakok (haragvó, metsző
ről később lesz szó) s ennek megfelelően metőm, eskó'm praateritumok 
járják metüm, esküm helyett. Bizonyítja ezt az alku igenév is, amely 
csak melléknévi jelentéssel szerepel a régiségben alkó alakban, főnévi 
alakja: alku. 

II. Hangtörvéiiy és analógia. 

Az elmondottakban megállapítottuk, hogy a v-tövű igék tövé
ben nem volt v; most azután sorra kell vennünk az egyes igealako
kat és meg kell állapítanunk, hogy a bennük esetleg feltűnő t'-hangok 
hogyan keletkeztek. Mindenekelőtt tekintettel kell lennünk azonban 
arra, hogy ezek az igék a többiekkel szemben rendhagyók és eleve 
el lehetünk rá készülve, hogy a nyelvfejlődés folyamán eléri őket a 
nyelvi anomáliáknak a közös sorsa: a külső analógia fejlődésüket a 
rendes igék felé tereli. (Nagyon basonlít a t'-tövű igék fejlődése a 
német erős igékéhez, a melyek tudvalevőleg állandóan fogynak és a 
melyekben nagy szerepe van a Systemzwangnak.) Ez a nivelláló ana
lógiás hatás szembeszökő különösen a metsz és tetszik igék történeté
ben : ma már egészen úgy ragozzuk, mint a nem v-tövüeket. Nyoma 
van a nyelvtörténetben a belső analógiás hatásnak is: az evett ige
alak újabb időben szorította ki a hangtörvényszerű ett alakot, a mely 
a népnyelvben még megvan. Az Ormánságban pláne a köznyelvi vett 
is megbővült egy szótaggal, lett: vevett; ugyanott vivett, tevett járja 
vitt, tett helyett (TMNy. 222). Evvel az analógiás hatással mindig 
számolnunk kell, ha a v-tövű igék történetét vizsgáljuk. 

A) A t i s z t a v-t ö v ű e k. 

A tiszta u-tövűekről eddig megállapítottunk annyit, hogy a 
praesensükben névszótő van: hiútok = *hiu mellékn. igenév + -tok 
rag = chivó-ti\ Ez az adat fontos az összehasonlító nyelvészet szem-

22* 
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pontjából, mert ez az az igetípus, melyet SETÁLA a magyarban hiába 
keresett, holott a rokon nyelvekbó'l ki tudta mutatni.*) 

Mivel a valódi diphthongusok labiális hosszú monophthongu-
sokká fejlődtek, a ró igének melléknévi igenévből és ragokból álló 
praesense ez volna az alanyi ragozásban : *ró-k ( > rau-k), rósz, ró —• 
*ró-nk, ró-tok, ró-nak. Ezek közül az alakok közül megvan négy mind 
a mai napig, a várható *rók helyett azonban rovok (E. ravok), *rónk 
helyett rovunk (E. ravunk) járja. Ennek nyilván az az oka, hogy a 
rendes igék éppen az egyes ós több. 1. sz. ragjai előtt őrizték meg a 
tővégi magánhangzójukat, a miáltal ezek az alakok egy szótaggal 
hosszabbak a többieknél. — Itt tehát külső analógiával van dolgunk: 
raksz, rak: *rausz, *rau = rakok, rakunk: *rauok, *rauunk. A rauok, 
rauunk szabályosan a régiségben meglevő ravok, ravunk alakokká 
fejlődtek. A mai rovok, rovunk alakokat már a belső analógia hozta 
létre, hogy a praesens alakjai hangszínre egyezzenek. 

Az A) csoportbeli igéknek igenévképzővel ellátott tövében ere
detileg iii visszás diphthongus volt, a melynek a köznyelvben rá-vá 
kellett volna fejlődnie. A hívok igének hangtörvényszerű alakjai tehát 
ezek volnának: *hiu-k, hiu-sz, hiu, *hiu-nk, hiu-tok, hiu-nak. A fel
tételezett alakokból ugyanúgy keletkeztek a mai hívok, hívunk, mint 
a ravok, ravunk. A többi igealakok még megvannak a BMk.-ben, 
nyelvemlékeinkben mindinkább ritkulnak, ma csak a székely nyelv
járásokban járják (TMNy. 255). Eltűnésük oka a következő analógia: 
rovok: rósz, ró = hívok: hisz, hí. 

A különféle igealakokat nemcsak hangtörvény alá nem lehet 
sorakoztatni, hanem más törvény alá sem. A külső ós belső analógia 
át- meg átjárta őket, de nem mindegyiket és nem mindenütt egy
formán. Hogy csak egy példát említsek: az analógia hatása nem szü-

*) A TuM. befejezésében ezeket mondja: «Der Schluss, zu dem wir 
zufolge des obengesagten kommen, ist, dass die Tempusbildungen der 
finnisch-ugrischeja Sprachen anf Nominalstámmen bérűben, die sich un-
mittelbar mit den Personalendungen zu Verbalformen verbanden. Nach 
dieser Auffassung ist z. B. estn. sure-k-se (er stirbt) nichts anderes, als die 
prsedikative Verbindung des Nominalstammes surek(a) mit dem Prono-
minalstamm, so dass es eigentlich etwa Vterbend er' bedeutete . . . . Für 
die Berechtigung dieser Auffassung spricht auch der Umstand, dass in 
den ural-altaischen Sprachen eine derartige Bildungsweise der Tempus-
stámme sehr -weit verbreitet vorkommt (z. B. türkisch olur = cseiend' und 
cer ist'; úlurum = cich bin'. Auch in den indoeuropáischen Sprachen wer-
den heutzutage die Prásensstámme allgemein als Nominalstámme aufge-
fasst z. B. sanskr. agáti, gr. aysi = Treiber = {ága-, ays-) -f- der». 
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nik meg, mikor *rauk-b6\ ravok, majd rovok alakokat hozott létre. 
A belső analógia létrehozza a rósz, ró alakok mellé a rovok, rovunk, 
majd meg ezekből visszafelé hatva a róv, róvnak alakokat. Egyes igék 
a külső analógia hatása alatt szorosabban hozzásimulnak bizonyos 
rendes igékhez. Már SIMONYI észrevette pl., hogy a női, fői igealakok 
a sül, fül, dül, röpül-íélék analógiájára keletkeztek. 

A jönnek, jönnék, jönni alakok pl. véleményem szerint a men
nek, mennék, menni hatása alatt keletkeztek, a jön alak pedig való
színűleg a jönnek alakból van elvonva. 

A v-tövű igék vogul megfelelőinek a ragozása arra enged követ
keztetni, hogy az u igenévképző (a melynek a vogulban y, ', u felel 
meg) a tiszta v-tövűeknek eredetileg csak a praesensében volt meg. 
Ennek a nyelvállapotnak azonban nyelvemlékeinkben nincsen nyoma, 
az összes igealakok az w-val bővült tőből képződnek, helyesebben: 
ennek a tőnek analógiás hatás alatt keletkezett alaljaiból (löü- > lő-
helyett lövő-, lövü-, lőve- tövekből vö. tör- oo törő-, törú-, tőre-). Az 
elmondottak után tehát nem szorulnak bővebb magyarázatra a lövék, 
lövend, lőttem, lőnék, lőni stb. alakok. Persze az analógiának a hatása 
itt sem mindig egyforma: pl. hitt oo hivott, szőtt co szövött stb. A ro
vok, rovunk stb. alakokat követte aztán a melléknévi igenév is és 
lett ró < *rau helyett rovó.*) 

A tiszta r-tövű igéknek a mai alakjait tehát így magyaráznám: 
A tempus-tő ( = mellék a. igenév) n-ra végződött. 
1. Ez az u hangzóközi helyzetben v-vé fejlődött: jöu-ék >jövék, 

rauok > ravok stb. 
2. *u > j fejlődés eredményei & fúj, ój, hij stb. alakok (TMNy. 

258, MUSz, 473, 540). 
3. au > o; eu > eü j> ő; öu > ö oo ű; uu > ú: *rau > ró," 

*neu > nő, Höü > lő oo lü, *fuu > fú. 
4. A nem hangtörvényszerű alakok (néha ismételt) analógiás 

hatás eredményei. 

B) Az sz h a n g g a l bővülő r-tövűek. 

Az idetartozó igékben praeteritum-képző értéke van az *u ige
névképzőnek, ezért csak a praeteritumban volt meg és csakis itt fej-

*) Talán az előbb említettekhez hasonló eredet i alakja van meg 
a rótok crovó-tok' szóban (NySz.). — A székelységben az sg. 3. sz.-be is 
belekerült néha analógiás úton a v, úgyhogy megint majdnem egyforma 
az egyes 3. sz. (hivu) a melléknévi igenévvel (hivó). 
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ló'dhetett v-vé intervokalikus helyzetben: A többi időket — eltérően 
a tiszta u-tövűektől — eredetileg a praesensből is kitetsző r-nólküli 
tőből kell hogy képezték legyen. A két csoport között fennálló kü-
lömbsóg a nivelláló analógiás hatás ellenére mind a mai napig meg
van : 1. a futurumban: teend, leend stb. — hivand (1. alább), 2. a 
szenv. alakban: tétetik — hivatik, 3. a műveltető alakban: etet, itat 
— hivat, 4. főnévképzők előtt: lét, tét, vét, vit, hit, ét, it, étel, ital — 
hivatal, ravatal (vö. L E H R : MNyv. 4 : 19). 

A B) csoportbeli hét igének a tövei a mondottak szerint ezek 
volnának: le-, te-, ve-, vi-, lii-, e-, i-. Az -sz prsesensképzővel kelet
keztek a lesz, tesz, vesz, visz stb. prassensalakok (a praes.ben csak
ugyan semmi nyoma a v-nek — sem a mai, sem a régi nyelvben). 
Lássuk most a praeteritumot. Az *-« praeteritumképzővel a *le- tőből 
hangtörvényszerűleg keletkezett az alanyi ragozásban : He-ii-k > lök, 
He-u-l > lől, He-u-n > lön, *le-u-nk > lőnk, He-u-tök > lötök, He-u-
nek > lőnek, ugyanígy: tők, tői, tőn — iuk, iul, iun stb. Ez érthető, 
mert az alanyi ragozás ragjai mássalhangzón kezdődnek, tehát az *u 
nem került intervokalikus helyzetbe. Az egyetlen -ik rag kezdődik 
magánhangzón, itt elő is tűnik a v: evek, ivek (a hangtörvényszerű 
alakok *e-u-ik, H-u-ik > *evik, Hvik volnának s valószínűleg az esik 
— esek, törik — törék analógiájára keletkezett eszik — evek, iszik 
— ivek). 

Ezek mellett a hangtörvényszerű alakok mellett azonban már 
a legrégibb nyelvemlékeinkben is vannak v-s alakok: tők mellett 
tevék, tői mellett tevéi. SZENCZI MOLNÁR ALBERTnél (Corp. Gramm. 
115. 1.) a lesz igének a praeterituma: E. 1. 16c, lévéc, 2. lől, léi, lővél, 
3. lón, lén, T. 1. lőne, lévénc, 2. lőtőc, lévétee, 3. lőnec, lévénec. A hisz 
igének a praeterituma hun, vűn és hivé, vivé. A párhuzamos igealakok 
közül nyilván a harjgtörvényszerű lőc, Zd/-félék az eredetibbek, hogy 
keletkeztek tehát a levék-íéle v-s alakok ? 

A legegyszerűbb magyarázat az volna, a melylyel a jövék ige
alak f-jét magyaráztam: a Heu- praeteritumtőhöz, az adék, verek, kerék 
stb. praeteritumok analógiájára hozzájárult az é praeteritumképző is, 
lett He-u-é-k, az intervokalikus helyzetű u azután szabályosan i'-vé 
fejlődött: tevék. 

A nyelvtörténeti adatok figyelembevételével azonban ennél való
színűbb magyarázatát is adhatjuk a v-s alakok keletkezésének. Az 
alanyi és tárgyas (ikes és iktelen) ragozás 16 ragja közül 11 előtt 
szerepel váltakozva a v-s és a u-nélküli alak: 1. lök, hűk — levek, hivék, 
2. lől, hűl — levél, hivél, 3. óra, ium (im) — evem, ivám, 4. öl, iul 
(il) — evél, ivál, 5. tőnk, vőnk — tevénk, vevénk, 6. tötök, vötök — 
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tevétek, vevétek, 7. tőnek, vőnek — tevének, revének, 8. tőm, vőm —* 
tevém, vevém, 9. tőd, vőd — tevéd, vevéd, 10. tőtök, vötök — tevétek, 
vevétek, 11. tőlek, vőlek —• tévéiek, vevélek. 

A megmaradó öt igealak közül egyben, az al. ragozás 3. sze
mélyében csak a r-nélküli alak: tön, vőn, lön stb., a többi négyben 
csak a r s alak szerepel, ezek: 1. teve, 2. ennek a többese : tevék, 3. a 
már említett ikes evek és 4. a tárgyas r. több. 1. sz.: tevők, vevők 
(de itt már nem -é követi a v-t, mint a többiekben). 

Meg lehet állapítani, hogy a v-s alakok fokozatosan szorították 
ki a -y-nélkiilieket, az utóbbiak különösen az alanyi ragozásban tartják 
magukat soká: a tőnek, lőnek alak pl. még járja, a mikor a tőm he
lyett már tevém-et mondanak. A tőn alakot meg ki sem tudta szorí
tani a v-s teve, mert mire már ennek a helyét is elfoglalta volna a 
vs alak, kiveszett a nyelvből az egész praeteritum: a teve, leve stb. 
csak holt alakok, a melyeket a közbeszédben sohasem használtak. 

Meg lehet állapítani a u-tövű névszók közül egyről, a szó-vól 
(*ggau), hogy a birtokragos alakjai közül a régi nyelvben csak kettő 
v-s: szava, szavuk, a többi y-nélküli: szóm, szód, szónk, szótok ^TMNy. 
323). Ez természetes, mert a szaa- tő u ja csak az e. és t. 3. sz. 
birtokrag előtt került intervokalikus helyzetbe : szau-a > szava, szau-uk 
> szavuk — ellenben szau-m, szau-d, szau-nk, szau-tok > szóm, szód, 
szónk, szótok. A háza: házam, házad = szava; szavam, szavad ana
lógiából keletkeztek aztán a szavam, szavad, szavunk stb. alakok. 

Ha mármost azt látom, hogy a prasteritum összes alakjai közül 
a tévé, vévé, hivé, — tevék, vevék, hivék alakokban soha nem volt v* 
nélküli alak a v-s alak mellett, jogos az a feltevés, hogy innét indult 
ki a v-s alak és terjedt át a többi igealakokra, hogy a tevém ugyan
olyan analógiás úton keletkezett a íőm-ből, mint a szavam a szóm
hói: vévé: vevém, vevéd = tévé: tevém, tevéd, majd tovább: véré: 
verek = tévé: tevék, verem: vérének = tévé: tevének, végül legújabban: 
véré: vére = tévé: teve. 

Az összes v-s alakok meg vannak tehát fejtve, ha sikerül a tévé 
alak v jenek urát adni ; a tevék ugyanis ennek -k többesjellel ellátott 
alakja (a tevők alakról még lesz szó, mert az más elbírálás alá esik, 
mint a többiek), az ikes evek alak v-je pedig hangtörvényszeru, mert 
a mint láttuk, intervokalikus helyzetben keletkezett i<-ból. 

Ha mármost rekonstruálom a praateritumnak a tárgyas ragozá
sát, úgy a hogy az előbb az alanyit, megakadok éppen a 3. sz. alak
nál, a mely soha y-nélküli alakban nem fordul elő: Heu-m > tom, 
Head > töd, de Heu-je > *tője, ilyen alak pedig még nem került elő, 
már a legrégibb nyelvemlékeinkben is teve a 3. sz. alak, ez pedig 
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csak úgy keletkezhetett, ha a tárgyas ragozás 3. sz.-nek a ragja nem 
j - n , hanem magánhangzón kezdődött, ilyen helyzetben történt meg 
az u >> v hangfejlődés az evek, szava alakokban is. 

Nem ez az egyetlen eset azonban, mikor a 3. sz. tárgyas rago
zás *-ja, *-je ragja nehézséget okoz. A ver-i — vár-ja, ver-i-tek — 
vár-já-tok, ver-i k — vdr-jd-k alakok közül ugyanis eredetibbeknek 
kell tartanunk a magashangúakat, a melyekben nincsen j , mert 1. a 
népnyelvben megvannak a megfelelő mély hangú j nélküli alakok is : 
vár-i, vár-i-tok, vár-i k, 2. mert *ver-je, *ver-je-tek, *ver-je-k nincse
nek, s ezekből nem fejlődhettek volna a mai alakok. 3. a múlt idejű 
tört-e (várt-a) alakokban sincsen a j'-nek semmi nyoma, a tört-e alak 
nem is fejlődhetett *tört-je-hö\. Véleményem szerint a ver-i, N. ad-i, 
tört-e alakokból kitetsző i co e rag az eredeti, mely eredetére azonos 
a 3. sz. birtokraggal (vö. NyK 4-0 : 386 s kk.). 

Visszatérve a tévé alakhoz, fel lehetne ugyan tenni, hogy a 
hivd, tőre', vére' stb. alakok analógiájára a teu- tő is a tárgyas ragozás 
ragját és a prasteritumképzőt magában egyesítő -é ragot vette fel: 
teu-é> tévé, de véleményem szerint az -é végzetnek az útját egyen
gette az eredeti i co e tárgyas ragozás 3. sz. ragja, úgyhogy az ana
lógia nem a Hője, hanem a v-s Heu-i, Heii-e alakba kapaszkodott 
bele, a melynek az «-ja már intervokalikus helyzetben volt. így ma
gyarázható meg, hogy a v ebben az alakban van meg mindig és ebből 
terjed át a többi alakokra.*) 

A tevék, tevéi — tevém, tevéd-féle v s praeteritumokkal a t'-tövű 
igék a rendes igék közé sorakoztak, s ennek az lett a következmé
nye, hogy az eredeti melléknévi igenév is megbővült egy szótaggal, 
a m i k o r a z i g é v e l ö s s z e t a r t o z ó n a k é r e z t é k : véré: verő 
= teve: tévő. A tárgyas praeteritumnak még csak egy alakja szorul 
magyarázatra: tevők, hivők. Ez külömben a rendes igékben is kirí a 
többi közül, mert az -á, -é praeteritumképző nem tűnik elő benne : 
adám, adud, verem, vered stb. — adók, verők. Elegendő bizonyíték 
híján egyelőre csak jelzem azt a véleményemet, hogy az adók, kérők, 
valamint tevők (<. tők) egy korábbi praeteritum-típusnak a maradvá
nyai, s hogy ezeket a HB. hadlava-íéle alakjainak a segítségével gon
dolom megfejthetőkaek. 

*) A milyen tárgyas r. prseteritum a te- tőből a *tett e, ugyanolyan 
alakja a terem-\-te- tőnek a HB.-beli terumteve, elemei tehát teremteü mell. 
igenév és -e rag. Máshol részletesen kifejtendő véleményem szerint a HB. 
ctererntője' jelentésű terumteve szava ízről-ízre megegyezik alaktani ele
meire a cteremté' jelentésű terumteve szóval. 
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A perfektum tettem, vettem, ittam stb. alakjainak a magyaráza
tához nincs szükségünk tővégi v-re, az evett, ivott alakok v-je pedig 
nyilvánvalóan újabb analógiás eredetű éppen úgy, mint a népnyelvi 
vevett, vivett alakoké (TMNy. 222), 

Két igealak van, a mely a V-B tőből való származtatást támo
gatja : tenni ós tennék (de ezek is csak akkor, ha a külömben nem 
igazolható vn > nn hasonulási folyamatot elfogadjuk). Ha azonban 
meggondoljuk, hogy rövid magánhangzóra a -né és -ni képzők n-je 
csak a B) csoportbeli hét igében következnék, eleve valószínűnek 
kell tartanunk, hogy He-ni, *te-nék, *ve-ni, He-nék stb. az eredetibb 
alakok, és hogy ezekben a nyelvtörténet folyamán valamilyen analógia 
teremtette meg a hosszú nnet. Bizonyság erre a HB.-nek véleményem 
szerint hangtörvényszerű, a maiaknál eredetibb alakja: eneyc. 

Ezt persze ennéik-nek olvasta eddig mindenki, íráshibának minő
sítve az eneye alakot. Erre azonban a HB. írója nem szolgált rá, mert 
a ki tizenhat esetben a mai helyesírásunknál is pontosabban (vö. igg) 
meg tudja külömböztetni a geminált mássalhangzót az egyszerűtől, az 
a tizenhetedikben sem fog ennéik helyett enneye-t írni (a hogy a 
menyi-beli ny is rövid és nem hosszú mássalhangzót jelöl, holott ma 
nny-t mondunk helyette). A HB. eneyc w-hangjának a megnyúlása 
véleményem szerint a következőképp történt: a -d-végű igék végső 
mássalhangzója már igen régen hasonult a -né, -ni képzők w-jéhez : 
adni, szednék >- anni, szénnek; ezzel megvolt az alapja a következő 
analógiának : attam, szettem : tettem, ettem > annék, szenni: tennék, 
enni. Hogy ilyenféle analógia csakugyan hatott a v-tövfí igékre, azt 
legjobban bizonyítja a hydni (= hinni) főnévi igenév (NySz.). A hol 
t. i. anni mellett adni is járta, ott a hinni-nek mintegy teljesebb 
alakja gyanánt keletkezhetett hidni, külömben a következő (C) cso
portba tartozó igékben is anorganikus hang előzi meg a -né, -ni kép
zőt; a feküdni, aludnék alakok d-jét már a TMNy. is analógiával 
magyarázza. 

A futurum aránylag gyakran változott a nyelvtörténet folyamán, 
a tesz ige R futurumai: tend, tejend, tejénd, és ma téend. Egy dolog 
azonban bizonyos: az sz- szel bővülőkben nem az a hang előzte meg 
a futurum képzőjét, a mely a tiszta v-tövűekben, mert az ójand-beli 
j váltakozik v-\e\, a tejénd j-jének a helyén azonban a legritkább 
esetben találunk v-t (TMNy. 251). A régiségben pl. ilyenek az ide
tartozó igék futurumai: 

Lesz: ha te zéinéd egúgő lend, ménd te tested világos lezen ha 
kédeg te zéméd aluoc lend ménd te tested fétét lezen ezért ha a' 
világ ki te benned vagon fétét lend a' setét méné lezen BMk. 20315, 
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továbbá 27323, 27332, 209a7, 20928 stb. lendnec 1526, kend Jord.-k. 51a, 
leendő Jord.-k. 29a, leyend NySz. 

Tesz: BMk. tend 15924, telendő 3497, teienditec 36913. — Érdy-
k.: tehend 32119, teyenditek 512 0 . Jord.-k. tehendó 29a. 

F0S0: BMk. rettd 17120 stb. rtíwrfi 22630, vendnec 20929. Jord.-k. 
veyendez 60a, veyendőd 62a, m / i d 49a. 

Eszik: BMk. eiendic 3517, eiendő 34524. Jord.-k. eyendik 46a, 
ee?ic£i (NySz.). 

Hisz: hiended 3622(5, Ziie/wZ 2813, hienditec 35534, hiendnéc 2814. 
Fis,?: BMk. viendnec 27322, Jord.-k. viended 46a. 
Iszik: yando 2293, yandnac 2816. 
A BMk.-ben az eĝ tTe igének e/e/iíí, a Zgŝ , r m igének renrf, a 

íes^ igének pedig íe«íí és teiend alakjai is járják. A későbbi nyelv
emlékekben bőven van példa mind az egy, mind a kéttagú futurum
tőre. Hogy a teiend—íewcí alakok nem egymásból keletkeztek hang-
törvényszerűén, legjobban mutatja a következetlen használat (jellemző, 
hogy 6534 alatt leiend és utána rögtön kijavítja az író lend-ve). Ha 
meggondoljuk azt, hogy a HB.-ben emdul áll, a BMk.-béli tend, 
vend-féle alakokat régebbieknek kell tartanunk a náluk külömben is 
későbben fellépő tejend, vejend-féléknél ós eleve is valószínűtlennek 
kell tartanunk, hogy a tend nem «összevonta alak (a minthogy az ett 
sem evett alakból van összevonva). 

Feltevésem szerint a tesz igének a futuruma te- tőből és a 
futurumképzőből áll. Csakhogy a futurumképző még vita tárgya; a 
tend alakból tehát sem a tövet, sem a képzőt nem tudjuk kiválasz
tani. A futurum képzőjének a kérdése azon fordul meg, hogy a HB. 
emdul alakja íráshiba-e ( = eindul), vagy a futamodik béli m-nek felel 
meg az emdul m-je. SZINNYEI (NyK. XXXV. 448, Nyr. 32:485) éíndől-
nek olvassa a HB. emdul szavát, képzőjében szerinte nem lehetett 
meg az m, mert ez nem fejlődött volna n-né (vö. azonban Nyr. 36 : 
210, 216, md > nd hasonulásra vö. kegyelmed > kend). Csakhogy az 
•nd mássalhangzócsoportot megelőző hang soha sem í, hanem e, é, é. 
Azok után, a mit a v-tövű igékről elmondtam, így elemezném a HB. 
emdul szavát: e- tő, -md- futurumképző, -ul rag (eredeti alakja emdöl 
lehetett, a hangrendi párhuzam miatt e'ooe vö. kérek o? kér end). A R. 
tend, vend, lend, end alakokat tehát eredetibbeknek tartom a velük 
váltakozó tejend, tejénd-íéléknéi Az utóbbiaknak az eredetére rávezet 
a BMk., a melyben a hangtörvényszerű alakok még megvannak. Ha 
ezek mellett nem hangtörvényszerű alakok is előkerülnek, bizonyára 
erős analógiás hatással van dolgunk. Ez az analógia véleményem sze
rint az e csoportba tartozó három i hangzós igéből indul ki. 
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A BMk. az i és voc. közé eső j-t sohasem jelöli, mivel össze
esik a glide dal, még az ilyen helyzetben levő geminalt j-t is jelö
letlenül hagyja (pl. vyonc 20 u = Vívjunk', hyuc 6010 == 'hívjuk', hya-
toc 1185, 11916 = 'hívjátok'). A föntebb idézett viend, hiend, yand 
alakok tehát o: vijend, hijend, ijand. Ez a három futurum aztán ki
kezdte a négy e hangzós igének a hangtörvényszerű alakját a követ
kező analógiával: iszik: ijand = eszik: ejend. 

Nyílt kérdésnek kell azonban hagynom, hogy miért van a föl
szólító j-jének a helyén gy : tegyek, legyek, igyál stb., de nyilt kér
désnek maradt az a Hev-jem-böl való származtatással is, mert vj >gy 
hangváltozást igazolni nem lehet. 

C) Az sz vagy d hanggal bővülő v-t ö v ű e k. 
Ezeknek az igéknek a tempus-töve -u-, -n- reü. képzőre végző

dött. Mivel az u, ü, két mássalhangzó között szótagalkotó lesz (falu
ban > faluban, nedűben > nedűben), a hangtörvényszerű alakjai az ide
tartozó igéknek ezek volnának : te-szek co aluszom > aluszom, fekü-
szóm > feküszöm, tettem oo alu-ttam > aluttam fekü-ttem > feküttem, 
te-endek ( < te-ndek) oo alu-andok > alvandok, fekü-endek > fekvendek. 

Ezek az alakok meg is vannak, de vannak más, nem hang
törvényszerű alakok is. A praes. aluszom helyett alszom, nyilván a 
hangzóvesztő tövek analógiájára (aluszom: alszom = bajuszom: baj
szom) TMNy. 246. A perfektum hangtörvényszertí mind a mai napig, 
csakhogy a hazudtam analógiájáia aludtam-ot írunk aluttam helyett. 

A hangtörvényszerű alvand, fekvend alakok helyett és mellett 
azonban a régiségben gyakran találkozik r-nélküli alak: aland, fekend, 
eskend stb. A IMNy. 264. szerint «ezekben a v talán sohasem volt 
meg». Hogy itt is hangtörvényszerű v-nek (a refl. képző M-jából lett 
r-nek) analogikus úton való eltűnésével van dolgunk, világos lesz, 
ha összevetjük a futurumot a melléknévi igenévvel. Ennek a hang
törvényszerű alakja alu-u ;> aluu >> alú ós fekü-ü > feküu > fekű. 
Az add, kerS-íé\e igenevek miatt alú ;> aló, fekű > fekö. A hang
törvényszerű u hang tehát ilyenformán analógiás úton eltűnt a praB-
sensból ( > al-szom), a mell. igenévből (> al-ó) és evvel együtt, mint 
fönnebb említettem, a prseteritumból (fekünek >fekőnek) mi sem ter
mészetesebb, mint hogy a v-nólküli alakok behatoltak a többi ala
kokba is ilyenformán: 

váró: várás = aló: alás 
váró: várand = aló: aland 
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szegő: szeges =fekő: feke's 
szegő: szegend = fekő: fekend 
őnek: esznek = fekőnek: fékesznek 
önek: enni = fekőnek: fekenni stb. 

A parancsoló módnak eredetibb alakja mindenesetre a tégy, 
végy-féléknék megfelelő alugy, fekügy —• a főnévi igenévnek meg 
aluni, J'eküni volnának a hangtörvónyszerű alakjai. Ezeket meg azért 
szorította ki a mai aludj, aludni, alunni, mert a reflexív igékre ha
tottak analógiás úton a -kodik, -kedik, -ködik gyakorító képzős igék 
ilyenformán: csapkottam : csapkodni, csapkodj = aluttam : aludni, 
aludj. Még világosabb az analógia hatása ebben : csapkottam, csap
kottái, csapkodott = nyugottam: nyugottál: nyugodott. Ugyanígy kelet
keztek a verekedett, verekedend, verekedés mintájára cselekedett, csele-
kedend, cselekedés. A verekedik és cselekszik igéket összekötő analógia 
visszafelé is hatott (ez bizonyítja kétségtelenül hogy megvolt) és létre
hozta a verekedik, tanakodik igéknek verekszik, tanakszik alakváltozatait. 

Mivel egyelőre nem czélom a v-tövű igék történetét megírni, 
hanem csak a nyelvtudománynak rájuk vonatkozó tanításait akarom 
kiegészíteni és helyesbíteni, az elmondottak teljes megértéséhez a 
TMNy. idevágó fejezeteire kell utalnom. 

A vogul preesensképző. 

Egy más dolgozatomnak lesz a czélja a rokon nyelvekkel való 
vonatkozásaiban megvizsgálni a v-tövií igék v-jének a kérdését. Mivel 
azonban a vogul nyelv alaktanának idevágó részei MUNKÁCSI feldolgo
zásában*) könnyen hozzáférhetők, bevonom ezt a legközelebbi rokon 
nyelvünket is vizsgálódásaim körébe. 

A MuNKÁcsitól feldolgozott hat nyelvjárás közül ötben az igék 
praesensének a töve ós ragja között valamilyen idegen hang jelentke
zik, a mely azonban a tőhöz nem tartozik, mert a prfeteritumban 
nincsen meg. Ez az idegen hang a praes. egyes 1. és 2., továbbá a 
többes 3. személyben a vogÉ.-ban ' alakban jelentkezik, a vogKL.-
ban megnyújtja a kötőhangzót, a vogAL.-ban néha teljesen hasonul 
a tővégi mássalhangzóhoz, a vogK.-ban y, a vogP.-ben pedig i felel 
meg neki : 

*) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor Fűz. 11. sz. 
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É. KL. AL. K. P. 
tő : min- min- min- mén- min-
praet.: mindsem minsem minsám menésem minesém 
prass. sg. 1. mine'im minem minném menam, mineim 

menyem 
2. mine'in minen minnén menan, minein 

menyén 
3. mini mini mini meni mini 

plur. 3. minnét menüt, mineyt v. 
menyet minet 

A tavdai vogul nyelvjárásban semmi nyoma sincs ennek a y, '-
féle hangnak, -nt-, vagy -l- frequentativ képző ékelődik a praesensben 
a tő és a rag közé; jele annak, hogy a többi nyelvjárásban is vala
milyen képző előzi meg a praes. ragjait. Van azonban a vogulban 
összesen 37 ige, a melyekben a praesensképző a rendes igékétől eltérő 
alakban tűnik fel. Nem minden nyelvjárásban rendhagyó mind a 37, 
de van közöttük hat, a melyek valamennyi nyelvjárásból rendhagyók
nak vannak közölve : 

É. KL. 
Tő*) prass. praet. praes. praet. 

m\- = ad mlyem misem mem misem 
vl- = vesz vlyem visem vüm, visem 
11--. = lő llyem lisem lem lisem 
te-- = eszik teyem tesem tem tesem 
vd- = lát va'em vasem üm üsem 
jiw = jön jiwem lisem jium jisem 

AL. K. 
meni misem méyém mesém 
öm üsem végem vesém 
lem lisem léyém lésem 
tem tesem tem tesem 
üm üsem vöm üsem 
— — jiwem jisem 

P. T. 
müjim misem májantem mdsem 
vüm vusem ujantem usem 
leyem lésem — — 
tem tesem tajantém tesem 
vem vosem vajantém vastem 
jiyem jisem jantem jisem. 

*) A vogÉ.-ban. 
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MUNKÁCSI az egyes nyelvjárások alaktanának a végén össze
foglalja ezeket a rendhagyó igéket, a melyeket változó tövű igék
nek nevez. Eendhagyókká teszi ezeket az igéket két körülmény: az 
egyik, hogy a tó' és rag között levő hang különféle alakokban mutat
kozik bennük, a másik, hogy ez a rendes igéknél csak a praesensben 
szereplő hang igen sok igénél behatolt a többi igealakokba is, és 
mivel a tőhangzó minőségére is befolyással van, a legtöbb igénél 
bajos is megállapítani, hogy mi a tulajdonképpeni tövük. MUNKÁCSI 
az idegen hangot hol elválasztja a tőtől (pl. a vogÉ.-ból közölt első 
öt igénél), hol meg hozzáveszi (a többieknél). Vizsgáljuk meg azon
ban közelebbről a mellékelt táblázatban foglalt rendhagyó igéket. 

A vogE. táblázatban az első három igének töve és ragja között 
y hang van, azonkívül a tőhangzó f-vó változott, legalább f alakban 
mutatkozik a praet. misem, visem, lisem i-jével szemben (valószínű, 
hogy nem mf-, hanem mi- a tő). Az 5. igében már ' van a y helyén, 
a 6.-ban w. Megjegyzem, hogy mind a 37 ige 1. egytagú, 2. magán
hangzón végződő tövű (a MuNKÁcsitól elvont tőalakok legnagyobb 
része véleményem szerint nem tiszta tő, hanem praesensképzővel bő
vült igető), 3. jelentésénél fogva gyakran fordul elő (tesz, vesz, lő, 
eszik, lát, jön, bemegy, fon, tesz, nyúz, rothad, törül, sző, hív, öklel, 
közeledik, mond, dug, fúj, töm, köt, evez, mozgat, savanyodik, tép 
[1. new, 2. iw], fon, parancsol, himbál, hozzáfog, hív, megfog, csap
dos, tánczol, lesz [van], mozog, koppaszt). 

Első tekintetre szembeötlik, hogy e valamennyi nyelvjárásban 
meglevő hat rendhagyó ige között négy van olyan, a melyek a mi 
magánhangzóra végződő tövű és egytagú u-tövű vesz, lő, eszik, jön 
igéinknek hangalakra és jelentésre pontosan megfelelnek. Ámde ha a 
vogul ji- ige rendhagyó azért, mert a praesensében a többi igéktől 
eltérően w hang van a tő és rag között, a magyar jön ige pedig 
rendhagyó azért, mert a praesensében v (<. u) van a tő és rag között, 
mi más lehet ez a w, mint a magyar v ( < u) pontos megfelelője 
hangtani és alaktani szempontból is? — melléknévi igenévképző, 
akárcsak a jöu-beli u. Ilyenformán pedig kiderül, hogy a v-tövü igékre 
vonatkozó állításom nem is új dolog, mert SETALA a jöa vogul meg
felelőjéről már rég megállapította, hogy melléknévi igenév. 

A vogul y prassensképzőről ugyanis SETILA «Zur Gesch. der 
Tempus und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen* 
ez. munkájában ezeket mondja: « . . .wo das Tempussuffix nicht deut-
lich als Verbalsuffix nachgewiesen werden kann, liegt der Schluss 
nahe, dasz gerade das Tempussuffix ist, welches das Verbum in ein 
Deverbalnomen verwandelt. Besonders wollen wir darauf aufmerksam 
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machen, dasz man das wogulisclie Príesenssuffix -g- (o: y, ', w) leicht 
für ein Verbalsuffix ansehen könnte, wenn man die wogulisch-ostjakische 
Práteritumbildung (mit -s-) und das ostjakische Prásens (mit -l- u. 
s. w.) in Betracht zieht, da aber das Vorkommen eines eolchen Ver-
balsuffixes -g- im Wogulischen nicht nachgewiesen werden kann, 

• seben wir -g- für ein Nominalsuffix an, welches mit dem ks, ga des 
Einnischen und anderer Sprachen zusammenzuführen ist» (172. 1. 
jegyz.). SZABÓ DEZSŐ (A. vogul szóképzés 15. 1.) SETÁLÁ elméletét 
támogatja még néhány adattal, de lehetségesnek tartja azt is, hogy 
a g praesensképző azonos a frequ. y képzővel. Az elmondottak után 
azonban úgy látom, hogy mégis csak SETÁLÁnek van igaza; a vogul 
pnesensképző melléknévi igenévképző és azonos a mi v-tövü igéinkben 
meglevő melléknévi igenévképzővel. 

A vogul praesensképző bennünket a következők miatt érdekel: 
minden ige a melléknévi igenévből képezi a prassensét. Az igenév-
kópző az egytagú és magánhangzós tövűekben másképpen fejlődött, 
mint a többiekben, a mi által rendhagyóakká lettek. A külömbség a 
rendes és rendhagyó igék között az, hogy az utóbbiakban az igenév-
képzó'nek a megfelelője akusztikai szempontból erősebb hang: vogE. 
mine'im — mirem; vogKL. minem — ji-u-m, stb. 

Ilyenféle külömbséget látok a HB. horoguvec és mundoa (tefum-
teve) szavakban; az elsőben v spiráns felel meg a korábbi *« igenév
képzőnek, az utóbbiakban pedig a mélyhangú o, u után a glide-dal 
összeeső u. 

Lehetséges, hogy a magyarban is általánosabb volt a melléknévi 
igenévből való képzése az igeidőknek, de a t'-tövű igék, tehát azok, 
a melyek a melléknévi igenevet a mai napig megőrizték, már az ugor 
őskorban különválhattak a többiektől; erre mutat az, hogy a vogul 
és magyar rendhagyó igék (ha a reflexiv igéktől eltekintünk) egytagú 
magánhangzós tövű igék és hogy egynehány magyar igének ízről-ízre 
való megfelelői vannak a vogul rendhagyó igék között. Talán az *u 
melléknévi igenévképző hasonulásából keletkezett néhány igénknek a 
tővégi hosszú mássalhangzója, pl, a varrok korábbi varuok-ból olyan
formán mint a tolla korábbi tolua-hól. Erre mutat az, hogy a vogul-
ban az igenévképzős alakban hosszú az r az alsólozvai vogulban, 
varrem a praBteritumban és a többi igealakokban, ellenben rövid: 
varsem, varnéni stb. 

Megbízható végleges eredményeket azonban csak a többi rokon 
nyelvekkel való összehasonlítás után lehetne kapni, de erre — leg
alább most még — nem vállalkozhatom. 

KEÁUTEE FEBENCZ. 


