
Az ikes ragozás -ik ragjának eredete. 
(A HB. odút és eneyc szavához írt magyarázat. Mutatvány a szerzőnek 

„Ó-magyar irodalmi emlékeink nyelvi magyarázata" című művéből.) 

A Halotti Beszédben ez van írva: Ef uimagguc [zent peter 
urot. kinec odút hotolm ovdonia. ef ketnie. Egykorú kiejtése ez 
lehetett: 'És vimággyuk szent Petér urot, kinek odút hotolm 
óvdonia és kétnie'. Ugyanezeket a szavakat mai hangalakjukban 
és arra szabott mai helyesírással így írhatjuk le: 'És imádjuk 
szent Péter urat, kinek adott hatalom oldania és kötnie'. 

Ez a mondat: 'kinek odút hotolm', azt jelenti, hogy: 'cui 
data est potestas'. Tehát ennek a mondatnak állítmánya mai 
nyelvünkben nem lehetne ez az igealak, hogy: 'adott', hanem 
csak ez: 'adatott'. Már a HB. utáni nyelvemlékekben a 'datus, -a, 
-um est' = adatott, a 'dedit' = adott. A HB. nyelvében azonban 
az odút azt is jelentette, hogy 'dedit', azt is, hogy: 'datus, -a, -um 
est'. Cselekvő és szenvedő értéke is volt. Már SIMONYI megjegyezte, 
hogy „igazuk lehet, akik ilyen szenvedő alakot láttak a HB. odút 
hotolm kifejezésében" (Az ikes ragozás 9). 

Ezt, hogy az adott állítmány valaha cselekvő és szenvedő is 
lehetett, a HB. adata nélkül is tudhatnánk abból, hogy köztudo
más szerint az adott állítmány azonos eredetű az adott igenévvel, 
ez pedig ma is lehet cselekvő értelmű is, szenvedő is. Cselekvő: 
'bízom a nekem hatalmat adott Istenben' = 'confido Deo, qui 
mihi potestatem dedit'; szenvedő: 'bízom a nekem adott hatalom
ban' = 'confido potestati, quae mihi data est'. Cselekvő: 'sokat 
járt ember'; szenvedő: 'sokat járt út'. így van az -ó, -ő képzős 
igenév is. A XVI. században a 'tributarius' egyik magyar elneve
zése adó-adó volt (mintegy: dandum-dans), olyan összetétel, 
melynek mind a két tagja ugyanazon igenév, de az előtagbeli 
szenvedő, az utótagbeli cselekvő értelmű. A -va, -ve képzős igenév 
is lehet mind a kettő: 'hálót kötve ül a halász', 'láncra kötve 
hever a kutya'. 

A vogulban is lehet ugyanazon igenév cselekvő jelentésű is, 
azonkívül szenvedő állítmány is. Cselekvő értelmű igenév: tistimd 
— szomorkodva', Vünéimd = 'sírva', de az ugyanolyan szerke-
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zetű totimd és vojimd külön szenvedő képző nélkül is szenvedő 
értelmű múlt idejű állítmány lehet — akárcsak a HB.-beli odút: 
%ul'-najdrndl) sát pym ta totimd, %ul-naprnd%) sát éiskdm 
y o / Í D i 3 = 'az ördög-fejedelem által hét fiam íme e l v i t e t e t t , 
az Ördög-fejedelem által hét magzatom e l v é t e t e t t ' (MŰNK. 
VNGy. IV, 22). 

Egyazon nyelvtani alak cselekvő és szenvedő szerepére lás
suk a következő igeragozási sort is: 

adattam, adattál, adatott, adattunk, adattatok, adattak. 

Ez ma is lehet cselekvő is, szenvedő is. Mint cselekvő azt jelenti, 
hogy a cselekvést az alany más által végzi, tehát nem őmaga 
végzi. Ha azt mondom cselekvő értelműleg, hogy: én adattam, 
akkor az adást nem én cselekszem. De akkor sem én cselekszem 
az adást, ha 'datns sum' értelemben mondom, hogy: én adattam: 
e réven alkalmazhatja a nyelv az -at, -et, -tat, -tet műveltető kép
zőt szenvedő képzőnek is. Már régi nyelvtaníró is rámutatott a 
műveltető és a szenvedő igeképzés rokonságára: „Nem hagyhatom 
sző nélkül (ha már ennyiben eggyveledénk) ama sok tattatatta-
kat, tettetetteket is, a' mint in passivis fel kezdők venni, mint 
mikor ez ilyen szokat ictus. raptus, visus, ustus, etc igy mondjuk 
ki üttettetett, ragadtattatott, láttattatott, égettetett. Ismét vigasztal
tatás, teremtetés, vagy teremtettetés s-tőb efélék; m e r t á l t a 
l á n f o g v a r é g e n m á s t t e s z n e k a : m i n y e l v ü n k ö n 
e z e k , ú g y m i n t v a l a k i n e k n e m m a g á t u l , h a n e m 
m á s á l t a l - v a l ó t s e l e k e d é s é t , minémő szabásuak a 
Hiphil, Hophal verbumok az Sidóban" (MEDGYESI: CorpGr. 711). 

Az a tény, hogy a vogulban is lehet szenvedő képző nélkül 
szenvedő igenév és szenvedő igei állítmány, arra vezet rá bennün
ket, hogy a vogul igeragozásban is a passivumi képzőnek nevezett 
-fi- elem csak ráértéssel lett intransitiv, reflexív és passiv értékű 
egy eredetileg más functiójú suffixumból. Megfigyelhetjük, hogy 
a vogulban gyakori a y <*> fi hangváltakozás: püyi QÖ pufii 'fog', röyi 
oo ráfii 'közeledik', loáyi <*> lafti 'szól'. Ha evvel összevetjük azt, 
hogy a -y- praesensképzőt az illető nyelvjárásokban a jelen idő
nek csak a cselekvő ragozásában látjuk, szenvedő ragozásában 
pedig nem, hanem helyette egy -fi- képzőt: akkor ebből azt 

l) MUNKÁCSI magyarosan alanynak fordítja. 
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következtetjük, hogy a szenvedő alaknak -/?-je nem más, mint a 
-7- praesensképzőnek hangváltozata, mely jelentésmegoszlással 
lett a -T- képzős activ alakok mellett reflexiv és passiv (sokszor 
nem is passiv, nem is reflexiv, csupán intransitiv és általános 
alanyos) értelmű, és mint ilyen hatott be a -(i- a praesensből a 
praeteritumba is. A magyar -ódik, -ődik képzős nyelvjárási pas-
sivum is eredetileg activum. Intransitiv: 'rágódik a húson'; 
reflexiv: 'emésztődik a gyertya'; passiv: 'nehezen rágódik a ke
mény hús'. 

Következő fejtegetéseink alapja a magyar mondattörténet
nek két ténye: egyik, hogy az általános alanyú mondat állít-
mánya mind régi, mind mai nyelvünkben többes harmadik sze
mélyben van; másik, hogy a tárgy eredetileg ragtalan volt. 
(A finnugor nyelvek úgynevezett accusativusi -m ragja nem más, 
mint determinativ értékű egyes első személyrag.) 

'Panem frangere' régen nemcsak 'kenyeret törni' volt, 
hanem 'kenyér törni' is; 'panem frangens' nemcsak 'kenyeret 
törve v. kenyeret törő', hanem 'kenyér-törve v, kenyér-l'öv& is. 
Volt tehát nyelvemlékeink előtt olyan korszaka is nyelvünknek, 
melyben nem azt mondták, hogy: 'a kenyeret törik', mivel az ere
detileg locativusi -t ragnak akkor még nem fejlődött ki accusa
tivusi értéke (1. MÉBZÖ^Y: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 
140—141), hanem az 'a kenyeret törik' helyett ragtalan tárggyal 
még ezt mondták: 'a kenyér (acc!) törik (plur. 3. pers!)'. Mikor 
azonban megjelent nyelvünkben a -t ragos teljes tárgy, akkor a 
régibb 'a kenyér törik' mondatban az újabb 'a kenyeret törik' 
mondat mellett a ragtalan kenyér már nem accusativusnak tet
szett, nem a törik tárgyának, hanem nominativusnak, a törik 
alanyának, és így a törik is nem általános alanyra mutató többes 
számú harmadik személynek érződött, hanem az 'a kenyér' alany
hoz tartozó egyes számú harmadik személyű állítmánynak. Az 
'a kenyér törik', mely eredetileg szó szerint azt jelentette, hogy 
'panem frangunt', immár olyan mondatszerkezetté vált, mint a 
'panis frangitur'. 

Ennyivel meg van magyarázva az -ik-es igék -ik ragjának 
eredete, hangalakja, reflexiv értéke. 

De lehetséges-e, hogy a -í tárgyrag keletkezésével kapcso
latban mondatrészek minősége változott volna meg? 

Lehetséges, mert más esetben is megfigyelhetjük, hogy a -t 
1* 
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ragnak tárgyraggá léte egyik fajta mondatrészből egészen más 
fajta mondatrészt formált: egykori helyhatározóból -t ragos 
tárgyat. 

'Isten büntet bennetek' — ebben a bennetek — mint 
-ben ragos volta is mutatja — eredetileg helyhatározó volt,_ any-
nyit jelentett, mint a 'tiközöttetek', 'tiközületek'. 'Isten büntet 
bennetek' jelentése eredetileg ez volt: 'Deus punit nonnullos inter 
vos v. ex vobis'. Később azonban a csak részleges tárgyat kifejezhető 
helyhatározóból, adverbiumból, teljes tárgyat is kifejező accusa-
tivus lett, s az 'Isten büntet bennetek'-nek ez lett az értelme: 
'Deus punit vos', sőt a helyhatározó bennetek teljes tárgy minőségé
ben még az újabb -t tárgyragot is fölvette: 'Isten büntet bennete
ket',. (Vö. ZOLNAI: Budenz-Album.) Nyelvemlékeinkben mind az 
'inter vos' v. 'ex vobis', mind a 'vos' (acc.) jelentésű bennetek 
megvan. A bennetek-nek adverbiumból accusativusszá lette és a -t 
tárgyraggal való kapcsolódta elvileg lehetőnek mutatja a ragtalan 
accusativusnak a -t tárgyrag keletkezte után nominativusszá 
lettét; megerősíti azt, hogy a mai 'a kenyér törik'-ben a most már 
alany kenyér eredetileg tárgy lehetett, e szerint pedig a törik, 
melyet most már egyesszám harmadik személyünek érzünk, ere
detileg többesszám harmadik személyü volt. A 'frangitur' jelen
tésű törik-ben épúgy nem érezzük már az -ik ragnak többes 
harmadik személyre mutatását, mint az egyik, másik, harmadik 
szavakban sem érezzük már többes harmadik személyre mutató 
ragnak az -ÍA* végzetet, holott eredetileg az volt. A harmadik ere
deti jelentése nem pusztán 'tertius', hanem 'tertius eorum' volt. 

Sok változás lezajlott a mondatrészek történetében a mi 
nyelvünknek utóbbi évezredében is; hát még utóbbi két év
ezredében! 

Még nem voltak törte-, törték-féle -t[t] idő jelű múlt idejű 
állítmány ok akkor, mikor már múlt idejű állítmányok voltak a 
tőré-, törék-féle -é idő jelű alakok (1. MÉSZÖLY: MNy. XXXIV, 158). 
Abban a nyelvemlékek előtti korban, melyben a törék reflexív 
értéke keletkezett, akkor még nem volt törték, csak törék múlt 
idejű többes harmadik személyü állítmány. Azt az általános 
alanyú mondatot tehát, hogy 'a kenyér (panem) törék (frange-
bant)', már lehetett mondani, de még nem lehetett azt, hogy: 
'a kenyér (panem) törték (fregerunt)'. Ezért nincsen mai nyel
vünkben 'panis fractus est' vagy 'panis frangebatur' jelentésű 
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'a kenyér törték', de van abban a jelentésben: 'a kenyér törék\ 
A 'panis frangeretur': 'a kenyér törnék' — ez is eredetileg azt 
jelentette, hogy 'a kenyeret törnék', szó szerint: 'panem fran-
gerent'. A 'törjék a kenyér' eredeti jelentése 'törjék a kenyeret' 
volt, 'frangant panem', és csak a későbbi jelentése a 'frangatur 
panis'. A 'mikor a kenyér törendik . . .' eredeti szó szerinti jelen
tése: 'cum panem frangent . . .', nem pedig az ismert 'cum panis 
frangetur 

Látjuk, hogy az ikes igének ikes alakjai (törik: 'frangitur*, 
törék: 'frangebatur', törnék: 'frangeretur', törjék: 'frangatur', 
törendik: 'frangetur') az illető ige illető idő- és módbeli többes 
harmadik személyű, tárgyas ragozású alakjaival azonosak (törik: 
'frangunt', törék: 'frangebant', törnék: 'frangerent', törjék: 'fran
gant', törendik: 'frangent'), ezek az alakok pedig azok, melyek 
mind á l t a l á n o s a l a n y r a m u t a t h a t n a k , olyan mondatok 
állítmányai lehetnek, melyekben az állítmánybeli cselekvés cse
lekvője nincsen jelezve. Az állítmánybeli cselekvés cselekvőjét 
nem jelzi a reflexív ige sem, ezért tehát a fölsorolt cselekvő tár
gyas igealakok (törik, törék, törnék, törjék, törendik) a teljes 
alaki egyezésen kívül a mondattani érték egyezése miatt is, tehát 
morphologiai és semantikai alapon is, valóban azonosaknak 
bizonyulnak a megfelelő reflexív igealakokkal: törik, törék, tör
nék, törjék, törendik 'frangitur, frangebatur, frangeretur, franga
tur, frangetur'. (SIMONYI észlelte azt is, hogy „néha valósággal 
szenvedő értéke van az ikes ragozásnak". Az ikes ragozás tört. 9.) 

Meg kell itt valamit jegyeznünk az alaki egyezésről. 
A magyar köznyelvben úgy beszélünk, hogy 'hallják a hírt', 

de vannak olyan vidékek, ahol 'hallik a hírt', 'látik a látnivalót', 
'mondik a mondanivalót'. És a hallják meg hallik 'audiunt' közül 
a hangzóilleszkedés nélküli hallik 'audiunt' az eredetibb. Hallik 
(illetőleg ennek valamely még eredetibb alakja) volt a többes 
harmadik személyű igealak akkor, amikor még minden esetben 
ragtalan volt a tárgy; tehát azt, hogy 'audiunt rumorem', nem 
úgy mondták, hogy: 'hallják a hír', hanem úgy, hogy: 'hallik 
{plur. 3. p.) a hír (acc.)' — ebből lett az 'auditur rumor' jelen
tésű, ma élő 'hallik a hír'. Az 'ők hallak' eredetibb alakja hangzó-
illeszkedés nélkül volt: 'ők * hallék' — ezért van ma: ,hallék a hír ': 
'audiebatur rumor'. Hallanák eredetibb alakja * hallanék 'audirent' 
volt, ezért 'hallanék a hír ': 'audiretur rumor'. 
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Igeragozásbeli suffixumok -é- =- -á- irányú hangrendi illesz
kedésére nemcsak nyelvjárásokból vannak példáink, hanem a 
régi nyelvből is: 'haraguvék' a Jókai-Kódexben haraguvák (írva: 
haraguuak) 54; 'méghaíalmazék', 'változtatok': meghatalmazok 
(hatalmazak) 63, változtaták (valtoztatak) 53; 'hívattaték': hiu-
taták (hyutatak) 60; 'nyugonnék': nyugonnák (nywgonnak) 3„ 
'lakoznék': lakoznák (lakoznak) 66, 'kínzatnák': kínzatnák (kyn-
zatnak) 60. XVI. századi levélben is már volnák a 'volnék'; wol-
nak LT. I. 3. Ez a tény, hogy a Jókai-Kódexben a 'mutabatur ' : 
változtaták, a 'cruciaretur' pedig kínzatnák, ez is bizonyítja azt, 
hogy a passiv, illetőleg reflexív változtaték, hallék és kínzatnéky 

hallanék eredeti jelentése az volt, ami a mai változtaták, hallak 
és kínzatnák, hallanák jelentése. Hiszen, ha nyelvtörténeti okok
ból azt következtetem, hogy a mai 3. személyű hallék és változ
taték (audiebatur, mutabatur) eredeti j e l e n t é s e 'haliák' és. 
változtaták' volt, utána pedig látom, hogy XV. századi nyelv

járásban a mai 3. személyű hallék és változtaték (audiebatur, 
mutabatur) a l a k j a is hallak és változtaták: akkor megnyug-
hatom következtetésem helyességében. Megjegyzem, hogy XVI. 
századi nyelvjárásban a tárgyas ragozású fogak (coeperunt), 
elindíták (promovebant), rontaták (rumpebant) igealakoknak 
megvolt illeszkedés nélkül való hangalakjuk: (ők) fogék, (ők) 
elindíték, (őkj rontaték (factivusi!) (1. RMKT. VI, 134, 141). 
Ezek az adatok is világosan mutatják, hogy az (ők) hallak 
(sudiebant) eredetibb alakja (ők) hallék volt, tehát okkal azono
sítom az 'audiebatur' hallék-ot az 'audiebant' hallék- =~ hallák-ked. 
Az efféle -ék végzetű reflexív ill. passiv és -ák végzetű activ igei 
állítmányok értelmi rokonságát szemlélteti az ÉrsK.-nek (363) 
következő mondata: „És mégoldoztaték avagy mégoldoztaták 
(meg oldoztateek awagy meg oldoztatak) az gyermekét ezbőL 
hogy ő oly pohárból itt volna, kiben pénz volt". 

Amint van 'frangunt (id)' és 'frangitur' jelentésű törik, úgy 
van a régi nyelvben az 'operiunt (id)' jelentésű fedezik-en kívül 
'operitur' jelentésű is (KeszthK. 305), van 'pollunt (id)' és 'polluitur' 
jelentésű fertőzik (DebrK. 29), 'cingunt (id)' és 'cingitur' jelen
tésű övezik (PeerK. 3), 'annuntiant (id)' és 'annuntiatur', 'prae-
dicatur' jelentésű hirdetik (WeszprK. 13), 'incipiunt (id)'és 'inci-
pitur'jelentésű kezdik (Kalend. Debr. 1619. jún. II.), 'implent(id)' 
(NádK. 261) és 'impletur' (ÉrsK. 207) jelentésű telik, 'finiunt(id)' 
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és 'fmitur' jelentésű végezik, végzik: Sem ez vylaagh el nem 
veegezyk myg nem Antieristufnak el keel yewny ÉrdK. 30; 
mynd addyglan benne ewez es nywgozyk mygh ez wylaagh el 
veeghezyk 127; mynd addeegh mygh ez vylagh el veeg-
hezyk 141; mynd addeglan mygh ez vylaag el nem veege
zyk 328; az nagy haborwfagoth keedegh engedy lennye az wr 
yften mynek elette ez wylagh el weeghezyk ÉrsK. 569; 
holoth mwkanak terhe w e g e z y k Es te dyczewfegednek zeep-
fege faradatlan kewanfagba tekelletyk ThewrK. 27, 27; holoth 
mwnkalathnak terhe v e g e z y k: ees the dyehewf egednek zeep-
feege: faradatlan kewanfaagba tekelletyk GyöngyK. 21; holoth 
munkának terhe végezik es te dichőfegednek zepfege faradat
lan kewanfágban tekeletik LázK. 182; holoth mwnkalathnak 
terhe wegzyk PozsK. 13; Dauid fzekin uralkodik, orfzaga el 
nem uegefzik BatthyK. 9. 

Sem az általános alanyú tárgyas mondatban (törik a kenye
ret), sem a reflexiv igei állítmányú, határozott alanyú mondat
ban (törik a kenyér) a cselekvő nincsen megjelölve (hogy t. i. ki 
töri a kenyeret?), csupán az, hogy ki vagy mi szenvedi a cselek
vést (a kenyér). Ismétlem: nyelvünkben az általános alanyú tár
gyas mondatnak és a visszaható igei állítmányú, határozott 
alanyú mondatnak ez a functiobeli egyezése tette lehetővé azt, 
hogy a tárgyas ragozású állítmány (törik, törék stb.) visszaható 
értékű állítmánnyá vált (frangitur, frangebatur stb.). 

Az ikes igék tehát eredetüknek megfelelően kezdetben mind 
reflexiv igék voltak, s a nem reflexiv, de intransitiv igék (már az, 
amelyik), mivel a nem-tárgyasságban egyeznek a reflexivekkel, 
csak a rokon természetű reflexivek hatására vették föl az ikes 
ragozást. Ilyenek például az aluszik, feküszik és tárgytalanul az 
eszik; ezek századok óta ikes igék, de kezdetben — mint már 
SIMONYI is bizonyította nyelvtörténeti adatokkal (Az ikes ragozás 
11—12, 16—17) — iktelenek voltak. A reflexiv ikes igék mind 
tárgyas cselekvő igékből származtak (törik <Aör, végezik < végez), 
csupán a nem-reflexivek lettek a már egyes számúvá lett -ik rag
gal tárgytalan igékből, intransitivekből (aluszik < alosz-on, folyik 
< foly). 

Tudjuk, hogy személyragozásunk paradigmáinak egyes tag
jai nem egységes eredetűek, kialakulásuk története nem egymás
sal párhuzamos. Például az olvasok, olvasol, olvas paradigmában 
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mind a három igealak más-más típusú. Még inkább különböző 
lehet a harmadik személybeli alak keletkezése és fejlődése az első 
és második személybeli alak keletkezésétől és fejlődésétől. Pél
dául személyragos az adám, adád, de ragtalan az adá; személy-
ragos az engem, téged, de nem személyragos az őt; van első és 
második személyű bennünket, benneteket, de nincsen bennüket, 
egyes számú bennemet stb. alakok pedig egyáltalán nincsenek. 
(Vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 143—4.) Nem 
kell tehát fejtegetéseim helyességét a felől mentegetnem, hogy 
miért csak a harmadik személyben és miért csak a többesben lett 
a tárgyas igealakból reflexiv ikes igealak. (Nem is szólván újra 
arról, hogy általános alanyú mondatban, melyben a reflexiv -ik 
kifejlődött, az állítmány soha nem egyes, hanem többes számú 
harmadik személyben van.) 

Az úgynevezett ikes ragozás többi személybeli alakjai mind 
megtalálhatók az iktelen igeragozás alakjai között — ezek erede
tével tehát az ikes ragozás eredete kérdésének keretében nem kell 
foglalkoznunk. (Pl. esze-m, -l, -d, é'szü-nk, esz-tek, -nek, evé-m, -d, 
-nk, -tek stb.) Nem az ikes ragozás jelensége, hanem a -t(t) 
suffixumú igenév és múlt idejű állítmány activ és reflexiv, illető
leg passiv értékének emlékei azok a régi nyelvünkben megfigyel
hető esetek, melyekben a -t(t) időjelű reflexiv vagy passiv értelmű 
állítmány is cselekvő alakú, holott mai nyelvszokás szerint már 
szenvedő képzővel ellátottnak kellene lennie. Például: meg hallaa 
hogy az ew wra me e g tómlechezet wolna ÉrsK. 386 (in-
carceratus esset; mai nyelven: hogy az ő ura m é g t ö m l ö c ö z -
t e t é 11 volna); Mi v tan kedeg meg végezet volna kik v 
róla irvan valanak DöbrK. 32 (mai nyelven: miután pedig e 1-
v é g e z t e t e t t . . . ) ; mykoron az temetés el wegezeth 
wolna... ÉrsK. 419 (mai nyelven: e l v é g e z t e t e t t ) ; Nám 
az viadal hogy elvég ez ött vala Tinódi RMKT. III, 295 
(= e l v é g e z t e t e t t vala). 

Az 'incarceratus est' jelentésű tömlöcözött és 'consummatum 
est' vagy 'finitum est' jelentésű mégvégezétt ugyanolyan szen
vedő képzőtlen szenvedő alak, mint a HB-beli 'data est' jelen
tésű odút. 

Tudjuk, hogy a szenvedő állítmányú mondatban és a töb
bes állítmányú, általános alanyú mondatban egyikben sincsen 
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cselekvő alany. Sőt mivel az alany mással cselekedtet a műveltető 
állítmányú mondatban, azért voltaképpen az ilyenben sem az 
alany cselekszik. A műveltető mondatnak a szenvedő mondattal 
és az általános alanyú mondattal e pontban való egyezése magya
rázza meg azt, hogy könnyen fölvette a műveltető képzőt mind a 
szenvedő állítmány, mind az általános alanyú mondat állítmány a. 

Így lett a 'dedit' és 'datus, -a, -um est' odut-ból mind a 
'dare fecit' jelentésű, mind a 'datus , -a , -um est' jelentésű adatott; 
így lett a tárgyrag keletkezte előtti 'peccatorem incarcerant' 
típusú 'a bűnös (acc!) tömlöcözik (plur!)' mondatból egyfelől 
tárgyragos tárggyal: 'a bűnöst tömlöcöztetik'.: 'peccatorem incar-
cerari faciunt', másfelől a régi ragtalan tárgy alannyá váltával: 
'a bűnös tömlöcöztetik': 'peccator incarceratur'. Amint a többes 
harmadik személyű törik, törék, törnék, törjék, törendik alakok
ból lett az ikes igealakoknak nevezett visszaható törik, törék, 
törnék, törjék, törendik, úgy vált a többes harmadik személyű, 
műveltető képzős töretik, töretek, töretnék, töressék, töretendik 
a szenvedő igeragozás megfelelő igealakjává. Azok a nyelvjárá
sok, melyekben a köznyelvi -ják személyrag helyett még az ősi 
-ik alakot mondják, hátsó hangrendű igéken is mutatják az álta
lános alanyú, műveltető képzős, tárgyas ragozásu igei állítmány 
és a szenvedő állítmány alaki és értelmi egyezését. Azt mondja 
OÖRE GÁBOR (Nép, 1925. jan. 29. sz.): „Ha mán az ugatásra is 
adót vet az kormány, mahónap mán a kokaskukorékolást is meg-
adóztatik" ( = megadóztatják). Ez irodalmi nyelvünkön szen
vedő igével: 'a kakaskukorékolás is megadóztatik:'. 

A szenvedő igeragozás úgynevezett ikes alakjai tehát az 
általános alanyú, tárgyas ragozásu, m ű v e l t e t ő képzős igei 
állítmányokból lettek épúgy, mint a visszaható ikes igealakok 
az általános alanyú, tárgyas ragozásu, n e m m ű v e l t e t ő képzős 
igei állítmányokból. Az úgynevezett szenvedő igeragozás nem 
ikes alakjain olyan személyragok vannak, melyek nem a szen
vedő igeragozás külön sajátságai,: törete-m, -l, töretü-nJc, töret-ték, 
-neh stb. 

Az általában elfogadott magyarázat szerint (l. a NyH.-ban), 
melytől az én fölfogásom eltér, a 'datus sum' adattam ilyen elemek
ből áll: ada- igető + -t műveltető képző -f- *-v visszaható képző 
+ -í mozzanatos képző •+ *-v igenévképző (t. i. a -t(t) múlt idő-



10 MÉSZÖLY GEDEON 

jel a mozzanatos -í-ből és egy igenévképző *-u-ből lett volna)1) 
+ -m személyrag. A szenvedő adattam, eredeti alakja tehát a mai 
tudományos álláspont szerint ez lehetett (ősmagyar hangállapot
tal) : *odu-tu-vu-tii-vii-mu vagy (kissé újszerűbben) *ada-tva-
tva-m (nem kell összetéveszteni a csak gyerektréfául hallható 
aua-davat-tavam alakkal). 

Az -ik általánosan ismert magyarázata, (1. a NyH.-ban) 
melytől szintén különbözik az enyim, az, hogy az -ik suffixum 
egy suffixumul vagy bármely igekópzési vagy igeragozási elemül 
a NyH. szerint is elő nem forduló vogul, 'maga' jelentésű szónak 
magyar megfelelője, mely vogul szónak különben az új és régi 
magyar szavak között is a NyH. szerint is megfelelője nincsen. 

Nem hinném, hogy ez a magyarázat az én ellenkező fejte
getéseim nem létében is a legvalószínűbbek közé tartoznék. Sőt 
az én -lif-magyarázatomat ha nem nézzük is, de ha nézzük a 
reflexív és passiv úgynevezett ikes ragozású alakok régi válto
zatait, már akkor el kell vetnünk azt az elméletet, hogy a törik, 
törék, törnék, töretik, töretek, töretnék stb. reflexív ill. passiv 
alakoknak -ik, -ék végzete egy valaha önálló szóból alakult volna. 
Ha ugyanis az illető suffixumoknak ilyen közös eredetük volna, 
akkor a nyelvtörténet folyamán többé-kevésbbé közös alaki fej
lődésüket is várhatnánk. Ha a reflexív, illetőleg passiv törék, 
töretek és törnék, töretnék -ék suffixuma egyazon szóból alakult 
volna, nem tudnánk adattal vagy bizonyítékkal magyarázni azt: 
miért van a régi nyelvben a reflexiv-passiv törnék-, töretnék-íéle 
alakoknak törnéjék-, töretnéjék-iéle (vagy =- törnéjék- =- -törné-
jek-íéle) változatuk is, de miért nincsen töréjék-, töretéjék-féle 
változatuk a törék-, töreték-féle reflexiv-passiv alakoknak. Tudni
való ugyanis, hogy nincs. Persze, a régibb magyarázat evvel a 
nyelvtörténeti ténnyel nem is vetett számot, mivelhogy észre 
sem vette. 

Pedig úgy van; s azt a reflexiv-passiv törék, töretek és tör
nék, töretnék közti nyelvtörténeti különbséget egyszerre meg
értjük, ha tudjuk, hogy a reflexiv-passiv törék-, töretek-, törnék-, 
töretnék-féle alakok azonosak az azonos alakú tárgyas ragozás-
beli alakokkal: törék (azt), töretek (azt), törnék (azt), töretnék 
(azt). Az ilyen tárgyas ragozású alakok történetében ugyanis 

*) Ellenben 1. MÉSZÖLY: MNy. XXXIV, 153—9. 
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ugyanazt a két irányban való eltérő fejlődést látjuk a múlt idejű 
törék (azt), töretek (azt) típus alakja és a föltételes módú törnék 
(azt), töretnék (azt) típus alakja között: a törék (azt), töretek 
(azt) típus mellett nincsen a régi nyelvben sem töréjék (azt), 
töretéjék (azt) típus, de a törnék (azt), töretnék (azt) típus mel
lett van törnéjék (azt), töretnéjék (azt) típus. 

Élőnyelvből, nyelvemlékekből, régi nyelvtanokból, rokonnyel
vekből, általános nyelvtörténetből és a tényekkel ellenkező ellen
érvek minőségéből adatszerűleg megállapítható, hogy ama tárgyas 
értékű tőré 'frangebat (id)' és töreté 'frangi faciebat (id)' típusnak 
soha nem volt személyragos vagyis töréje-, töretéje-féle változata 
(vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 3—31). Ezért ab
ból az egyes számú, harmadik személyű tőré és töreté alakból 
többes -k-val származhatott többes harmadik személyű törék 
'frangebant (id)' és töretek 'frangi faciebant (id)3 alak, de egyes 
számú töréje, töretéje nem lévén, nem lehetett többes számú tö-
réjék, töretéjék sem. Mivel pedig a tárgyas többes törék és 
töretek igealakkal azonos a reflexiv-passiv egyes harmadik törék 
és töretek, és mivel amaz activ törék és töretek alaknak nincsen 
töréjék, töretéjék változata, — ezért nincsen reflexiv-passiv töréjékr 

töretéjék. 
A ma is közönséges törné és töretné alak mellett azonban 

a régi nyelvben közönséges volt a személyragos törnéje és töret-
néje is (vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 4—15) r 

tehát a többesben is volt a íórné-ből, töretné-böl lett törnék (azt) 
és töretnék (azt) mellett törné je és töretnéje típusú alakból lett 
törnéjék (azt) és töretnéjék (azt) típusú alak. Mivel pedig ez a 
tárgyas föltételes többes harmadik személyű igealak: törnék 
(azt), töretnék (azt), törnéjék (azt), töretnéjék (azt) — ez az 
igealak vált reflexiv-passiv egyes harmadik személyű igealakká, 
ezért van a reflexiv-passiv föltételes egyes harmadik személyű 
törnék, töretnék 'frangeretur' mellett a régi nyelvben törnéjék^ 
töretnéjék 'frangeretur' típusú igealak is. 

Hogy mennyire nem volt a régi nyelvben sem töréjék-féle 
alak, azt legjobban azok a nyelvemlékek mutatják, melyeknek 
egyazon mondatában láthatjuk egymás mellett a törék- és torné-
jék-íéle alakokat, például: Kerek pylatoft hog m e g t o e r n e i e k 
(olv. mégtörné jék) zárokat... es a tolvaiocnac m e g t ö r e c 
(olv. mégtörék) zárokat NádK. 294—5. A reflexív telik 'imple-
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tur', végezik 'finitur' igének telnéjék, végeznéjék í'öltételés alakja 
is van: Hog az ielen való iras betelneiec NádK. 265; ygen 
rewyd napokban en eletem el wegezneyek ÉrsK. 414. így 
van a passiv tökélletik és félemeltetik igének tökélletnéjék és fel
emeltetnélek föltételes alakja: Tudván iefuf hog immár minden 
végezvén vagon, hog iraf es tókelletneiek monda DöbrK. 
471; hogi zent Iftuan léikének ilien nagi foglalato ff agába fel 
e melt et hneiek az iften dicóf egének latafara DebrK. 61. 
Kenettete (nem kenettetéje) alak után kenettetnéjék következik 
ugyanazon mondatban: magát meg kenettete ky beteg fráter hog 
meg kenet etneyyek hertelenfegel nagy zowal kyata ÉrsK. 
584. A -néjék végzet utolsó é-jének hosszúsága is van jelölve 
betűkettőzéssel a WinklerK.-ben (189): keryk vala hogh megh 
fezeitetneieek (olv. mégfeszéjtetnéjék); az gőlekózetből 
ky vettetneieek (olv. kivettetnéjék) WinklK. 307. Télé jék, 
végezéjék, félemeltetéjék, tökélletéjék, kenettetéjék, feszéjtetéjék, 
vettetéjék alak sehol nincsen a nyomtatott vagy írott könyvek
ben vagy élőbeszédben, aminthogy nincsen teléje, végezéje, féle
meltetéje, tökélletéje, kenettetéje, feszéjtetéje, vettetéje sem (s a HB. 
nyelvében sem lehetett terümtéve, hadláva, sőt mundóa, mint a 
HB. hibásan olvasói tanítják). 

Tudjuk, hogy a harmadik személyrag -ja, -je alakjánál 
eredetibb az -í alakja, s ebből lett többes -&-val az -ik. Ezért van 
a tárgyas többes harmadik személyű keresnéjék (azt) alaknak 
keresnéik változata is: mind ez világ zerte el kylde zolgait hog 
nag zeretettel meg keresneyk LobkK. 226. A föltételes 
mód e tárgyas többes harmadik személyű alakjának megfelelően 
a reflexiv és passiv igék föltételes módjában is az egyes harmadik 
személyű alaknak nemcsak -néjék, hanem -néik végzete is van: 
Mikoron kedig vronk kriftus a varaf által vitetneik (olv. 
vitetnéik) WeszprK. 96; m e g ő l e t t e t n e i k (olv. mégölet-
tetnéik) WeszprK. 10. Az intransitiv igéken is látunk a föltételes 
mód egyes harmadik személyben analógiás -nék, -néjék és -néik 
végzetet. Így a harmadik személyű múlnék alaknak van a régi 
nyelvben múlnéjék változata is (WinklK. 229) az énnék-nek a 
HB.-ben eneyc (olv. éneik) változata (az éné- föltételes igetőből 
úgy lett a mai énné-, mint az eredetibb jőné-ből a jönne-). 

A visszaható és szenvedő igeragozás -ik ragja tehát azonos 
avval az -ik raggal, mely igeragozásunkban többes 3.sz. alanyra — és 
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a tárgyas ragozás részben való kialakulása óta (1.MÉSZÖLY: A HB. 
tárgyas elbeszélő múlt alakjai 30—33)x) tárgyra is — mutat (ők 
verik, ők adik N.). Ebből következik, hogy a visszaható és szen
vedő igeragozásnak csak azokban az alakjaiban lehet -ik rag r 

melyek a tárgyas többes harmadik -ik személyraggal ellátott ige
alakkal azonosak.2) A visszaható törék és szenvedő töretek alak
ban eredet szerint -ik (v. -ék, -ék) személyrag nincsen: az illető 
igealakok eredet szerint a régies tőré (=F= mai törő) és régies 
töreté ( = mai törető) igenevek többes -k-s alakjai. 

* * * 

Sokat írtak már nyelvhelyesség szempontjából is a szen
vedő szerkezetű mondatokról. 

Stílusérzékem és a nyelvtörténeti tanulság azt mondja, 
hogy komolyabb és ünnepélyesebb vagy ridegebb tárgyról való 
beszédben, írásban helyén van az olyan szenvedő szerkezetű mon
dat, mely á l t a l á n o s a l a n y ú m o n d a t t a l e g y e n l ő , 
tehát nincsen benne az állítmányi ige cselekvésének cselekvője. 
'A bűnös elítéltetik' — ez helyes. 'A bűnös a bíró által elítéltetik' 
— ez nem helyes. E helyett mindig így kell mondani és írni: 
'A bűnöst elítéli a bíró'. A helyett is, hogy 'a bűnös elítéltetik', 
lehet mondani és írni, hogy 'a bűnöst elítélik', de ez a cselekvő 
igéjű mondatszerkezet nem minden stílusba illik bele, nem illik 
bele például a törvény stílusába. Tudományos értekezésekben, 
emelkedett hangú szónoklatokban is sok helyütt szükséges a 
szenvedő szerkezetű mondat. 

A szenvedő igének minden stílusnemből való irtása stílus
talan, erőltetett népieskedés. 

MÉSZÖLY GEDEON. 

1) Itt vázoltam a magyar tárgyas ragozás kifejlődését. 
2) Az -ik személyragnak ma is van -ék változata: csángó molomik és 

molomék'— 'malmuk*. XV. századi nyelvemlékben is találkozunk az -ik rag
nak -ék v. -ék változatával (a Huszita Biblia nyelvében). 


