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Magyar birtokos névmások. 

Birtokos névmásoknak nevezzük az olyan tágabb jelentéskörű 
rámutató szavakat, melyeknek jelentésfunkcióját az jellemzi, hogy 
egy beszédbeli tárgyat valamilyen személy vagy dolog, néha pedig 
egy gondolatilag állított (beszédbelileg ki nem fejezett) tárgy tulaj
donának tartunk. A birtokos névmások általában az összes nyel
vekben a tulajdonképeni személyes névmásokból eredtek (vö. 
WUNDT, Sprache.4 II. 55. és kk.), s jelentésfunkciójuk sokban 
egyezik a tulajdonképeni személyes névmásokéval. A birtokos 
névmásokban is megfigyelhető az én-központiság, nemcsak a 
hármas személyalakulás miatt, hanem azért is, mert jelentésük 
mindig az aktualizáló én-től függ. De a birtokos névmások a 
tulajdonképeni személyes névmással szemben nem egyirányúak* 
mert nemcsak az én-hez, mint középponthoz, viszonyulnak, 
hanem egyszersmind rámutatnak egy másik személyre vagy 
tárgyra is. Sokban hasonlítanak a visszaható névmásokhoz is, 
ennek oka a személy erősebb hangsúlyozása a birtokos személy
raggal, mert ezáltal mintegy önmagukba fordulnak vissza. (Az 
én-központiságra és a személyesség fogalmára vö. TKMEBI MIHÁLY, 
A magyar névmások története. Pécs, 1937. 21—24. és az ott közölt 
könyvészetet.) 

A magyar birtokos névmások: enyém, tied, övé stb. eredetét 
tekintve kétségtelen tulajdonképeni személyes névmási szárma
zása valamihez tartozót jelentő -é képzővel. A nomen possessi 
i- <x> -é képző eredetére vonatkozólag két elmélet áll egymással 
szemben. Az egyik az -í <* -é -t a kicsinyítő -é [fgr. *-/ v. *-i] foly
tatásának tartja és a nomen possessi jelentés elhomályosulásával 
és ráértéssel magyarázza, de a jelentésfejlődésre bővebb felvilágo
sítást nem ad. Vö. BUDENZ, UA. 267; SIMONYI, Jelzők 5, 193; 
SZINNYEI, NyH.7 100 és 107, Fgr. Spr, 288; SIMONYI, TMNy. 577 
és kk.; EtSz.; KLEMM, Tört. mondattan; egyetemi előadások. 
Nehezen fogadható el az, hogy kicsinyítő képzőből nomen possessi 
képző alakult, mert a jelentésfejlődés nincs eléggé megokolva. 
Ha a nomen possessi v. possessoris -i «x> -é (valamint az -5) kép-
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zőkre felhozott példák első előfordulásukban mind jelzői sze-
repűek is (vö. NySz.), ebből az önálló szerepű nomen possessi v. 
possessoris jelentés a deminutív eredet alapján még mindig nehe
zen magyarázható, mégpedig főként a birtokos névmásoknál. 
Éppen így nehezen lehet a birtokos névmásokat analógiás másod
lagos alakulásokként magyarázni. 

Sokkal valószínűbb az -i e» -é (valamint az -s, vö. WIKLUND, 
A translativus: MNy. XXIII, 321—328) képzőnek lativusi eredete. 
Vö. KALMÁR: Nyr. XXVII, 397; MÉSZÖLY: MNy. XXIII, 152; MELICH : 
MNy. XX, 156; SIMONYI : Nyr. XL, 293; KLEMM, Tört. mondattan; 
egyet, előadások. SZABÓ DEZSŐ, A vogul szóképzés: NyK. XXXIV, 
443 és kny. 66. Az -i °° -é képzőnek lativusi eredetével a birtokos 
névmás kialakulása is könnyebben magyarázható. A lativusi ere
det mellett bizonyít a -nak, -nek genitivus rag lativusi eredete a 
dativus possessivuson keresztül. Vö. KLEMM, Magy. tört. mondat
tan. 199 és kk. Fel szokták hozni a lativusi eredet ellen, hogy a 
személyes névmáshoz csak a -t tárgyrag járulhat, de nem veszik 
figyelembe azt, amire már MÉSZÖLY is felhívta a figyelmet (vö. 
még TEMESI, i. m. 62), hogy a személyes névmáshoz nem járuló 
ragok testesebbek és újabb fejlődmények, míg a -t s vele együtt 
az -é lativus-rag primár ragok, s ezek a többi primár raggal együtt 
hozzá is járulhattak a személyes névmáshoz, míg az újabb fej
lődmények ki nem szorították a használatból. Figyelembe kell 
venni a tulajdonképeni személyes névmásból fejlődött enyém, 
tied, övé stb. birtokos névmások esetében, hogy a birtokos név
más ebben a ragtalan alakban a köz- és irodalmi nyelvben 
mindig állítmányi szerepű, míg jelzői szerepben csak a puszta 
személyes névmás használatos n. possessi (eredetileg lativus rag) 
-é nélkül a birtokos szerkezetben, pl. en iunhum, en fyon (ÓMS.); 
az én házam, vö. még: NySz. A személyes névmáshoz járult lati
vus-rag pedig csak még jobban felhívta a figyelmet az állításra, 
ami talán a birtokos névmás állítmányi szerepét is megmagya
rázza. A birtokos névmásban a birtokos személyrag csupán a 
birtokos személyének hangsúlyozására szolgál. Az -é-nek hasonló 
szerepe van a birtokost kérdő névmásban is: kié? mié?, s ennek 
legrégibb előfordulása is állítmányi szerepű. Vö. NySz. A birtokos 
névmás, a birtokost kérdő névmás, valamint a többi szó is a 
nomen possessi v. possessoris képző következtében valami felé 
irányulást fejez ki, ami a lativus alapjelentése, s ebből az alap-
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jelentésből alakult ki egyszerű jelentésfejlődéssel erősebb kieme
lésben, állításban, már az egjres mondattani szerkezetek alapjelen
tése miatt is a nomen possessi v. possessoris szerep, amely a 
birtokos névmások kialakulásának is oka lett az erősebb hang
súlyozásban. Vagyis az eredetileg mondattani viszonyból elvonás
sal keletkezett lassú jelentésfejlődésen keresztül egy önálló, 
állandó szerepű szófaji kategória, a birtokos névmás; s ez mon
datbeli szerepében a névmásoknak megfelelően, a sajátos tar
talmú állandó használatával szemben az alkalmi használatban 
azt a jelentéstartalmat megtartja kibővítve a beszédbeli helyzetből 
adódott új tartalommal. 

E l s ő s z e m é l y : enyém. Az e- nyilt e, az -e- zárt, mert 
lativusi eredetű. Az én névmás személyragozott lativusából kelet
kezett birtokos névmás. Az első adat: ezek azonképpen tyed ment 
énem. JókaiK. 47, 123 stb.; énem MünchK. 183b. JÁSZAY P. sze
rint (RMNy. III, 280) a MünchK.-ben az enyém mindig -n-nel s 
nem -n-(ny)-el hangzik. Vö. még: MNy. VIII, 147 és ÉtSz. éneim 
MünchK. 204b, enymők JordK. 583, énem DöbrK. 235, 335, 
KeszthK. 149, 301; eenem KeszthK. 125; az első ee hosszú nyilt 
e. A zárt é gyakran i, í: enim, enim Sylv. UT. I, 151; de: enim 
Gram. H.-L. A régi nyelvi alakváltozatokra vö. NySz., EtSz. Már: 
enyim Decsi|Adag. 78; sőt DöbrK. 330 enimból; vö. MNy. VIII, 
147; lásd alább. — A népnyelvi változatok hasonló alakulást 
mutatnak: enyém jánosfalvi hyj. NyF. XXIX, 22; enyém BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20; sokkal gyakoribb az é helyett i vagy í: 
enyim, enyimek (enyéim helyett) őrségi nyj. Nyr. VII, 419; enyim 
csíkszentdomokosi nyj. NyF. IX, 25, zalavidéki nyj. NyF. IX, 42, 
hevesi nyj. Nyr. III, 38; enyim váci nyj. NyF. X, 35; enyim 
érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, palóc nyj. Nyr. VII, 34, gömöri 
nyj. Nyr. XVIII, 505, de ez utóbbiban enyém is vö. Ethnographia 
III, 358; nógrádi nyj. MNy. II, 186 és MTsz. A pápavidéki nyj.-
ban: enyim.% NyF. XVII, 15. A Hunyad m. Lozsádból a Nyr. XX, 
288, XXII, 357, 358, 407, XXIII, 46 a névmásnak egy sajátságos 
alakját közli: ém; ém lovam, vö. még: MTsz. 

A birtokos névmásnak a mondatban többféle szerepe van: 
1. névszói állítmányi; 2. főnévi, s ilyenkor rendesen ragozható; 
3. birtokos jekői, vö. MTsz. SIMONYI (Nyr. XVII, 487, XXIII, 46) 
ezt tót hatásnak tulajdonítja, de valószínűbb, hogy az eredeti 
nyelvállapotot tükrözi. 
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A mai enyém ebben a hangalakban csak a XV—XVI. század 
óta, az enyém az én névmás eredetibb en alakjából lett. Vö. 
MELICH: MNy. VIII, 147, XIV, 230, MÉSZÖLY: MNy. XXIII, 152 stb. 
Az enéni <x> enyém névmás -n- >- -ny- változásáról szólva MELICH 
szerint figyelembe kell venni az -n- után következő vocalist. Ezt 
az alakulást támasztják alá a fent említett változatok. Az enyém 
névmás alakulása tehát en (én) + é + m; máskép BUDENZ, MUSz. 
194, UA. 289 és MUNKÁCSI: Nyr. XII, 496. Nehéz eldönteni az 
enyém, tied stb. alakokban az -é képzp ómagyar, középmagyar 
hangértékét, mert egyes helyeken nyíltnak tűnik fel, vö. TRÓ-
CSÁNYI : NyK. XXXVIII, 47, 52, de máskép GERHAÜSER : MNy. XIII, 
292, 293; lásd még EtSz. Gyakoriak, különösen a népnyelvben az 
-é képző kettőzésével alkotott névmásváltozatok, vö. váci nyj. 
NyF. X, 35, pápavidéki nyj. NyF. XVII, 15, nagykanizsai nyj. 
Nyr. XLVIII, 30, fejérmegyei nyj. Nyr. XXX, 247 stb. A régi 
nyelvben a birtok többségét a birtokos névmásokon általában a 
~k többesjellel jelölték (vö. NySz., TMNy. 537, NyK. XV, 193, 
MNy. XIV, 230): enyémek <*> en{y)é(i)mek= enyéim; ezek az 
alakok használatosak a népnyelvben is, vö. HORGER, Csángó népm. 
249, Budenz-Album 170, NyF. XXXII, 25 stb. De már a régi 
nyelvben is előfordul az -í többesjel a jelöletlen és a -Jc-val jelölt 
szerkezetek mellett. Ezek szerint téves a NyŰSz. állítása, hogy az 
enyéim alak nyelvújítási eredetű: vö. mendenec éneim MünchK. 
206, lásd még: NySz., EtSz., MNy. VIII, 147, SIMONYI, Jelzők. 
193, TMNy. 536, 537, Nyr. XLVII, 98, KOVÁCS : Nyr. XXXVI, 185, 
MELICH: MNy. XIV, 230, KIMNACH, A magyar névm. haszn. fejlő
dése 44—45. 

miénk (~ mienk). A mi névmás személyragozott latívusá-
ból: mi + é + nk. Régi nyelvi változatai a személyes névmás 
hangalakváltozatait mutatják: mienc MünchK. 53. Az ő ziletese 
a mienket megtiztita DebrK. 58, miénc M. A., Bibi. I, 23. Előfordul 
múénc HELT. Krón. 91; és gyakran hiátustöltő -j-vel (:$): mijénc 
M. A., Bibi. I, 330, mijeink MEDGYESI P., Erdély és egész m. n. 
hármas jajjá. II. 6. A birtok többségét a régi nyelvben általában 
-i-vel jelölték: mijeynk JókaiK. 31, vö. MELICH: MNy. XIV, 230, 
TMNy. 536, NySz. A mai népnyelvben a köznyelvi mienk alak 
mellett (vö. váci nyj. NyF. X, 35, zalavidéki nyj. NyF. IX, 42) 
előfordulnak elemismétlődéssel képzett alakok is: mienké, sőt 
mienkeké hiricsi nyj. Ormányság. Az é : f hosszú zárt: miénk 
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jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22; találunk alakokat hiátus-
töltővel és a nélkül: méjénk v. méénk csíkszentdomokosi nyj. 
NyF. IX, 25; mijénk érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20; mihénk Ormányság Nyr. III, 230, moldvai 
csángók Nyr. III, 3; IX, 490, WICBMANN, Wörterbuch des unga-
rischen moldauer Nordcsángó- und des hétfaluer Csángódialektes. 
Helsinki, 1936. 98. Érdekes elemismétlődéssel képzett alak 
méenk'é pápavidéki nyj. Nj'F. XVII, 15; az őrségi nyj.-ban a tőszó 
mű °° mü, a képző (eredetileg lativus rag) hosszú nyilt é :B: 
müénk Nyr. VII, 419. A gömöri tájszólásban nyomatékosítóul 
eléje teszünk mutató névmási elemet: emmienk (Nyr. XVIII, 505), 
néha: emménk NyF. IV, 50, lásd még: MTsz. A népnyelvben néha 
nem jelölik a birtok többségét: Mijénk ezek a könyvek? NyF. 
XIII, 38, vö. még: NyF. XX, 11, MNy. XIV, 230. Gyakran -k töb
besjellel jelölik a birtok többségét: vö. CzF., Budenz-Album. 170, 
göcseji nyj. mienkek. A tordai nyj.-ban méjénkek NyF. XXXII, 
25; mijénkék BALASSA, A szlavóniai nyj. 20. Vö. még: KIMNACH, 
i. m. 48. 

A többes 1. szem. birtokos névmás használatát tekintve 
lehet: 1. névszói állítmány; 2. ragozva pedig, mint minden más 
főnév: tárgy, határozó (de néha előfordul jelzőként is). 

M á s o d i k s z e m é l y : tied {°o tiéd). A 2. szem. szemé
lyes névmásból -é nomen possessi képzővel (eredetileg lativus 
rag) alkotott névmásalak, mely valószínűleg a 2. szem. személyes 
névmásnak eredetibb hangalakját őrizte meg: tied <x tiéd (vö. 
TEMÉSI, i. m. 41-—42), s nem utólagos hasonulással keletkezett a 
többes 2. személyű alakból. Legrégibb előfordulása is: tyedet 
JókaiK. 24, 123, tyed KeszthK. 209, tyeed ÉrdyK. 58b; itt az -ec-
valószínűleg hosszú é : e-t jelöl, vö. SUHAJDA : NyK. XXXI, 85, 202, 
GOMBOCZ, Hangtört. 40 stb. A régi nyelvben is találunk hiátus-
töltős változatokat: tiyed BORN. Ének. 224. Gyakoriak az elem
ismétlődéssel képzett alakok: tiedde VirgK. 94, tieddé ILLYÉS 
ANDRÁS, Vasárnapi prédikációk. I. 434, NySz. — A népnyelvben 
a rendes köznyelvi alak: tied «> tiéd használatos a váci nyj.-ban 
NyF. X, 35, őrségi nyj.-ban Nyr. VII, 419; másutt hiátustöltős 
alakokat találunk: tijéd BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; tijed érmel
léki nyj. Nyr. XXIX, 254. Előfordulnak az egyesszámú 2. szem. 
személyes névmásalaknak megfelelő tövű birtokos névmás válto
zatok is: téed Rába vid. Nyr. XXVI, 91, zalavidéki nyj. NyF. IX, 
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42; teéd Székelyföld MTsz., teéd mátyusföldi nyj. Nyr. XIX, 465, 
XX, 29, pozsonyi iryj. Deáki: Nyr. XIX, 501, csíkszentdomokosi 
nyj. NyF. IX, 25; ezek a változatok között is gyakoriak a -/-
hiátustöltős alakok: tejed Csík m. Nyr. X, 45, NyF. IX, 25; téjéd 
KRIZA, Vadr. 459 (Udvarhely m.), téjéd Szolnok-Doboka vm. Nyr. 
XVII, 315, vö. még MTsz. Érdekes összerántott alak (haplologia): 
téd jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22. Elemismétlődéssel képzett 
népnyelvi alak: téedlé pápavidéki nyj. NyF. XVII, 15 és tiedé 
fejérmegyei nyj. Nyr. XXX, 277, váci nyj. NyF. X, 35, MTsz. 
A gömöri tájszólásban mutató névmási elemmel nyomatékosítják 
a birtokos névmást: etté%d Nyr. XVIII, 505; a váci nyj.-ban tréfá
san használják ezt az alakot: éttéd NyF. X, 35, vö. még MTsz. 

A birtok többségét az egyesszámú 2. szem. birtokos név
máson kifejezhetjük -i többes jellel: tieid <*> tieid, vö. TMNy. 536 
és kk., MNy. XIV, 230—234, SIMONYI, Jelzők. 193., pl. vgan 
nayaskoé'gal mend tieiddel. BécsiK. 22, vö. még NySz., MTsz., 
CzF. Meg kell említeni itt egy érdekes birtokos névmásalakot: 
termeid ~ termeid, pl. mend te hazadba a' termeidhez: MNy. XIV, 
231. Ennek eredetére vö. a 3. személyt. Néha a névmásokon a 
birtok többsége jelöletlen: es ezek azonképpen tyed JókaiK. 47; 
Ezek a tyúkok nem a tijéd. NyF. XIII, 38; vö. még TMNy. 537. 
A birtok többségét a -k többes jellel is kifejezhetjük: tiédek. Az 
enymek mynd tyedek. JordK. 538, vö. még NySz., Nyr. VII, 419. 
tüedek NyF. XXXII, 25, Budenz-Album 170, MNy. XIV, 230— 
234 és MNy. XXIII, 153. Vö. még KIMNACH, i. m. 45—46. 

tietek (oo tiétek). Teljesen szabályos alakulás. Már a régi 
nyelvben is: tyetek JordK. 585, ÉrdyK. 345b stb. vö. NySz. Már 
sokkal változatosabbak a különböző hangmódosulással keletke
zett népnyelvi változatok. A -/'- és a -h- hiátustöltős hangalakok 
névmási töve a tulajdonképeni személyes névmás többes 2. sze-
mélyű alakja, ilyenek: tijétek érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254; 
tijétök BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; tihétek ormánysági nyj. 
NyF. IX, 42; téétek (tiétek) csíkszentdomokosi nyj. NyF. IX, 25; 
valószínű ebből az alakból fejlődött összerántással (haplologia) 
a jánosfalvi nyj.-ban tétek NyF. XXIX, 22. Az őrségi nyj.-ban: 
tüeték Nyr. VII, 419; a gömöri nyj.-ban mutató névmási elem
mel nyomatékosított alak: ettéHek Nyr. XVIII, 505; vö. még 
MTsz. A pápavidéki nyj.-ban elemismétlődéssel képzett alak 
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használatos: téeték%é NyF. XVII, 15; a váci nyj.-ban tietéké NyF. 
X, 35; éppen így a fejérmegyei nyj.-ban: Nyr. XXX, 277. 

A birtok többségét -i* többesjellel fejezik ki: tieitek <x> tieitek 
vö. NySz., TMNy. 536 és kk., SIMONYI, Jelzők. 193, MNy. XIV, 
230. A névmásokon lehet jelöletlen is a birtok többsége: mindenek 
tietek SYLV. VÖ. NyK. XXXVIII, 47; a népnyelvben különösen a 
tietek, tijétek, tejetek, tétek alakok használatosak, vö. még MNy. 
XIV, 230, Budenz-Album 170, NyF. XIII, 38. Néha a -k jellel is 
jelölhetjük a birtok többségét, vö. MNy. XIV, 230, KIMNACH; 

i. m. 49. 
Az egyes- és többesszámú 2. személyű birtokos névmás fel

sorolt hangalakváltozatai mutatják a 2. szem. személyes névmási 
alapszó eredetibb hangalakját: *tí^*ti, ebből jelentéskülönüléssel 
alakult ki a mai: te és ti (vö. TEMESI, i. m. 41—42). Ez az oka 
egyéb hangtörténeti okok mellett a mai népnyelvben felfedezhető 
alakvegyülésnek: tied <*> téed; tietek <*> téetek stb. 

H a r m a d i k s z e m é l y : övé (°° övéje). A tulajdon-
képeni személyes névmás eredetibb -v- névmásképzős alakjának 
származéka az -é nomen possessi képzővel (eredetileg latívus rag). 
Tehát az iv=^üv, év=~öv származékai: ewee ÉrdyK. 516b, 565 
(vö. -ee ^ é: f-re SUHAJDA : NyK. XXXI, 85, 202); wue (üvé) 
VirgK. 96, óuet GuaryK. 40, vö. NySz. Néha az -é képző nem zárt, 
hanem nyilt: őue, vö. TROCSÁNYI: NyK. XXXVIII, 47, MELICH : 
MNy. IX, 340— 341, XVII, 175. A 3. személyű birtokos névmást 
néha személyragozzuk: wueyet VirgK. 94, eweyeet ÉrdyK. 587 
stb. A régi nyelvi hangalakváltozatok alapszavukkal a 3. szem. 
személyes névmással azonos alakmódosulásokat mutatnak. A nép
nyelvben a szokásos köznyelvi alakon [övé váci nyj. NyF. X, 35, 
és személyragozott: övéje Göcsej, Budenz-Album 170, övejje 
Baranya m. MTsz.] kívül a legkülönbözőbb hangalakváltozatokat 
figyelhetjük meg: üvé jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22, BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20 és Nyr. XXIII, 169, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 
254; igen gyakori az íivéje alak, vö. Felső-Bácska: Nyr. XII, 262, 
Ormányság: Nyr. XXV, 143, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254 stb. 
lásd még MTsz. Több nyelvjárásban a 3. személyű birtokos név
mást nyomósítják mutató névmási elemmel: züjlé pápavidéki 
nyj. NyF. XVII, 15, a züejje zalavidéki nyj. NyF. IX, 42, ezövé* 
gömöri nyj. Nyr. XVIII, 505; vö. még MTsz., sőt az őrségi nyj.-
ban a személyes névmási eredetű övé helyett a mutató névmás-
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ból -é=--i iiomen possessi képzővel alkotott névmásalak haszná
latos: ai v. ei (azé, ezé) vö. Nyr. VII, 419. 

A birtok többségét rendszerint az -í többes jellel jelölik: 
övéi, pl. micor zerette volna őueit kik valanac MünchK. 198; Meg 
esmérte vr isten azokat kik óvey. DebrK. 130, vö. még NySz., 
MNy. XIV, 232, NyK. XXXVIII, 47, TMNy. 536. Néha a birtok 
többsége a névmáson nyelvileg nincs jelölve: hegyeknek magas -
sagy wwe. KulcsK. 233. Ez világ országit igéri, mellec nem övé. 
ZVONARICS, Magyar postilla, vö. NySz., MNy. XIV, 232. A népnyelv 
a birtok többségét a birtokos névmáson néha -k többesjellel jelöli, 
vö. Budenz-Album 170, MNy. XIV, 235, 

Meg kell még említeni itt két érdekes 3. szem. birtokos név
más alakot: önnéi és önnöni; ezek SIMONYI szerint az övéi analó
giájára keletkezett változatok (TMNy. 536). De mert nem -éi-vel, 
hanem -ei-vél olvassa az önnéi alakot, más munkáiban az -n-nek 
genitivus rag voltával akarja magyarázni, vö. SIMONYI : Budenz-
Album 60—61, Jelzők 139, Magyar Nyelv2 51; BUDENZ, M U S Z . 
194 stb. Ezzel szemben csak azt hozzuk fel, hogy bebizonyított-
nak vehető az, hogy az -n nem rag, hanem képző, vö. BUDENZ, 
UA. 288, SZINNYEI: NyK. XXXV, 434; lásd részletes fejtegetését 
TEMESI, i. m. 27—28. Újabban MBLICH (MNy. XIV, 231) és MÉSZÖLY 
(MNy. XXIII, 153) az önnei és önnöní-féle alakokban az -ei és 
-i-t birtokos személyragnak tartja, azonban mivel bizonyításuk 
azon nyugszik, hogy az -n genitivus rag volt, állításuk több 
nehézségbe ütközik. A nyelvtörténet ez alakok -n-jének képző 
voltát igazolja, nincs ugyanis szükség arra, hogy a birtokosjelzői 
szerkezetet jelöljük, annál is inkább, mert az eredeti szerkezet is 
jelöletlen volt. MÉSZÖLY hangtani érve, hogy a MünchK. nyilt é-vel 
jelöli az -éí-t, nem bizonyít, mivel a fent említett példák szerint 
a nomen possessi -é lehet nyilt is, tehát nyugodtan állíthatjuk, 
hogy az önnei-féle alakok (vö. NySz., MNy. XIV, 231, XXIII, 
151—153, TMNy. 536) teljesen szabályos birtokos névmás-alaku
lások az -n névmásképzős 3. szem. személyes névmásból. Vö. 
még TEMESI, i. m. 46—47, KIMNACH, i. m. 46—48, 54. 

övék. Az egyesszámú 3. személyű birtokos névmáshoz 
hozzátesszük a -k többesjelet, hogy a birtokos többségét kifejez
zük. Az alapszó hangmódosulása a többesszámban többé-kevésbbé 
azonos az egyesszámmal. A régi nyelvben: óuec MünchK. 20, 
óweek JordK. 23, övek az menyország PÁZM. Kai. 418, vö. NySz. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 6 
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Előfordulnak elemismétlődéssel képzett alakok is: övékké (Tört. 
Tár. IV, 63), éppen így a népnyelvben is: övéké fejérmegyei nyj. 
Nyr. XXX, 277, váci nyj. NyF. X, 35, MNy. XXXIV, 339; XXXV, 
127. Vö. még: Magyarosan VII, 160. Egyéb alakok: üvék jános
falvi nyj. NyF. XXIX, 22, BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; birtokos 
személyragozott alakok: övejik Göcsej, Budenz-Album 170, üvé-
jük Felső-Bácska Nyr. XII, 262, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, 
vö. MTsz. Mutató névmással nyomósított alakok: a zűjléklé pápa
vidéki nyj. NyF. XVII, 15; a züejjék zalavidéki nyj. NyF. IX, 42; 
ezövélk gömöri nyj. Nyr. XVIII, 505, vö. még MTsz.; az őrségi 
nyj.-ban pedig a szabályos övék helyett mutató névmásból kép
zett alakot használnak: ajoki v. ejéki Nyr. VII, 419. 

A birtok többségét itt is háromfélekép fejezhetjük ki: 1. -i 
többes jellel, a rendes köznyelvi forma is ez: megelégednec az 
óuéikkel. HELT. Krón. 8.; ijejjiket Somogy, Nyr. XXIII, 39, vö. 
MTsz., MNy. XIV, 232. 2. Jelöletlen szerkezettel, vagyis az -í 
hiányzik: Falukat es jószágokat öveknek Ítéltének lennie. Vö. 
NySz., és MNy. XIV, 232—235; a népnyelvben is: övék (= övéik) 
NyF. XXXII, 25, MNy. XIV, 232—235. 3. Egy birtokos több 
birtok a -k többesjellel: övék, vö. GYARMATHI S., Nyelvmester. I. 
143, Budenz-Album 170, MNy. XIV, 232—235, KIMNACH, i. m. 50. 

A 2. és 3. személy használata teljesen megyegyezik a többes 
1. személyével. 

A többi fgr. nyelvben, általában, olyan jelentésű és hasz
nálatú birtokos névmás, mint a magyarban, nincsen. Csupán a 
cseremiszben találunk néhány adatot, mely az önálló szerepű 
birtokos névmás meglétét igazolja, vagyis egy olyan szubsztan-
ciális névmásét, melyet főnévileg ragozhatunk is, de ezek, mint a 
magyar birtokos névmások is rendszerint, az alkalmi használat
ban akcidentális szerepben fordulnak elő (vö. erre a mondattani 
részt). BÜDENZ szerint a cseremisz személynévmások genitivusa 
önálló és ragozható névszóként, birtokos névmásként szerepel: 
ménen = az enyém, menenem = az enyémet; tenenem — a tiédet 
stb. vö. NyK. III, 474, SIMONYI, Budenz-Album 61. Egyébként a 
többi fgr. nyelv, ha a birtokos személyét jelöli meg, egyszerűen 
személyragozza a birtokszót: finn: kirjani= könyvem; de ha a 
személy erősebben van hangsúlyozva, eléje teszik a személyes 
névmás genitivusát: finn: minun kirjani = az én könyvem. 
A vogul és osztják is hasonlóan fejezi ki, ha a személy hang-
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súlyos: am kwohm, nan kwoldn stb. vö. FINCZICZKY, Vog. névm. 
15, NyK. XLVII, 377. A vogÉ.-ban előfordul a személyragozott 
nyomatékos személyes névmás állítmányként: lilin xum ansérá 
pusn nankin ,,eleven ember vagyona mind a tiéd". MUNKÁCSI, Vog. 
NGy. I. 121. Ez azonban ritka, vö. FINCZICZKY, i. h. A vogulban 
állítmányi szerepben általában birtokos névmásszerű kifejezést 
használnak annak kifejezésére, hogy valami valakinek sajátja, 
tulajdona. A vogÉ. ut ,valami, holmi' szó használatos a személyes 
névmással: am ut9m, nan utón stb. vö. FINCZICZKY, i. h., KANNISTO : 
SUS. Aik. XXX : 8 , 25. A KL., K., T. vog.-ban khár szócska: KL. 
vog. am khárom 'enyém' stb. Máskor e szócskák egészen képző-
szerűek: amqar 'az enyém' AHLQVIST : SUS. Tóim. VII, 168; vö. az 
ut és khár képző voltára még SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 457. Ha
sonlóképen történik a finnben, mikor a tulajdont kifejező névszó 
előtt a személyes névmás genitivusát használják: minun ománi = 
enyém, s ebből önálló szerepű főnév is képezhető: omaiseni = 
enyéim, ez azonban már másodlagos fejlemény, ősnévmásí ere
detű birtokos névmást a magyar kivételével a többi fgr. nyelvben 
általában nem találunk. 

A személyes névmásból alakult birtokos névmások (enyém, 
tied stb.) mellett a magyarban találunk egyéb birtokos névmás
szerű kifejezéseket is, melyek mind az állandó, mind^az alkalmi 
használatban teljesen úgy viselkednek a jelentéskör és jelentés
tartalom szempontjából, mint az elsődleges névmások. Az ú. n. 
másodlagos birtokos névmások: tulajdon és saját szavak a 
birtokos személyét az alkalmi használatban mindig birtokos sze
mélyraggal fejezik ki: tulajdonom, sajátom stb.; személyrag nél
kül általában jelzői szerepben fordulnak elő. A magyar tulajdon 
szó eredetét tekintve, melynek legrégibb előfordulása is birtokos-
jejzői: Tulajdon őnnébe i ő t . . . MünchK. 169, vö. még NySz. 
BUDBNZ (MUSz. 239) a finn: tule- 'venire' igéből származtatja, 
mert észt megfelelőjének tule-'nomen agentis 'zugehörend' jelen
tésű, ebből az 'eigentum' jelentés könnyen érthető; vö. SZINNYEI: 
Budenz-Album 47. Ezek szerint a magyar tulajdon szó eredetét 
a következőképen képzelhetjük el: tule- 4- -ja (nomen agentis 
képző) -f- -don (vsz. összetett kicsinyítő képző), vö. SZINNYEI: Nyr. 
V, 145, NyH.7 94—95, BABBARICS : Nyr. XVI, 295. 

A saját másodlagos birtokos névmás általában személyrag 
nélkül használatos birtokos jelzői szerkezetekben: Magoknak twlay-

6* 
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donyttyaak mynt sayaat morhayokat. ÉrdyK. 612. De előfordul 
főnévi szerepben is: Tiéd és saiatod (M. A., SB. 83), s ragozva is: 
Szerezd meg a te szívednek őrömre indétását sajátiddal, vö. NySz, 
A népnyelvben különféle hangalakban találjuk: se ját, siját Udvar
hely vm. Nyr. IV, 321, vö. még MTsz. Gyakran visszaható név
mással együtt fordul elő; vö. NySz., MTsz., CzF., Nyr% XVI, 295, 
MNy. I, 284, XVI, 3. A saját 'proprius, genuinus; proprium, pecu-
lium; proximus' és sajátul 'proprie, genuine' etimológiájára vonat
kozó fejtegetések szerint ez a másodlagos névmás is finnugor eredetű 
(WICHMANN: FUF. XI, 174, 252, 287). WICHMANN fejtegetései szerint 
a magyar saját finnugor megfelelői a következők: vogÉ. sg,ssd 
'törzsöktelepes', D. sóssá, KK. sasd, P. sosi8; osztjD. tsa^dh, Kaz. 
sóéi, K. cáca, É. sösi 'geburtsort, heimat'; zürjl. tsuáni, V,S,L,P. 
fsuzni 'geboren, werden'; votjG. tsizi 'geschlecht, stamm'; cserKB. 
sajsam, M. sojsam; cocám; mordE. tsatsoms, satsoms 'geboren wer
den'; lapp cuoccet 'aggredi, incipere'; finn sato 'jahreswuchs'; 
ugyancsak ideveszi a finn: satoinen 'fruchtbar' és sataa 'regnen' 
szót is. De míg SETÁLÁ (FUF. II. 222, 240—1) a lappL. cuoccet 
'aggredi, incipere'-t csak kérdőjellel veszi fel, addig e szóalakulá
sok közé állítja WICHMANN a magyar: saját szót is. Vö. erre még: 
PAASONEN, Beitráge 139, KSz. XIV, 279. A magyar saját és való
színű finnugor megfelelőinek alakulására vonatkozólag meg kell 
jegyeznünk azt, amit már SETALÁ (FUF. II, 219—48) kifejtett: a 
finnugor szókezdő affrikáták két csoportba sorozhatok, mégpedig 
az egyik palatalizált (*££), a másik pedig egyszerűen csak: *ts» 
Vö. erre még: SZINNYEI, NyH.7 28—29, WICHMANN: FUF. VI, 25; XI. 
173—290;.PAASONEN: KSz. XIV, 254—281. A magyar saját finn és 
lapp megfelelői egy eredetibb *£f-re, a többiek pedig *ís-re utal
nak. A magyar saját szókezdő s hangja a legnagyobb valószínű
séggel *ts-re megy vissza, mert a palatalizált eredetibb *fi-nek a 
magyarban mindig cs felel meg, vö. WICHMANN : FUF. XI, 201; 
némileg máskép SZINNYEI : NyH.7 29, mert szerinte *ti ^ cs, s. 
A saját szóközépi / : i hangja az eredetibb szóközépi *ts gyenge 
fokának megfelelője, vö. SETÁLA : FUF. 11,221—237, 246—47; 
WICHMANN: FUF. XI, 174—5; PAASONEN: KSZ. XIV, 267—279; SZINNYEI, 
NyH.7 45 erről az alakulásról nem tesz említést. Ezek szerint 
tehát a magyar saját másodlagos névmás igéből képzett névszó 
az -át (-at) képzővel és szótani kategória-eltolódással lett belőle 
másodlagos névmás. Az -át (-at) képző alakulására vö. SIMONYI, 
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TMNy. 476—9, SZINNYEI : MNy. XXII, 242, 260 = HB. hg.-al. 30, 
48; MNy. XXII, 312; SIMONYI: Nyr. XXXVI, 241; MÉSZÖLY, A HB. 
hg.-tört. és al. sajátságai 17 stb. 

A magyar saját másodlagos birtokos névmás etimonjára az 
itt elmondottak mellett, — ha WICHMANN nyelvtörténetileg alá
támasztott feltevése a saját finnugor megfelelőihez való kapcso
lásra nem bizonyulna helyesnek —, elgondolható lenne a saját 
szláv eredete. E feltevés szerint a magyar saját a svú visszaható 
névmástő svoj alakváltozatának egyik hangalakjából eredhetett. Az 
ószl. svoj szerb alakváltozatai: svoj, svat, svaca, svadba, svak, 
svojta, svojitba, svojdba, svojat; jelentése 'rokon, hozzátartozó'. 
A szlovákban a „rokonság, hozzátartozóság" kifejezésére hasz
nálják a svojet szót, vö. MIKLOSICH, Etym. Wörterbuch der Slv. 
Sprachen 331—332. Azonban sokkal fontosabb annak a megem
lítése, hogy a szerb-horvátban a svoj a 3. személyi! birtokos név
más helyett gyakran szerepel a birtokosjelzői szerkezetben, s 
éppenúgy használják, mint a magyarban: i spe dovuku na svojé 
mjesto 'és újra visszavezetik a saját helyére'. Az első vagy máso
dik személyt csak akkor fejezi ki, ha az az ige személyével (az 
alany nincs nyelvileg kifejezve) már jelölve van: popijte svoju 
kafu 'igyátok meg a saját kávétokat' (vö. MARETIÓ, Grammatika 
430—431). E szerint a magyar saját a szerb svoj-ból, illetőleg 
annak svojat alakváltozatából eredhetett, s ezt mondattani meg
fontolások is támogatják. De meg kell jegyezni ennek az okosko
dásnak is egy gyönge pontját, t. i., hogy a szláv: s »- magyar s 
(helyesebben sv =*- s) hangváltozást más példák nem támogatják. 

A szubsztanciális tulajdonképeni személyes névmásból ala
kult birtokos névmás eredetét tekintve a mondatban elsősorban 
akcidentális szerepű, vagyis leginkább állítmányi használatban 
fordul elő; azonban, mivel állandó használatban szubsztanciális 
természetű, az alkalmi használatban, mikor mondatban szerepel, 
sokszor megtartja ezt a szerepét. Vö. TEMESI, i. m. 53—56. A birto
kos névmások keletkezésével kapcsolatban láttuk, hogy ezek 
birtokosjelzői szerkezetekben keletkeztek az állítás erősebb hang
súlyozására, s ez állítmányi szerepüket is megmagyarázza. 

A birtokviszonyban azt, hogy valamilyen tárgy, tulajdon
ság, cselekvés egy személy vagy gondolatilag állított dolog tulaj
dona, rendszerint névmással vagy névmási elemmel fejezzük ki. 
Vö. SIMONYI, Jelzők 136. KLEMM, Tört. mondattan; egyet, előadá-
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sok, TEMESI, i. m. 66—68. Azonban ha nem személyraggal vagy 
tulajdonképeni személyes névmással fejezzük ki a birtokos sze
mélyét, hanem ebből alakult birtokos névmással, akkor az állítás 
erősebb, s a birtokos névmás állítmányi szerepű; pl. Ez a ház az 
enyém. Vö. NySz., MTsz. A népnyelvben néha előfordul a birtokos 
névmás jelzői szerepben is: az enyém házam, vö. Nyr. XVII, 487. 
SIMONYI tót hatással magyarázza, de ez nem valószínű, vö. EtSz. 
Enyém apám hét foggal született: MNy. II, 186; vö. még EtSz., 
MTsz., Nyr. XXIII, 46 stb. 

Nagyon gyakoriak, főként újabban az enyémé, tiedé, övéké 
stb. alakok. Keletkezésük analógiás hatással magyarázható: Ez a 
kalap nem az én fiamé, hanem a tiedé. Vö. bővebben Magyarosan 
VII, 1 6 0 - 1 ; CHÜRY: MNy. XXXIV, 339. Hasonló jelenség figyelhető 
meg a népnyelvben is: Székelység, Szamoshát, vö. NyF. XXXII, 
25, CSÜRY, Szamosháti szótár, és GYARMATHY S., Magyar nyelvmester 
I. 143 stb. 

A birtokos névmás sokszor főnévi használatban szerepel a 
mondatban, s ilyenkor a főnevekhez járuló ragok legtöbbje a 
birtokos névmásokhoz is hozzájárul: enyémet, tiednek, övéhez, 
mienkről, Hetekről, övéknél stb. Természetes tehát, hogy a birto
kos névmás mindazon mondattani viszonyban használatos, mint 
a főnevek általában. Itt most ezzel részletesen nem foglalkozunk, 
mert tárgyalása túl esnék a szoros értelemben vett birtokos név
más-kategória fogalmán. A birtokos névmás némi kategória-el
tolódással szerepel jelzett szóul is: pl. Édes övéi közt enyhül Toldi 
gondja (Arany); vö. KLEMM, Tört. mondattan; egyet, előadások. 
Meg kell még jegyezni azt, hogy a birtokos névmás személyjelen
tése néha elhomályosodik, s ilyenféle alakok keletkeznek: Ha 
királynő szívesen lát, viszontlátod öveidet. Egészen szokatlan 
kifejezésmód; s ez még azzal sem menthető, hogy itt az 
övéi „hozzátartozókat" jelent. Ilyen elhomályosodások előfordul
nak más kifejezésekben is: őszinte voltam, vö. Nyr. XXIX, 36. 
De az övéi még nem vesztette el a 3. személy jelentését, s az ilyen 
kifejezések: „Sietek öveimhez". (MIKSZÁTH: Pesti Hirlap 1883. II. 3. 
mell.), s a gyermeknyelvben megszokott: enyid, tiem (vö. Nyr. 
XXXVIII, 239) alakok legkönnyebben vegyüléssel magyaráz
hatók. 

A saját és tulajdon azonos jelentésű másodlagos birtokos 
névmások főnévi használatukban rendesen személyre vonatkoz-
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n a k : Tulajdoniba jőve. (KÁLDI, J án . I. 11.) Ez a ház sajátom.(G-ARAY, 

ő s z i k e ) , vagyis o lyan m o n d a t t a n i v i szonyban fo rdu lnak elő, m i n t 
rendesen a főnevek. Gyakor ibb bir tokosjelzői sze repük : tulajdon 
őnnebe jót. MünchK. 169. Ez a saját h á z a m . Legtöbbször azon
b a n a v isszaható névmássa l f o rdu lnak elő, s i lyenkor a n n a k 
jelentését módosí t ják , a személyt hangsú lyozzák : H á t az u r a t k i 
borotvál ja o lyan szép s i m á r a ? Saját magam. (JÓKAI, Akik kétszer 
h a l n a k meg. I. 62) . N é h a pedig fokozó ér te lmet a d n a k a vissza
h a t ó névmásnak . Vö. Nyr. XVI, 295 (egyéb n e m szorosabb é r te lmű 
b i r tokos névmás i szerepére is) , t ovábbá KIMNACH ÖDÖN, A m a g y a r 
n é v m á s o k h a s z n á l a t á n a k fejlődése . . . 44—56, HUNYADY JÓZSEF, A 

névmások jelentése s monda tbe l i szerepe 19—20. 

TEMESI MIHÁLY. 

Az osztják magánhangzóilleszkedés irodalmához. 
Bár nyelvtani vázlatában már CABTRÉN is célzott az osztják nyelv 

magánhangzöilles7kedésének bizonyos elmosódott formáira (OS.2 7—8), 
PATKANOW—FÜCHS déli-osztják hang- és alaktana pedig „Spuren der 
Vokalharmonie" címen külön fejezetet szentelt a kérdésnek, szakirodal
munkban mégis az a nézet terjedt el, hogy a lappon meg a permi nyel
veken kívül az osztjákban sincs nyoma a magánhangzóilleszkedésnek 
(v. ö. NyH.7 51, Fgr. Spr.2 41; KANNISTO : FUF. XIV, 79). Egy nemrég 
kiadott cikkecskéjében STEINITZ szebbnél-szebb illeszkedéses alakokat 
közölt a keleti-osztjákok nyelvéből, pontosabban a Vach és a Vaszjugan 
közötti obi nyelvjárásból (Nyr. LXV, 14—3 5). Ezzel helyreigazította 
ugyan a hivatalos tanítás tévedését, de maga is tévedésbe esett, azzal 
vádolva meg a finn iskolát, különösen PAASONENt, hogy „nem vette észre 
a magánhangzóilleszkedést a keleti osztják nyelvjárásokban". Észrevette 
bizony PAASONEN : szűkszavú tanulmányúti beszámolójában példákkal 
szemlélteti finom megfigyeléseit, amelyeknek ez az értelmük: „tarkem-
man transkriptsionin perustuksella huomaa kielessá myös vokaalisointua" 
(SUS. Aik. XXI/5, 13—14). 

Zs. M. 


