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AZ IQEMÜSZAVAK A MAGYAR NY E LV B EN .

Bevezetés.
Midőn jelen értekezésemre szántam magamat, haboztam egy 

darabig, kételkedve, vájjon a Tekintetes Akadémia bölcs színe 
elé való-e egy oly értekezés, mely a tudományt előre nem viszi. 
De e kételyemet eloszlatta az a meggyőződés, hogy egy tudományos 
akadémia ép úgy fogja számba venni a haladás lépéseit, valamint 
elhárítani jog ja a tudomány ösvényéből a hátráltató akadályokat. *)

A magyar nyelv terén különös akadályul merül fel a nyelvtani 
műszók bizonytalansága. Az újabb időben keletkezett és az iskolá
nak szánt magyar nyelvtanok száma e tárgy iránti érdeklődésről 
bár örvendetesen tanúskodik, azért még sem lehet helyes, hogy a 
hány magyar nyelvtan, annyiféle műneveket használnak. A mily 
igénytelen alakban és terjedelemben jelennek meg ezek az u. n. 
tankönyvek, oly fontos szerepet játszanak magyar nyelvmívelődé- 
sünkben, ha meggondoljuk, hogy a gyermek- és ifjúkorban szerzett • 
ismereteink a legmaradandóbbak. Bármilyen kezdetlegesek voltak 
régi tanszereink és bármily gyarlók voltak akkori mestereink meg 
tanáraink, az ezek segítségével szerzett ismereteket nehezen vagy 
épen nem adjuk oda cserébe később észlelt jobb nézetekért sem. 
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu.

A baj tehát már ott gyökerezik az elemi oktatásban, s csak 
folytatásának kell tekinteni, ha a középtanodákban a tanár a külön
böző mtíszavak miatt tanítványaival nem tud tisztába jönni egy 
és ugyanazon nyelvtani alak iránt. A tanulók előléptetésével szük
ségszerűen összekötött tankönyvváltoztatás akárhányszor ellen
kezésbe hozza a tanárt az ő társaival, midőn a tanítványok ugyan 
azt a nyelvtani alakot más meg más, az eddigitől eltérő nevek 
alatt kell hogy tanulják.

Gátot vet aztán az ilyen nehézség ugyanazon tanintézetnél 
tárgyalt más nyelvek tanításának is. Mert a feladat pl. a gymna- 
siumon a latin és görög nyelvtanításnál, a nyelvtani szócsoporto-

l) A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi bizottsága ez értekezést az 
Egyetemes Philologiai Közlöny szerkesztőségének adta át kinyomatás 
végett. Szerk.
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kát (categoriae) épen a műszók azonossága segítségével viszonyítani 
anyanyelvűnkéihez. Csak az olyan oktatás képesítheti a felsőbb 
osztálybeli tanulókat az ó remekek anyanyelvi fordítására, a mely 
megértetheti velők, hogy az idegen szóalak az anyanyelvbeli ala
kok melyikének felel meg. Csak az olyan oktatás lehet formális 
befolyású, mely a fogékony ifjakkal gyorsan és kellően feltaláltatja 
anyanyelvűkben az idegen szóra illő értelmet.

De a mikor az egyik tanár a másikkal össze nem hangzó 
műszókat használ, sőt egyenesen tagadja az egyik műszónak jogos
ságát egy másikkal szemben: ott sem a magyar, sem más nyelvi 
oktatás nem haladhat; ott szerződésszerű egyezségre kell lépnie 
az értekezőnek olvasóival a műszók kölcsönös elfogadása végett. 
Különben megesik, hogy pl. a mikor en «határozatlanróN beszé
lek, ők nem az alanyi ragozást értik, hanem az «infinitivust». Egy
öntetű műszók hiánya tehát nem csak az idegen nyelv oktatásának 
czélját hiúsítja meg, hanem az anyanyelvét is akadályozza vagy leg
alább lassítja.

A baj, a melyet ez az önkényes használat okoz, még tűrhető 
és egyszeri hatósági rendelet útján volna elhárítható; de mikor az 
tapasztalható, hogy a különféle tanintézeteken használt más meg 
más tankönyvekkel ez országszerte. terjed, elérkezett ideje gyors 
elhárításának.

Belátta ezt a bajt az országos tanáregylet s ezért az egyön
tetű műszók alakítására határozta magát. De a kitűzött féladat, 
hogy a középtanodai tantárgyakban a műszókat mind átmagya- 
rít8a, oly nagy volt, hogy ennek mostanig képtelen volt megfelelni. 
S a nézetek az egyleti tagok közt oly eltérők, hogy egyezség köztök 
létre nem jöhet.J) Ezen a bajon már nem segíthetnek sem egye
sek sem egyletek; csak egy oly tudományos hatóság szabhatja a 
műneveket általános kötelező erővel, mely az egyletek felett ép 
oly magasan áll, mint az egylet az egyesek felett.

Jellemző e sokféle, bizonytalan műszók használatára, hogy 
jelesebb nyelvtudósaink müveikben, melyet a Magyar Tudom. 
Akadémia helyeselt vagy legalább tudomásul vett, hogy, mondom, 
mintaszerű nyelvtudósaink az eddig is általánosabbakká vált 
magyar műszókat épen nem s a latinokat csak elvétve használják.

202 VERESS1GNÁCZ.

*) L. Tanáregyleti Közlöny. 1880, 20t. lapon.
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S hogy sem az egyikkel, sem a másikkal meg ne botránkoztassák 
saját füleiket, eme — mondhatnám — semleges elnevezésekhez 
nyúlnak: «ira és irt, vagy láta és látott stb. alakok.®

Mind ezt a bajt ma nem a műszók hiánya, hanem sokasága 
okozza. Bővelkedünk a műszókban s kiki azt választja közülök, a 
mi tetszését megnyeri; szabály egynek az elfogadására nem köti.

Hogy a sok közül melyik bírjon kötelező erővel, azt nyel
vünk törvénye és a történeti jog döntse el.

A törvények a szók alkotásáról majd minden jóra való magyar 
nyelvtanban benne foglaltatnak. Az 1875-diki év pedig egész iro
dalmat szolgáltatott az új szók alkotásáról, mely a szabályokat 
bőven fejti, vitatja az akadémián kívül és belül. Ez utóbbiak 
közül említem ezeket: Toldy, Az új magyar orthologia; Fogarasi, 
Az új szókról; Szarvas, A nyelvújításról; Brassai, A neo- és* palse- 
ologia ügyében; Ballagi, Brassai és a nyelvújítás ,* Imre S„ Nyelv
történeti tanulságok a nyelvújításra nézve; Barna F., Egy szavazat 
a  nyelvújítás ügyében. Ezek után tehát az akadémiának csak az 
volna eldönteni valója, hogy a sok közül melyik műszó van a 
törvények értelmében* alkotva s melyik helyesebb képzésű a 
másiknál.

A műszók megválasztására döntő befolyással bír másodszor 
a  jogosság, a hagyomány, a műszók története is. A nyelvtanírónak, 
ha tanait meg akarja értetni másokkal, a meglevő műszókkal kell 
élnie. Szabad ugyan új műszavakat is alkotnia, melyek e czélra 
könnyebben juttathatják mint a már meglevők. De mellőznie nem 
szabad a használatban voltakat: előbb meg kell ügyelnie, vájjon 
eddigi műszavaink elegendők-e; ha nem, bizonyítsa be rossz voltu
kat, mielőtt jobbakat ajánl. De figyelmen kívül hagynia a műszók 
történetét semmi áron sem szabad.*)

Miélőtt azonban e műszók történetere, úgy szólva irodalmára, 
áttérek, mellékesen még azt a kérdést kell megpendítenem, van-e

*) A műszavak története mily fontos tényezője azok megválasztásá
nak, kellően jegyezte meg dr. Jancsó B. a Figyelő 1879. VII. kt. 294. 
lapján: «A 17. 6zázad emberei 6okkal helyesebben fogták fel mind a neolo- 
gia mind az orthologia ügyét, mint későbbi nyelvújítóink, de egyszersmind 
kitűnik, hogy mily hírős volt mindkét részről, hogy nem vettek tudomást 
az előzök ebbeli működéséről, hogy egyik fél sem igyekezett történelmi 
jogát igazolni s tényekkel nyomósán világossá tenni.*

14*

»  ___  ___
Digitized by Google



204 VERESSIGNÁCZ.

általában magyar műszókra szükség; a ha ilyenek hiányzanak, 
szükséges-e újakat csinálni.

Említettem, hogy a zavart nem a magyar műszók hiánya, 
hanem túlbősége (embarras de richesse) okozza. Ma csak válasz
tani kell a sokból. Túlestünk már azon a korszakon, midőn egy 
Mikolai Hegedős I. (L. Toldy, A régi nyelvészek 1866, 700.1.) a 
hiányzó «Logicus terminusok avagy az okosság Mesterségének '} 
szavai* miatt fennakad. Az sem czélom, fölfejteni nyelvtaníróink 
körében e szók megteremtése körül régi nyelvészeink óta a mai 
napig tartó erőlködést. Csak Apáczai Cseri János, Barczafalvi Szabó 
Dávid, Kazinczy, Dugonics és Verseghy neveire emlékeztetek, hogy 
a műszók magyarításában kifejtett dicséretes törekvésekből azt a  
tanulságot vonjam, hogy 1. magyar műszókat használnunk kell, 2. 
hogy ha ilyenek nem volnának újakat kellene teremtenünk. Ismerték 
ugyanis a magyar nyelv bőségét szótörzsekben és elemekben, a 
melyekből minden szükségre alkothatnak.2) É9 föltétien szükséges
nek 8 a nemzeti művelődés érdekében fekvőnek tartották a műszók 
magyarítását.8) «Mert a mely nyelven azoknak tudása vagy jó ki
fejezése nintsen — így szól Mikolai Hegedűs I. (L. Toldy, i. h.) — 
ott azok (t. i. a nem magyar kifejezések) mind a külső, mind a 
belső jó dolgokban valóba nagy akadályok; nagy segédség ellenben 
azoknak tudása.» De mit is csinálnánk magyar műszók nélkül? 
Élnünk kellene azokkal az említett ira ésirí-féle elnevezésekkel,4) 
vagy kölcsön vennünk a latin és — ennek a révén — a görög 
nyelvből azokat. Ezt pedig tiltja a latin eredeti szó hangsúlya, 
melyből mi, a mint átveszszük a szót a mi nyelvünkbe, azonnal 
kivetkőztetjük és eltorzítjuk. És kénytelenek vagyunk rá erősza
kolni a latin szóra, kivált a magyar raggal ellátottra,5) a magyar

l) A műszókat a Dr. Gr. is még «Mesterségszók*-nak (233) és «Mes
ter-szók »-nak (XXVII.) nevezi.

a) L. Imre S., Geleji Katona I. mint nyelvész 1870, 87. és 88. 11.
8) Ha kérdené a tanár, melyik időben áll az ira ■ azt kellene a 

tanulónak felelnie, hogy az «ira időben*.
*) L. dr. Jancsó B., Figyelő 1879, VII. 294. 1.
5) A rag (vagy képző) viszonyát a ragozott (vagy képzett) szóhoz

1. Riedl nyelvtan 65. A mit ő ott a rag önállóságának elvesztőről mondott
Hunfalvy után, ugyan azt lehet a latin szó hangsúlyáról és önállóságáról
mondani a rag befolyása következtében. Mert lévén a magyar szónak a

Digitized by oogle



IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 205

hangsúlyozást és pl. így ejteni: philosophia, nem philosophia 
(latinosan), sem philosophia (görögösen), a praepositiókkal, az 
tndicativusban ,* mert különben erőszakot vesz az idegen szó a 
magyar nyelven, mint pl. erőszakot akar venni a nemi különbözte- 
tés, midőn így mondjuk, hogy: ez a nő katholika, ez a férfi luthe
ránus, a reformat/(?n templom, klasziku# iró, a klaszika és a 
modern nyelvészet, klaszikai idomok (formáé), logikus és logikai 
következtetés stb.

Tiltotta továbbá régi nyelvészeinket az idegen műszók hasz
nálatától azon idegenszerűség, a mely a latin és magyar szótörzsek 
közt létezik, l) 8 ha a latin műszókat mégis eltűrték, ez csak addig 
történt, a míg kellő magyar műszókkal rendelkeztek.

A magyar műszók szükségét azonban nem mindenki érzi,vagy 
ha érzi, a mellett szívesebben eltűri az idegen (latin) szót mint a 
magyar hangzatút. Ma ennek az elzárkózásnak a magyar műszók 
elől nincs értelme. Hiszem, hogy nincs mindegyik kifogástalanul 
képezve; de hogy magyar hangzásuk mellett rosszabbak volnának 
a latin hangzásúaknái, azt nem foghatni fel. A latin műszók iránti 
türelmesség legalább is a kellő latin nyelvérzék hiányzására mutat 
A kik azt hiszik, hogy «philosophia* jobb mint «bölcsészet*, *phi- 
lologia* jobb mint «nyelvészet», «objectum,» «sttbjectum* jobb 
mint «tárgy, alany,* azokat csodálom, hogy nem használnak 
inkább «aurum*-ot mint « aranyat*, «marmor»-t mint «márványt*, 
•reliquiffi»-t mint ^ereklyét*, «Zapf*-ot, «Pfaff-»ot mint «csapot, 
papot*, «sluhát» mint «szolgát», «zavorát» mint «zárt». Megen
gedem, hogy pl. «éreny* rossz képzés, de hogy ennél jobban bele 
illenék a magyar szók sorába, a magyar mondatba, a «platina* 
szó, «medallion» jobban mint «érem», «telegram* jobban mint 
•távirat,» azt magyar nyelvérzékemmel össze nem egyeztethetem.

Imre S. (Idegen és hibás szólások bírálata, 1873, 189. 1.) azt 
hiszi, hogy «a tudományok nem közkeletű szavainak magyarosítása 
nem első szükség.*2) P. Thewrewk E. (A helyes magyarság elvei

hangsúlya mindig az első tagon, a ragozás a latin szót a magyar nyelv 
törvénye alá veti e így eredetiségéből kivetközteti.

*) V. ö. Medgyesy Pál Előszavát, Toldy, i. h. 708. 1.
*) Mennyire elüt ez a nézet a Geleji Katona Istvánétól, a ki tűr

hetetlennek találta, hogy «nyelvünket idegen szók tarkázzák* 1. Imre S., 
Geleji K. I. 90. és 91. 11.

Digitized by oogle



206 VERESS IGNÁCZ.

97. 1.) Vörösmarty következő mondatát vallja: «Hagyjuk meg az 
idegen szót, míg alkalmas, legalább jó hangú szót nem találunk 
rá.» Leghatározottabb ellene a műszómagyarításnak az újabb 
időben Szarvas G. 0  a tudományban nem csak hogy szükségesnek 
nem, de sőt némi tekintetben károsnak tartja a nemzeti szókat, s 
azután így folytatja (Nyr. III, 1874, 463. 1.): «mert ha helyesek, 
érthetők: majd táo; majd szűk voltuknál fogva zavarólag hatnak a 
tudományban szükséges szabatosságra ; míg az idegen szó érthetetlen- 
ségénél fogva magában egyesíti a tanuló vagy hallgató előtt ajelölt 
fogalomnak minden jegyét, s többet mond, világosabban magyaráz 
mint a hazai nyelvben a legterjedelmesebb körülírás.# Tehát 
•philosophia, philologia, pbyéica* szó világosabban magyaráz 
mint «bölcsészet, nyelvészet, természettan*; «indicativus, con- 
iunctivus, perfectum, futurum* jobb mint «jelentő, kötő (mód), 
múlt, jövő*; 8 mind ez azért volna jobb, mert érthetetlenebb a 
tanuló vagy hallgató előtt. Szarvasnak e túlzott nyilatkozata csak 
abból a merev ellentállásból magyarázható, melyet a Nyelvőr kezdfr 
korszakában minden újítással szemben fejtett ki. Sokkal szelidebb 
hangulat nyilvánul hasonló esetekben a Nyelvőr legutolsó évfolya
maiban. így írhatta pl. VII. kötetében (1878) a 117. lapon Alexan
der Bernát; # Minden közönséges (magyar) szó, a mely némileg 
velős kapcsolatban áll a kifejezendő gondolattal, műszónak való.* 
S nem sokára ezután a Nyelvőr egyik legkiválóbb munkása vállal
kozott a magyarított műszók megválasztására és ajánlatára. *)

Utalnak a magyar műszók ellenei a német (franczia, angol) 
tíirelme8ség példájára 8 azt mondják, hogy a hogy ő betudja érni 
a latin szókkal, úgy érhetnők be azokkal mi is. Igen ám, de fele
dik, hogy pl. a német nem követ el erőszakot az idegen (latin) 
szón, midőn azt átveszi és magába olvasztja; ő meghagyja a szó 
eredeti hangsúlyát s azt mondja: «der Genetiv, des Particip, die 
Participia (v. Participien), die Imperfccta.* Jogosítja továbbá a 
németet erre a kölcsönre a nyelvrokonság tudata.

Mikolai Hegedűs J. csak azon föltétellel engedi meg a latin 
műszók használatát, ha «azok már átmentek a nép vérébe, gon
dolkodásába, ha már eltöltöttek egy bizonyos időt s magukat már

1) Simonyi Zsigmond, kinek javaslatára (Nyelvőr 1878, VII. Ü60— 
269. 1.) alábl» még visszatérünk.
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IGEMŰSZAVAK A MAGYAR NYELVBEN. 207

annyira hozzászabták a nyelv természetéhez, hogy honosultaknak 
bátran tekinthetők s polgárjoguk megnyerésében semmi sem áll 
gátlólag.t*) De lenet-e remélni, hogy a befurakodott latin műszó 
nyelvünkben valaha úgy elmagyarosodnék, mint «aurum* arany- 
nyá, «paganus» pogánynyá, «claustrüm» kolostorrá, «registrum» 
lajstrommá, «christianus» kereszténynyé, «lectio» leczkévé, «sors» 
sorssá? Ezek t. i. nem csak gyökbeli átidomulást szenvedtek 
(clau =  kol, regi=laj, christ =  kereszt), hanem végükben is magyar 
képzők módjára alakultak át, pl. ilyen szók mintájára: bokor, 
halom, nőstény, tüske, bors.

Volt egy idő, mikor még széltiben mondták prókátor, szekretá- 
rius, nótárius, protokollum, dictzionarium, grammatika, religio (v. 
religyio); mikor ezen idegen szók megtartását még a műszók 
magyarításában is merészen haladó Debreczeni Grammatika (Elölj, 
beszéd XVI. 1.) szükségesnek tartotta. Ma már ezeket az ügyvéd, tit
kár, jegyző, jegyzőkönyv% szótár, nyelvtan,hitvallás szók váltották fel, 
8 mondhatjuk, hogy jól esik, hogy amazoktól végre valahára 
menekültünk. 2)

A nyelvtan kellő tanítására, kivált a magyar nyelvere, lehet 
is kell is magyar műszókat használni. S ha nem volnának minden
kinek az innyére képzett műszavaink, olyanokkal kellene élnünk, 
a minőink vannak. «A tudomány új termékeit addig is esmernünk 
8 emlegetnünk kell, sőt sajátunk gyanánt használni, míg hazánk 
földében megteremne s éghajlatunkhoz idomulna. »8) Aggódva 
kérdi Imre Sándor (Gél. Kát. I. 88. 1.), hogy mit csinálnánk, ha 
•egy népünk leikétől idegen kör vagy épen tudós szócsinosítók* 
képeznének számunkra hibás szókat. A felelet részemről erre az, 
hogy nem fogadnám el, vagy ha magyar színezetűek, de rossz kép- 
zetüek volnának, csak addig tartanám meg, míg jobb kepzetűekkel 
felváltanám. A lajstrommal pl. addig élünk, a míg felváltja a 
„névsor“ . «A szó valamint a pénz, az jó, mely elkél.» S nincs mit 
félni, hogy «üzleti forgalomra csinált valami* lenne (96. 1.); mert 
akkor úgy járna mint a hamis pénz : nem fogadják el vagy csak

Dr. Jancsó B., Figyelő 1879, VII. 294. 1.
*) Több ily példát említ nyelvünk újulásából Fogarasi. Az új szók

ról 1875, 10. lapon.
8) Imre S., Geleji Kát. I. 88. 1.
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208 VERESSIGNÁCZ.

addig forog köz kézen, míg illetékes valaki elkobozza s jobbal 
váltja fel.*)

A mai műszavak nagyobb része a latin nyelvtaniak mintá
jára képeztettek, és csak a legújabb időben képzetteknél észlelhető 
a német befolyás is. A latin nyelvre való támaszkodás onnan 
magyarázható, hogy első magyar nyelvtanaink (Erdősy, Sz. Mol
nár, K. Csipkés, Pereszlényi, Kövesdi) latin nyelven írattak, és 
szerzőik szabályul állították fel, hogy a latin műszókat úgy pótol
ják, ha azokat lefordítják. *) Követelte ezt az eljárást irodalmunk 
is, melynek első termékei, a régi biblia-fordítások, imák és hitre
gék latin (és görög) eredetiek után készülték, a melyekben a 
magyar időalakok a latinokra úgy voltak választva, a mint fordí
tóik nyelvérzéke azt akkor kívánta. Az ekképen egyenlősített 
műszók elfogadása is meg volt könnyítve, ha ezek, a latinból szár
maztatva, mint valami ismeretesek tűntek fel a szakemberek előtt.

De bárminő lesz a szó, melyet a nyelvtaníró műnévvé akar 
alakítani, szükséges, hogy annak a kellő értelmezést is megadja. 
A viszonyt név és értelmezés (definitio) közt ügyesen fejtette meg 
Alexander Bernát a Nylvr 1878, VII. kötete 116. lapján, midőn e 
kérdésre felelt, hogy mi külömbség van műszó és közönséges szó 
közt. «A közönséges nyelvben a szónak sok jelentése van,. . .  a 
tudományban határozottan egy fogalmat s csakis ezt fejezi ki. 
A mely szó valamely tudományban egy pontosan meghatározott 
fogalom megjelölésére használtatik, műszó. A műszó egyetlen egy 
kelléke, nem hogy a szó kifejezze a gondolatot, hanem hogy az 
illető tudományban egy meghatározott gondolatra le fo g la l ju k 8 
miután erre egy közönséges szó is szolgálhat, értelmezése mondja 
meg, mit kelljen rajta mint műszón érteni. «Műszónak értelmezés 
nélkül nincsen semmi értéke. Az értelmezés adja meg neki a tar
talmat, határozza meg, minek jeléül fog ezentúl szolgálni. #

Hogy melyik a jó műszó, e kérdésre helyesen felelt Foga- 
rasi (Az új szókról 19): «Az a műszó jó, a mit a köz szokás meg
ragad,# v. ö. 21.1. Igen sokat követel Brassai (A neo- és palaeologia 
26), midőn azt mondja, hogy «a melyik új szót a tárgyalt dologgal

*) E tekintetben a Debr. Grammatika szerzőivel tartok, a kik a 
gerundiumra uj nevet csinálva így nyilatkoztak (103. 1.): # Légyen a Neve : 
Viselő, míg más alkalmatosabbat talál.*

8) V. ö. Imre S., Geleji Ivat. I. 88. 1.
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nagyjában ismeretes halló vagy. olvasó legott magyarázat nélkül 
meg nem ért, rossz.* Mert a műszó, bármily érthető, csak értelme
zés segítségével lesz azzá.

Az eddiekben felsoroltam,
1. hogy a műszók sokfélesége zavarja vagy legalább lassítja 

a  magyar nyelvoktatást,
2. hogy ennek oka a műszók bőségében és a Tudom. Aka

démia elnéző magatartásában rejlik,
3. hogy a latin műszók elejtésével magyart kell használni,
4. hogy a sok közül a választás olyanra kell hogy essék, a 

a mely aj helyesen van alkotva, b) mely történetileg jogosult.
Mielőtt ez utóbbira térek, az igetan határai közé szorítom a 

kérdést, mivel az összes nyelvtani műszók tárgyalása a kitűzött 
feladatomon túl esik.

Az igetani műszókat pedig azért választottam a többiek 
előtt, mert az igéket a nyelvtani szócsoportok közt a legfontosab
baknak tartom .*) Az ige a mondatnak azon része, mely legnehe
zebben párvonalozható más nyelvek hason alakjával, míg a név 
mint alany, tárgy, jelző, határozó a magyarban úgy mint más 
nyelvekben egymást fedi.

Ellenben az igeidők, ha értelmöket jól fel nem fogtuk, 
könnyen kisiklanak kezünk alól, gyorsan eltűnnek szemlélődésünk 
.elől és nehezen találjuk meg más nyelvben a megfelelőt, vagy ha 
gondolatban (elméletileg) megtaláltuk, nyelvérzékünk tiltakozhatik 
alkalmazása ellen.

Tervemben volt, hogy csak az egyes igealakok neveinek tör
ténetét tárgyaljam, a mennyire a rendelkezésemre álló nyelvtanok
ból kitelik. De lehetetlen volt, az igeidőktől elkülöníteni a módokat 
és ezektől az igeragozást. Ennélfogva tárgyalni fogom először az 
igeragozást, másodszor az igemódokat és harmadszor az egyes 
idöalakokat.

Tehát mindenek előtt alaktant tárgyalok s az igeidők mon
dattanára csak annyiban leszek tekintettel, a mennyiben egysze
rűen bizonyítani fogom a tárgyalt igealakokról, vájjon élnek-e

*) «Az időtan minden nyelv mondattanának legbonyolultabb, leg
nehezebb részét teszi.* Szarvas G. A m. igeidők Iái. 1. — «Az igeidők 
használata mint más nyelvekben úgy a magyarban is a legnagyobb fontos
ságú.* Fogarasi, Ny. Kik. 186:2, 352. 1.
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még a mai (írói vagy élő) nyelvben vagy sem. Hogy ezeknek az 
időknek a használata minő szabályokhoz van ma kötve, az tisztán 
mondattani kérdés. Az írók közül, kik ezen időalakok fennállását 
bizonyítsák, Petőfit szemeltem ki olyannak, kinek költeményeiben 
található időalakok tanúskodhatnak a mai nap is élő használatról. 
Mert «a hol veszi a szokás az időalakokat, ott és csak is ott kell 
vennie a velők való helye& élést is». (Hunfalvy, Ny. közi. 1862, 
24. 1.).

Rendelkezésemre a következő nyelvtani munkák álltak:
1. Toldy F., A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig, Pe6t, 

1866. — Az ebből idézett nyelvtanírók Erdősi, Sz. Molnár, Geleji 
Katona, Kom. Csipkés, Pereszlényi, Kövesdi és Tsétsi, 8 a mellékelt 
számok a Toldy-kiadás lapjait illetik.

2. Magyar .Grammatika, melyet készített Debreczenbenn egy ma
gyar társaság. Bétsbenn 1795. — Rövidítve az idézetekben Dr. Gr.

3. Elaboratior Grammatica Hungarica. J. N. Révai. Pestini 
1806. 2 vll.

4. Magyar Grammatika avvagy Nyelvtudomány, ( Verseghy Fe
renczj. Budán 1818.

5. A. V. Fogarasi J., Művelt Magyar Nyelvtan e. r. Pesten 1843.
6. A magy. nyelv rendszere. A Tud. Társaság, Budán 1847. — 

Rövidítve: MRe.
7. A magy. helyesírás és szóragozás. A m. tud. társ. Pesten 

1853. — Rövidítve: Trsg.
8. A magy. helyesírás és szóragozás szabályai. .Yádaskay L. 

Pest 1855.
9. A magy. nyelv sajátságairól. Gyeryyai F. Kolozsvártt 1856.
10. Magyarische Grammatik. Af. Riedl. Wien 1858.
11. Magyar nyelvtan, Riedl Sz. Pest 1864. — Rövidítve: Riedl

nylvt.
12. Szarvas G., A magy. igeidők 1872.
13. Imre S., A magy. nyelvújítás óta divatba jött idegen és hibás 

szólások bírálata, 1873. — Rövidítve: Imre I. H.
14. Az igék részesülői nyelvünkben, Magyarházi, Budapest 1873.
15. Bodnár Zs., Magy. nyelvtan, 3. jav. kiad. Pest 1874.
16. Torkos L., Magy. nyelvtan, 3. jav. kiad. Budapest 1874.
17. SzvorényiJ., Kis magy. nyelvtan, I. r. Szótan, Budapest 1875.
18. Imre S., Magy. mondattan, 4. jav. kiad. 1875.
19. Simonyi Zs., Rendszeres magy. nyelvtan, Budapest 1879.
20. Ihász G., Magy. nyelvtan, 20. kiadás, Budapest 1880.
Finály H., A magyar ige időformáiról 1861-ben megjelent érte-
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zését könyvárusi úton nem kaphatván, csak kéziratban (a szerző sze
mélyes szívességéből) használhattam. Ezért laponként nem is idéz
hettem.

I. Igeragozás.
Latin neve conjugatio, Erdősi 54, Sz. Molnár 178, K. Csipkés 

375. Pereszlényi 458, Kövesdi 564.
Német neve Konjugazion, Rietjl 174.
A német Biegung vagy Bengang mintájára található a haj

togatás, Dr. Gr. 76, Vörösmarty (Gyulai) Mm. XI, 127 (1834), 
Fogarasi 205; es hajlítás, Vörösmarty u. o. XI, 12 (1828), Fogarasi
u. o. Verseghy (228) szól első igeragasztásról (v. ö. Jancsó, Figyelő 
1879, VI, 191), valamint a latinul írt nyelvtaniróink suffixum-a, 
és affixum-a nála már «ragaszték». Vörösmarty (i. h. XI, 174) 
szól 1837-ben első igeragozásról, melyet a MRe (196) fel is vett. 
A MRe ettől megkülönbözteti az igeviszonyítást (193), mely az 
igének személy, szám, mód, idő és alak szerinti módosítása, míg 
az igeragozás az igének személyragok általi változtatása.*) A MRe 
óta az fligeragozás» mai napig megtartotta nevét nyelvtanainkban.

Az igeragozás értelmezését a különféle nyelvtanírók szerint 
lajstromozni kevésbbé szükséges, mint ennek nemeit, alakjait 
(Forma, Dr. Gr. 120), vagy idomait2) (Gyergyai 89) felsorolni, 
melyek külömböző időben más meg más nevekkel bővítették a 
nyelvtani münevek számát.

Végig tekintve nyelvtaníróink során, a névalkotások külön- 
féleségéből igeragozásunknak állandó jellemvonásaként ismerhet
jük fel azon osztályozásmódot, mely későbben e három nevet 
tünteti fel: alanyi, tárgyi, ikes. És e három osztályt felleljük 
Erdősitől Simonyiig, hol egyedül, hol másokkal vegyítve, hol egy
másba olvasztva. Negyedikként szerepel a rendhagyók osztálya, 
az idők folytán ez is hol az ikesekbe olvasztva, hol több más 
nevekre (személytelen és hiányos) szakasztva. Ez a rendhagyók 
osztálya az, mely csiráját rejti azon terjedékenységnek, a mely 
igeragozási rendszerünket úgy elburjánozta, hogy a másik három 
főosztály bajjal tűnik ki az egészből.

*) Bodnárnál (56) az igeviszonyítás «az igék viszonyíttatása.*
*) Ettől különböző a minta, paradigma.
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Ezen általános megjegyzés után áttérek az egyeB nyelvtan- 
írókra és feltüntetem sajátságaikat az általános felosztással 
szemben.

Erdősi az igeragozás osztályozásánál így elmélkedik (59): 
az átható ige 1. tárgyra nem szorul, magára tökéletes (absolutum: 
szeretek); 2. tárgyra szorul, s ilyent képez a második személy 
(szeretlek), vagy 3. tárgyát képezi a harmadik személy (szeretem), 
E szerint következő osztályokra (ordines) jut (60): 1. alanvi igék 
(verba transitiva absolut® formáé), 2. személytárgyiak (64 verba 
transitiva cum affixis pronorainibus secund® person®), 3. dolog- 
tárgyiak (65 verba transitiva cum affixis pronominibus térti® 
persona), 4. külszenvedök (67. v. passiva), 5. rendhagyók (69. v. 
defectiva): vagyok, leszek.

Az alanyi, tárgyi és ikes felosztást tehát már Erdősinéi meg
találjuk, még pedig a tárgyit dolog- és személytárgyira felbontva; 
a rendhagyók közt még csak két (legfontosabb) ige szerepel.

Erdősi felosztásában, a mint én adtam, Toldy hibát talált. 
Ő t. i. az eredeti szövegben a 64. lapon «verborum transitiv® 
form® cum affixis» felirat felett az «ordo secundus»-1 primus-ra 
változtatta, s csillag alatt azt jegyezte meg, hogy «az eredeti 
kiadásban hibásan áll secundus.» De nem vette észre, hogy ezt 
a czímet már egy «ordo» megelőzte e felirattal (60): «paradigma 
verborum activorum absolutae form®*, sem azt, hogy a közvetle
nül ezt megelőző sorokban ez áll: «Primus(ordo)est: absolutorum, 
secundus: transitivorum satt.» Hasonlóan hibásnak vagy jobban 
mondva csonkának tartom Toldy kiadásában a 64. lapon említett 
feliratot: «verborum transitiv® form® cum affixis». Ennek, az 59. 
lapon talált magyarázat szerint kiegészítve, így kell hangzania: 
«Ordo secundus verborum transitiv® form® cum affixis pronomini
bus secundae personae.» Toldy tévedésének alkalmat a következő 
megint «ordo secundus» czím alatt idézett (szerintem hasonlóan 
csonka) felirat (65) adott: «verborum transitivorum cum affixis 
pronominibus#. Ennek is, kiegészítve megint az 59. lapból, így 
kell hangzania: «Ordo secundus transitivorum cum affixis pro
nominibus tertiae personae*. Hogy mind e két javított «ordo* a 
«secundus» czímet viselte, azon Erdősi úgy segíthetett, hogy a 
feliratokat így különböztethette meg: «0rdo secundus 1. ver
borum . . .  secund® person®* és *2. verborum. . .  térti® person®*. 
A rendelkezésemre nem álló eredetinek közelebbi megtekintése
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bővebb felvilágosítást adhatna Toldy e tévedéséről és Erdősi szö
vegének hibás voltáról.

Erdősi a latinságnak ép oly barátja volt mint a héberségnek, 
s a magyarra is kész volt (55) a (latin és) héber coniugatio mintáit 
alkalmazni. tPossumus et nos illas (coniugationes) commodissime 
dividere hebrseorum more in nostra lingua», s alább «paradigmata 
primse coniugationis possunt sumi ex his et similibus verbis». 
Ebből azonban azt következtetni, mit Jancsó (Figy. 1879, VII. 
308. 1.), hogy e négy igeragozást állítja fel: monclá, monda, teremte, 
teremte, félreértés. Ez a felosztás egészen az ő (felsorolt) osztályo
zása keretébe illik (alanyi és tárgyi), csakhogy itt az al- és fel- 
hangúságot kívánta feltüntetni.

A mit Erdősi csak mellékesen jegyez me* az al- és fel- 
hangúságra czélzólag, azt Sz. Molnár Albert élére állítja az ige
ragozási osztályoknak. Az első csoportba tartoznak szerinte az 
alhangúak (conjugatio in nak), 183—209. lapig; a másodikba a 
felhangnak (conjugatio in nek)y 209—234. lapig. E csoportok 
mindegyikét három ragozásra (coniugatio) osztja: alanyi (verbum 
indirectum), tárgyi (v. directum), szenvedőre (v. passivum), és egy 
negyedikre, a rendhagyókig (van, iszik, leszen, megyen, eszen, 
hiszen, viszen ; jő, fő, nő, sző, lő, nyő). Ezen kívül két-két alosztályt 
(classis) képez minden ragozásban, a melyek elsejébe sorolja a 
képezetlen (lát) és a tehető (láthat)  igét, másodikéba a miveltetőt 
(láttat) és miveltető-tehetőt (láttathat). Ismeri a hangugratást 
(elisio) is, de az ebbeli igéket csak jegyzetben érinti (235); a 
szenvedőn kívül az ikes képzéseket is csak jegyzetekben említi 
(237—238).

E sokféle osztályozás bár nem szolgál az igeragozási rend
szer átlátszóságára, egy jó mégis van benne, az, hogy az alanyi, 
tárgyi és ikes osztályozás keretébe vetette a többi osztályozásokat 
8 így a tat és te-féle osztályok azokhoz képest mellekeseknek 
tűnnek fel.

Erdösinek személytárgyi ragozását Molnár csekélyebb fon
tosságúnak tartotta, semhogy azt tőle átvette volna.

K. Csipkés az al- és felhangú osztályozást Molnártól átvette, 
bővítette az ikes igékkel és a személytárgyiakkal. Ö következő 8 
igeragozást vesz (376—377): 1. alhangú tárgyas (verba in o et 
secundam singularem per suffíxum d formantia), 2. alhangú ikes 
(verba in o et secundam singularem per suffixum l formantia),
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3. felhangú tárgyas (verba e vei ö in ultima habentia -et secundam 
singularem per suffixum ed formantia), 4. felhangú ikes (verba e 
vei ö in ultima habentia et secundam singularem per suffixum el 
formantia), 5. felhangú személytárgyi (verba in lek), 6. alhangú 
személytárgyi (verba in luk), 7. alhangú alanyi (verba in ok), 
8. felhangú alanyi (verba in ek). E nyolczat, azt mondja, lehet e 
négyre visszavezetni: 1. tanulom, gondolkodom, 2. szeretem, 
eszem, 3. kérlek, várlak, 4. járok, kérek. Rendhagyónak csak 
vagyok-oi ismeri (377).

Pereszlényi négy igeragozást vesz, melyek mindegyike al- és 
felhaugúakra oszlik: 1. alanyi (verba activa indeterminata, 
459—473), melyhez járul a személytárgyi (473—474), 2. a (dolog) 
tárgyi (v. activa determinata, 474—483), 3. kiilszenvedök (v. pás* 
siva, 483—491), 4. belszenvedök (zikes és dikes igék, 497—498). 
A többi igékről (hí, szí, fii) jegyzetben (498) és szabálytalan igék 
(499) czíme alatt emlékszik meg, s ezek közé tartoznak a szikes 
és likes igék, továbbá van, lesz, tesz, vesz, visz, jő, sző, fő, megy, hisz 
(499—505).

Kövesdi (564) csak két igeragozást vesz, a felhangúakét 
(prima) és alhangúakét (secunda), de megkülönbözteti az alanyit 
(verba indirecta) a tárgyitól (v. directa), ható képzésűtől és (kül) 
szenvedőtől. Ismeri a többi ikeseket és a személytárgyi ragozást 
(568) is, de osztályozás tárgyát ezek nem képezik. Ezekhez 
csatolja rendhagyókul (anomala) a megyek és vagyok igéket 
(572—574).

A Debreczeni Grammatika erre a kérdésre, hogy hányféle az 
igeragozás, kitérőleg felel. Előbb (81) azt állítja, hogy «Némely 
írók igen sok Hajtogatást vesznek, ki tizenkét, ki huszonnégy, ki 
ennél sokkal több Hajtogatást is számlálvánn, felettebb elragad- 
tatvánn Nyelvünknek más Napkeletiekkel való egybehasonlításá- 
tól». Továbbá azt mondja: «A ki azt állítaná, hogy a Magyar 
Nyelvbenn tsak egygy a Hajtogatás, éppen nem hibázna ahhoz - 
képpest, a ki tizet vagy harmintzat is képzel magának. Mert ha 
más Nyelvekbenn a Tselekvő és Szenvedő Formának változtatása 
tsak egy Hajtogatásnak tartódik: több Hajtogatást egynél Nyel- 
vünkbenn tartani nem is lehet, mivel a ki egygy Igét tud Nyel- 
vünkbenn mind a Tselekvő mind a Szenvedő Formábann hajto
gatni, a szerint bánhatik az attól származott vagy akármelly más 
Ige vei is, a mint annak tulajdonsága hozza magával (82).» S csak
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alább (84) mondja ki, hogy «Rendes vagy Regulás Hajtogatás 
Nyelvünkbenn tsak egy vagyon, egynek vévénn t. i. a Tselekvő és 
Szenvedő Formát.* További tárgyalásából azonban kiderül, hogy 
az alanyi ragozás e név alatt szerepel: Segitékes (Forma), azért, 
mert az igető «a Segítő Igék (vagyok, leszek) Yégezetjeit veszi-fel 
a Hajtogatásbann (86);* a tárgyi e név alatt: Ragasztékos, mert 
«a Ragasztékokat mindenbenn a szerint tóldjuk a Gyökérhez az 
Egyesbenn mint a Nevekhez (87).» Ettől a dologtárgyitól külön
bözik a személytárgyi, mely e nevet kapja Csonka, és ezt onnét, 
mert «az Időknek tsak az Egyesébenn és a két elsőbb személyé- 
benn fordul elő (foglak, fogói; fogálak, fogál; fogtalak, fogtál; 
fogjalak, fogjál; fognálak, fognál satt), a harmadikbann pedig és a 
Többesbenn azt mindenütt a Segitékessel szoktuk pótolni (87).* 
Mind a három «Forma* a «Tselekvő Ige Hajtogatását* képezi 
(105), melytől különbözik a «Szenvedő Forma*, a mely alatt talál
juk a tikes és dikes igéket (110—118). Ismeri a hangugratókat 
(109), szikeseket (110) és zikeseket (120), de ezek is «tsak a Szen
vedő Forma szerint hajtogatódnak (120)*.

Külön említésben részesülnek a személytelen igék (120): 
nintsen, szabad, szükség (tulajdonkép tmássalérthetők*, mellék
nevek), továbbá: kell, fá j, illik, érzik, haitik, látszik. E három 
utóbbi ige mind szenvedő értelmű s «éppen nem személytelen*; 
mert olyan ige, a melyet «mind a három Személybenn rendesen 
ne lehetne hajtogatni, egy sints a Magyar Nyelvbenn (120)*.

Egy utolsó csoportot képeznek a «Rendetlen Hajtogatású 
Igék (121)*, melyek közt ezek állanak: vagyok, leszek; továbbá 
vesz vagy vészén, visz v. riszen, eszik, eszen, iszik s a többi szikesek 
(itt másodszor) és megy v. megyen (121—123).

Révai (552) az igeragozást rendesre (coniugatio reguláris), 
rendhagyóra (irregularis) és szabálytalanra (anomala) osztja. — 
E mellett van (568) 1. egy alanyi (conj. indeterminata príma), 
2. tárgyi (conj. determinata) és 3. egy ikes ragozás (conj. indeter- 
minata secunda).

A prímát és secundát még az is jellemzi, hogy az egyiknek 
jltő jelen egyes 3. személye a gyököt tisztán (radice nuda) tünteti 
elő, a másik pedig ikkel öregbítve (radice aucta).

A minták felállításában tekintettel volt az al- és felhangú- 
ságra i s ; de ez a tünet csak annyi tekintetben részesült, a mennyi 
az igeragozásnál megilleti.
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Másképen járt el Verseghy; ő megint élére állítja az al- és 
felhangúságot s csak azután halad az igeragozás további felosztásá
ban, mely szerinte a következő: 1. t'órzsökös ( = alanyi), 2. mutató 
( =  tárgyi) és 3. harmadikforma (=  belszenvedö ikes, 236). To
vábbi megkülönböztetés: a kurtitó igeragasztás ( = hangugrat ók, 
255), az ikesek, és pedig a szik, lik, zik, dik végzésiek (290), a  
rendhagyók: hisz, tesz, vesz, visz, lesz(296); sz és d végzésüek (298); 
hangzón végződök (304): hí, ó, rí, dí, nyi, sí, szí, ví, fú , ró és búik, 
jó, fő, lő, sző, nyő és sző ; végül (307) megy és veszt.

Fogara8Ínál az igeragozásnak három alakja van: Első (vagy 
alanyi vagy önnöni hajtogatás (206), Második (vagy tárgyi vagy 
ményi) hajtogatás (208) és Harmadik (vagy alanytárgyi vagy 
önnöntárgyi) hajtogatás (210), értvén ez utóbbi alatt az ikeseket 
(kül- és belszenvedőket). E mellett szerepel (225) a belső vagy 
egyszerű hajlítás (pl. látok, láték, láttam, látandók) és a külső vagy 
összetett (pl. látok vala, láttam vala v. volt, látni fogok stb.).

A személytárgyi Fogarasinál külön nem szerepel, csak le 
van írva és jegyzetben (207) e kérdéssel megtoldva: «Vajjon e for
mát nem lehetne-é többesben is használni így: kérliink, kertelünk, 
kérjeliink, kernelünk satt. ? vagy a «laklek» csak a héber nyelvből 
kölcsönzött forma volna?*

A fennebbiektől elkülönítve szerepel még egyszer az alanyi 
és tárgyi ragozás «határozott és határozatlan forma* alatt (201).

A Fogarasi szabta «határozatlan (A) és határozott (B) 
Forma# vagy alanyi és tárgyi ragozás a Magyar Nyelv Rendszeré
ben az «iktelen igeragozási minták (198)# czíme alatt szerepel. 
Harmadik (C) alakként áll az ikes vagy középragozási minta (bél
és külszenvedők, 215—221). E háromtól külön vannak tárgyalva
1. a hangugratók (231), és pedig (A) az iktelenek: sodrok, szerzek, 
B) az ikesek: omlik, vérzik; 2. a rendhagyók (240), és pedig A) a 
gy enyésztők : vagyok, megyek, B) az sz enyésztők, 8 ezek megint 
hol iktelenek (241): lesz, tesz, vesz, visz, hisz, hol ikesek (244): 
eszik, iszik; de ez utóbbiaktól külön válnak a) a v-re változók 
(alszik, fekszik), b) a két tövüek (menekszik, dicsekszik), c) három 
tövüek (alkuszik, esküszik 245), d) az ingadozó tövüek (246: alap
szik, alapodik, betegszik, betegedik). Vannak ezen kívül személytelen 
igék (247): nincs (sincs), jer, ne; továbbá: szabad, fáj, kell, illik, 
hállik stb.

Riedl bár nem ér fel Révai eredetiségével, azért mégis ö lett
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az ujabbkori iskola mintája. Szerinte íb (mint Révainál) három 
igeragozás van : alanyi (einfache oder unbestimmte Konjugation, 
nyelvtana 172. szerint: egyszerű), tárgyi (objektíve oder bestimmte) 
és ikes (reflexive oder passive, nyelvtana 179. szerint: magára- 
ható). Ő ezeket az igeragozás alakjainak (176:Formen) nevezi. 
Ezen alakok szerint állítja fel a mintákat, a minők 1. a változatlan 
tövüek (204: deren Stamm keinem Lantwechsel unterliegt),
2. hangugratók (die vor vokalischen Suffixen den Vokal ihrer 
Endsilbe ausstossen 212), 3. szikesek (216), 4. hosszú hangzón 
végződök (hí, búvik, sző 220), 5. rövid hangzójúak {tesz, eszik 222). 
Rendhagyókkal vagy személytelenekkel nem törődik.

Szvorényi igeragozásnak nevez, a mit Riedl alaknak és meg
fordítva, szerinte három igeragozási alak (forma) van: határozott 
( = tárgyi: várom), határozatlan (=  alanyi: várok) és ikes (88: alszik, 
igazgattatik). Ettől különbözik az igeragozás, mely rendes (92), 
rendhagyó (119), személytelen (140) és hiányos (142). Ezek mind
egyike ikes és iketlen igéket foglal magában. Ezen kívül találha
tók hol egyik, hol másik fő- vagy al- vagy aljabb osztályban még 
e nevek: hangugratók (110), hatók (113), miveltetők (115), gy 
enyésztők (119), sz enyésztők (123), ez utóbbiak közt egy, két, 
három tőalkatúak (126— 135) és ékvesztők (136: ró, fö, sző, jő, lő, 
hí, fú  stb.).

Bodnár szerint az igeragozás (I.) alanyi, (II.) tárgyi (56), és 
ezek megint ikesek (belszenvedők) vagy iketlenek; (III.) külszen- 
vedők és miveltetők (67), (IV.) kivételes névtők (71), (V.) személy
telenek (90) és hiányosak. A kivételesek közt szerepelnek a hang
ugratók és ismétlődnek a Szvorényi-féle gy enyésztők (84), egy, 
két, három tőalakúak (86—90), a v közbeszúratosak (80: bú, fő, 
fű, jő, ló, rí stb.) és az en-esek (84: leszen, viszen stb ).

Torkosnál az iktelen és ikes ragozás hol főosztályt képez 
(42. 57) hol alosztályt (68). Egyéb nevek a szenvedő és közép 
(58), a magánhangzóval bővített (=  hangugrató, 68), í?-n végződő 
(78: hí, lő), a gy-t, sz-t és d-t betoldó igék (86—96). Végül állanak 
a személytelenek.

Simonyi szakít ez utóbbiak ragozási sokféleségével és vissza
tér a Révai-Riedl-féle egyszerűségre, e három osztályra: alanyi 
(104), tárgyas (106) és ikes (105) ragozásra. A rendhagyóság 
egyes esetei nincsenek egybegyűjtve, hanem a szóképzések alkal
mával külön-külön tárgyalva. Egy lényeges felosztást teremtett
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Simonyi az ikeseknél: az állandó és változó ikesekét. Ennek az 
osztályozásnak az eredetiségéből csak annyi vonható le, hogy már 
a MRe (és utána a többi) sorol fel számos oly igét (189. 190), 
melynek ikes ragozása ingadozó. Simonyi ezekből az állandó 
ikesekkel egyenértékű osztályt alakított és az ingadozást nyelv
tanilag törvényesítette. Innen csak egy lépés vezet oda, hogy 
idővel az ikesek számát, mely az írónak ma ép úgy kezd terhére 
válni mint a nyelvtudósnak, oly kicsinyre apasíszuk, hogy rendes 
ragozásként többé nem is szerepelnek.

Az ujabbkori nyelvtanírók sorát Ihász (1880, 20*dik kiadás
ban) zárja be. ő  is szól igeragozásról (92); osztályozási czímek 
gyanánt nála a következők találhatók: két tőjü igék (93), alanyi 
ragozás (98), tárgyas (101), r-n végződő (108), személytelen (113) 
és ikes (114) igék, de mind ezek oly egymásutánban, hogy belőle 
rendszerre nem következtethetni.

Nézetem szerint azon változások, a melyek az igeragozás 
osztályozásának megállapításául szolgálhatnak, vagy a tőben vagy 
a ragokban szemlélhetők. A tőben szemlélhető változások adják az 
igeragozás minőségét vagy alakjait, a ragozásban észlelhetők ennek 
mennyiségét. E kétféle változás táblázatba igtatva, egymást ke
resztezi (L. a 219. 1.).

A táblázatban használt mtinevekre nézve következő meg
jegyzéseim vannak.

A személytárgyi ragozás külön megemlítésének van helye az 
igeragozásban, mint azt régibb nyelvtaniróink tették is. De mivel 
szorosan véve csak az egyes számú első személyben fordul elő, 
legfeljebb ennek másod alakjául szerepelhet. Ezért tehát felesleges 
ezt külön ragozásként tüntetni fel, mint Erdősi óta Csipkés meg 
Pereszlényi tették. A «személytárgyi» és «dologtárgyi* meg
különböztetést az ujabb időben Barna F. (Az ikes igékről 1875, 
30) emelte névre. Azonban oly terjedelmet adni e ragozásnak, 
a minőt a Dr. Gr. adott, jogtalan erőszakolás volt.

Egyik föcsoportosítá8át képezi az igeragozás nemeinek az al- 
és felhangúság. Ez azonban, bár szintén jellemzi az igeragozási 
nemeket, mint minden magyar szónak közös tulajdona, az igék
nek különös ismertetőjeül nem szolgál. Ennélfogva ez az osz
tályozási alap, melyet Sz. Molnár, K. Csipkés, Pereszlényi és 
Kövesdi javában használ és a mely némileg Erdősinéi is fellelhető, 
a Dr. Gr. szerzőjénél abban maradt, és csak Yerseghynél merül
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A) Tőbeli váltoaáa. 1.
2. T á r g y i , 3. I k e s  r a g o z á s .

Alanyi,
a) dolog-, b) személy-,' a) tiszta, b) tikes,

(v. kfllszenvedtf).
c) dikes, d) zikes, e) szikes, f) likes,

I. Alhangú tő
várok,
vár.

várom,
várja. várlak. lak-ik. vára-tik. álmodik. uta-zik. al szik. bot-lik.

II. Felhangu tő _ _
kérek,
kér.

kérem,
kéri. kérlek. es-ik. kére-tik. tengő-dik. éhe-zik. fék-szik. fej-lik.

a) Hangugrató tő
végzek,
végez.

végzem,
végzi. végzelek. ugr-ik. végeztetik. — vér-zik. — . öm-lik.

b) Hosszú tő ...
fuvok,
fú,

fuvom,
fúja. fúlak. buv-ik. fuva-tik. — — — —

c) Rövid tő
veszek,
vesz.

veszem,
veszi. veszlek. — véte-tik. — — — —
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újra fel. Azóta e különbség csak a mintaszóknál szerepel. — Mint 
műszónak elsőbbséget adok az al- és felhangúságnak a «mély* és 
«magas* hangúság előtt, kivált hogy az al- és fe l tagok úgy szólva 
festik azokat a betűket, a melyeket jelölni akarnak, és emlékeztet
nek reájok, míg a «mély* és «magas* hangok az ellenkezőt teszik.

Egy másik főcsoportosítását képezi igeragozásunk nemeinek 
a «határozott* és határozatlan* név, melyet összehasonlító nyelv
taníróink • tárgyas* és * tárgyatlan »-nal cseréltek fel. Némelyek
nél a «tárgyast* a tárgyi-val találjuk felváltva, és ha e kettő közt 
kell választanom, a tárgyi-nak adok elsőbbséget, azért, mert 1. a 
tárgyi hason végzetű az a/a m/t-val, 2. mert a tárgy-as képzésénél 
fogva a tárgygyal való ellátást fejezi ki,*) a tárgygyal való ellátás 
pedig az alanyi igeragozásnál is előfordul (pl. látok embert), míg 
az i képzés csak vonatkozást jelent a tárgyra. — A «tárgyatlan* 
már tagadó alakjánál fogva alkalmatlan lévén műszónak, azt az 
alanyi szorítja ki, mint ez Simonyi R. M. N) elvtanában (329.422) 
talált kifejezést és magyarázatot. Barna (i. h. 17) az «alanyi* és 
«tárgyi* ragozásnál bár jobbnak találja a «határozott és határozat
lan mondatot*, alább (26) a személy- és dologtárgyi mellett még 
is «alanyira* szorul.

Az ikes igék felosztását az enyémnél avatottabb tollak tár
gyalták. Én csak elnevezésüket illetőleg óhajtanám, hogy az «ikes» 
elnevezés mellett tágabb tért foglaljanak a tikes ( =  külszenvédők), 
dikes, likes, szikes és zikes (=  belszenvedők) szók. E jellemző neve
ket használta már Verseghy (290: «a lik, dik, szik és zik végzésű 
igék*), Vörösmarty (Gy. Mm. XI, 23: «a dik és szik végzetűek*)
8 «lébb Geleji Katona (301: «az zokb&n vagy zekben határozandó 
verbumok*). — E szerint az ikes igék volnának 1. tiszta ikesek: 
bánik, bujdosik, bukik, búvik, érik, esik, jelenik, készik, kopik s tb .;
2. tikesek, és ide valók a tehetők: alhatik, bízhatik, bucsuzhatik, 
ehetik, eshetik, esküdhetik, fekhetik stb .; 3. dikesek: aggódik, ál
modik, csalódik, ereszkedik, gondolkodik, gyötrődik s tb .; 4. likesek, 
botlik, csillámlik, fejlik, hajlik s tb .; 5. szikesek: alszik, Cselekszik, 
dicsekszik, emlékszik, enyészik stb.; 6. zikesek: ázik, bízik stb.

A mint a különféle igeragozási rendszereket láthattuk, azt 
tapasztalhattuk, hogy a különbséget alak és mennyiség közt nem 
tette meg minden nyelvtaníró, és hogy ez utóbbiak az alakokat is

*) V. ö. P. Thewrewk Emil, Nyelvőr. 1879, VIII, 348.1.
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a mennyiséghez csatolták. Ebből támadt az igeragozási nemek 
sokfélesége; de támadt másodszor a rendhagyók osztályából és 
tovább fejlesztéséből is.

A rendhagyóságok esetei is vagy tőbeli változásokat tüntetnek 
fel vagy személybeli hiányosságot. És így ezek is a táblázatunkban 
felsorolt rovatok valamelyikébe bátran illeszthetők. Rendhagyó- 
ságukat nem is igeragozási eltérésük szülte, hanem tőbeli oly 
tünetek, melyek magyarázatukat az igetanon kívül a szóképzéstan
ban lelik. Pl. vagyok e tőket tünteti fel: vagv, van, val, vol; eszem: 
esz, egy, ev, e t; megyek: megy, mén. Ha e különféle tők összefüg
gése a maguk helyén fel lett fejtve, elesik a rendhagyóság szük
ségessége. Jól teszik tehát a nyelvhasonlítók, hogy a rendhagyó- 
ságot el nem ismerik, de végkép kifelejteni sem lehet az igerago
zásból. A különböző tövüek igeragozási függelékül legalább egy 
lajstromot igényelnek a nyelvtanokban, a honnan a szóképzés 
egyes szabályaira mindegyiknél visszautalás történjék.

Végre szólnom kell még a személytelen igékről a Dr. Gr. vagy 
inkább a MRe óta mindegyik megemlékezik. Csak a nyelvhasonlítók 
bánnak el velők mostoha szülő módjára. Pedig a nyelvben léteznek 
és számba vételüket követelik. Az igaz, hogy sajátságos, mondhat
nám, amphibicus természetük van: hol név, hol igetermészetüek. 
De ilynemű szóknak nem egyedül a magyar nyelv a birtokosa.

Ige és név közt a rokonság más nyelvekben is megvan. 
A latin ige határozatlana mindig pótolhat főnevet alany- és tárgy
esetben, a • gerundium# sajátítót, tulajdonítót, tárgyesetet és hatá
rozót. Ugyan ez áll más nyelvek határozatlanáról és a magyaréról. 
Főnévként áll továbbá a magyar igének jelentő jelen egyes har
madik személye: fog, les, nyom, fagy, zár (v. ö. Riedl 125). Mért ne 
legyen egyszer megfordítva, ha a magyar nyelv szelleme ezt meg
engedte? Minden magyar név, ha akarom, állítmány (és ige) 
gyanánt áll: «az ember jó ( = est bonus), az emberek jók (=sunt 
boni); ille aegrotat, ő beteg; humus ossibus albet, a talaj fehér a 
csontoktól». A magyar melléknév igeszerü természete tehát álta
lános, de csak a 3-dik személyben és csak a jelentő jelenben.

Egyesek, mint fáj, szabad, idő- és módbelileg is szerepelnek. 
És ezt így magyarázom meg magamnak: E szó fáj, es thut iveh,1)

V. ö. Cz. F. Sztrában «fáj» alatt, a hol egyéb nyelvbeli hasonlí
tásokhoz még a rumun «váj» szót tenném.
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ép oly melléknév lehetett mint pl. szükséges, es thut noth. Szabad, 
licet, es ist erlaubt, nyilt melléknév. És egyszer csak eszébe jut a  
magyar n^elv tündérének, hogy e szókat fá j és szabad móddal és 
személylyel is felruházza. A kényszer megvolt kívülről, a szom
széd nyelvek részéről. Ennek engedve megteremtettük ezeket: 
fá j, fájnak, fájt, fájjon, fájna; szabad, szabadott, szabadjon, sza
badna.

A Dr. Gr. e szókat: nints, szabad, szükség csak melléknevek
nek ismeri el (120) s a többi igéket (kell, fáj, illik, érzik, haitik) 
sem tekinti személyteleneknek (121).

A MRe (247) ezeket ilyeneknek nemcsak elismeri, hanem 
bővíti is ezekkel: jer (-ünk, -tek), ne (-sze, -sztek), nekem van, 
lehet, hallik, villámlik, estellik és még egy csomó más igével.

Tőle Szvorényi (140) veszi át a személyteleneket, újakkal 
bővíti és elkülöníti tőlök nincs (sincs), jer, ne szókat hiányos czím 
alatt. Hasonlót tesz Bodnár.

Véleményem szerint a személytelen igéket teljesen félre 
nem tehetjük, de ily tág teret sem nyithatunk nekiek, mint a  
hogy a MRe óta az ujabb időbeliek tették. «Esik, es regnet», csak 
az említett külbefolyás következtében lett személytelenné, külön
ben széltiben személyesnek ismerjük. Ezek az igék: itt esteledemf 
eléjeledünk, Egek harmatozzatok, ha akarom, személyesek, ha 
akarom, személytelenek. Hasonlót mondhatunk ezekről: kell, 
lehet, van, iUik, látszik stb.

Egynéhányat azonban «személytelen* vagy «hiányos# czím: 
alatt meg kell tartanunk; ezek: fáj, szabad és nincs (sincs). De 
ezek sem egyneműek, hanem az előbb említett névtermészetüket 
többé-kevésbé árulják el. Ugyanis mindegyiknek közös tulajdona, 
hogy csak 3. személye van, de fá j szónak van több ideje, módja és 
száma, szabad szónak több ideje, módja és egy száma, nincs (sincs) 
szónak egy ideje, egy módja és több száma.

Névbeli természetéhez legközelebb áll nincs, attól legtávolabb 
áll fáj. Nincs ige természetét csak nincs-en végtagja árulja el, 
mely nélkül a többesben fel sem léphet; fá j pedig melléknévnek 
csak a jelentő jelen egyes 3. személyében tekinthető.

Nagy-Szeben.
V e r e ss  I qnácz.
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