
A magyar nyelv néhány szerkezetéről. 
Válasz Balassa bírálatára. 

Char akteristik der hauptsáchlichsten Typen des Spi'achbaues 
czímű könyvemnek részletes és lelkiismeretes ismertetésében, a melyet 
BALASSA JÓZSEF e folyóirat 26 : 106—-115. lapjain közzétett, van néhány 
hely, a melyre hosszas halogatás után válaszolni akarok, mert a magyar 
nyelvnek érdekes szerkezeteit illetik, tehát az olvasót a puszta személyi 
érdeken túl vezetik. 

1. Egy tévedésem bevallásával kezdem, a melyet a 362. lapon 
követtem el s a mely szerint a több. 3. személyben így lehetne magya
rul beszólni: ő hallottak, a miért BALASSA a 106—107.1. jegyzetében*) 
méltán ró meg. Egy sajtóhiba, vagyis egy véletlen betűkihagyás a 
KÁROLi-fóle bibliában (Pest, 1861. Heckenast), az Apostolok cselekede
tei VI. fej. 11. versében, áltatott engem ezzel a végzetes és csupán 
elméletileg lehetséges ő hallottak-kai, a minek hibásságát csak késó'bb, 
ugyanazon fordításnak egy másik kiadással való egybehasonlítása útján 
vettem észre. Az olvasó e mondatot, a mely 3 sort se tesz, az összefüg
gés minden kára nélkül egyszerűen elhagyhatja. Hiszen azt a nézete
met, hogy a személyragok és a személynévmások tövei első sorban csu
pán a személyt általánosságban jelölik (362. 1.), eléggé szemléltetik az 
oly kifejezésmódok, min t : várlak, a téged(et) és titeket hozzátétele nél
kül is, és az 6 sorsuk a régiaá; ők sorsuk**) mellett, nem is tekintve más 
nyelvek hasonló jelenségeit, a melyeket a 362. lap 2. jegyzetében hoz
tam föl; e g y e d ü l arra a tévedésre n e m alapítottam véleményemet. 

Meg nem foghatom, hogy vesztheti el bizonyító erejét e kifejezés
mód : az ő sorsuk, azért, mert «a régiségben gyakran a teljes alakot 

*) A J13. lapon is mondja (fölülről 7. sor): «az ők névmásból sem 
maradhat el a k igék mellett.» 

**) MISTELI e kifejezésmódot: az ők sorsuk BALASSA után mondja r é g i 
n e k , csakhogy a régi nyelvben igen ritka. A ford. 
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találjuk» : ők nálok, ők miattok stb. (113. 1.) s tehát ezt is : az Ők sorsuk. 
Ep akkor, ha a magyar ó'-t ,bátran' a német er mellé állítja BALASSA, 
úgy hogy az is, mint ez 3. személyt, alanyt és egyes számot foglal ma
gába, a nemet természetesen figyelmen kívül hagyva, ép akkor lesz 
előtte az az Ő sorsuk-heli o névmás rejtélyszeru és épen olyan lehetetlen, 
mint e német utánzat: ,das, er, Geschick-ihr', a hol az er a maga négy 
kategóriáját magáról le nem vetheti. E nehézségeket az ők ndlok 
nem hárítja el, hanem a többes k hozzáragasztásával csak világossá 
teszi az ó'-nek határozatlan és általános voltát. És hasonló, bár megfor
dított esetet mutatnak az ilyen példák, mint az emberek sorsa e h. sor
suk, a katonák vitézsége e h. vitézségök: a birtokosrag -a, -e (-ja, -je) 
csak a harmadik személyt általában foglalja magában, a mely azonban, 
ha előtte többes számú birtokosnóv áll, leveti semleges határozatlansá
gát és többesnek értelmeztetik. Ha azonban, a német sein-nak megfele-
lőleg, az egyes számú 3. személyt állítjuk helyébe, akkor a magyar szer
kezet merő képtelenséget mutat : ,Die Menschen, Geschick-sein'; ^olda
tén, Tapferkeit-sein', minthogy a sein a többest kizárja és többesnek 
nem is értelmezhető. Ugyanazon eljárásnak e változatát könyvemnek 
illető fejezetében nem említettem, mert sehol sem kellett az anyagot 
teljesen kimerítenem. 

Ennek a kérdésnek, mellesleg mondva, a nyelv tökéletességéhez 
vagy tökéletlenségéhez semmi köze; akkor is ezt az álláspontot valla-
nám, ha valaki az ural-altáji eljárást logikásabbnak és kitünőbbnek hir
detné, épen úgy, mint valami természetalkotást is, akár szépnek, akár 
csúnyának találjuk, a maga sajátossága szerint kell elfogadnunk. A két 
dolgot BALASSA nagyon is összekeveri; az aesthetikai értékbecslések
ről lemondhatok, ha elismerik, hogy egy-egy typusnak a vonásait helye
sen rajzoltam meg. 

2. Azonban tovább megyek azon tévedések jegyzékében, a melye
ket bírálóm a 106—107. 1. jegyzetében fölsorol és másodszor a lesz-, 
tész-re akadok, a melyeket én könyvem 361. lapján mint egyes sz. 2. 
személyű alakokat hoztam föl; kétségkívül így írtam volna: léssz, tessz 
(NyK. 113), ha ez az alak épen előttem lett volna; használni azonban a 
léssz, tessz se használt volna nekem, mert a két alakot és a hozzájuk 
hasonlókat csupán puszta tövekül, mint vagy, mégy, akartam a magam 
írásmódjával odaállítani s ennélfogva azzal a magánhangzóval tün
tettem fel Őket, a melyet a többi személyekben mutatnak (hiszen 
a magánhangzó hosszúsága BuDENzet sem gátolta abban, hogy a léssz-t 
ugyanígy tőnek ne magyarázza, 1. Tüz. Magy. Nyelvt. 597/8), ellenben 
merő gondolatát is elvetettem annak, hogy a léssz lészesz-bő\ való össze
vonás lenne, a mit BALASSA a 113. lapon megenged; mert a hosszú é-völ 

13* 
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épen BALASSA *) adja meg a Tüz. M. Nyelvt. 245. lapján a kívánt fölvilá
gosítást és az ssz-szel való írásmód is csak annak a törekvésnek köszöni 
az eredetét, hogy a szem részére is legyen személyjel; vagy talán még 
ezt sem mondhatjuk, a mint ugyanazon nyelvtannak 598. lapjából lát
szik. Most már valóban nem értem, mért volna ,helytelen' az én néze
tem, mely szerint eredetileg leszek, lesz-, lészen lett volna, aztán egyéb 
igék analógiája következtében leszek, leszel vagy lészesz, lesz (illetőleg 
leszek stb.).2) Mert ha egyszer a lész-t ragtalan egyes sz. 2. személynek 
elismerjük, akkor o k v e t e t l e n ü l a lészen-i kell melléje 3. személyű 
társul adnunk. Az én tévedésem tehát annyi, hogy a 2. személyt a mai 
nyelvhasználat szerint helytelen e hanggal fejeztem ki (lesz), a mi az 
én czélomra nézve nem volt fontos; a következtetés azonban magából 
folyt, hogy t. i. az egyes sz. 2. személynek nincsen személyjele, mert a 
3-diknak már van és megfordítva. 

3. Könyvemnek 59. lapján a 3. jegyzetben és a 387. lapon a terünk 
szónak kettős jelentést tulajdonítottam, ú. m. ,wir habén Platz' ós ,unser 
Platz'. BALASSA ama jegyzetében figyelmeztet, hogy az utóbbi terünk
nek hangzik, tehát ez a példa az igei ós névszói alakok azonosságának 
bizonyítékai közül elesik. Másrészt azonban némi elégtétellel olvasom a 
Tüz. Magy. Nyelvtanban (297. 1.), hogy a tér-nek teret, tere alakjai «úgy 
látszik csak a XIX. században, valószínűleg a terül, terjed igékből van
nak kiokoskodva» és támogatottnak találom a téré- névszói alakot ilye
nekkel, mint a Léna térén, téré, térek, térés3) (uo. és NySzót.). Tehát 
egészen a XIX. századig térünk azt is tette ,unser Platz', avagy csak a 
legújabb nyelvre kelletfc-e szorítkoznom, mintha könyvemnek ama feje
zete a magyar nyelv gyakorlati grammatikája volna ? 

4. Mellőzve a könyvem 380. lapjának jegyzetében mellesleg nyil
vánított sejtelmemet,4) a melyet bírálóm nem fogad el s a melyet min-

*) MISTELI itifbibásan idézi BALASSÁÍ, mert a TMNy. e része SIMO-
NYitól való. A ford. 

2) Hogy a két sor össze is keveredhetett és hogy a 2. és 3. személy 
egybeesését a lesz és lesz elkülönítésével gátolták meg, nem nehéz megérteni . 

3) A téren alak mit sem bizonyít, mer t az ilyen hangzórövidítő 
tövekben a hely- és időhatározó -n (-on, -én, -ön) rag előtt a Tüz. M. 
Nyelvt. szerint (294. 1.) mindig hosszú magánhangzót találunk. 

4) Azonban felvilágosításképen megmondhatom, hogy azért vettem föl 
ezt az ((állítólagos n prsesens tövet», mer t én a több személyragban, p l . 
a többes sz. 1., °2. és 3. személyű *-nmuk, *-ntok és -nak-ha.n mutatkozó 
n-et tőül vonom el és mechanikusan a többi időkre és módokra is átvite
tem. Olyan elem, a mely a legtöbb ragban előfordul (vegyük hozzá még a 



A MAGYAR NYELV NÉHÁNY SZERKEZETÉRŐL. 1 9 7 

•den esetre el is hallgathattam volna, — áttérek negyedszer az utolsó 
pont megvitatására, hogy t. i. nem kellett volna (a 357. lapon) «a nyelv
újítás erőszakos csinálmányaira», minők a Duna vizéni ütközet, a ma
gyarrali kibékülés stb. hivatkoznom (1. NyK. 107. 1. jegyz. és 112. 1. 
fönt). A mennyire emlékszem, mindkét példát JóKAinak A magyar nemzet 
története regényes rajzokban czímtí munkájából vettem s ennélfogva a 
nyelvszokáshoz tartozónak tekintettem, főkép minthogy EIBDL nyelv
tana (1858.) e képzést határozottan elismeri és az Istenbeni hit, a barát-
hozi vonzalom stb. példákkal világítja meg. Azonban nem titkolom, 
hogy későbbi grammatikákban többé nem találkozom velük, nevezetesen 
sem SziNNYEinek Rendszeres magy. nyelvtaná-h^n. (4. kiad. 49. sköv. 11.), 
sem a Tüz. magy. nyelvtan-h&n (577. s köv. 11.). Ennélfogva elismerem, 
hogy a ragok z á r t szóalakokat alkotnak és -i képzős származókok csu
pán adverbiális alakokból járatosak, a ragos alakok azonban természete
sen lazább szövedéktíek két oknál fogva: 1) mert némely esetekben a 
flexió hiányozhatik v a g y elmaradhat, mint pl. a birtokosi nóvszóala-
kokban, s ide tartoznak természetesen az engem(et), téged(et), ma-
gam{at), magad(at)-íé\e accusativusok is (1. alább 9. alat t) ; 2) olyan 
példáknál fogva, a minőket SZINNYEI Rendszeres nyelvtanában (4. kiad. 
118. 1.269. §., 7—9. alatt) fölhozott s a melyeket könyvemben nem 
említettem: «az előőrs megállj-t kiáltott* ; «hányféle hogyot . . . 
össze nem álmodott* stb. Mert mind a két ok a ragoknak a tővel való 
lazább összetartozását bizonyítja. Az első pontot BALASSA a 112. lapon 
tárgyalja, azonban a hiányzás (kiesés) vagy megmaradás közti ellentétet 
lassankéntivá vagy teljessé játszsza át e mondatában : «ha a nyelv fejlő
dése közben e jelölés fölöslegessé válik, l a s s a n k é n t e l k o p i k 
vagy t e l j e s e n e l i s v é s z a rag (vagy képző)». Nem a raghiányról 
van szó, bárhogyan támadt is, hanem arról, hogy a ragok u g y a n 
a z o n nyelvtani helyzetekben, ugyanazon időben az összefüggés és 
é r t h e t ő s é g szüksége szerint hiányozhatnak v a g y meglehetnek, 
a mint bírálóm szavaimat egészen helyesen idézi. Hogy egyébiránt az 
uial-altáji eljárás nem a ,legkövetkezetesebb' és hogy az újabb indoger
mán nyelvek nem szinte több ragot vesztettek el, az első sorban nem 
kérdés tárgya, hanem csak az : hogy vájjon a ragnak t e t s z é s s z e 
r i n t i hiánya vagy megmaradása megfér-e a szigorú szóegységgel ? Ha 
valaki állítja is az első kérdést, én az utóbbit határozottan tagadom. 

A mi az olyan kifejezésmódokat, mint megálljt kiáltott, illeti, hát 

3. személyt is: leszen, vagyon, éljen, lón, tőn), épen azért nem tekinthető a 
rag alkotó részének; e felől azonban biztosabbat nem állíthatok. 
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én hasonlót csak az ó-ind grammatikusok nyelvéből ismerek, a kik 
mindenféle szóban forgó nyelvi alakot, pl. bharati ,visz', a mondat 
követelményei szerint ragozni képesek. Ez azonban az ő művészileg 
kikészített nyelvüknek folyománya és a nyelvjellemre nézve bizony alig 
értékesíthető. A magyar nyelvnek accusativusi í-je mintegy bizonyos 
fajta algebrai jelnek mutatkozik, megfelel egy hogy-n&k, szanszkrit iti, 
görög orrnak és önálló értéke van. Ilyen esetragokkal nem lehet szó
egységeket létesíteni, evvel azonban nem mondjuk azt, hogy az illető 
beszélők nem tudnak olyan jól gondolkozni. 

Eszem ágában sincs tehát és könyvem Írásakor sem volt eszemben 
«a nép szellemi fejlettségére* pusztán a nyelvből vonni következtetést; 
e föltevés ellen, azt hittem, megvédenek a munkámnak 108. lapján 
olvasható világos szavak, melyeket szerencsére BALASSA is kiemel (NyK. 
110. 1.). Ellenben különböző p s y c h i k u s t y p u s o k r a utalnak a 
különböző nyelvcsaládok (109. 1.), a mely typusokat ismét nem a mai 
kor beszélőire kell vonatkoztatnunk, hanem első sorban csupán a nyelv
családoknak ethnologiailag többnyire ismeretlen a l a p í t ó i r a . Az 
ilyen nyelvtypusok jellemző vonásaikban puszta öröklés útján évezre
dekkel daczolnak, a mint az egyiptomiak és khínaiak történetében meg
állapíthatjuk és ezt az állhatatosságot az ural-altáji csoportra nézve is 
föl kell tennünk. Ily értelemben kell fölfogni mindazt, a mit én az ural-
altáji psychéről, névszerint a 379—381. lapokon, mondtam. 

Ezek azon pontok, a melyeket BALASSA a 106—107.1. jegyzetében 
tévedéseknek vagy hibáknak jelöl, és a mik alkalmat adtak nekem arra, 
hogy egy-két rokon dolgot mindjárt hozzájuk is fűzzek. Következzenek 
már most egyéb, tőle gáncsolt nézeteim, a melyeket világosság kedvéért 
ismét számozva tárgyalok. 

5. A tagadás kifejezésmódjainak rövid áttekintésében (könyvem 
20—26. lapjain) egy szakasz a főnevek és melléknevek tagadásának az 
igék tagadásától való különbözéséről is szól (23—24. 1 ) ; itt az indo
germán ne és n alapformákkal szemben, a melyek pusztán hangsúlyos 
és hangsúlytalan voltukkal térnek el egymástól, kiemelem a névszói és 
az igei tagadásnak egyéb nyelvekben előforduló teljes különbözését és 
így folytatom : «a magyarban és a finnben a névszói tagadás kifejezője 
a -tlan, -tlen és ~ttoma, -ttömá képző (egy. nom. -ton, -tön), az igei taga
dásé a nem, ne és e-, ül- szavak». Erre a két sorra BALASSA a 108. lapon 
tíz sorral felel: hogy a nevezett névszói tagadó képzők tulajdonkép és 
eredetileg fosztó értelműek és a nem tagadó szó a magyarban is mind 
igék, mind névszók mellett egyaránt használtatik: nem jó, nem szép, 
mint nem ír. Az utóbbi ellenvetés inkább az én pontatlan kifejezésem^ 
mint a dolog ellen irányul; a dolgot illetőleg mindent rendiben találok: 
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mert épen ,megfosztottságot' jelent igen sokszor a szanszkrit a- és görög 
d (vö. ananta végtelen, abala erőtlen, áfifyavog, anrspog, ezekből: anta, 
bála, fi7)%avrj, Ttrepóv, mint végtelen, erőtlen); a német Unmensck és 
latin inhumánus szál egybevethető az embertelen (1. Tüz. magy. nyelvt. 
575. 1.), és szerkezet szerint e fajta az avavdpog és a szanszkrit avira is, 
ezekből ávfjp, víra ,férfi, hős'; melléknevekből már a régi nyelvben ki
mutathatók ; vígatlan .füaetus4, kívtelen ,mfidus', hasontalan ,Mwáhnlich', 
tisztátalan ,Mwrein' stb. Időfecsérlés volna kimutatni, hogy az indo
germán »-ben ( = gör. a.-, lat. in-, ném. un-) a fosztás fogalma ép oly 
gyakran benne van, mint a magyar -talán, -telen-hen ós hogy mind
egyikük egyaránt járulhat főnévhez meg melléknévhez, a kettő tehát 
nagyon jól egybevethető egymással, kivált minthogy a -talán a magyar
ban minden etymologiai támaszt elveszített. Mindazonáltal megmarad 
az a különbség, hogy a magyar -talán az igei nem tagadó szóval nincs 
rokonságban, míg ellenben az indogermán n- és ne egymással azonosak. 
Es hogy nevezhettem volna ón a -talan-t és n-et azonos jelentésüknél 
fogva máskép mint ,nominális',^a nem-et ós ne-t mint ,verbalis' tagadás
nak, hiszen ezzel a nem jó és nicht gut esetét nem akartam kizárni. 

6. A 355. és köv. lapokon a szóegység hiányát, a zárt szóalakok 
hiányzását olyan példákkal iparkodom megvilágítani, mint kék-szemű, 
jó-szivű stb., a melyekben a jelzős kék szem, jó szív kifejezések az -w-vel 
való továbbképzésben változatlanul megmaradnak, úgy hogy az -ű mint 
valami algebrai jel az e g é s z jelzős kapcsolathoz járul: (kék-szem)ű, 
(jó-szív)ű. A németben blaues Auge és blauaugig, gutes Herz és gutherzig 
különböznek egymástól; így áll a dolog minden indogermán nyelvben 
a régibb korszakokban, hogy t. i. a jelzős kifejezés a jelzős összetételtől, 
pl. grosser Kopf a Grosskopf és grossköpfig-tol különbözik. Ellenben a 
megfelelő magyar kifejezések a kettő közt ingadoznak, sem az egyik, 
sem a másik fajtához nem valók, vagy pedig egyszerre mind a kettőhöz 
tartoznak, és most BALASSA azzal hiszi a magyar és német kifejezésmód 
azonosságát*) kimutathatónak, hogy, a mint én az ([öt láb]nyi magas
sága kőfal kifejezés szerkezetét mathematikai jelekkel iparkodtam meg
világítani, az én lehetőleg szó szerint való német, jobban mondva német
tel en fordításomba belerajzolja a zárójeleimet: Sfeinmauer von ([fünf-

füss]iger Höhe)! Valójában csak azt engedhetem meg neki, a mit ő mint 
a magyar szóegység védelmezője nem fog elfogadni, hogy a német von 
ós a magyar -ú egymáshoz abban hasonlítanak, hogy amaz e g é s z e n 

*) A vön megfelelne az -lí-nak, az -ig a -w/i-nek; a példa, német 
fordításával együtt, az én munkámból van véve. 
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önállóan, emez n a g y o n lazán kapcsolódik az illető kifejezéshez; 
azonban a fünffüssiger Höhe két, összetételszertíleg egybe nem köthető 
szó, mert akkor legalább az -er-nek hiányoznia kellene: a magyar szerke
zetet csak ilyen lehetetlen-féle szerkezet utánozná, min t : ([fünf Fuss]ig 
Hohheit)lich Steinma/uer, a mi lehetetlen nemcsak a ,Höhe' értelemmel 
szereplő Hohheit szó miatt volna, hanem, a mi itt egyedül fontos, puszta 
töveknek egymásra következése miatt. Ha valóságos nyelvi utánzatát 
akarnók adni a tövek ezen egymásra következésének, akkor nem volna 
magában véve természetellenes egy ilyenféle szanszkrit kifejezés, mint: 
panca-pada-unnatÍ7nat-prakaras,*) csakhogy ez e g y szó volna, a mit a 
megfelelő magyar példáról egyáltalában nem állíthatni, a mely g r a m 
m a t i k a i szempontból példátlan képződmény marad. E mellett teljes 
nyugalommal megengedhetem BALASsÁnak, hogy sem a magyar for
mulának, sem a fönt előbb adott német fordításmódjának sem világosság, 
sem zártság tekintetében nincs a másika fölött előnye, a mennyiben az 
az érthetőség és a fölbecslés kérdését illeti. En a grammatikai szerkezet
ről való fölfogásomat akkor is föntartom, ha az elsőséget a magyar alge
brai formulának kellene megadni, a melyet én különben eléggé tudok 
méltatni, és azt állítom : a németben a kérdéses kifejezés n é g y szó, a 
szanszkritban e g y szó, a magyarban f o r m u l a , a mely világosság ós 
érthetőség tekintetéből semmi kivánni valót nem hagy fönn. Hát vala
mely nyelvnek, hogy a maga czéljának megfeleljen, okvetetlenül indo
germán szavakkal kell birnia ? 

7. Könyvem 64. lapján e két kifejezésmódot: az ember látott és 
az emberek láttak párvonalba állítottam ezekkel: az ember jó ós az em
berek jók, vagyis a látszólagos igealakokat befejezett cselekvésű activ 
participiumoknak tartottam, a mi előttem magától érthetőnek látszott. 
Most egyszerűen utalhatok a Tüz. Magy. Nyelvtan 622. lapjára, a hol 
ugyanez a fölfogás van előadva. A mai nyelvérzékre való hivatkozás 
tehát (1. BALASSA kritikájában a 114. 1.) csalókának bizonyult és a látott 
eredetileg «valóságos igenév»; egybevethető ezzel könyvemnek 68. lapja 
a mégr világosabb vert ós vertek végett és fontolóra kell vennünk az 
ugyanott fölhozott finn túlit, sanoit-íéle múlt alakokat is, a melyeket 
én a névszói többest jelölő í-nél fogva hasonlóképen igeneveknek tar
tottam, a mire nézve most ismét csak a Tüz. Magy. Nyelvt. 628. lapját 
kell elolvasni. Hogyan gáncsolt volna azonban akkor BALASSA, ha a Tüz. 
Magy. Nyelvt. 622. s köv. lapjaival még az elbeszélő verek, verél alakokat 
s «személyragozott igenévnek» mertem volna magyarázni! Hiszen ez 

*) XJnnati a. m. magasság, prakara ,Wall, Mauer'. 
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még kevésbbé kézzelfogható. E l ó ' t t e m a konjugált participiumoknem 
föltűnök, a 68/69. lapon az állítmányi alakok közt utolsóul külön sorol
tam elő és szemléltettem őket; a dravida nyelvek egyike, a kanárai, kéz
zel fogható példákat szolgáltatott rájuk; a vertél, kaptál magyarázatában 
találkoztam SZINNYEI nézetével; «személyragozott igenévnek» tekintem 
én is ezeket és görögül így utánoztam ^£ypa<poTecq és magyaráztam 
könyvemnek 70. lapján. 

8. Ha BALASSA az imént például a látott alakot «valóságos ige
alaknak* s nem «tiszta igenévnek»tekintette s a «magyar nyelvszellemre» 
hivatkozott, akkor a következő mondása sem lesz valami nagyon hihető 
vagy legalább is jogosan fogadjuk kritikával, hogy: «a magyar igéhez 
sohasem csatoljuk a névszó birtokos személyragját», mert «az egyezés a 
birtokos személyragok és az igék személyragjai között csak látszólagos» 
s különböző alapformákból «csupán véletlen eredménye» folytán váltak 
egyenlővé. Én tudniillik minden igealakot, a melynek végzete a birtokos 
személyragokkal egyezik, eredetileg birtokos alakként fölfogottnak ma
gyaráztam, habár lassanként, főkép possessivumnak nem mutatkozó 
alakokkal való kapcsolatuknál fogva, tiszta praadicativ értelmet is föl
vehettek ; várunk, vártok eredetileg annyit tettek mint .várnunk, vár-
notok'-a hozzá értendő copulával,*) a miről munkámnak 61/62. lapján 
van szó. A találkozás nemcsak a mai, hanem a régibb alakban is tagad
hatatlan, főkép az első és második személyre nézve mindkét részen föl
tételezett alapformákban : kapunk, házunk: -muk, -muk (HB.): *-nmuk, 
*-nmuk; kap{o)tok, házatok: -tok, -tok: +-ntuk, +-ntuk (1. Tüz. Magy. 
Nyelvt. 604. és 714. 1.). Higyje ezt, a kinek tetszik, esetlegességnek és 
látszatnak; de hogy e párok végzetei n e m azonosak, azt csak állítni 
lehet, bizonyítani nem. A dolgon mit sem változtat egy közben álló, 
tárgyjelölő névmás, ellenkezőleg a birtokos személyragok végzetei na
gyon is megegyeznek a tárgyas igeragozással (1. munkámnak 76—78. 
lapjait); tehát kapjuk ebből le t t : *kapjovuk, *kapjomuk, míg a tár
gy atlan alak *kaponmuk-xa, vezetendő vissza és a kapjátok alak talán 
analógiás úton nyerte a -tok végzetet, minthogy ebben eredetibb -ntuk 
alakot nem lehet föltenni. Olyan gonoszul még sem áll a dolog, a mint 
könyvemnek 59. lapján föltettem és BALASSA is a maga részéről szívesen 
konstatálja, hogy «a birtokos személyragoknak megfelelő igeragokat az 

*) Hasonlóképen gyakran kell kiegészítésül a van-t az infinitivushoz 
oda gondolni, a mint pl. a Tüz. Magy. Nyelvt. 516. lapján olvasom: «csak 
a többes l.-re nem találni példát», és főkép a hat-tal: «az illeszkedés elma
radását talán abból magyarázhatni*, és igy számtalanszor. Munkámban 
ezt a használatmódot sem említettem. 
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igének majd tárgyas, majd tárgyatlan ragozásában kell keresnünk» 
(NyK. 114. 1.); a tárgyas igeragozásnak többes sz. 1. és 2. személyében 
is birtokosszerű a szemólyrag, csakhogy előtte tárgyra mutató -jo-, -jd-
áll, a minthogy egyébiránt a 78. lapon a verjétek alakot határozottan bir-
tokosszertínek jelölöm. 

Csupán az egyes számban találjuk a birtokosragnak tetsző igei 
végzeteket egyedül a tárgyas ragozásban: kapom, kapod, kapja, a mi 
pontosan egybevág pl. a kalapom, kalapod, kalapja ragozással. Eredeti 
alakul, a Tüz Magy. Nyelvt. 606/7. lapja szerint, az 1. és 2. személyre 
nézve az igéknél *kapolm, *kapold, a névszóknál *kalaponm, ±kalapond 
alakok vehetők föl. Ha a 3. személyt! tárgy kifejezésére ismét l szolgál, 
a mi már a 2. személy jelölésére is használtatott (*kapolm és kaplak), 
akkor az előbbi l eredeti, az utóbbi ugor d-bő\ fejlődött; aztán szerintem 
a tő és a szemólyrag közt álló elemnek (*kapo-l-m, *kalapo-n-m) ter
mészete nem igen fontos, minthogy a possessivum c s u p á n a z u t ó b b i -
b a n , a személyragban lappang. Csak a 3. személy iránt vagyok habo
zásban, minthogy itt nehézségek mutatkoznak, először a sok szemóly-
ragos névszóalakban hiányzó j miatt, mint pl. gyermeke: másodszor az. 
igei -ja, -ják raggal szemben álló névszói -i, -ik végzet miatt. 

BALASSA nem vette észre, hogy én sok nyelvet felölelő munkámban 
kevésbbé ismert nyelveknél — a melyek közé, fájdalom, a magyar is 
tartozik — nem bocsátkozhattam az ősalakok elemzésébe, hanem le
mondva a szigorúbb pontosságról, kénytelen voltam a tényleges vég
zetek vizsgálatánál maradni, a melyek, a mint már akkor nagyon jól 
tudtam, nemcsak személyt jelölő, hanem egyéb elemeket is magukban 
foglaltak. Az egyes és többes számú 1. és 2. személytí -m, -d, -muk, -tuk 
személyjeleknek az igéken és a birtokos névszói kifejezéseken való azo
nossága úgyis eléggé kiviláglott, és c s u p á n erre a körülményre, a melyet 
a 114. lapon BALASSA is megenged*), alapítottam ón az ige possessiv 
természetére vonatkozó nézetemet oly nyelvben, a mely e fogalomnak 
különben is oly tág teret nyit. 

Aztán engedjen meg nekem BALASSA, ha én magukat az ősalakokat 
egyáltalában nem tartom olyan biztosaknak és érinthetleneknek, a 
minőknek tán ő előtte látszanak ós a Tüz. Magy. Nyelvt. alaktana sem 
adja elő őket oly dogmatikusan. A ki az újabb indogermán nyelvészet 
változásait végig élte, az a könnyenhivésből más irányban is alaposan 
kigyógyult. 

9. Azt az állításomat, hogy a szigorú szóegységeket alkotó nyelvek 

*) «Csak a személyre mutató elemek a közösek.» 
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sohasem hagyják el vagy ragasztják oda szükség és tetszés szerint a 
flexiós végzeteket (Charakterietik 360. 1., NyK. 112.1.), most is szigo
rúan föntartom és nem döntik ezt meg BALASsÁnak már föntebb (4. alatt) 
idézett eme szavai: «ha a nyelv fejlődése közben e jelölés feleslegessé 
válik, lassanként elkopik vagy teljesen el is vész a rag vagy képző».*) 
Mert elhallgatja bírálóm a fődolgot, hogy ennek h a n g t ö r v é n y i l e g ^ 
kell történnie és a már egyszer eltűnt végzetnek többé n e m szükséges 
visszakerülni. Már pedig a) a Tüz. Magy. Nyelvtan szerint is igaz, hogy 
olyan esetekben mint kezem, magad, engem, téged az accusativusi -et, -at 
mindig ott is lehetett, meg el is maradhatott ós ott is lehet, meg el is 
maradhat (1. fönt 4.) ; (3) ugyanez a nyelvtan a 647. lapon arra tanít 
engem, hogy a nyelvemlékekben gyakran még a határozott tárgy is 
puszta tó'alakban mutatkozik, pl. azok elhagyván elmene e h. azokat, a. m. 
reiictis illis abiit stb.; y) a birtokos jelzői genitivust kétféleképen mond
hatni, pl. az élet változása ós az életnek változása és d) épígy névmással 
i s : a te életed és ten életed; s) váltakoznak továbbá egymással hogy 
(hug már a HB.-ben) és hogyan, így és ígyen, úgy és ugyan és nincs okunk 
az -an, -m-ben egyebet látni mint az ismeretes határozóragot és a Tüz. 
Magy. Nyelvtan 644. lapjával szemben ennek nézte SIMONYI is a Magy. 
Kötőszókban (II. 15.); Q) egymás mellett találjuk ezeket: nagy szíves
éi nagyon szíves, oly szelíd és olyan szelíd; erről már a LAZARUS és STEIN-
THAL Zeitschriftjának XV. kötetében (465—472. 1.) szólottam; TJ) ezek 
mellé sorolom a -kor és -nap végű időhatározó kifejezéseket is a -koron, 
-kort (ebből: kor ott), -korban ós -napon, -nappal mellett ós sajnálom, 
hogy tekintélyekkel kell e miatt szembeszállnom; mert ámbár a -kor 
végű kifejezéseknek újabbszerű voltát a codexek bizonyítják (jóllehet a 
mindenkor már a legrégibb emlékekben is előfordul), mégis ellentmon
danak ennek a (-szór) -szer végű kifejezések a ritkább -szeren, -szert 
-szerben, -szerre végűek mellett, ós vájjon e különböző ragok közül 
m e l y i k e t kell megrövidültnek és elveszettnek tekinteni ? Hangtörvé
nyek szerint alig lehet ez e g y i k n é l is lehetséges. A lassanként való 
fejlődés elméletével és az izolálással nem szabad itt visszaélnünk, hogy 
minden hangtant halomra döntsünk. Továbbá mindezen esetek e g y 
természetűek és e g y magyarázatot kivannak s ez az, hogy a ragtalan 
tő e nyelvekben a nominativus és az alany kifejezésén kívül sok egyéb 
czélra is szolgál, a mit eleitől fogva állítottam és előttem már magyar 
tudósok is állítottak, mint VERES IGNÁCZ és P. THEWREWK EMIL, sőt a 
Tüz. Magy. Nyelvt. 706. lapja szerint már RÉVAI is. 

*) V. ö. a 113. lapon: «Csakis a nyelv fejlődése folyamán maradt 
el egyes esetekben a rag, a mely eredetileg ott volt a név mellett.» 
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10. Azt a kategorikus állítást, hogy «a ragtalan névszó m i n d i g 
nominativus, a mondatban m i n d i g alany, a tárgyi és határozói viszo
nyokjelölésére m i n d i g valamely rag szolgál» (NyK. 113. L), nemcsak 
kategorikusnak, hanem tévedésnek is nyilvánítom, oly tévedésnek, a 
melynek a legközönségesebb nyelvjelensógek ellentmondanak: vájjon e 
kifejezésben ajándék marhának nem kell fogát nézni az ajándék nomi
nativus és alany-e ? avagy az-e az élet ebben láttam az élet változását ? 
az ő és a német er közötti különbségről az 1. pontban, az én és ich kö-
zöttiró'l könyvem 371/2. lapján szólottam ; egyértékű-e az én e kifejezés
módban az én atyám a német ich-hel ós lehet-e ezt a szerkezetet még 
csak utánozni is? Lehet-e abban a számos kifejezésmódban, a melyet 
SZINNYEI Nyelvtana elősorol (304. §), általában a rag elveszését fölten
nünk, pl. az -ül ragét ebben : étlen keltem föl az asztaltól $ A Tüz. Magy. 
Nyelvt. is följegyez a 698. lapon több ragtalan határozót, mint hanyatt 
homlok stb., a melyek már a legrégibb nyelvemlékektől kezdve előfor
dulnak. Hangveszteséget kellett-e a szóvégen szenvedniük olyan közön
séges és mindenesetre régi kifejezéseknek is, mint mai napság ? (V. ö. 
Tüz. Magy. Nyelvt. 586. 1.). Minő zavarba juthat az ember azzal a nézet
tel, hogy minden névszói alaknak, az úgynevezett nominativus kivételé
vel, a végén valami raggal kellett bírnia, mutatja a -nál és -vei ragra 
vonatkozólag a Tüz. Magy. Nyelvtannak 664. és 694. lapja. Ezek puszta 
névszótövek, a melyeknek végéről állítólag hiányzik egy rag, a mely pl. 
a *bel{e)n-hö\ összevonódott ben(n)-ben megvan és a bennem, benned 
stb.-ben világosan mutatkozik. Ámde a nálam, vélem semmi nyomát 
nem mutatja a casusragnak, tehát a névszókhoz járuló -nál és -vei rag
ban sem volt meg az, — így következtetek ó n s egyszersmind a rag
talan tőnek legrégibb használatát látom ezekben az esetekben. Vájjon 
nem puszta pedánsság-e az oka annak, hogy a codexekben a -kor, -kép stb. 
végén oly gyakran ragot találni, a mire csak a latin nyelvhasználatnak*) 
s a benne oly élesen kifejeződő casusoknak szolgai utánzása vezetett, s 
a mi a közönséges beszédben idegen volt? Vájjon a -szer ragban mutat
kozó kivétel**) nem abból magyarázódik-e, hogy a latin semel, bis, ter,' 
quater ós az -ies végű számnévi alakok erre az utánzásra nem csábít
hattak, mert nincs rajtuk világos casusvégzet ? Ezek csak lehetőségek, 
a melyeknek valami nagy értéket nem tulajdonítok, csak ahhoz ragasz-

*) Ezzel természetesen nem mondom azt, hogy minden régi magyar 
mondat latin eredetire volna visszavezetendő. 

**) Tulajdonkép ebben sincs kivétel, mert a -szer ragot is megtalál
juk teljesebben -szeren, -szert alakkal a régiségben (1. TMNy. 706). 

A ford. 



A MAGYAR NYELV NÉHÁNY SZERKEZETÉRŐL. 205 

kódom erősen, mint évek óta vallott meggyőződésemhez, hogy a rag-
talan tőnek használata legalább is oly régi, mint a ragokkal ellátott 
alakoké és hogy az utóbbiak mindig előállhattak, a hol a világosság ezt 
kivánatossá tette. Az utóbbiaknak kizárólagos használatát mint kény
szerítő szükségképiséget a codexek hagyományából, a mely ópenséggel 
a legpontosabban át van kutatva, n e m lehet kimutatni. És hát olyan 
szörnyű dolog-e a puszta tőnek használata a névszók körében, mikor az 
igékben még sem lehet kikerülni, még oly felötlő esetekben sem, minők 
vagy, mégy, és mikor a névszók körében is pl. a személyragos kezern-féle 
accusativusokban hasonlókép kénytelenek vagyunk elfogadni ? 

BALASSA meg lehet arról győződve, hogy nagy érdemeit, melyeket 
nevezetesen a Tüzetes Magyar Nyelvtan első részével szerzett, tökéletesen 
méltányolni tudom; azonban ő az én könyvemnek bírálatában két téve
désben leledzik: először is azt hiszi, hogy csupán a nyelvbölcselők, a 
kik közé engem számít, szenvednek a priori nézetekben, s nem veszi 
észre, hogy rajta is uralkodik egy a priori nézet, a melyet egyáltalában 
nem meríthetett pusztán a régi codexekből, hogy t. i. a magyar névszó
töveknek, ha nem nominatívusok, egyáltalában valami ragot kellett 
elveszteniük, és másodszor nem veszi észre, hogy az én nyelvbecslésem 
s a nyelvalakokról kifejezett fölfogásom és magyarázatom nem egy dolog, 
a minthogy épen az említett kérdésre nézve a nyelvbecslós teljesen 
figyelmen kívül hagyható. 

Bázel, 1896. november. 
MISTELI FERENCZ. 

Tavai. SETALÁ (NyK. 26 : 408) hajlandónak látszik elfogadni azt 
a magyarázatomat (Nyr. 8 : 201), hogy e szónak val utórésze a f. vuote-, 
vuode- (n. vuosi) «év» megfelelője (vö. még Nyr. 25 : 21). MUNKÁCSI ennek 
ellenében (1. fönnebb 153.) azon nézetét fejezi ki, hogy a tavai utórésze 
a -vei, -val rag. Azonban ha itt csakugyan rag volna a -val, akkor a szó 
alakja távol volna, mert a magánhangzós végű tövek véghangja ezen rag 
előtt kivétel nélkül hosszú, a mely hosszúság részint eredeti (pl. fd-val), 
részint analógia útján keletkezett (pl. almá-val). A tavai alakot csak 
későbbi magánhangzó-rövidüléssel lehetne magyarázni, s ez a főhangsú
lyos első szótagban nem valószínű. Sz. J. 


