
Az én személyes névmás eredetéhez 

1. A m. én 'ich' [1300 körül: en (ÓMS.); 1450 körül: enn (JókK.); 1450 
körül: én (BécsiK.); 1539; em lelkem (KulcsK.); N. én] személyes névmás meg
felelője valamennyi uráli nyelvben megvan: vog. (MSz.) É., AL. am, KL., T. 
am, K., P. am'én ' ; (KANN. , idézi: L H M . : FUF. XXVIII, 20) Tj., TCs. em, AK., 
KK., FK., ~m, P , ÉVag., DVag., AL., FL., Szo. am 'ich' } o s z t j . (OL. 3) 
DN. mâ'n, Trj. ma\ V., Vj. mä\ Ni. ma, Kaz. m<i, O. máy; (PD. 1171) Ko. 
mán, J . ma ua. | z ü r j . (WUo.) V., AV., Sz., Pecs., Lu., Le., Ud., P. me, 
I. mg; (GEN.) K P . me, me ua. | v o t j . (MUNK/) SZ. mon; (WICHM.) G., M., 
J. , MU., Uf. mon ua. | c s e r . (WICHM.) KH. mm, U. mê'p, mai; (PS.) K. 
man, mêj, m§ne ua. | m o r d , mon, mon ua. | f i n n minä, ma ua.; é s z t 
mina, ma ua. | l a p p N. mön, mün, mon, mun; Wfs. (1187) manne; K. (2004) 
T., Kld. munn, mun, Not. A. mon ua. || s z a m J u r. (247) 0 . man; [ J e n . 
*mon-: modï; T v g . mannarj; O S z . man, mat; K a m . man ua. (GYARM., 
Aff. 196 — 7, 281 — 2; AHLQVIST: Suomi 1863: 43; MUSz. 194, 625; HALÁSZ: 
NyK. XXIV, 447; EtSz.; Nyh.7; LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 389; SKES.; 
FUV.) 

2. BUDENZ (UA. 289; MUSz. 193, 625) magyarázata, amely szerint az 
én névmás eredeti *mén alakjában a szókezdő m elveszett, ma már természe
tesen nem fogadható el. MUNKÁCSI (Nys. XXV, 18—9; NyK. XXV, 172, 173) 
szerint az én *émn alakra megy vissza (é nyomatékosító elem -f- m némás + n 
névmásképző). SZINNYEI (Nyh.7 104) a m. én előzményéül *e-mën névmást 
tesz fel. OJANSTJU (Itämerensuomalaisten kielten pronominioppia: AUFA. 
Ser. 8 1, 97; NyK. XLVI, 288) szerint az *emen-ből hangzóközi m > v (o:ß) 
spirantizálódás útján jött létre a mai én alak. Mindezek a magyarázatok nem 
számolnak azzal, hogy a m. én magánhangzója nyelvjárásaink és nyelv
történeti adataink tanúsága szerint nem hosszú hangra, hanem nyílt rövid 
e-re megy vissza. 

MELICH (MNy. IX, 157, 300) úgy véli, hogy az én névmás korábbi 
*emi ~ *ami > *emi alakból származik (az a, e nyomatékosító elem). Az *emi 
szóvégi magánhangzója eltűnt, majd az m n-né változott: en > en én. Ez a 
magyarázat szintén hangtani akadályokba ütközik. Az m > n változásnak 
ugyanis az ómagyarban, a szóvégi magánhangzó lekopása után kellett volna 
megtörténnie. A legkorábbi adataink pedig (1300 körül: en ÓMS.) mind -n 
végződést mutatnak. Egyébként a magyar hangtörténetből ómagyar kori 
m > n hangfejlődést más esetekben sem lehet igazolni (vö. BÁRCZI: MNy. 
LVI, 106). 
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Az i t t ismertetett főbb magyarázatok hangtani nehézségeit látva, 
BÁRCZI (MNy. LVI, 106—8) névmásunk eredetét egészen másutt keresi. Sze
rinte a magyar nyelv külön életében a *m» személyes névmás mellett volt 
egy magánhangzós kezdetű 1. sz. személyes névmás is. Az utóbbi az ez mutató 
névmás e- alapszavának *n% névmásképzős *enm alakjából jött létre. A szerző 
MAJTYESTSZKAJA KxÁRÁnak a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1959. 
október 20-án ta r to t t előadásában elhangzott ötletére támaszkodva, az *nm 
képzőnek a feltett *enm alakulatban személyre vonatkoztató, személyesítő 
funkciót tulajdonít. 

Ez a magyarázat szerintem nem fogadható el. A m. én-t ugyanis — mint 
láttuk — nehéz volna elválasztani a vele hangtani szempontból jól egyez
tethető és hasonló fejlődést mutató vog. egysz. 1. sz. személyes névmástól. 
Nem valószínű, hogy az ősi *mö* személyes névmást egy újabb, m u t a t ó 
névmási eredetű alak kiszoríthatta volna a használatból. 

Igaz, egyes (indoeurópai és uráli), főként 3. személyű személyes név
mások mutató névmásból keletkeztek. Mutató névmásnak 1. és 2. személyű 
személyes névmássá válása azonban c s a k n a g y o n r é g i k o r b a n , 
az uráli vagy még inkább a preuráli időben történhetett meg. Ezért a már 
fejlett nyelvtani és ezen belül gazdag névmási rendszerrel bíró ősmagyar 
nyelvben mutató névmásnak 1. személyű személyes névmássá való fejlődését 
valószínűtlennek kell tartanunk. Mutató névmásoknak 1. és 2. személyre 
mutató, hangsúlyos személyes névmásként való alkalmi jellegű használata 
(vö. latin hic, iste, finn tämä), nyilvánvalóan csak a költői és a szónoki (latin) 
nyelvben lehetséges. Sokkal valószínűbb —'rokonnyelvi és idegen nyelvi pár
huzamokkal is támogatható —, hogy az ősi *më névmást a nyomósító e 
elemmel ellátott, hangsúlyozott *emsn8 alak szorította ki nyelvünkből. 
A BÁRCZI által feltett *e?i9 névmás n* képzőjének személyre vonatkoztató 
szerepét teljesen valószínűtlennek tar tom. Az nm névmásképző ugyanis — a 
többi névmásképzőhöz hasonlóan — nem csupán személyes névmásokhoz 
és személyre vonatkozó kérdő névmásokhoz (vö. fi. ken 'ki?') járulhat, hanem 
bármilyen más (mutató, kérdő stb.) névmáshoz is, például: mord. E. tene 
'dieser', m. ezen 'dieser', vog. man 'welcher?' stb. (vö. LEHTISALO: M S F O U . 
LXXII , 3 8 8 - 9 ) . 

3. Az uráli alapnyelvben az egysz. első személyű személyes névmás *ms' 
volt. Az m- szókezdet — a magyart és a vogult kivéve —• valamennyi rokon 
nyelvben megmaradt. A magyar és a vogul nyelv birtokos személyragozásának 
és igeragozásának egysz. l . sz . személyragja (-m), valamint az egysz. 1. sz. 
személyes névmással etimológiailag összefüggő tbsz. l . sz . személyes névmás 
(m. mi wir' —vog. K A N N . , idézi L I I M . : FUF. XXVIII , 22 TJ., TCs. mer], 
AK. man, FL., Szo. man stb.) azt bizonyítja, hogy valamikor a magyarban 
és a vogulban, ül. az ugor alapnyelv azon nyelvjárásaiban, amelyekből e két 
nyelv fejlődött, az egysz. l . sz . személyes névmás szintén m- kezdetű volt. 

A magánhangzós kezdetű m. R. N. en, en (en, en) > én és a vog. em, 
am stb. névmás valószínűleg történetileg is összefügg egymással. E névmások 
szóeleji magánhangzója (m. e, vog. e, «, a < ősvog. STEINITZ, WogVok. 257 kk< 
*a, KANNISTO, WogVok. 16, 127: *e) nyomósító szócska.1 Az ily módon, 

1 A m. f, vog *a(*e) nyomósító szó talán egybevethető a ni. ez mutató névmás e-
alapszavával. Összetartozásuk azonban semmi esetre sem mondható bizonyosnak, mivel 

*,ez névmásunk e-je a rokon nyelvek tanúsága szerint zárt è'-re megy vissza (vö. SKES.; 
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nyomósító szócska és személyes névmás kapcsolatából létrejött személyes 
névmás eredeti jelentése 'ím én; en ego' lehetett (vö. MUNKÁCSI: NyK. XXV, 
172, 173; Nyr. XXV, 1 8 - 9 ; EtSz.). 

A m. R., N. en, en (en, én) > én eredeti hangalakja feltehetőleg *£msn§ 
volt (Nyh.7, 104; FINCZICZKY: NyK. XLVII, 365; TOIVONEN: FUF. XXI , 126). 
Az -ne elem a rokon nyelvek személyes névmásaiban is meglevő *n névmás -
képzővel azonos. Például: osztj. DN. ma'n 'ich'; zürj. me ua.: menam (adessi-
vus); votj. mon 'ich', ton 'du'; fi. mina 'ich', sinä 'du' stb. (vö. MUSz. 194; 
Nyh.7 104; LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 388). A vogulban a függő eseteket 
(accusativus, dativus stb.) szintén az em, am névmás *nm képzővel ellátott 
ősvog. *emä'n-, *emdn- tövéből képezik (LIIMOLA: FUF. XXVIII, 29 kk.). 
Ezért nagyon valószínű, hogy a m. *emënë személyes névmásnak nem csupán 
*em- eleme, hanem az -n névmásképzős *emën$ alakja is genetikai kapcsolat
ban van a vog. névmással. A m. *em8n& névmás a következő hangváltozásokon 
mehetett át : *em8n§ > *emhë > *enn8 > *enn > R., N. en > én > én. Aszó-
belseji *-mn- > *-nn- > n hangváltozás az ősmagyarban mehetett végbe. 
Hasonló módon gyors beszédbeli mn > n változással magyarázza LIIMOLA 
(i. h. 29—30) a vog. accusativusi *emndm alaknak TJ. enà'm, AK. Qà0ndm, 
KK. nàndm, FL., Szo. änMm stb. hangalakúvá fejlődését. Ugyancsak gyors 
beszédbeli rövidüléssel keletkeztek a következő vog. accusativusi (eredetileg 
lativusi alakok is: ÉVagZ. üöen, ÉVagK. üön, DVag. è°n, AL. onn (< *ämnd-n). 
A nyugati vogul nyelvjárásokban ugyanis" lativusragos személyes névmásokat 
használnak accusativusi szerepben (LIIMOLA: i. h. 30). A vogulban az eredetibb 
-mn- hangkapcsolat néhány nyelvjárási (lativusi) alakban megőrződött: P . 
amnnçin, AK. nmnaïn, KK. nmnôâ'n, FK. nmnôân (i. h. 31). 

Az ősmagyar szóbelseji *-mn- > *-nn- > n hangváltozás (hasonulás?) 
fonetikailag lehetséges. Ezt a hangfejlődést a magyar én személyes névmással 
kétségtelenül összefüggő vog. em, am stb. *emndm > än^m stb., *emndn > 
nmna'n, o°n stb.) névmásban végbement és ott jobban nyomon követhető 
-mn- > n változás is valószínűsíti. 

Az accusativusi m. engem 'mich' bizonyára nagyon régi korból származik. 
E névmás en- része talán az n névmásképzővel ellátott en (en) < *emsnä 
névmással azonos (vö. BTTDENZ, UA. 291; MUSz. 194, 625; EtSz.). Minthogy 
azonban az engem g-je is névmásképző, azért sokkal valószínűbbnek látszik, 
hogy az en- elem az n képző nélküli *em8- (*ems-) álakra megy vissza: 
*em8gëmS > *emgëm > engem. Ez utóbbi feltevés azért is valószínűbb, mivel 
a fgr. nyelvek személyes névmásai is (a függő esetekben is) általában csak 
e g y névmásképzőt tartalmaznak. A g névmásképzőt SZINISTYEI (Nyh.7 105; 
1. még EtSz.) fgr. *-^-ból eredezteti. Ez azonban valószínűtlen. Az obi-ugor 
nyelveknek a m. g képzővel egyeztethető névmásképzői (vog. r\, y, i stb. >y 
osztj. r\\ vog. Szo. nà?\%\fo. 'du'; osztj. DN. ndr\ stb. ua., DN. mor\ stb. 'wir') 
ugyanis ugor *^-re vezethetők vissza (vö. LIIMOLA: FUF. XXVIII, 24—5). 
A magyarban *r\ > *r]k > g hangváltozás történt. E hangváltozásról 1. LAKÓ: 
NyK. LI, 170—2. — Az engem -(e)m eleme birtokos személyrag. 

Az enyém (< eném) birtokos névmás en- előrésze bizonyára az en (en) < 
*emSns névmással azonos. Az é benne birtokjel, az -m pedig birtokos személy
rag (vö. EtSz.). 

FUV.). A magyarban ë > e nyíltabbá válás történt (az ë > e nyíltabbá válásra ' vö.. 
BÁBCZI, Htört.2 40—1). 



AZ én SZEMÉLYES NÉVMÁS EREDETÉHEZ 16Q 

A m. és a vog. személyes névmáshoz hasonló módon létrejött névmások 
a törökségben is ismeretesek. A csu vasban az 1. és a 2. sz. személyes névmások 
szintén nyomatékosító e- elemmel vannak ellátva: EBO, sp 'ich' ~ ótör., ujg., 
csag. stb. man, kirg. stb. meri, oszm. ben ( < őstör. *män) stb. (vö. MUNKÁCSI: 
Nyr. XXV, 18—9; EtSz.). Ismeretes, hogy a csuvasok a bolgár—törökök 
leszármazottai. Ezért talán nem egészen alaptalan az a feltevésünk, hogy a 
bolgár—török nyelvi érintkezések idején a törökségi SB3 stb. személyes névmás 
a m. *em§n§ (> én) névmási alakulatnak a fennmaradását és elterjedését 
elősegítette. 
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