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Tárgyas ragozás különböző személyű tárgyakkal 
 

Colloquiumi dolgozat 
nagyságos Simonyi tanár úr 
Mondattan c. collegiumára 

Írta: Babits Mihály  I. éves bölcsész 
 

Úgy hitték már-már, hogy a magyar nyelv tárgyas ragozásának kérdését 
Hunfalvy, Budenz és mások kutatásai teljesen tisztázták, midőn a Magyar Nyelvőr 
1889. évi (XVIII.) kötetének téli számaiban ez a kérdés egészen új oldaláról 
merült föl. 

Alkalmat erre valami társaságnak az a kérdése adott, vajon a mentőegye-
sület ismert jelmondata: „Mindnyájunkat érhet baj” – helyes-e mondattanilag, 
és nem kellene-e inkább ehelyett tárgyas ragozást alkalmazni (névelővel): 
„Mindnyájunkat érheti a baj.”? 

A kérdésre az akkori szerkesztő, Szarvas Gábor felelt. Határozottan csak-
is a jelmondat előbbi formuláját helyeslé; de egyszersmind kijelentette, hogy 
már ez a kérdés is mutatja a szabálynak még mindig határozatlan voltát. 

Ez a kijelentés a nevezett lap hasábjain egy kis vitát indított meg, mely-
ben a szerkesztőn kívül még Balassa József és Simonyi Zsigmond vettek részt, 
s melyet főbb vonásaiban itt vázolok. 

Szarvas, mint már mondottam, a kérdéses szerkezetet határozottan hi-
básnak tartja, minthogy itt a névelőnek egyáltalán semmiféle nyomatéka nincs, 
akárcsak az ilyetén szerkezetekben = „Mindnyájatokat elvisz az ördög”; „Ben-
nünket is elért a nagy vihar”, ahol a tárgyas ragozásokat minden ép nyelvérzék 
határozottan visszautasítaná. Ez világos dolog, ugyanis ezek az esetek a 
Hunfalvy-szabály első pontja alá tartoznak, mely így szól: 

„Minthogy a tárgyas ragozás tárgyi jelentője harmadik személyű, csupán-
csak harmadik személyű tárgyra vonatkozhatik. Következésképpen 1-ső és 2-ik 
személyű tárgyat tárgyatlan ragu ige követ, ami így van a személyes névmás ese-
teiben mindig (engemet, tégedet tárgyatlan; őt tárgyas) és a fent idézett esetekben 
mindnyájunk stb. mellett is.” 

A kérdező azonban erre több példát is hoz, ilyeneket = mindnyájunkat 
látom, látsz, lát; mindnyájatokat látlak, látod, lát stb. Itt a látsz, lát alakok teljesen 
megegyeznek az idézett szabállyal; a látlak is 2-ik személyű tárgy mellett, mint-
hogy ennek -lak, -lek tárgyi jelentője is 2-ik személyű; azonban a látom, látod ala-
kok 1-ső és 2-ik személyű tárgy mellett a szabálytól – legalább látszólagosan – 
eltérnek. 

Ezek az alakok azok, amelyeknél a tárgy és alany ugyanazon személyű. 
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Hasonló eltérést tapasztalhatunk a Hunfalvy-szabály 3/d. pontja alól is, 
mely így hangzik: 

„Partitív jelentésű birtokos ragos szó mellett tárgyatlan alakban áll az ige. 
Példa rá a: Három ökrömet elloptak. 

Igen, de a magam, ad, a névmásnak solus értelme világosan partitív jelenté-
sű, és mégis tárgyas igét vonz az ilyen esetekben: magamat látom, magadat látod 
stb. (ellenben: magamat látsz.) 

A kivételes esetek megint azok, melyekben az alany és tárgy ugyanazon 
személyű.” 

Tehát ezen esetekben a szabály ellenére is mindég tárgyas ragozást kell hasz-
nálni. Ez Szarvas konklúziója, s ez adja meg egyúttal a megfejtésre váró kérdést is. 

 
Balassa József azonban (a decemberi füzetben) Szarvas fönt aláhúzott szabályát 
erőltetettnek mondja. Állítja, hogy a tárgyas ragozást 1-ső és 2-ik személyre vo-
natkozólag máskor is lehet használni, nemcsak ha az alany meg a tárgy szemé-
lye megegyezik; bár elismeri, hogy ilyen esetekben csakis azt lehet használni. 

Ő azonban nem akarja az eltérésnek az okát adni, mert az eltérést egyál-
talán el sem ismeri; ő a különösségeket a szabály teljes fönntartásával akarja 
megmagyarázni. Fölhozza ugyanis a mindnyájunk birtokviszonyos eredetét a mi 
nyájunkból. Itt már a tárgy nem leszen 1-ső vagy 2-ik személy, hanem 1-ső vagy 
2-ik személynek 3-ik személyű birtoka, amely a szabály értelmében tárgyas ra-
gozást követel. 

Balassa tehát fölteszi, a nyelvérzék a mindnyájunk eredetét még ma is érezi; 
s ezért minden esetben használhatja mellette a tárgyas szerkezetet; ahol nem 
használja, ott is csak az engemet stb. analógiája ennek az oka. 

Itt hadd tegyek egy kis észrevételt. Balassa – úgy látszik – érezte elméle-
tének gyöngeségét, mely nem tudná megmagyarázni, miért éppen az alany és 
tárgy személybeli megegyezése esetén használjuk a tárgyas szerkezetet; igyek-
szik e használatot egyéb esetekre is kiterjeszteni; azt azonban kénytelen megad-
ni, hogy ezekben az egyéb esetekben lehet használni a tárgyatlan alakot is, míg az 
előbbiekben csakis a tárgyast. 

Ezt a különbözőséget Balassa azáltal akarja megmagyarázni, hogy ha az 
alany meg a tárgy egy személyű, akkor a mindnyájunk birtokviszonyos formáját 
legélénkebben érezzük, ellenkező esetben kevésbé. Én ezt a magyarázatot na-
gyon is erőltetettnek érezem. Én megpróbáltam tárgyas ragozást alkalmazni 
először egyik, azután a másik esetben: ha vajon a mindnyájunkban lappangó bir-
tokviszonyt megérzem-e? és – éppen Balassa állításának ellenkezőjét tapasz-
talám: mikor azt mondtam: „mindnyájunkat látom”, a birtokviszonyt nem érez-
tem, vagy legalább nem kellett éreznem; azt ellenben, hogy: „mindnyájunkat 
látja”, csakis úgy tudtam kimondani, hogy előbb ennek a birtokviszonynak az 
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érzetét nagyon is magamba disputáltam. Pedig hát az ok, amiért ezt az érzetet 
Balassa máig megőrizettnek állítja: az -unk, -ünk birtokrag – bizony ugyanaz 
mind a két esetben. 

Az én meggyőződésem tehát – nemcsak a magam nyelvérzéke, hanem 
másokon tett kísérleteim és népnyelvi megfigyeléseim folytán is – határozottan 
az, hogy a mindnyájunk stb. birtokviszonyának az érzete, ha meg is volt valaha, 
ma már teljesen kiveszett népünk nyelvérzékéből. 

De hasonlóképpen bánik Balassa a magam stb. szerkezetével is. Azt 
mondja, hogy ez is birtokviszony volt eredetileg, s ennek az érzete is megma-
radt még; innen a tárgyas ragozások használhatósága; de ez az érzet homályo-
sabb itt, mint az előbbi példánál; itt (ha alany és tárgy különböző személyű), 
jobban érezzük az 1-ső vagy 2-ik személyre való utalást (az engem stb. analógiá-
ját), s azért inkább mondjuk: „magadat láttalak”, mint „magadat láttam”. 

Az állítás első részére vonatkozólag semmi megjegyzésem sincs; az igaz; 
de a továbbiakról szabadjon valamit szólanom. Azt én nem mondanám, hogy a 
magam birtokviszonyának érzete homályosabb, mint a mindnyájunké; én nem 
mondanám, és azt hiszem, Balassa is csak azért mondja, hogy állítását és ma-
gyarázatát valamiképpen igazolhassa. Előbb megpróbáltam kimutatni, hogy a 
mindnyájunk birtokviszonyának érzete jóformán teljesen elveszett; míg a másfél 
oldallal föntebb rágondolatlanul is leírtam kifejezés: „a magam nyelvérzéke” 
talán egymagában is untig eléggé bizonyítja, hogy a magam birtokviszonyának 
érzete ellenkezőleg, nemhogy kiveszett volna: némely szerkezetekben nagyon is 
élénken megmaradt; a fönti kifejezés ugyanis nem egyedülálló, hanem – mint 
azt minden magyar ember tudja jól – általánosan elterjedt és egyedül helyes. 

Nos tehát az egészből csak azt akarom kihozni, hogy ha ez az érzetelho-
mályosodás nem történt meg a mindnyájunknál, akkor a magamnál semmi esetre 
meg nem történt, s egyáltalán semmi ok sincs arra, hogy az utóbbi esetben ke-
vésbé használjuk a tárgyas ragozást, mint az előbbiben. De hát tényleg kevésbé 
használjuk? Nem, mert – mint Simonyi példákkal is igazolta – ezt a tárgyas ra-
gozást különböző személyű alany és tárgy mellett sem a mindnyájunk, sem a ma-
gam szerkezetében meg nem engedhetni. Az egész állításnak oka az lesz, hogy 
Balassa nyelvérzéke, miután még magára engedte erőszakolni azt, hogy: „mind-
nyájunkat látta” attól már, hogy: „magadat láttam”, maga is visszariadt; és ezt a 
visszariadását is meg akarta magyarázni, bele akarta illeszteni elméletébe. Ez is 
tehát csak Simonyi említett állításának helyességét bizonyítja. 

Mindezekben ki óhajtám mutatni, hogy a kérdéses szerkezetek eredete 
semmi befolyással nem volt a tárgyas, illetve tárgyatlan ragozás alkalmazására 
mellettük, tehát nemcsak – mint Simonyi mondja – az helytelen, amit Balassa 
meg akar magyarázni, hanem maga a magyarázat is igen erőltetett és sok helyütt 
döccenő. 
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Hanem aztán, amit tovább mond Simonyi, az már egészen, mindenestül 
lerombolja Balassa állítását. Mert csakugyan olyas szerkezeteket, mint amilye-
neket Balassa idéz, például a különböző személyű alany meg tárgy melletti tár-
gyas ragozásra, magam sem olvastam soha, dunántúli ember létemre sohasem 
hallottam, és a fülem rettenetesen tiltakozik ellenük. Míg ellenben a példák, 
amelyeket Simonyi – régibb és újabb íróktól – ilyen esetekben való tárgyatlan 
ragozásra idéz, teljesen kimerítőek és meggyőzőek, kivált az olyanok, melyek-
ben a kérdéses első vagy második személyű kifejezéshez még az első vagy má-
sodik személynek egy harmadik személyű birtoka is van kapcsolva, és a ragozás 
mégis tárgyatlan; mint: „Rettegtem, hogy magadat, kedveseidet valami szeren-
csétlenség érhetett.” „Téged és barátaidat csókol Kazinczy Ferenc” stb. 

Úgy ám, de ezzel megint ott vagyunk, ahonnan kiindított bennünket 
Szarvas Gábor. Látjuk a kivételességet egy szabály alól; látjuk ennek a kivételes-
ségnek a törvényeit is, hogy mikor, mikor nem fordul elő, de nem tudjuk ennek 
a kivételességnek az okát, a magyarázatát. 

A tétel ez: Első és második személyű tárgy mellett rendesen tárgyatlan 
alakot használunk; de ha az alany személye a tárgyéval megegyezik: a ragozás 
tárgyas; mi ennek a kétféleségnek az oka? 

Simonyi azt válaszolja ehhez, hogy mindnyájunk stb., mikor elvesztette bir-
tokviszonyos jelentését, névmási értelmet kapott. S így a kétféle szerkezethez 
képest kétféle névmás analógiáját követi: mikor alany és tárgy ugyanegy: a ma-
gamét, mikor különböző: az engem stb. alakokét. 

De mi az oka ennek a kétféle analógiának? 
Erre még könnyű volna a felelet. Mindnyájunkat értelme személyes név-

mási lett = minket; de mivel első személyben minket helyett magunkat használa-
tos, azért alkalmazzuk első személyben mindnyájunkra is a magunkat analógiáját. 

Most már csak az a kérdés, mi az oka a magamat mellett használt tárgyas 
ragozásnak? 

Erre azt lehetne felelni, hogy – mint föntebb mondottuk – magamnál még 
nem avult el a régi birtokviszony érzete, s ez az érzet kívánja meg a tárgyas ra-
gozást. 

(Tehát már Balassa érveihez fordulunk vissza.) 
Igen, de akkor mindég tárgyas ragozásnak kéne vele állni; tehát ezt a ma-

gyarázatot rögtön megcáfolja az – a vitát megindító kérdésben már idézett sor: 
magamat látom, látsz, lát. 

Tehát ismét régi kérdésünkkel állunk csak szemben, azzal a különbséggel, 
hogy a mindnyájunk szerkezetét megmagyaráztuk a magaménak a segítségével és 
most a magamé vár ismét magyarázatra. 
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Nem; ez egyáltalán nem a mindnyájunk és magam kérdése. Itt nem arról van szó, 
hogy egyes kifejezéseknek a szerkezetét megmagyarázzuk. Mert tessék csak né-
zni: ha a mindnyájunk és magam helyett állhatna a személyes névmás: engemet, tége-
det: vajon azt mondanók-e: tégedet látsz? nem százszor inkább-e: tégedet látod? 
ámbár engemet látsz. 

Tehát a mindnyájunk és magam itt nem jelentenek mást, mint a személyes 
névmás helyettesítéseit ugyanazon személyű alany és tárgy esetén, mint az első és 
második személyű tárgy ezen esetben előfordulható alakjait. 

Harmadik személyű tárgynál a tárgyas és tárgyatlan alak használatát elég-
gé megállapították, meg is magyarázták; nincs azonban kellőleg körvonalazva 
ez a ritkább első és második személyű tárgyaknál; ez az, amivel mindeddig fog-
lalkoztunk; ennek a használatában találtuk azt a rejtelmes kétféleséget; s ez az, 
amit most még meg kellene magyaráznunk. 

Ezért címeztem én is ezt a dolgozatot, úgy, ahogy címeztem. 
Az előbbi helyettesítésből: engemet látom, világosan végleg kitűnik, hogy 

– mint már előbb mondtuk – a magam melletti tárgyas ragozás nem a magam 
birtokragjának a következménye, hanem egészen más oknak, ami a személyes 
névmásra is éppúgy vonatkozik. 

A további első személyű idézetekben tehát bátran helyettesíthetjük ezt: 
engemet, evvel: magamat; s ezt: magadat, evvel: tégedet; és így tovább. 

Ekként előáll ez a sor: 
 

Látom magamat Látsz engemet
lak tégedet od magadat
om őt od őt 

 
Kezdjük a kutatást ezen: látom őt. Őt – mondják – harmadik személyű 

névmás; a harmadik személyű névmás, mint ilyen, 3-ik személyű tárgyi jelentő-
vel ellátott igealakot követel; azért áll mellette tárgyas ragozás. De hát mért ép-
pen a harmadik személyű névmás mellett áll ez? Én azt mondom, hogy minden 
személyes névmás tárgyas ragozást kíván, csakhogy a második személyű máso-
dik személyű tárgyi jelentővel ellátott igealakot; az első személyű első személyű 
tárgyi jelentővel ellátottat (persze mindig az alany megfelelő személyére vonat-
kozólag). Minthogy harmadik személyű tárgyi jelentő az alany 1-ső személyére 
vonatkozólag létezik és ez az -m: azért áll őt mellett: látom. 

Menjünk most tovább, erre: látlak tégedet. Itt a téged 2-ik személyű tárgyi 
jelentőt kíván az alany 1-ső személyére vonatkozólag; és ez a -lak, -lek. 
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Tehát úgy kell képzelni a tárgyas igeragozást – ragokkal, melyek kifejezik 
a tárgy és alany személyét –, mint ahogyan az az ősnyelvben lehetett, mint aho-
gyan az megvan ma is, a rokon nyelvek közül a mordvinban, a régi, bonyodal-
mas alakjában. 

Most ugorjunk egyet, és menjünk erre: látsz engemet. Itt az engemet 2-ik 
személyű alanyra vonatkozó 1-ső személyű tárgyi jelentőt követelne. De ám 
ilyen nincsen; és ezért kell itt megelégednünk a tárgyatlan ragozással. 

Igen, de most jön a fogas kérdés: a „látom magamat”. Itt a magamat első 
személyű alanyra vonatkozó első személyű tárgyi jelentőt kíván. 

Van-e ilyen? 
Hogy is mondja a Hunfalvy-szabály? „Minthogy a tárgyas ragozás tárgyi 

jelentője harmadik személyű, csupán harmadik személyű tárgyra vonatkoz-
hatik.” És íme: itt látjuk ezt a harmadik személyű tárgyi jelentőt 1-ső személyű 
tárgyra vonatkozni. Mi lehet ennek az oka? Egyedül az, hogy az -m tárgyi jelen-
tő nem csupán 3-ik személyű. 

Az előbb láttuk: a második személyű alanyra vonatkozó 1-ső személyű 
tárgyi jelentő elveszett: azért tárgyatlan ragozást használtunk. Itt a ragozás tár-
gyas; hát az első személyű alanyra vonatkozó 1-ső személyű tárgyi jelentő nem 
veszhetett el. 

Nem, hanem megegyezik az ugyanarra a személyű alanyra vonatkozó 3-ik 
személyű tárgyi jelentővel. Éppúgy, mint ahogy megegyezik a 2-ik személyű 
alanyra vonatkozólag a 2-ik személyű a harmadik személyűvel (látod magadat és 
látod őt). 

Nem is valószínű, hogy olyan sok tárgyi jelentő – olyan nyomtalanul el-
tűnt volna. Hanem: 

Minden személyű alanyra vonatkozólag az ugyanaz a személyű tárgyi jelentő meg-
egyezik a harmadik személyűvel. 

S ez a magyarázata a látszólagos kétféleségnek. Tehát nem hogy 1-ső és 
2-ik személyű tárgy mellett rendesen tárgyatlan ragozás állana; inkább ez csak ak-
kor fordul elő, ha megfelelő tárgyi jelentő nincs. 

A Hunfalvy-szabály eszerint sem hibás, csak hiányos. Kibővítve így szólna: 
„Minthogy a tárgyas ragozás 3-ik személyű alanyra vonatkozó tárgyi jelentője 

3-ik személyű, csupán 3-ik személyű tárgyra vonatkozhatik.” 
Érdekes, hogy ezt már Szarvas Gábor érezte, mikor a szabály idézésénél 

a tárgyi jelentő után zárójelbe tette ezt: (ja, i). Tehát – öntudatlanul – ő sem merte 
az -m, -d-re mondani, hogy csupán 3-ik személyű. 

Természetes, hogy az így kibővített Hunfalvy-szabály csupán részleges 
érvényű; amennyiben csak a 3-ik személyű alanyra vonatkozó tárgyi jelentőre 
áll. Általánosságban kifejezve ez talán így szólna: 
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„Minthogy a tárgyas ragozás tárgyi jelentője az alannyal megegyező vagy 3-ik 
személyű, csakis ilyen személyű tárgyakra vonatkozhatik.” 

És ez volna a végleges szabály. 
Ez persze mind csupáncsak elmélet. 
 

Forrásom a Magyar Nyelvőr megfelelő füzetei voltak, meg Simonyi tanár úr elő-
adásai. Semmi egyéb. 

 
1901 
 


