
ANALOGIKUS HATÁSOK IGETÖVEINK
ÓMAGYAR KOR UTÁNI TÖRTÉNETÉBEN

A kései ómagyar korral lezárul az az időszak, amikor a tő-
rendszer alakításában még a hangváltozásoknak jutott a döntő sze-
rep. A morfémahatáron jelentkező magánhangzók hangszínét ugyan
a továbbiakban is m6dosítják egyes nyelvjárási hangváltozások,
mint az á után o-zás, a zárt g nyíltabbá válása vagy az a-zás,
de ezek már kisebb hatósugarú~ kevésbé jelentős változások. A
közép- és az újmagyar kor során az igetövek legnagyobb mérték-
ben analogikus hatásra változtak. Ezeknek egy -- egymással szo-
rosan összefüggő -- nyalábját vizsgáljuk meg a következőkben.

Az elemzésre kiválasztott kérdéskör az sz-es, d-s és v-s
tövek története. A változás ezeknek az igetöveknek a körében a
kései ómagyar kor második felében indult meg, amikor az sz-es
és v-s változatú alszik, fekszik-féle igéknek részint hangtani
úton, részint a nyelvi tudat tévedéséveI kialakult a d-s töve.
A hangtani út a feltételes mód jelében és a főnévi igenév kép-
zőjében előforduló n hangnak az intervokalikus helyzetű nyúlá-
sa, majd a hosszú nn-nek dn hangkapcsolattá való felbomlása
vol t: alu-na, alu-ni> alt:="nna,alu-nni> alud-na, alud-ni. A
nyelvi tudat tévedése a -t időjelnek az ugyancsak intervokalikus
helyzetű nyúlásával függ Össze: alu-tam, fekü-tem;> alu-ttam,
fekü-ttem. Az így keletkezett hosszú tt-t a nyelvi tudat az
ad-tam, marad-tem /kiejtve attam, marattam) szóalakok mintájára
aIUd=tam, feküd-tem formán elemezte, és a két különböző válto-
zás megteremtette ebben az igető-típusban a d-s tövet (vö. ZEL-
LIGER: MNy. LXX, 486--8; ill. másképpen: HORVÁTH K.: MNyTK. 61.

sz.; BÁRCZI, Sz6töv. 58--63: mindegyik helyen további szakiro-
dalmi utalások találhatók).

A 2o-s tő -- leg,korábbi adatai: FestK. 74: haragodneyeek;

GuaryK. 79: nugodnec; 1499: "az keeth ember reyaya e(kwtnek"
(MNy. XLIX, 208) -- a XVI. sz. első negyedében már a'z alkuszik,
feküszik és az ósz alakjaiba is behatolt. Terjedése a következő
korszakokban tovább folytatódott: a vajúdik esetében a mai nyel-
vet az ~-es tő már nem érte meg, a 20 kiszorította a ~-s tővál-
tozattal egyetemben: 1643: vajuvo (TESz.) : 1778: vájudó (TESz.);

1618: elvájuszic (TESz.) : vajúdik (ÉrtSz.). Megjelenik a 20 a

tiloszik és -- viszonylag késén -- az aluszik tövében is: 1577

k.: tjlodnY (OrvK. 204); 1718: aludtunk (SzT. 1: 272).
A d egyes nyelvjárásokben a t~sz, v~sz típusú igetövek bi-

zonyos ~lakjaiba is bekerült: Deb~32~diad 'óvjad'; 1577:

el hidgied (Gl.), ill. a nyelvterület K-i részén ma idna, idni,

Ny-on pedig gdve, idva stb. alakok élnek (SIMONYI, TMNy. 260;

HORGER, Nyj.~; IMRE, MNyjR. 307; KISS J., MihályiHgtAlt. 96).



A hí, ví, r6 típusú igetövek némelyikének egyes múlt idejű
alakjai-arról tanúskodnak, hogy ezekbe is d-s tövet éreztek be-
le: 1597: hidtak wolt be, 1682: be hidtak eSzT. 1: 686); 1810:
béis rodtunk (SzT. 1: 818). Miután az ilyen formák olvasata ki-
zár6lag hosszú tt lehetett, a 1 csak olyan írássajátosság, amely-
nek az eredetét a nyelvi tudat tévedésével magyarázhatjuk. Tu-
lajdonképpen ugyanilyen jelenség volt a kései ómagyar ban az al-

szik, fekszik típusú igékben a d-s tő kialakulását elősegítő --
egyik tényező. A hí, ví, ró típusú igék d-s töve ténylegesen
mégsem jött létre~Ennek az lehet az oka~ hogyahidtak, rodtuk-
féle alakok ritkaságszámba mentek, mellettük a d-s tő kialakulá-
sát elősegítő +hinni 'hívni' « +hidni), ronni-'r6ni' « +rodni)
formák csaknem teljesen hiányoznak-,-l-.-mégis 1771: bé ronni-rszT.
1: 818). Némely esetben -- mint a hí, ví -- a hosszú nn-es főné-
vi igenév súlyos félreértést okozó~omonímiát hozna létre az
~-es és ~-s változatú igetövek egyikével, másikával (hinni, vin-

ni), és ez is a változás akadályát jelenthette. (A jönni, jönnek

mellé a kései ómagyarban kialakult ~ ezt az igetövet más irány-
ba mozdította el.)

A 1-s tő megjelenése az alszik, fekszik típusú igékben le-

hetővé tette a kései 6magyarban a cselek~dik-félékre va16 hatás

megteremtődését. Ennek első jele az ~-es tő megjelenése a

-kodik/-k~dik/-ködik képzős igék jelen időben használt alakjai-

ban. Ez a XVI. sz. ele~étől adatolható; MargL. 7: meg elegezyk;

ÉrdyK. 515: megh meleg8zyk; 1533: meg Niomoroznak (LtK. 1: 142);
stb. A változás a későbbi századokban egyre több igetövet érint:

1552: meg telepe[nek (RMNy. 2/2: 96) : 1456 k.: le telepedet

(Gl.); 1570: gy;nakozom (MNy. XXXVIII, 133) : JÓkK. 159: ~-
koduan; 1570: chelekeznek (SzT. 2: 64) : J6kK. 110--1: c~ele-

kettettekuolna; 1591: Meg kesereznec (TESz.) : FestK. 391: megh

kererettem; -- ill. későbbről: 1618: tÖrekesznek (TESz.) : Bé-

csiK. 266: tQrekede[be; 1770: dicsekszik (MNy. LX, 225) : JÓkK.

31: gyczekedhetewnk; 1767: meg nem menekszik (MNy. LX, 370) :
J6kK. 146: menekethetykuala; stb. Az ~-es adatok a XIX. sz.-ban

jócskán megszaporodtak. Ennek egyrészt a nyelvújít6k tudatos, a
nyelvi analógiákra építő munkássága, részint a megszaporodó

nyelvjárási adatközlés lehet az oka.
Hangtani változás folytán két -kozik/-k~zik/-közik képzős

ige jelen idejében is jelentkezik az sz-es tő: 1720: bé igyek-

szik (SzT. 1: 697) : 1711: ügyekezik (SzT. 4: 330 fő i. a.);
1767: emlékszem (SzT. 3: 181) : 1593: Emlikezem (SzT. 3: 179).
A k és a ~ ezekben a kétnyíltszótagos tendencia érvényesülése

folytán került egymás mellé, majd -- rendhagyó m6don -- a ~ zön-
gétlenedett a megelőző k hatására. Az ilyen irányú hasonulást az

sz-es jelen idejű tövek-mintája támogathatta.
- A középmagyar kort6l -- a nyelvterület egyes részein -- to-

vább erősödhetett az alszik, fekszik típusú igéknek a hatása a

cselek~dik-féle igék tőtani módosulásában. Erre utal, hogy las-

san megjelenik bennük az alszik, fekszik típusúakból átszármazó

~-s tőalak is: 1636: tsel~, 1789: ditsekev5k, 1832: menek-
vése, törekvés (TESz.).



Feltehető, hogya v behatolása a cselekgdik típusba első-
sorban a nyelvújít6k tevékenységének köszönhető. Figyelemre mél-
t6, hogy aSzT. igen nagy anyagot feldolgoz6 köteteiben csak a

cselekgdik adatai között bukkantam a v-s tőalak hatására: 1717:

cseleküvé, 1726: cselekvé (2: 65, 67)~
Az alszik, fekszik és a cselekgdik típusú igék egymáshoz

val6 közeledésének, ill. az ezen a téren mutatkoz6 területi kü-
lönbségnek szerteágaz6 következményei lettek. Mai irodalmi és
köznyelvünkben -- miként KESZLER BORBÁLA (Sz6fAITan. 96) az
ÉrtSz. és a VégSz. adatai alapján kimutatta -- 13 igetőnek van
~-es, i-s és ~-s tőváltozata: alkuszik, alszik, esküszik, fek-
szik, haragszik, nyugszik, cselekgdik, dicsekgdik, gyanakodik,

menekgdik, növekgdik, tolakodik, törekgdik. Az idézett vizsgá-

latb61 (uo.) lehet tudni azt is, hogy 20 igének van sZ-es és
i-s változata: dulakodik, furakodik, hideggdik, kenekgdik stb.

Ebből az is kitetszik, hogya cselekgdik típusú igék közül 7-ben

mutatkozik meg az alszik, fekszik félék legerősebb hatása: eny-
nyibe hatolt be az sz-es mellé a ~-s tőváltozat is.

A magyar nyelvjárásokban a fentieken kívül más igékben is
megvan az sz-es és i-s tővál takozás: nyomakszik rv nyomakoszik ru

nyomakodik (ÚMTsz.), fuvakszik ~ fuvakodik 'szikkad' (MTsz.,

ÚMTsz.) stb. A tőtípusokat tekintve az állapíthat6 meg, hogy

egyes vidékeken az sz-es és d-s, máshol az sz-es, d-s és v-s

típus hiányzik (ZELLIGER: NytudÉrt. 104. sz~778).- -

Bár a mai nyelvjárási kép és ennek a történeti háttere
egyelőre csak hiányosan tárhat6 fel, az máris látszik, hogya
kérdéses igetövek igen változatos területi megoszlásban a leg-
különfélébb típusokba tartoznak. A kérdés további vizsgálata
mind a nyelvjárástörténet, mind a mai nyelvjárások felől te-
kintve még sok tanulsággal szolgálhat.




