
,,A MÚLTbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIDŐ JELE .•."
(EGY BORDEAUX-I MAGYARTANÁR SZEMSZÖGÉBŐL)

KOROMPAY KLÁRA

Bárczi tanár úrra emlékezve és az évfordulóra készülve az első bizonyosság:

akármilyen, számomra ismerős területről választanék témát (magyar nyelvtörténet,

névtan, a magyar-francia kapcsolatok kőre), olyan szellemi tájakon járnék, melyek

felé hajdan kettős vonzás indított el: az ÖVé és Pa i s tanár úré. S a bizonyossággal

együtt egy kérdés: az a szemléleti tágasság és kísérletező kedv, mely az ő látásmód-

jukat jellemezte, nem arra ösztönöz-e most inkább, hogy olyan úton indulj ak el,

melyen azelőtt nem jártam?

Abban, hogy egy leíró nyelvtani témát készülök megközelíteni, elsőrendű szere-

pet játszik a következő tény: a közelmúltban a Bordeaux-í Egyetemen francia diá-

koknak magyar nyelvet tanítottam. Ennek során a címben jelzett kérdés - mint tisz-

tázandő, újra meg újra átgondolandó kérdés - elemi természetességgel merült fel,

szinte követelve a szabályrendszer megfogalmazását, majd az ideiglenes szabályok-

nak hétről hétre való módosítását ... Hogy nyelvtanítás és a nyelvről való gondolko-

dás milyen termékenyítően hat egymásra, arról naponta új tapasztalatokat szerez-

hettem - s úgy gondolom, e meggyőződésemben Bárczi tanár űr, a hajdani francia-

tanár is megerősítene.

Tehát: ,.A múlt idő jele mássalhangzó után egyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t, magánhangzó után két -tt " -

hangzik az ősi szabály, mely írni tanulásunk kezdeti szakaszában főleg helyesírási

vezérfonalul szolgált, később pedig a múlt időre vonatkozó morfematikai ismeretek-

nek mintegy foglalata lett. Ámde: mikor kell magánhangzó? Ez ilyen formában a

magyar nyelvű beszélő számára jobbára fel sem merül, hiszen nyelvérzékünk eliga-

zít, s még az ingadozások is ritkák, amik pedig jelzései lehetnének egy fölteendő

kérdésnek ... Leíró nye1vtanaink általában ugyancsak magyar anyanyelvűek számára

készülnek s így - akarva-akaratlan - figyelmen kívül hagynak olyan jelenségeket,

melyeknek egy "gyakorlati magyar nyelvtan"-ban okvetlenül szerepelniük kellene.

Tudjuk, mennyire hiányzik nálunk ez a műf'aj; s azt is valószínűnek tarthat juk,

hogy a hozzá vezető útnak igen fontos állomásai azok a külföldiek számára készült

nyelvtanok és nyelvkönyvek, melyek a "szükséges távolság" alaphelyzetéből fedezik

fel nyelvünk működésének rejtett összefüggéseit. Örömmel hívom fel a figyelmet

ennek kapcsán egy kitűnő francia nyelvű kézikönyvre: NYÉKI LAJOS magyar

nyelvtanára (Grammaire pratique du hongrois d'aujourd'hui. Paris, OPHRYS-POF,

1989.), melyet egyszerre jellemez a szilárd elméleti megalapozottság és a nyelvhasz-

nálat eleven kérdései iránti ritka fogékonyság. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy

felsoroljak legalább néhány olyan gyakorlati nyelvkönyvet, melyek tanulmányozása

valódi segítséget jelenthet bizonyos jelenségek tisztázásához. Ilyen munkák (egy-

szersmind a múlt időre vonatkozó lapszámok feltüntetésével): BÁNHIm - JÓKAY
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- SZABÓ, Learn Hungarian. Bp., 1965.2 280-4; LELKES ISTVÁN, Manuel de
hongrois. Bp., 1967. 304-13; PÁL FÁBIÁN, Manuale della lingua ungherese. Bp.,
1970. 176-80; GINTER KÁROLY - TARNÓI LÁSZLÓ, Ungarisch für Auslander.
Bp., 1974.4 242-3; SZÍJ ENIKŐ orosz nyelvű tankönyve (Kypc besaepckoao s.3\LKa.
Bp., 1979. 164-70); ERDŐS - KOZMA - PRILESZKY - UHRMAN, Hungarian in
Words and Pictures. Bp., 1990.319-20; ERDŐS JÓZSEF - PRILESZKY CSILLA,
Halló, itt Magyarország! Bp., 1992. 1, 105, 117; stb. A sort hosszan folytathatnánk,
annál is inkább, mert örvendetesen bővül: ma már több, mint harminc országban fo-
lyik magyartanítás, s ezzel összefüggésben egymás után születnek meg a gyakorlati
szellemű nyelvkönyvek. Úgy gondolom, ezek tanulságait érdemes volna a leíró
nyelvtani kutatásokban is jobban kiaknázni. Bizonyára sok ponton találkoznának a
különböző szempontú vizsgálatok: a klasszíkus, a strukturális és a történeti morfe-
matika eredményei. (Az utóbbira nézve 1.A magyar nyelv történeti nyelvtana. Bp., 1.
1991., II. 1992. Témánkra vonatkozólag 1.ZELLIGER: 1, 52, II, 37-40.)

A fönti szakirodalmi kitekintés azonban nem fedheti el a következő tapasz-
talati tényt: a külföldön dolgozó magyartanár lépten-nyomon anyanyelvének olyan
jelenségeivel találkozik, melyekről korábban sejtelme sem volt, s melyekre nézve
kész, kidolgozott szabályrendszert - hamarjában - többnyire nem talál. S mivel az
adott helyzetben a "nyelvérzék" -re való hivatkozás nem old meg semmit, a tanár
számára nem marad más hátra, mint hogy - hol közelítve, hol távolítva a vizsgálat
tárgyát - megpróbálja kitapintani azt a szabályrendszert, melynek alapján saját
nyelvérzéke műkődík, Ennek során az a paradox helyzet áll elő, hogy válaszai meg-
vannak - kérdéseit azonban meg kell találnia.

Ez az írás egy olyan keresési folyamatból született, melyegy meglehetősen rej-
télyes, hol feltűnő, hol eltűnő magánhangzó titkát próbálta felderíteni.

Még mielőtt a tapasztalatok összegezésébe kezdenék, két megjegyzést szeretnék
előrebocsátani a leírás módját illetően.

Egyrészt: mennyiben célszerű a tőtan kicsiszolt kategóriáit alkalmazni a vizsgá-
lat során? - Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy a kritikus magánhangzó tő és tolda-
lék határán jelentkezik, márpedig e kettő par excellence viszonyfogalom: csak egy-
másra nézve határozhatók meg. Hadd idézzem itt a tőnek azt a definícióját, mellyel
PUSZTAI FERENC egyetemi előadásán találkoztam, s mely a fönti kölcsönös ösz-
szefüggést számomra a legmarkánsabban fogalmazza meg:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A tő a szóalaknak a tol-
daléktól megfosztott része; másfelől: a szóalaknak a toldalékol hat ó része." Ebben
a tágabb értelemben a tőtani szempont egy-egy toldalék elemzése során megkerül-
hetetlenül jelen van. Kérdés viszont, hogy például a tőtípusok szerinti tárgyalásmód
(melyet a témáról szólva igen árnyaltan érvényesít az Akadémiai Nyelvtan, vö.
TOMPA: MMNyR. 1, 493-5) mennyiben kínál alkalmas hálót a legjellemzőbb sza-
bályok megragadására. Bizonyos pontokon kétségtelenül igen (vö. a v-s változatú,
valamint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz-es és v-s változatú igék múlt idejének a tőtípusra jellemző megoldá-
sait: nőtt, lőtt; tett, vitt). Máskor azonban - s ez a gyakoribb - az emIített háló sze-
mein éppen azok a jelenségek csúsznak át, melyek a kérdés szempontjából kulcsfon-
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tosságúak. A múlt idő jelét tekintve az alábbi hármasság látszik relevánsnak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolvas-

tam : olvasott, éltem: élt, vetettem: vetett (1.alább) - márpedig e három kategória
mindegyike megtalálható az egyalakú tövek típusában; ugyanakkor a legváltozato-
sabb típusokba tartozó igék (ideértve még a sok belső mozgást mutató hangzóhiá-
nyos változatúakat: éreztem: érzett, sőt a kivételeket is: mentem: ment) elrendeződ-
nek a fönti hármasság mentén. Világos tehát, hogya -r-vel kapcsolatos szabályok-
nak sajátos belső logikája van, s a szempontrendszernek ehhez kell idomulnia. Leg-
fontosabbnak a következő mozzanatok látszanak: a tővég szerkezeti felépítése (egy
mássalhangzó, gemináta, mássalhangzó-kapcsolat); a tővégi mássalhangzó fonetikai
jellege; bizonyos képzök különleges viselkedése; stb. Egyetlen olyan kérdés van,
melynek fölvetését tudatosan mellőztem: ez a múlt idejű igealaknak és a vele párhu-
zamos befejezett melléknévi igenévnek az összevetése. Ez ugyanis külön tárgyalást
kívánna, melynek az igekötők szerepére s aszójelentés változásaira is ki kellene ter-
jeszkednie (vö.: írott nyelv, de: a megírt levél; a kimaradt lapok, de: az elmaradott

vidék; stb.).
A másik, immár a leírás belső rendjét érintő megjegyzés a következő. Nem le-

het kétség afelől, hogyacél a fő kategóriák megrajzolása. Ennek során azonban
annyi a kereszteződő szempont, a kivétel (sőt: kivétel kivétele), hogy a következetes
osztályozás kényszere szorosan összetartozó jelenségeket messze vetne egymástól.
Ezt talán úgy lehetne kiküszöbölni, ha épp az ellenkező oldalról indulnánk el, s a tő-
végek aprólékos bontása során utalnánk minduntalan a típusba való tartozásra - ez
azonban óhatatlanul a tárgyalásmód elaprózódásához vezetne. A rendszerezés igé-
nye és az árnyalatok számbavétele egyszerre nehezen érvényesíthető. Ezért úgy
döntöttem, hogy a vizsgálatot két részre bontom: az első szakasz a fő típusokat vá-
zolja fel, a második pedig az ingadozó, váltakozó és egyedi esetek analitikus bemu-
tatására törekszik. Az elemzés a mai magyar kömyelvi alakokat veszi figyelembe; az
okok keresése során azonban a történetiség szempontjáról nem tudtam - de nem is
akartam - lemondani.

Lássuk tehát először az átfogó, nagy kategóriákat.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . (heterogén) főtípus: általános ragozászyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFJ3.: -ott/-etu-ön : a többi 11
alakban -t (olvastam : olvasott). - E kettősség hátterét a következő morfematikai
összefüggések világíthatják meg. Az általános és a határozott ragozás összesen 12
múlt idejű alakja közül 11 szerkezetileg hasonló módon épül fel: a -t után további
morféma (igei személyrag) következik; ez egyben azzal jár, hogy aszóalakban új
szótag kezdődik; maga a -t éppen a szótaghatáron áll, s így az igék többségéhez kőz-

vetlenül csatlakozhat. Ezzel szemben az általános ragozás FJ3. személyében az igei
személyrag 0 fokon van jelen: a múltidő-jel így a szóalak utolsó testes morfémája,
márpedig a -legtöbbször mássalhangzóra végződő - magyar igetövek az egy mással-
hangzóból álló toldalékok közvetlen kapcsolódását általában nem teszik lehetővé. Ha
a kérdést úgy vetjük fel, hogya kritíkus magánhangzó a morfémahatár szempontjá-
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ból hova tartozik, a válasz egyértelműnek látszik: a tökéletesen kiegyenlített viselke-

dés és az állandósult nyelvállásfok amellett szól, hogy magát a toldalékváltozatot ír-

juk lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ott/-ett/-ött formában.

Külön hangsúlyoznunk kell a fönti kettősséggel kapcsolatban, hogy az azt meg-

határozó elvelsődlegesen nem a tő, hanem a toldalék(ok) felől rajzolódik ki. Mindez

azt is jelenti, hogy - ha a tővég felől más, ezt keresztező mozzanatok nem jelent-

keznek - ez a megoldás a magyar múlt idejű igei paradigmák alaptípusának tekint-

hető. A továbbiak éppen az ettől való eltérések alapján írhatók le. Máris jelezzük,

hogy ez utóbbiak két fő irányba vezetnek: vagy az EJ3. sz.-ben sincs magánhangzó,

vagy a többi 11 alakban is van.

II. (homogén)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ó t íp u s ; mind a 12 alakban -t (ír tam: írt). - Jól ismert

tény, hogy a -t hangalakú morfémák bizonyos jellegű mássalhangzós tóvégek mellett

magánhangzó nélkül is megjelenhetnek. Analógiaként idézhetjük azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-t tárgyragot is,

mely viszonylag gyakran jelentkezik ilyen formában (aszta lt, tanárt, bajt, sirá lyt,

szint, orvost, buszt stb.). A kérdés tehát az, hogy az igeragozás kiemelt EJ3. szemé-

lyében milyen feltételek mellett jelenhet meg a puszta -t, A "könnyen társuló" más-

salhangzók köre a múlt idő jelével kapcsolatban a kővetkezó: r (várt, kén, akart), 1

(élt, örült, meghalt), ly (folyt), j (bűjt, fá jt, fújt), n (ktvánt, rohant, font), ny (el-

hányt, hunyt). Bizonyos morfematikai kötöttségek között a d is kiegészítheti e kört
(éledt, fakadt, a ludt stb.); erről 1. később.

Ill. (homogén) t ö t ípus: mind a 12 alakban -otu-etu-bn (vetettem: ve-

tett). - Az eddigiektől eltéröen - ahol a jelenség kulcsát az EJ3. alak adta meg - a

most kővetkező esetben a tővég vagy a tőtest egésze szabja meg valamennyi para-

digmatag viselkedését. A fönti "könnyen társuló" mássalhangzók gondolatát tovább-

vive akár "nehezen társuló tővég" -nek is minősíthetők az alábbiak:

a) tővégi mássalhangzó-kapcsolat (a jánlottam : ajánlott, ugrottam : ugrott, ér-

tettem: énett). Gyakori kivétel: ha a második mássalhangzó d, illetőleg ha a tő ng-

re végződik; ezekről 1. alább.

b) -ít képző (tanítottam: tanított. építettem: épített).

c) hosszú magánhangzó + t (jütöttem : fütött, vétettem: vétett, bocsátottam:

bocsátott). Kivétel: lá t.

d) t-te végződő egyszótagú igék. rövid tóbelseji magánhangzóval (jutottam: fu-

tott, hatottam : hatott).

Az -ott/-ett/-ött toldalékváltozat ilyen általános használatának a hátterében

többféle. igen eltérő ok húzódik meg. Kőzűlűk a legátfogóbbakat említve: a hármas

torlódás kerülése; olyankor. amikor a mássalhangzó-kapcsolat második eleme maga

is t (ahol tehát voltaképpen hármas torlódás nem is jöhet létre). föltehetőleg a szó

morfematikai felépítésének egyértelművé tétele s így a funkcionális szembenállások
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biztosításazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(értettem, vö. értem, kiáltottunk, vö. kiáltunk); az -It képzösők körében
minden bizonnyal az a "nyelvi emlékezet", mely számon tartja, hogy ennek előzmé-
nye -Xt, azaz mássalhangzó-kapcsolat volt, mely még az ómagyarban is föllelhető
(vö, D. BARTHA: TörtNyt. II, 69-74); hosszú magánhangzózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt esetén vagy hasonló
etimológiai előzmény, vagy az előbbi igék analogikus hatása (azt, hogy e két altípus
összefügg, a "nehezen társuló tővég"-ekre jellemző más megoldások azonossága
vagy hasonlósága is jelzi: épiteni - fűteni. épitene - jűtene); az egytagú, rövid tőbel-
seji magánhangzót tartalmazó (tehát az előbbiektől teljesen független) t végűek ese-
tében alighanem az a tendencia, mely a rövid tőhöz a rendelkezésre álló toldalékvál-
tozatok közül lehetőleg a hosszabbat kapcsolja; stb. Látható, hogy eszempontok
gyakran összeszövődnek, s a jelenségek értelmezése is többféle lehet. Tisztán leíró
szempontból a fönti b), c), d) altípus összevont tárgyalása is lehetséges: ,.A t végűek
közül mindig kötőhangzós időjelváltozatot kapnak az egytagúak (kivétel a lá t), az -ű

képzősek s a bocsát" (TOMPA: MMNyR. 1, 494). - Mindezek mellett további egye-
di esetek is vannak, ezekről 1.alább.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . főt í p us: mind a 12 alakban -tt. - Ezzel a megoldással csak olyankor ta-
lálkozunk, ha maga az igető magánhangzóra végződik. Ennek jellegzetes esetét kép-
viselik a v-s változatú tövek (nőttem: nőtt, lőttem: lőtt), valamint az sz-es és v-s
változatúak, ahol a múlt idő jele a rövid magánhangzós melléktőhöz járul: tettem:

tett, hittem: hitt. (Sajátos belső kivétel két El3. alak: evett, ivott.)
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*
A dolgozat a továbbiakban azokat a jelenségeket veszi számba. melyek a fő

szempontok kialakítása során nem bizonyultak meghatározó jellegűnek, de melyek
tovább árnyalják a képet, nemegyszer kisebb-nagyobb meglepetésekkel is szolgálva.
A tárgyalásmód célszerű rendjét itt a tővég fonetikai felépítése adja meg.

a) Az egy mássalhangzóra végződő tövekről - az eddig látottak alapján - az az
összefoglaló kép alakulhat ki, hogy az explozívák és a spiránsok "közönséges" más-
salhangzóként viselkednek, a nazálisok és a likvidák viszont "könnyen társulnak".
Ez lényegében igaz is, azzal a megszorítással, hogy a spiránsok közül a j, a nazáli-
sok közül pedig az m a hasonló képzésmódú hangokhoz képest épp az ellenkező cso-
portban foglal helyet. Fölmerül azonban egy eddig nem érintett kérdés: mi a helyzet
akkor, ha a tő affrikátára végződik? Ilyen tővég az igék körében alig van: a négy
mai magyar affrikáta (c, dz; cs, dzs) közül a VégSz. tanúsága szerint csak a d: jele-
nik meg igetövek végén, s az is csak két esetben: edz. pedz. Igen érdekes, hogy ezek
viszont "nehezen társuló tővég"-ként veszik fel a múlt idő jelét: edzettem : edzett,

pedzettem : pedzett. E tekintetben tehát rokonságot mutatnak a mássalhangzó-kap-
csolatra végződő tövekkel - s ez a tény föltehetőleg e fonéma igen késői meghono-
sodásával, s máig erősen korlátozott kőrülmények kőzőtt való megjelenésével függ
össze.



Külön figyelmet kíván két olyan tővégi mássalhangzó, melynek szabályrendsze-
rében döntő szerepet játszik a múlt idő jelével való alaki egybeesés vagy közeli ro-
konság. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt-re végződő tövek több sajátos alfaját a ill. Iőtípus keretében már átte-
kintettük. Itt kell - kiegészítésképpen - megjegyeznünk, hogy azok a többtagú igék,
melyeket nem érint azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ft képző vagy a t elötti hosszúság kérdése, szabályosan az 1.
főtípusban jelennek meg: arattam : aratott, szerettem : szeretett, Ugyancsak itt je-
lentkezik a lá ttam: lá tott is, mely a t-re végződő valamennyi egytagú igéhez képest
elszigeteltnek mondható. Föltehető, hogy tőbelseji magánhangzója eredetileg rövid
volt (vö. ZELLIGER: TörtNyt. 1, 49, II, 40); erre vallhat a láss alakban megjelenő
felszólító mód is - a múlt időt tekintve azonban sem a rövid, sem a hosszú tőbelseji
magánhangzót tartalmazó egytagúak közé nem illik bele. Lehet, hogya bocsát is ha-
sonló utat járt be (vö. ZELLIGER: i. h.), múlt idejű paradigmája azonban a hosszú
magánhangzónak megfelelően alakult.

Ad végűek különleges vonását az adja meg, hogy a -t jellel való kőzvetlen ta-
lálkozás során az ejtett alakban szabályosan tt keletkezik. Az esetek többségében ez
nem érinti azt az általános tendenciát, hogy a fenti igék az 1. Iőtípusban jelentkez-
nek, akár egytagúak (adtam: adott), akár hosszabbak (öltözködtem : öltözködött);

az utóbbiak körét főként a -kod/-kedr-köd és a -kodik/-kedikr-ködik képzös ala-
kulatok teszik ki. A többtagúakon belül azonban sajátosan különálló, s meglehetősen
ingadozó csoport az -ad/-ed képzösöké: az ide tartozó igék többsége a "könnyen
társuló" tővég szabályai szerint alkotja meg a múlt időt (maradtam: maradt, meg-

ijedtem : megijedt), más igék viszont a d végűekre jellemző általános főszabályt kő-
vetik (tagadtam : tagadott, engedtem: engedett). Itt említendő meg, hogy hasonló
kettősséggel az sz-es, d-s és v-s változatú tövek múlt idejű alakjaiban is találko-
zunk: egyfelől aludtam : aludt, másfelől haragudtam : haragudott).

b) A geminátára végződő igetövek a maguk egyediségében vizsgálandók. Első
látásra ugyanis könnyen megfogalmazódhat egy olyan föltevés, hogy a tővégi más-
salhangzó-kapcsolat és a gemináta hasonló szabályokat követ: tartottam : tartott,

hallottam: hallott. Ez azonban optikai csalódás, melyet a feltűnően gyakori hall

ige okoz! A részletesebb elemzés azt mutatja, hogy először is igen kevés mással-
hangzónk fordulhat elő igei tővégen geminátaként, s az is ritkán: a VégSz. szerint
mindössze a dd (fedd), a gg (csügg, függ), az II (közel 40 alapigében) és az rr

(varr , forr). Ezek nagy többsége pedig pontosan úgy viselkedik, mint a megfelelő
rövid mássalhangzó tfeddtem : fedden, varrtam : varrt). A lényeget tekintve tehát
a gemináta-kérdés irreleváns, s ennek igen egyszerű fonetikai oka van: egy harma-
dik mássalhangzó (esetünkben a -t időjel) közvetlen szomszédságában a gemináták
törvényszerűen megrövidülnek. - Tagadhatatlan viszont, hogy az II végű igék cso-
portjában gyakori az ingadozás: (szállott - szállt, hullott - hullt), s emellett akad
három olyan igető, mely következetesen a "nehezen társuló" harmadik főtípusba so-
rolódik: hallottam : hallott, kellettem : kellett, vallottam : vallott.

S ezen a ponton az egész vizsgálat egyik legérdekesebb kérdéséhez érkezünk.
Mi lehet a háttere ennek a különállásnak? Gondolhatunk itt jelentéstani mozzana-

114



tokra: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhal és a hall ige múlt idejű alakjainak szembenállásában valóban szerepe

van a magánhangzónak: meghaltam, de meghallottam, halt, de hallott. (A sor foly-

tatható: kelt, de kellett, volt, de vallott. ) A döntő ok azonban bizonyára jóval távo-

labb keresendő, s ehhez érdemes lesz ómagyar adatokat felsorakoztatní: HB.: .Had-

1aua choltat terumteve if ten tvl"; VirgK. 2: "en byneymet meg akarom vadoini. ne-

ked lelky atyam" (idézi KERESZTES: MNy. LI, 52). Az utolsó példa azt a jól is-

mert etimológiát támogatja, mely szerint a vall ige korábbí *vadl hangalakra vezet-

hető vissza, s kőzős eredetű a szláv vaditi-ból lett vádol-la l. (Vö.: SzófSz.; PAlS:

MNy. XLVI, 100; KERESZTES: i. h. 50-60; TESz.) A kell finnugor etimonja *kel-

ke- alakban rekonstruálható (vö. TESz.); ez esetben a hasonulás minden bizonnyal

ősmagyar kori. Egészében kétségtelen: e kivételes jelenségkőr kulcsát az adja meg,

hogy a gemináta előzménye a fönti igetövekben mássalhangzó-kapcsolat (két eset-

ben dl) volt - márpedig ezzel a "nehezen társuló tővég" rejtélye magától megoldó-

dik. A dologban csak az a csodálatos, hogy az a hadi forma, melynek a XII. század

után nincs nyoma, még ma, 800 évvel később is meghatározza az azóta régesrég át-

alakult igető toldalékolását. A nyelv emlékezik. ..

c) A számba veendő jelenségek utolsó csoportját azok a mássalhangzó-kapcso-

latra végződő igetövek jelentik, melyek viselkedése eltér aJIHGFEDCBAIll. főtípus alatt mondot-

taktól. Mivel az ott érvényesülő főszabály lényege az, hogy a nehezen társuló tővé-

gekhez -ott/-ett/-ött toldalékváltozat járul, itt most a puszta -t megjelenésénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkő-

rülményeít kell megvizsgálnunk. Az egyik jellegzetes eset az, amikor a mássalhang-

zó-kapcsolat második eleme azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd: a mondtam, hordtam, küldtem-féle alakokban a fo-

netikai törvényszerűségek (melyeket az eredmény felől nézve legegyszerubb mással-

hangzó-kiesésként értelmezni) lényegében ugyanolyan ejtésű alakokat hoznak létre,

mint a fontam, vártam, éltem. Ebből az következik, hogy az ilyen felépítésű igetö-

vek az 1. főtípusba kerülhetnek. Kerülhetnek, de nem okvetlenül kerülnek, hiszen

egészen hasonló jellegű igetövek (á ldottam, oldottam) megmaradnak a III. főtípus-

ban, vagy éppen váltakozást mutatnak: küzdöttem: kűzdtem. Az egész jelenségkör-

nek természetesen stilisztikai vonatkozásai is vannak: a váltakozó alakok közül a

magánhangzót tartalmazók általában régiesebbek, ünnepélyesebbek.

Az eddigi elemzések során többször fölsejlett már az a megfigyelés, hogy az

egymástól látszólag mereven elhatárolható kategóriák között nagyon is megvannak

az átjárási lehetőségek, sőt az átmeneti sávok is. Ezt az esetet példázza az -ng tő-

vég, mely - noha mássalhangzó-kapcsolat - éppen olyan múlt idejű alakokat mutat,

mint az 1. főtípusba tartozó igetövek: bolyong tam : bolyongott, forrongtam : for-

rongott, zengtem : zengett. (Erre a szakirodalom nyomán figyeltem fel, vö.: KÁ-
ROLY: MMNyR. 1.313; BÁNHIDI - JÓKAY - SZABÓ i. m. 282; FÁBIÁN i. m.

176.) A VégSz. közel 60 ilyen alapigét tart számon; a hangutánzó-hangfestő jelleg

bennük rendkívül erős, s ebben az -ng tővégnek, illetőleg képzőnek (vö. D. BAR-

THA: TörtNyt. 1, 66) eleven szerepe van. A hangtan felől nézve: az n és a g együtte-

se mássalhangzó-kapcsolat ugyan, de ha van másslahangzónk, melyre g előtti hely-
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zetben a .simuló" mínősítés (BENKŐ, FiktívT. 162) tökéletesen ráillik, azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn valóban
az. Nem meglepö, hogy ennek hatása a toldalékolt alakokra is kisugárzik.

A .múlt idő" és az emlékezés ismét visszavezet Bár c zi tanár úrhoz. Ha a ta-
nár-tanítvány kapcsolat erős, akkor a tanításból a későbbi nemzedékek is részesül-
nek. Még olyan módon is, hogy gyakran hallják a tanár jellegzetes fordulatait, em-
lékezetes mondásait. Azon tűnődve, hogy számomra melyek a legkedvesebbek, két
mondata jut eszembe: "Nem szabad, hogya módszer gondolkodjék a kutató he-
lyett" - hárította el a hiperkritikát az ugor kori török kapcsolatokról szólva (vö.
AOr. XXV, 383-90 is). Máskor a szóképzés adott keretet olyan reflexióhoz, mely
egyszerre érintette az életet és a nyelvet:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,A szeret t-je mozzanatos, vígasztaljon
azonban bennünket az, hogy a szetelem l-je gyakorító ..."

Tanáraimra, s a tőlük kapott útravalóra gondolva sok mindent összegez bennem
ez a szó: szerencse. S tudom, hogy ennek igazságát az átadó nyelvben kitapintható
alapjelentés adja meg: a szerencse nem más, mint 'találkozás'.
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