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VÉGÉNEK HANGSZERKEZETE ÉS A TOLDALÉKOK
A KÉSEI ÓMAGYAR KORBAN

Zelliger Erzsébet
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani

KAPCSOLÓDÁSA

Tanszék

A to es a toldalék kapcsolódásának mai szabályai a kései ómagyar korban alakultak ki. Különösen azok a toldalékok érdekesek a számunkra,
amelyek előtt hol a csonka, hol
a teljes tő jelentkezik.
Vizsgálódásaim alapján ezt két
a tő szótagszáma és a tő végének
a
tényező' befolyásolja:
hangszerkezete.
A továbbiakban ennek az utóbbinak a szerepét vizsgáljuk meg.
A tővéghangzó jelentkezése vagy éppen elmaradása bizonyos toldalékok előtt elsősorban attól függ, hogy (a tővéghangzó előtt) a tő milyen mássalhangzóra,
esetleg
mássalhangzókra végződik.
Emellett azonban figyelembe kell venni
a toldalékok felépítésének a hatását is. Ezzel kapcsolatban
szó lesz arról,
hogya
toldalék tartalmaz-e
magánhangzót
vagy sem, és arról,
hogy a (kezdő) mássalhangzó mennyire
képes mássalhangzó-kapcsolatok
második tagjaként
szerepelni.
1. A testes toldalékokra
(-ni, -na/-ne,
-ná/-né,
-tok-/
=tek/-tök) és a más mássalhangzókhoz
könnyen kapcsolódó -sz
személyragra jellemző, hogy olyan igéknek járulnak a teljes
tövéhez,
amelyeknek
ez a tőváltozata a tővéghangzó
előtt
hosszú mássalhangzót vagy mássalhangzó-kapcsolatot
tartalmaz. Természetesen
ide tartoznak a mai -ít képzős
igék
tövei is: -ni: JÓkK. 37: beJelleny; SzabV~allany;
CornK.
2v: meg feddeny; JÓkK. 42: mondany; GuaryK. 30: fel ge2yeaten9d;
CornK.
2v: meg tartany;
MünchK. 87vb: me~eitene;
JÓkK.
38: ~er3enem; AporK. 123: 91d9kleni; stb. I -na/-ne,
-ná/-né:
JÓkK. 43: meg hallana; 1521: Illenek (MNy XXXVII,
204); JÓkK.
44: "megne bantana";
BécsiK. 15: ki iJ..tana;
1 -t";"k/-tek/AporK. 116: elhimtene', BécsiK. 17: kézeitenéc
tök: MünchK.
87rb: vallotoc; BécsiK. 16: megma~adandotoc;
MünchK.
48vb: teuelgetec~;
BirkK. 2a: gakorlotok; JordK.
731: epp9yt9t9k
-sz: JordK. 387: JallaJlee; MünchK. 85rb:
mÖdaj; GuaryK. 30: [oca(eyta); KeszthK. 30: ydwezeytez.
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Ugyanezek a toldal~kok, ba az iget6 rövid m'ssalhangzóra vagy mag'nhangzóra v~gz6dik, a csonka t6höz j'rulnak:
-ni: JÓkK. 24: kyboc,atnod; B~csiK. 18: fognioc; N'dK. 328:
(irna; KeszthK. 14: kere[ny; MünchK. 87rb: fel n9ni; TelK.
22: J6nye
-na/-ne, -n'/-n~: JÓkK. 48: hathatnek; B~csiK.
254: meg e[merned, Jo~dK. 381: kYwe Y3ne:k; KeszthK. 284:
eryzneyek; 1532: hadnaya (LtK. I, 137); BecsiK. 83: ~
I
-tok/-tek/-tök: MünchK. 85va: tuttoc; JordK. 383: ,oltok;
KeszthK. 4: zerettek; B~csiK. 2: ~
-sz; JÓkK. 38:
akarJ; MüchK. 86va: mutaé; N'dK. 333: fogacz; B~csiK. 32:
i9Z; stb. -- Az -sz szem~lyrag e16tt meglep6 a csonka t6
haszn'lata a WinkiK. 168: "megh nem eerz
eertz]'~s a
VirgK. 132: meg nyomoricz adat'ban, de mai nyelvj'r'sokból
is kimutathatók hasonló alakok.
A t6v~g ingadozó rövid--hosszú ejt~se hat'ssal van a
vizsg'lt toldal~kok t6höz·való kapcsolód's'ra: DomK. 278:
predicallany : ÉrdyK. 146: predicalny; CornK. 133r: el metteny : CornK. 133r: el metny. Az igen~vk~pz6 ~s a módjel
viselked~sében egyez6 von'sok mutatkoznak: JordK. 710: ~
lany
1526 k.: zoolnom (MNy XXXVII, 205); JordK. 389:
~olana
JÓkK. 41: dolna. A k~t toldal~k kölcsönhat'sa
rokon fonetikai fel~pítésük alapj'n könnyen ~rthet6. A szól
teljes töv~nek megjelen~s~t a szinonim besz~ll, s6t t'volabbról tal'n a pr~dik'll ~s a mond hat's'nak is tulajdoníthatjuk: B~csiK .. 81: zolaz·,1526 k.: zolaz (MNy XXXVII,
205)
N'dK. 322: zol~Az -sz szem~lyrag e16tt m's
esetekben is mutatkozik t6ingadoz's:LobkK. 92: akaraz [az
utolsó a betű pótlólagos betold's ]
LobkK. 92: akarz~
GÖmK. 52: ylez: B~csiK. 102: úlz. A teljes t6 haszn'lata
-- ha m~goly meglep6 is ~ppen t6v~gi 1, r ut'n -- bizony'ra
az eredetibb 'liapot meg6rz6d~se. ---Teljes t6 van az -sz
e16tt abban az egyadatban,
ahol ez a rag t6v~gi sz ut'n
következik: JÓkK. 145:~.
-- A bocs't t6v'ltozatainak
ingadoz'sa (HorvK. 31: bochatny : JordK. 384: bocaatany;
JÓkK. 40: boc~atnanak : JordK. 741: bocJatananak), illet6leg a teljes tó megjelen~se a k~t toldal~k e16tt a t6belseji a nyúl's'val lehet összefügg~sben, de a JordK. nyelvi
sajátoss'ga is lehet a teljes t6 különös kedvel~se.
Felbukkan a m'ig meglev6 alaki ingadoz's is a hangzóhi'nyos v'ltozatú tövek eset~ben: JÓkK. 97: [epreny (2szer) : JÓkK. 97: (epernY. Aligha lehet v~letlen, hogy az
ugyanazon lapon h'romszor e16forduló szó harmadik adata t~r
el az e16z6kt61, holott a JÓkK.-ben az eff~le tövek a f6n~vi igen~v k~pz6je e16tt teljes v'ltozatukban gyakoribbak:
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118: el haylany, 154: vadlanY. (Hasonló tőváltozás ebben a
tőtípusban más toldalékok előtt is lehetséges:
BécsiK. 16:
ze~zétté : KeszthK. 14: zerztenek wala.)
A hangszerkezet rokonsága alapján a -ni és a -na/-ne,
-ná/-né-hez hasonló kapcsolódást
lehetne várni a tő és a
-nak/-nek
személyrag
között is. Törzsanyagunkban
ezzel
szemben a -nak/-nek rag minden ~ és -nd időjeles
igető
csonka ~áltozatához járul: MünchK. 87rb: ipnc vala; GuaryK.
26: latnac; JordK. 385: p~edicalnak:. BécsiK. 16: aialnakuala; SzabV.: kyalthnak; GuaryK. 23: ki ve)ednec; stb. Néhány
XVI. századi kódexünkből
idézhetők
olyan adatok,
ahol a
-nak/-nek
rag középső nyelvállású magánhangzót
tartalmazó
teljes tőhöz járul: nöbrK. 55: "atkoztak kik .•• el haylonak", 128: "kiratok neked aiandekokot aianlonak"; WeszprK.
71: Allonak vala~ VitkK. 83: haytonac vala. Meglepő a csonka tőnek legalábbis az írásbeliségben
mutatkozó
túlnyomó
többsége a -nak/-nek személyrag előtt. Az is figyelemre
méltó, hogya tővéghangzó előtte az idézett példák szerint
középső nyelvállású.
Ez a mai nyelvhasználattói való olyan
eltérés, amelyet a jelen idejű paradigmában általános
tővéghangzó-használat analógiája tesz érthetővé.
Az 1 és az n kapcsolódási képessége hasonló. Ez magyarázza, hogy a határozott ragozás
-lak/-lek személyragja a
-nak/-nek morfémához hasonlóan kapcsolódik a tőhöz, vagyis
a rövid és hosszú mássalhangzóra,
valamint a mássalhangzótorlódásra végződő töveknek is a csonka változatához járul:
JÓkK. 45: kerlek, LaskS.: ymadlak; JordK. 387: meg kynny~tlek; KeszthK. 12: vallak; JordK. 729: kYldlek. Mássalhangzó-kapcsolatra
végződő
(és ít képzős) tövek esetén a rag
előtt az eredetibb teljes tŐ--is lehetséges:
JÓkK.
118:
~"valaJtalak teged egy ygyewet es tudatlant":
16: kerdlec;
nöbrK. 416: "Imar nem mondolak titeket zolgaknak" : 416:
"Titeket kedeg baratimnak mondlak";
ÉrdyK. 231: "Tyteket
.•• mondalak baratymnak"
: 231: "nem mondlak tyteket zolgaymnak";
SzékK. 363: megh kwnywdeytelek : 1470: meg degeseytlek (Gl.).
Az idézett példák közül a mondalak:
mondlak kettősségek a monotónia elkerülése céljából kerülhettek
egymás mellé a kódexek szövegében.
A kevés adat alapján e
változás nyelvi helyzete, nyelvjárási és egyéb vonatkozásai
nem rajzolódnak ki.
2. Az eredetbeli és hangzásbeli azonosság a -t(t/) igenévképző és időjel között a tőhöz való kapcsolódás
tekintetében is rokon megoldásokhoz vezetett.
A két formáns alkotta
szóalak a mondatban olyannyira eltérő szerepű, hogya homo-

nlmla megszüntetése nem vált szükségessé.
Mindkét toldalék az 1, r, n, ill. magánhangzós végű
-JÓkK. 40: "egy 3egen 5i::.
tövek csonka változatához-jár~l:
nalt haylok";
BécsiK. 255: "Megert fugeket keuant"; ÉrdyK.
67: "az meg kent te(tt>t"; GuaryK. 15: "a3 ebnec faz.aba lút
nil" -- ill. BécsiK.
15: pa'l-ih..oltuala;
MünchK. 85vb: iz.t·,
JÓkK. 42: mentuoIna; SzabV.: bel ywth volnaí stb.
a JÓkK. nyelvéből,
Megőrzött régiség, amelyelsősorban
de szórványosan máshonnan is adatolható,
hogy az 1, E, n
végű tövek teljes változatát követi a két formáns:
JÓkK.
64: "attyat egbee felemelettleny", 44: "vala ••• felelemuel
meg rettenet"; ÉrdyK. 392: "iftenek yarot wtay"; ÉrsK. 349:
"megh nyret ywhot" -- ill. JÓkK. 42: feleletuoIna,
103:
nyeret, 77: vonot ky stb.
Az egyszerű mássalhangzóra végződő tövek csonka változatához járul általában az igenévképző és az időjel,
haa
további toldalékolás folytán a keletkezett relatív tő teljes változatban (vagy ahhoz hasonló hangkörnyezetben) fordul elő: BécsiK. 75: alaztakat, 82: alazkottakat, 117: oktattakat stb. -- ill. JÓkK. 42: )oktauala; BécsiK. 18: alazta volna; MünchK. 85vb: k9uettecuala, 87vb: atta stb.
Néhány eltérés is tapasztalható ezektől.
Az
igenévképző előtti teljes tő használata archaizmusnak látszik az
1488: "ez fekel war fogotta weres pey 10" (MNy XVI, 79)
adatban. -- Olykor ugyanannak az igének a teljes és a csonka töve is előfordul a befejezett melléknévi igenév képzője
előtt: BécsiK. 142: k9t9zetteket : AporK. 118: k9t93teket;
BécsiK.
217: karhozattaknac : NádK. 333: karhoztaccal. Az
ilyen alaki kettősség jelentésbeli különbséget is takarhat:
WinkIK.
77: "O Mynd tyw fyw zilt azzonyallatok" : WinkIK.
101: "O edef(eg9s zywlettem"; CornK. 53r: "az evryzevk •••
levnek mykent meg holtak":
JordK.
385: "hallottak
ffel
tamadnak" stb.
A csonka tövükben egyszerű mássalhangzóra végződő töveknek
a teljes változatához járul az igenévképző
és az
időjel, ha az általuk létrehozott relatív tő csonka: JÓkK.
122: "a) neiet allatot"; WinkIK. 126: "Atkozott az", 158:
"el hagyotth
eezen" -- ill. AporK.
l15: ge~iedet; CornK.
1v: zvletet; JordK. 388: meg aJot vala; stb.
Szórványosan
a d végű töveknek a csonka változatához
is járulhat ilyen morfofonetikai helyzetben a tet) igenévképző és időjel:
GuaryK.
21: "a3 meg dihút ebnec", Cort1K.
141v: "Nezzetek •.. az fel tamatnak ••• febeyt" -- ill.
BécsiK.
195: "Gabbaa napitol foguá bünh9t Iril"; GuaryK.

23: "a 3 ••• me:z,<;>ggel,
kiuel meg dihúth"; NádK. 315: "at te
farcad immar ••• el zakath"; stb. Az efféle alakok kialakulását és későbbi terjedését a d + t kapcsolat
hasonulása
okozta könnyű kiejtése (tt) és
szÓtagszám csökkenése irá(Az egy szótagú ad
nyába ható nyelvi törekvés segíthette.
adt formával adott helyett!) Múlt
esetében nem találkozunk
idejű igealakok esetében a ragozott formák analógiája
is
hathatott
(ld. korábban).
Mindezekből arra gondolhatunk,
hogya fenti alakok korszakunkban beszélt nyelvi sajátságok
és ott talán már nagyobb elterjedtségnek örvendlehettek,
egyes esetekben időben hosszan
elnyúló
hettek. Adataink
nyelvi ingadozásokról tanúskodnak:
(t1092)/1399: Zakathegh
(PRT. 10: 497) -- de: BécsiK. 114: "9 k9tele ne legen megzakadot"; 1329: Rekettou, Reketpataka (OklSz.) -- de NádK.
333: "rekedt>t zoual". -- Ritkán más tővégekhez is hasonlóan
kapcsolódnak
ezek a formánsok:
1364/1367:
Zakaduztfeuld
(OklSz.); JÓkK. 86: "~akado3t gyekenek".
Ha az igető csonka változatában
mássalhangzó-kapcsolatra vagy hosszú mássalhangzóra végződik,
mind az igenévképző, mind az időjel a teljes tövet követi. Természetesen
mássalhangzó-kapcsolatként
viselkedik az -ít képző és öszszes előzménye is: JÓkK. 42: "felewl mond~
••. napokban";
AporK.
122: "az ez.9 [Ceitet va1lo[ba", Gua,ryK. 27: "fe (lpt
elkpL9";
stb. -- ill. JÓkK. 46: hallottam; AporK. 116: 2.!=.
t9ttek;
MünchK.
86rb: ta:z,tottad; SzabV.:
(trwmlottak,
NagyszK.
15: el kbzelitBttek volna,
1533: telepetöttem
Az olyan esetekben,
amikor a két
(LtK l, 142), stb.
mássalhangzóra végződő töveknek a mássalhangzó-kapcsolatot
feloldó alakja is van, az időjel a teljes és a csonka tőhöz
is járulhat,
ha utána a szóalakon belül magánhangzó
(is)
következik:
BécsiK. 16: ze~zétté vala: KeszthK. 14: zereztenek wala.
A mond- tőhöz az adatok nagy részében
hasonlóképpen,
tehát minden morfofonetikai helyzetben a teljes tőhöz járul
az időjel: MünchK. 86va: módotta; AporK. 116: mondot; stb.
Ez egyébként az eredetibb állapot.
Egészen ritkán azonban
már adatolható a másodlagosan keletkezett mondta is: CornK.
53v: meg monta. A csonka tő használatával könnyen létrejött
a rövidebb alak: a d zöngétlenülése a t hatására
egyúttal
teljes hasonulás is.-Ez a hangváltozás pedig megszüntette a
amelynek első eleme amúgyis
hármas mássalhangzó-torlódást,
könnyen kapcsolódó nazális.
Ezzel megszűnt a nyelvi kényszer a teljes tő használatára.
A rövidebb alak bizonyára a
beszélt nyelvben keletkezett,
első adatai is ezt támogat-

a

j ák: 1488: "azt megh lata bodogh a ([on. az roth monta vala"
(MNy XVI, 79); FestK. 370: "Ees montam magamnak". A mondotta formák sokkal általánosabb elterjedtsége korabeli írásbeliségünkben
választékosabb
voltával,
az írásbeli
norma
akkori igényeivel függ össze.
(A mondta:
mondotta formák
szembenállásának
mai nyelvünkben is hasonló
stilisztikai
vetülete van).
Kevésbé
tűnik
ebben
a korban
megmagyarázhatónak
a
NádK.
327: merittel
adatában a csonka tő használata.
A
diftongusos
eredet és ebből következően az í hosszú
volta
alapján
az idézett alak meglepő,
mégis figyelemre
méltó,
hogy
a nyelvterület egészen más részéről való
TeIK.
Szt.
Anna legendájának szövegéből rendre olyan alakok idézhetők,
amilyenek mai nyelvjárásainkban
a képző i-jének rövidülésével függnek össze:
37: alittanac, 80: epytte, 52: tanytta,
5: terytti stb. -- Az -ít képzős igetövek toldalékkal való
szokatlan kapcsolatát mutatja a VirgK.
132: meg nyomoricz
adata
is. Mindezek
a képző í-jének a nyelvterület
egyes
részein való korai rövidülésre-mutathatnak.
Külön
vizsgálatot érdemel a -tet) időjelnek a t végű
igékhez való kapcsolódása.
----a) Az egy szótagú t végű igék múlt idejének alakulása
a kései ómagyarban válto~óban van,
illetőleg területi
tagoltságot
mutat.
Adataink egy részében az időjel mindig a
teljes tőhöz járul, miként mai köznyelvünkben
is. JÓkK. 39:
yutottakuala,
FestK. 366: vetettem; CornK. 54r: be kevtevtte, TeIK. 2: iutot volna.
-Az adatok más részében a több szótagú,
rövid
mássalhangzóra
végződő tövekhez hasonlóan csak az általános ragozás E/3.-ban van teljes tő az időjel előtt,
a -t egyébként a csonka tőhöz járul:
JÓkK.
39: yuttanak volna; BéesiK. 18: ki vettékuolna,
1516: meg kötthem (ItK Ill, 122),
KeszthK. 290: "ky etteek .•. weerth":
BécsiK. 198: El futot.
A fenti
sajátosságok kódexenként a következő
képet
mutatják:
a juttam és a jutottam típus egymás mellett él,
1gen
belül is ingadozik a tőhasználat
a JÓkK.,
és egy
LobkK., JordK. és KeszthK. nyelvében. Igénként különbözik a
teljes és a csonka tő érvényesülése a MünchK.-ben
(a 20rb:
ki vetette
az igének
és a tőváltozatnak is az egyetlen
megfeelőfordulása, a jut és a nyit csak a juttam-típusnak
7 adatban) és a WinkIK.-ben. A BécsiK.lelően fordul elő,
ben és az AporK.-ben következetes a juttam-típus.
A jutota PéldK.tam-féle alakok használata viszont a FestK.-ben,

ben, a CornK.-ben és a TelK. Szt. Anna legendájá-ban általános. Ha ezeknek a kódexeknek a nyelvjárási hovatartozását
vizsgáljuk,
akkor az derül ki, hogy a mai nyelvjárási képnek nagyjából megfelelő e tekintetben kódexeink
nyelvállapota: a D-i és É-i típusra lokalizálható kódexeinkből mutatható ki a juttam-típus,
a Dunántúl egyéb
területeiről,
ÉK-ről
és K-ről a jutottam.
Ez a kép megerősíti azt a benyomásunkat is, hogya
KeszthK. É-i, palócos sajátosságokat
is mutat.
A lát ige tövének a múlt idő jelével alkotott
kapcsolata
(figyelembe véve az eredetibb rövid tőbelseji
magánhangzót) többnyire a juttam-típusnak
felel meg:
JÓkK.
61:
latta~
BécsiK.
122:
lattam -- de:
JÓkK.
87: latotuala;
BécsiK.
214:
latot. (Mai nyelvünkben is így használatos.)
Néhány
adatban~nban
a jutottam-típusnak
megfelelő
archaikusabb -- alakjai mutatkoznak:
PéldK.
70: latottam;
DomK. 292: Latottal volna, Latottad volna.
b) Külön említendő a bocsát ige múlt ideje: az időjel
általában a csonka tőhöz járul,
és csupán akkor van előtte
teljes tő, ha a szóalak további szótaggal nem bővül: JÓkK.
47: bel boc3attamuala;
WinkiK. 326: bochattal; CornK. 137v:
bochatta volna;
KeszthK. 71: meg bochattanak
: JÓkK. 134:
boc3atot.
A bocsát tövének és az időjelnek az ilyen kapcsolata amellett szól, hogya
tőbelseji magánhangzó korszakunkban még rövid volt,
mint
pl.:
JÓkK.
154: ;erettem;
MünchK.
99vb:
3erette:
MünchK. 63ra: Jelktet; JÓkK. 88:
kewuette;
WinklK.
225:
k9uetteek vala :JÓkK. 157: kewuetett; stb.
---- A kései ómagyar korban sz-es és v-s változatú igék egy
részének az sz és v nélküli teljes tö;éhez járul az időjel:
JÓkK. 40: nu~ttak~olna;
AporK. 114: meg ha~agottak; példK.
39: "el nem aluttam", 41: fekevt vala; stb.
3. A csonka és a teljes tő változása tapasztalható az E/2.
-d személyrag előtt a kijelentő mód jelen időben és a felszólító módban.
Adataink
túlnyomó
többségében a kijelentő mód
jelen
időben
a -d a teljes tőhöz
járul:
BécsiK. 17: meltolod;
MünchK.
86vb:
hallod, tudod; NagyszK. ll: vel~d, 12: kerdód;
stb. A csonka tő veszedelmes homonímiát teremt a felszólító mód rövidebb alakjával (ld. később), néhányadatban
mégis előfordul: ThewrK. 157: twd. A személyrag a ható igék
csonka töve után gyakrabban fordul elő: BécsiK. 122: megielenthed,
175: mondhad,
LobkK. 197: el vi[elhed; 1527 k.:

elwesthed (MNy XXXVII,
206). A teljes tőre is van szórványosan adat: LobK. 90: meg e[merhet6d. Ez a nyelvi sajátosság ellenpéldáival együtt törzsanyagunkból alig idézhető,
ami magának az igealaknak a viszonylagos ritkaságára utal.
Létrejöttét segíthette,
hogya szóalak a beszédtempó gyorsulásának megfelelően megrövidült, az egymás mellé került t
és d egymással -- a rag hangalakjával megegyezően
-- haso=
nult. (Morfofonetikai szempontból
rokon jelenség ezzel a d
végű igetövek
csonka változatának és a -tet) időjelnek
kapcsolata, amelyről korábban volt szó.) Kevésbé megszokott
azonban ez a változás abból a szempontból,
hogya
(tővégi)
magánhangzó morfémahatáron való eltűnése akkor várható,
ha
a szóalakban még további magánhangzó is van. Ez -- ragról
lévén szó -- soha nem is lehetett,
a jelenség kialakulásához tehát megfelelő szövegkörnyezetet:
rá következő magán~
hangzós szókezdetet is fel kell tennünk. Ilyen idézett példáink között is található:
BécsiK. 122: megielenthed ennekem; LobkK. 197: vi(elhed az.
Csonka tő után következhet a -d személyrag akkor is,
ha utána -e kérdő szócska áll: DebrK.
517: laddej VirgK.
61: Tude;-Vö. még 1527: Thuddi (Heyd. 19). A kérdés részletesebb vizsgálata (pl. más tővégi mássalhangzó után is lehetséges-e,
milyen
gyakoriak az efféle alakok stb.) anyagunk alapján nem lehetséges.
A szövegkörnyezetek és az ellenpéldák (NádK. 331: tudode; KeszthK. 16: Latodee; DebrK.
517: latode; stb.) nyomán elsősorban beszélt nyelvi alaknak
tartjuk őket.
Felszólító
módban
többnyire a teljes relatív
tőhöz
járul a -d személyrag:
JÓkK. 41: ~;
MünchK. 85vb: la((ad; GuaryK. 29: nomyadj NádK. 34: mongad; stb. A rövidebb
(jeltelen) felszólító módban azonban az ige csonka abszolút
tövét követi:
JÓkK. 47: add; NádK. 334: mondmeg. Az eredeanyagunkban,
a
tibb teljes tő használata jóval gyakoribb
A kétféle tőváltocsonka tő csak szórványosan adatolható.
zat gyakoriságában mutatkozó különbség ellenére sem lehet
stilis3tikai vagy akár jelentésbeli eltérést kimutatni köztük. Az előfordulási arányból legfeljebb a hosszabb alaknak
főként írott nyelvi, a rövidebbnek elsősorban beszélt nyelvi voltára lehet következtetni.
Erre utalnak a misszilis
levelekből származó adatok is: 1526: zerezd megh, kerd meg
(MNy XXXVII, 204).
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