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A változó igetövek néhány problémája 

Ebből a témakörből már korábban foglalkoztam a hangzóhiányos típussal 
(MNyj. XVIII, 53—60). Újabban KESZLER BORBÁLA „Az igetövek kvantitatív vizs
gálata" című dolgozatában bemutatja a VégSz. alapján, hogy az Értelmező Szótár
ban található igék között milyen arányban fordulnak elő a változatlan és a külön
böző változó típusú igetövek (RÁcz ENDRE—SzATHMÁRi ISTVÁN, Tanulmányok a 
mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Bp., 1974, 91—8). A z alábbiakban 
néhány problémát tárgyalok a változó tövek témaköréből. 

1. A M M N y R . a változó tövek között nem szerepelteti az od~&/típust. Nyilván 
azért, mert nem tekinti köznyelvinek. Hasonlóképpen jár el ,,A mai magyar nyelv" 
című egyetemi tankönyv is (103). így nem vesz róla tudomást KESZLER BORBÁLA sem 
idézett tanulmányában. A z ÉrtSz.-ben az <%/, Aa&y, W és a vasz? igék fordulnak elő 
egyes 3. személyben alanyi ragozásban &f, Aágy, W , v6z formában is, tehát hosszú 
magánhangzóval. A hosszú változatokat azonban a szótár népiesnek és régiesnek mi
nősíti, így véleménye egyezik a fent említett nyelvtanok véleményével. Szerintem 
azonban a varz^ ige hosszú magánhangzós alakját nem lehet tájnyelvinek vagy régies
nek minősíteni. Tájnyelvinek tekinti egyébként a Magyar Értelmező Kéziszótár is 
(a továbbiakban: M É K . ) . A szó egyes igekötős összetételeinek stílusminősítése azon
ban már az ÉrtSz.-ban sem egyértelmű. A &(vá?z régies, népies és kissé választékos, az 
odbváfz, offvász kissé választékos, az asszeváiz pedig a kissé régies minősítést kapta. 
A fM^grász gyakran használatos a szótár szerint, a Wevárz és az e/vá?z mellett nincs 
semmi megszorítás, tehát a forrás szerint azonos értékűek a rövid magánhangzós cím
szóval. Szerintem a hosszú magánhangzós változat, a Weváfz és az e/váyz a fo variáns. 
Hogy általában ezeket használjuk, arra csak egy példát legyen szabad idéznem. A z 
6%&zv&s%2 jelentésének a meghatározásában az ÉrtSz. is és a M É K . is az e/várz alakot 
használja, nem pedig az e/vapz formát. És ez az eljárás nagyon is érthető, minthogy 
a rövid magánhangzós alak jelentése nem egyértelmű. A szót tehát így ragozzuk: e/-
vayzat, e/va?ze/, e/váfz, e/vejzÜM&, e/va?zfe&, e/va?zfze&. Csak alanyi ragozás kijelentő 
mód jelen ido egyes szám 3. személyben él a hosszú váltóhangú alak, de él. A vá?z, 
Weváyz, e/vá?z stb. formák feltétlenül köznyelviek, és használatukban nemcsak sti
lisztikai különbség, hanem a megfelelő alakpárban a hosszú magánhangzónak jelen
téselkülönítő szerepe is van: va?z~vá?z, Wevejz^Wevárz, e/varz^e/vász stb. Igaz, 
hogy ez a különbség csak egyetlen személyben van meg, de éppen ez a legfontosabb 
és leggyakrabban használt igealak. 
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Ugyancsak gyakori a W igének W változata. Előfordulásainak 80%-ában a 
hosszú váltóhangú variáns szerepel. A hosszú magánhangzós változatot itt az támo
gatja, hogy a W ^ W / pár így jobban elkülönül. Hisz az // hosszúsága azonnal el
tűnik a kiejtésben, ha utána mássalhangzóval kezdődő szó következik. Ezt a feltevést 
bizonyítja még az, hogy az ige összetett változatait nem találtam hosszú magánhang
zóval: dfW, e&y/)eW, e/W, ./g/W, &/W, m e g W , as?zeW. Úgy látszik, az d f W stb. 
formákat inkább nyelvjárásinak vagy régiesnek érzik az emberek, minthogy ezek 
használatát már nem támogatja a funkcióelkülönítés igénye. Tehát a W ~ W alak
pár tagjait azonos értékűeknek tekinthetjük, a hosszú váltóhangú variáns alkalma
zása sokszor indokoltabb is, mert egyértelműbbé teheti beszédünket. 

A W / igének is van hosszú magánhangzós tőváltozata, ugyancsak 3. személyben, 
de nem a kijelentő módban, hanem a feltételesben: W z e ~ W ; ~ W / e » e . A tőbelseji 
magánhangzó időtartamának változásán kívül az // is kiesik a tŐbol a W z e változat
ban. A W : még jobban redukálódott, és csak a nyelvjárásokban él. A W z e alakot 
— bár az ÉrtSz. szerint népies — minden nap halljuk, sőt használjuk, nemcsak mi, 
hanem íróink is (vö. Kortárs 1972. 8. sz. 1228; Alföld 1972. 5. sz. 16, 26; Valóság 
1973. 4. sz. 2, 48; Élet és Irodalom 1973. ápr. 14. 16. 1.), sokkal gyakrabban mint a 
hosszabb, W/e/ze formát. Kétségtelen, hogy m a már a W z e köznyelvi. 

A z <%/~&/, /zagy ~/zagy alakpárok viszont már nem egyértékűek. Stilisztikai 
különbség van köztük, az áW, /zagy változatok régies és nyelvjárási színezetűek (vö. 
MNyelvh.2 183). 

A fentiekből nyilvánvaló, hogy ezt a totípust nem lehet száműzni a leíró nyelv
tanokból. Talán nevezhetnénk magánhangzó időtartamot váltakoztató igetőnek. 

2. A z úgynevezett v tövű igéknek a magyar nyelv különböző rétegeiben a követ
kező változatai vannak: aj magánhangzó+v változatú tő (7o~/övö-j, 6j v+y válto-
zatú (/zí/̂ /wv-j, ej /+v változatú (/#7~./ov-J, dj az+v-s tő ffeaz~fev-J, ej jz+<f+v 
változatú (Wjz-~a/v-j (BÁRCZi, A szótövek 50—63). A/ő» igét — érthető módon — 
BÁRCzi az első típusban tárgyalja (i. m. 51), de a M M N y R . is ebben a fejezetben fog
lalkozik vele (I, 318). A z egyetemi tankönyv viszont a megy és a vmz szavakkal együtt 
az M-es változatú tövek közé sorolja (102), és ezt a felosztást veszi át KESZLER BOR
BÁLA (i. m. 96). Szerintünk ayö/z igének nemcsak történetileg, hanem leíró szempont
ból is a v-s tövek között van a helye. A z egész ragozási rendszere közelebb áll a /o, 
jzo stb. ragozásához, mint a megy vagy a vo/z szavakéhoz. Talán nevezhetnénk ma-
gánhangzó+M+v változatú tőnek. 

3. A fent felsorolt v-s tőváltozatok közül a leírónyelvtanok csak a magánhangzó 
4-v, az az+v és az az-W+v változatokat tekintik köznyelvieknek ( M M N y R . I, 318; 
M M N y . 98—101). A z az+v típusról általában megjegyzik, hogy 7 ige ffejz, veaz, 
7e^z, ejz/Jk, z'jzzk, Aüz, vüzj tartozik bele ( M M N y R . I, 318; M M N y . 99). A z Értel
mező Szótárban azonban 8 ilyen szót találunk. A szótár ugyanis külön címszónak 
veszi az ejz igét és annak^e/esz, mzegejz, fe/eejz összetett változatait. Hasonlóképpen 
jár el a Magyar Értelmező Kéziszótár is. A z eaz és az ejzzk tehát két külön szó, nem-
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csak alakban térnek el egymástól, hanem jelentésben is, az előbbi jelentése 'mar, 
pusztít' (MÉK.). Indokolt lenne tehát, ha nyelvtanírásunk is tudomást venne erről. 

4. A z Értelmező Szótárban 13 jz+</+v tövű ige található (vö. KESZLER i. m. 
96—7). Ezek két csoportra oszlanak. A z egyik típust azok alkotják, amelyeknek a 
szótári tövében jz van: aÁPzz&,yg&.fzf6, /%zra#fz/&, Myw#yz/&, a/&%rzf&, &pA%Á?z/&; a má
sikat pedig azok, amelyeknek a szótári tövében d áll: cse/e&edf&, d/cje/redfA;, gyoMa-
kodfA;, me»gA:edfk, MŐve&edfk, WoArodfk, ö̂re/cedfk. Ez utóbbiak -AW/-A:ed képzős 
származékok. A z első típusba tartozóknak a jelen időben nincs d-s tövük, illetőleg a 
d újabban igyekszik a jelen időbe is behatolni. A z Értelmező Szótár már elfogadja 
az o/&w.szfo&, o/&Mfz?%z& mellett az a/&zw#o&, j/ArwdW: és a /%wűgwfzfo& mellett a Awa-
gwdfoA; formákat. D e széles körben élnek már a M)wgodfok, a?A%idfő&, M^wgod/iaA:, ej-
kwdMfA: alakok is. 

A másik típusban viszont jelen időben minden szónak két változata él: cWeke-
<&&~c.9e/e&jzf&, dicwAredf&^dfCff^zfk stb. A z ÉrtSz. a d-s változatokat veszi cím
szónak, annak ellenére, hogy a <#c?f&a#&, gyaMűAWfA:, MŐveAWfA: alakokról meg
jegyzi, hogy jelen időben ritkán fordulnak elő. A szótár az az-s változatot csak a szó
cikkfejben és utalószóként közli. A két típusba tartozó szavak — amint tudjuk — 
nemcsak leíró szempontból, hanem történetileg is különböznek egymástól. Kölcsö
nösen egymásra hatottak, és így kerültek végül is egy tőtípusba (vö. BÁRCZi, i. m. 
58—63). A kölcsönhatás m a is tart, a d-s forma terjed az o/jzf& típus szavainak jelen 
idejében. 

A z a/jzf&, /f&jzf&, /kzra#;zz&, Myw#?zf&, valamint az o/&%pz%&, af&#azf& szavak 
különböznek egymástól. A z utóbbi kettőben az az előtt magánhangzó áll, az előbbiek
ben viszont mássalhangzó. M a is él azonban az a/wfz%&, ̂ e&ö.?zf6, &wogwazf&, Mywgo-
fzfk változat a nyelvjárásokban. A A:%dw&pza mwzgdf kifejezés megvan a köznyelvben. 
Kétségtelen, hogy az az elem ezekben is a tővéghangzóhoz járult, és a kétnyíltszótagos 
törvény értelmében esett ki előle a vokális. A z o&wjzzk, a?&#.?zi& szavakból azonban 
nem eshetett ki, mert nincs bennük két nyílt szótag. Ugyancsak a kétnyíltszótagos 
törvény hozta létre az a/-,/g&-, rzywg- tőváltozatokat az o/fof, a / W stb. származékok
ban. Egyébként az & ? W szóban csak -f a képző, a szónak tehát ap&ö-, a?&e- töve volt. 
A z a?&ö főnév nyelvújítási elvonás (TESz.). 

5. A z ^z+d tövű igéket szintén két csoportba oszthatjuk. A z egyikbe tartoznak 
az -oó(/-gd képzősök: gazdqgod:A:~gűzdqg3zz&, gywo^odfk^gyarapazzA:, Mdgg^dfA:^ 
A/degazik, /g-/7M6^WegfdfÁ:^/e-/yMgg6efegjzfA:, Zeráfzegedf6~/erá?zeg3Zf&, megg/f-
gfdf/r ̂ mege/^jzf A:, TMe/egedfA: ̂  me/egJz/A:, örgggdzA: ̂  öregsz/k, fe/g/?edfk ̂  fg/f̂ fzzA;, 
ü/g/?edzA;^«/e^zfA:, vaafűgodf&~vaffágazik. A másik csoportot a -A;od/-A:ed képzősök 
alkotják: dw/űkodrk^dw/okazzA:, ywrűkodfk^ywmkjz^, &##&##&~6e»e&.?zf&, köfg-
kedfk^kö^A^zzk, mwakodfAr^mam^zfA;, moaokodfk^/MOjakjzf'A:, f#zakodf&~ fowzk-
fzfAr, vereA^dfk^verekazfk, veazgkfdf'k^vgazekfzfk, vefgA^df'k^'Vffekazzk. Ez összesen 
21 ige (vö. KESZLER BORBÁLA i. m. 96—7). Megjegyezzük, hogy a nyelvjárásokban 
több ilyen szó található. A fentiek közül sem mind köznyelvi. A dzda&fzfk és fm%%&-
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azf& az ÉrtSz. szerint népies, a Wegjzft ritka, a AröfeÂ zfA; nem is található a szótár
ban, pedig elég általános. 

6. A M M N y R . szerint az jz+d+v tövű igék egy része -A:W^/:^-Arg^^j^ 
-&<%/f;&J képzős (I, 318), az fz+d tövűek ugyancsak -Aiod^-Arg^^-Aröd vagy -<%/~ 
W ^ -öűf képzősek (I, 319). A fenti Összeállításokból azonban kiderül, hogy -&&/, ille
tőleg -óW képzős szavak nem tartoznak ezekbe a tőtípusokba. 

Felmerül a kérdés, hogy miért nincs -A%»d, illetőleg -&f képzős változó tövű ige. 
Hogy a kérdésre válaszolhassunk, meg kell vizsgálnunk e szavak hangtani felépítését. 

A változó -AW/-AW képzős szavakról először is megállapíthatjuk, hogy a szó
tári, d-s tövük 3 szótagból áll, az jz-s tövük kettőből: cjf/fAW-~&$e/f&jz-, ü W # A W - ~ 
dw/a&jz-. A ragozás során azonban egy magánhangzóval bővül mindkét tő: cWe&e-
J<e-/M^cWfA:fze-m. A kétnyíltszótagos törvény érvényesülése miatt nincs meg az 
utóbbiban a & és az az között a magánhangzó. 

A következő, amit megállapíthatunk az, hogy a -kod/-AW ezekben az igékben a 
teljes tőhöz járul: (#cse+&W-, /wra+AW-. Azok az igék, amelyekben a -kod/-AW 
mássalhangzó után járul, mind változatlan tövűek: &w/&%%#6 stb. Ezekből nem ala
kulhatott ki az az-s tő, mert egyrészt nem működhet bennük a kétnyíltszótagos tör
vény, de másrészt analogikusán sem jöhetett létre az-s változat, mert 3 mássalhangzó 
került volna egymás mellé. 

Végül azt is láthatjuk, hogy a -AW/-AW képző előtt ezekben a változó tövű sza
vakban mindig a vagy e hang áll: gy#KzA%%#&, vere6a#6. Ebből következik, hogy 
minden magashangrendű szóban e van a kérdéses helyen, függetlenül attól, hogy a 
tőben labiális vagy illabiális magánhangzó van: y#e&##&, MÖW%%#&, före&a#&, A%f-
feÂ dfÁc. Viszont a -köd változat csak akkor kapcsolódhat a tőhöz, ha az előtte levő 
szótagban labiális palatális magánhangzó áll, mint ahogy ez van például az ö//öz6ö-
<#&, &öfőz&<%#&, fzörMyw/w(&Ác^fzörMyM/A;ö^ szavakban. — Ezekből következik, 
hogy -A:öJ képzős változó tövű igénk azért nincs, mert nincs olyan szó, amely a fenti 
követelményeknek megfelelne, vagyis amelyben a -&<%/ előtt a/e lenne, és két-három 
nyílt szótag lenne benne. 

A z - W / W képzősök szótagszáma megegyezik az előbbiekével. A z is közös vonás, 
hogy a képző előtti szótagban a, illetőleg e hang van: gazdbgo<#&~goz&zg3Zf&, me/e-
g##&~fMf/egjzz&. Kivével csak a fMege/^eű#&~7Mfge/,ggsz%&, amelyben e van a szó-
banfbrgó helyen. Legtöbbjük abban is megegyezik a -̂ (//-Ared képzősökkel, hogy az 
az-s tőben Ar̂ z kapcsolat jön létre. A z írott gjz kapcsolatot ugyanis Aaz-nek ejtjük: 
gazdű^zfA:, MdeA:jzfA:, 6f̂ eA:fZfA:, rffzg^z/A;, e/gAĉ z/Ar, mg/e^z/A:, öre&fzf&, vayfotfZfA:. 
Mindössze két szóban keletkezik /?jz hangkapcsolat: gyara^fz/A:, feAe/wzz&. 

Több olyan -öd képzős igénk is van, amelyek megfelelő számú szótagból állnak, 
és a nyílt szótagok is megvannak bennük: 6Möj&#A:, cjöcjön%#&, ArődapödfA:, örö/cö-
jödfAr, rő&ö»y<%#&, ̂ ömörö^A;, föpörödfA:, vöröjödfA:. M é g sincs köztük fz+d tövű! 
Azért, mert a többi követelménynek nem felelnek meg. A képző előtti szótag magán
hangzója nem o/e vagy esetleg é, és ami talán fbntosabb: az ̂ z-s tőben egyikben sem 
jönne létre a megszokott &az vagy a ritkább pjz kapcsolat. A z -öd képzős igék között 
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tehát nincsen olyan, amelynek a hangtani felépítése lehetővé tenné azt, hogy az az+d 
tövű igék közé beilleszkedjék. 

7. Megfigyelhetjük, hogy egyes W / W képzős az+d tövű igék mellett él vagy élt 
-w//-w/ képzős származék is:gywo/Wz'&~gyaro/W, &;&g#&&~Weg#/, Wfgedz'A:^6g-
fegii/, eMgf(/f& — g/é^öí, mg/ggedzA: ~ mg/egwí, örgggJz'A: — öregw/, rá̂ zegedfA; ̂ ráyzggw/, /e-
/gpedz^^ Wgpw/. Egy -A:f(f képzős szónak is van -w/ képzős párja: /MgMg^edz^^ meMeA;w/. 
A z -%//-#/ képzős származékok keletkezési ideje különböző: a 6er6giz/a Jókai-kódexből, 
e/^w/ 1517-ből, gyar^w/ 1770-ből, /»<&#/ 1466-ból, /Mg/^/ 1527-ből, öregw/1808-ból, 
rárzega/ 1508-ból, Wg^w/ 1833-ból és a #%%#&# 1841-ből van adatolva (vö. TESz., 
NySz., NyÚSz.). A z adatokból láthatjuk, hogy a régiek fWegö/, g/ggw/, /zz'ckgw/, me-
/ggw/, ráczegw/J mintájára a nyelvújítás korában is keletkeztek újabb származékok. 
Elvileg a gyam^zfA:, WepfZíA: stb. mellé a gywapw/, fg/gpw/ stb. változatokból is meg
alkothatok a hiányzó alakok. Tehát a gywapjzz&~g)%zrapw/, fe/g/?̂ zi/t̂ fe/g/w/ stb. 
párok alapján egy jz+/ tőtípust is fel kellene vennünk az igetövek rendszerébe. Erre 
azonban a nyelvtanírók eddig nem gondoltak, valószínűleg azért, mert az -w//-ü/ kép
zős változatokat teljesen függetlennek tekintették. Van azonban egy igénk, az o/ap-
jzz&~a/apw/, amely indokolja az jz-H tőtípus felvételét. Itt nem él W képzős szárma
zék, amely az a/apaz/Ar-nak párja lehetne. A z o/opjzz/:^azVzpw/ ugyanúgy kiegészíti 
egymást a ragozásban, mint például a me/ggszf&~fwkga&&. A z a/apjzj&~a&zpw/ 
nyelvújítási alkotás, 1830-ból idézi a TESz. A fenti példák mintájára alkották nyelv
újítóink, csupán az - W képzős változatról feledkeztek el. Maga az o/ap sem sokkal 
idősebb, 1774-ből van rá első adatunk (TESz). 

8. KESZLER BORBÁLA egy korábbi tanulmányában is foglalkozott már az az-s és 
z-s változatú igetővel (MNy. LXVIII, 209—10). A VégSz. alapján az zgyg^ezzAr-
zgyeArizzA: és az #M#6ezf%~em/W&yzz& szavakat sorolja ide. Fentebb idézett tanulmá
nyában szintén csak ezt a két szót tárgyalja ebben a tőtípusban. KESZLER nem vizs
gálta meg az ÉrtSz.-ban előforduló összes -&oz/-&ez képzős igét, így elkerülte a figyel
mét, mint ahogy a VégSz. szerkesztői sem figyeltek fel rá, hogy még egy ige tartozik 
ide, ez a jz6We&#zz&~jzów#k.?zz&. A z ÉrtSz. a következőket írja róla: „(a jelentő 
m ó d jelenben gyak.:) jzáfZ(#6jzzk". A Végsz. munkatársai az Értelmező Szótár meg
jegyzését nem vették figyelembe, és változatlan tövűnek minősítették szavunkat. Meg
említjük, hogy a nyelvjárásokban a gyö/e&ezz&-nek is van gyü/e&i'zzk változata, ezt 
azonban az ÉrtSz. nem említi. így tehát eddigi tudomásunk szerint a köznyelvben 
3 ige tartozik ebbe a tőtípusba. A jzáM(#&ozf& az em7é&ezz%-hez kapcsolódik, mint
hogy nincs v-s tő változata mint az zgy6"6ezz6-nek fzgye&v-^. 

A z #M/f&fzi'& és az zgyf&ezz% -Argz képzős származék. A z előbbi az ismeretlen 
eredetű em/g- tőből, az utóbbi pedig az (gy^ögy szóból származik (vö. TESz.). A z em-
/g& nyelvújítási elvonás (uo.). A ^z<WéÁ:oz%Á: -z képzős ige. Mindhárom szónak a z-s 
változata jelentkezik először, az eWé&ezf& és az zgygÁrezf̂  a XIV. században (JókK.), 
a jzfWéÁrozz'A: a XVI-ban (SzófSz.). A z jz-s tövek később keletkeztek. A -6od/-&e6f 
képzős szavak mintájára a -&oz/-&ez képzősök mellé is megszülettek az az-s varián
sok. A z (gyg^jzf^ a XVI. század végén fordul elő először, az #M/%6azzk a XIX. szá-
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zadban Petőfi nyelvében (TESz). A a%Wé&ozf&, bár -z képzős származék, beillesz
kedett ebbe a típusba, mert a tő végén -&oz hangsor áll. A fzáWéÁrjzfA: változat talán 
még az e/M#6jzz&-nél is fiatalabb, mindenesetre BALASSA mái szótározza 1940-ben 
(A magyar nyelv szótára). 

Felvetődik a kérdés, miért van az fgyg&ezfk-nek v-s töve is, és miért nincs a má
sik kettőnek. A z talán nem kielégítő válasz, hogy az előbbinek az jz-s töve már korán 
kialakult, és az analógia a v-s variánst is létrehozta a XIX. században. A másik kettő
nek viszont az jz-s töve is igen fiatal, így a v-s tő megszületéséhez még nem volt elég 
idő. A helyes magyarázatot valószínűleg a szavak hangtani felépítésében kell keres
nünk. A v-s tövű -Á%%(/-ÁW képzős szavakban — amint láttuk — a járulék a/e tővég-
hangzóhoz járul: gyaMa&m#6~gy#%z&vo, före&a#6~fóre&vJ. Ennek a követelmény
nek megfelel az (gye&ezf&, képzője előtt rövid e hang áll, így a v-s tő létrehozását szá
mos minta segítette elő. A másik két szóban azonban hosszú é áll az említett helyen. 
Olyan -&W/ÁW képzős v tövű ige viszont nincs, amelyben a toldalék előtt é lenne. 
A változó tövű W / W képzősök között előfordul a megfelelő helyen é hang, például 
meg&emÁ%y##&~fM6g&eméfry.?zí6, de v-s tövük ezeknek sincs. Felvetett kérdésünkre 
tehát azt válaszolhatjuk, hogy nincs olyan felépítésű v tövű ige, amelynek az analó
giájára az em#&ezf& és az<Wé&ozf& szavakban v-s tőváltozat jöhetett volna létre. 

9. Végül van még egy másik tőtípus, amelyről a leíró nyelvtanok hallgatnak, ez 
a Wz (ccj+f változatú tő. A W/afjzf&, /dfjzf&, fefjzfk és a mcAsz igék tartoznak ide. 
Ezekben a #z fccj f-vel váltakozik az igeragozásban: W / a # z — W / o f - , Mrfz—&%-, 
feffz-^^f-, mef^z-^wigf-. A ragozás során a f-s tő a felszólító módban kap szerepet. 
A tő végén levő f a módjellel összeolvad, és hosszú &y lesz: W/a&sf&, /á%%%, faKfgAr, 
TMffjgM. M a már ezek az alakok a szótári tőből is létrejöhetnek: W/afmzé6~W/af.«-
azofz, Záf^zéAr^/áf^zoM, feüfz^^/g^ze», mgfffzew. A z ÉrtSz.-ban mindkét válto
zatot megtaláljuk mindenfele korlátozó stílusminősítés nélkül. Helyesírási szabályza
tunk is elfogadja mindkét formát. A W/ofjzfk és a /ófazík igéknek a f-s tőből alakuló 
felszólító formái egyre inkább háttérbe szorulnak, mert iktelen változatukban egybe
esnek a W/af, illetőleg a /óf megfelelőivel. A másik két igének a f-s tövéből létrejövő 
felszólító módját azonban még köznyelvinek kell tekintenünk. így az igetövek rend
szerében a fjz fccj+f változatú típusról sem szabad elfeledkeznünk. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Quelques problemes des radicaux changeants 

Dans un article antérieur, j'ai déjá abordé cetté problématique en étudiant le 
type ónz~&zó&, caractérisé par la disparition occasionelle de la voyelle du radical 
(MNyj. XVIII, 53—60). Ce travail est consacré á quelques problemes des autres ra
dicaux changeants. 

J'attire Tattention sur le fait que les fbrmes verbales f/v6z, ^fvé^z, oaavgjz 
relévent de l'usage de tous les jours, il ne serait donc pas permis d'omettre le type 
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V6?z~vász de la description du systéme des radicaux, comme le font nos grammaires 
descriptives. II est tout aussi erroné de considérer le vérbe yö» comme appartenant 
au type mggy et v#z, comme nous le lisons dans plus d'une grammaire descriptive. 
En réalité, le vérbe yö» constitue une sous-catégorie des verbes de radical -v-. 

Nous présentons les verbes de radicaux fz+(f+v et az+d. Nous constatons 
que contrairement á ce qu'en disent les grammaires descriptives, il n'y a parmi eux 
que des verbes de sufrixes -Aod/-A:g^ et W / W . II s'ensuit que nous n'avons pas de 
verbes á radicaux changeants qui soient munis de sufGxes -Arö^ et -ö^. Nous en expli-
quons merne la raison. 

Dans notre langue ily a des types de radical vivants dönt nos grammaires n'ont 
pas parié jusqu'ici. Tels sönt les types az+/ ^a^jz/^—a/a^w/^ et faz (cĉ ) + f 
/mg/jz^mg^. 

Pour flnir, je démontre que nous avons hűit verbes du type jz+v et non pas 
sept; fapz, v&yz, /&yz, &$z, ayzfA;, üzfA;, Aüz, vüz. L'inventaire des verbes du type az+z 
^(gye^zíA:^%ygA:fZft, e/M/^fZf/r^g/M/g^ezz^ dóit étre enrichi par le vérbe azd/z-
dlé^jZft^^z^W^AwzfÁ; parce qu'il est couramment employé dans la langue de tous 
les jours. 

L. JAKAB 
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