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Írásban jelölt kiesés 
1. A szakirodalom − kivétel nélkül − írásban jelöletlennek tartja a kiesést, sıt általában még olyan megszorítással is él, hogy a kiesés az igényes köznyelvi ejtésben ritka, kerülendı (MMNyR. I. 104, Fischer 1982: 1481, Subosits 1982: 108, Hernádi 1989: 115, 121). A mássalhangzótörlésnek a + b + c = a + c (Subosits 1982: 108) vagy C → ∅/C_C (StrNyt. 2. 565)2 képlető szabályáról az egyik legújabb fonológiai munka is azt írja, hogy ,,a jelenség egyértelmően a nem-gondozott beszéd jelensége” (StrNyt. 2. 566). A magyar helyesírás kódexe az igényes köznyelvi ejtést tükrözı, de egy-szersmind fonémajelölı és grammatikai alapú rendszert rögzít (továbbá ezek mellett fenntartja a hagyományt, például a a betőjelek rögzítésében, a történelmi családnevek írásmódjában és egyéb pontosan meghatározott esetekben). 
2. A fenti megállapításokból egyértelmően az következnék, hogy az ej-tésben bekövetkezı kiesés írásban csak jelöletlen lehet, és ez általában így is van3. Például nem rögzíti a helyesírási szabályzat a következı ejtésváltozato-kat: [jelenkezik], [majnem], és természetesen sosem jelölné a szókapcsolatok következı ejtését [asse kérdi] (azt se kérdi), [dopki] (dobd ki). Van azonban néhány kivétel a t-re végzıdı, pillanatnyi cselekvést jelölı képzıt tartalmazó igék között, amelyek záró hangja kieshet -GAT képzıs származékukban: bó-

lingat, kacsingat, tekinget. Egyértelmő, hogy ezekben a szavakban csak kiesés történhetett, hiszen nincs *bólin-, *kacsin-, *tekin- tı, van viszont bólint-, 
kacsint-, tekint-, amelyek morfémaszerkezetében (ha a passzív igetöveket leíró szempontból is tınek tekintjük) jól felismerhetı az -int szófajjelölı képzı. Tehát 
 

1 Ugyanakkor Fischer azt írja: ,,A magyar nyelvérzék kerüli a torlódások létrehozását, s ahol értelmi vagy esztétikai zavart nem okoz, ott valamilyen módon ki is küszöböli. Szíveseb-ben mondunk bólintgat helyett bólingat-ot, tekintget helyett tekinget-et, kacsintgat helyett kacsingat-ot” (i. h.). 
2 A képlet egészen pontosan megadja, hogy a törlıdı C nem érdes (= nem sziszegı/susogó) mássalhangzó. 
3 Itt nem foglalkozunk a kiejtést az írásmóddal is tükröztetı, sajátos stílusértékkel rendelke-zı alakokkal, mint pl. nemtom vagy nem ’tom, légyszi vagy lécci, és nem érintjük a már rögzült alaki redukciók kérdéskörét sem (pl. látom > lám). 
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bólint- + -gat  = bólintgat → [bólingat]→ bólingat 
kacsint- + -gat = kacsintgat → [kacsingat]→  kacsingat 
tekint- + -get = tekinget → [tekinget]→ tekinget 

folyamatot képzelhetünk a kiesés jelölésének hátterébe. 
A szakirodalomban megjelent az a feltételezés is, hogy a bólingat, kacsingat, tekinget való-

jában egy másik igecsoportba tartozik, amely eleve nem is tartalmazott -t elemet (Benkı 1954: 
185−6). Tehát a bólingat inkább a bólogat-ból analógiás kiegészüléssel keletkezett (vö. még boro-
gat > borongat, tereget > terenget stb.), a kacsingat elızménye a kacsongat, amely szintén nem 
tartalmazott -t képzıt, s a tekinget alaktana is ehhez hasonló. 

Ezzel a felfogással kapcsolatban a következı tényekre és megfontolásokra szeretném felhív-
ni a figyelmet:  

a) Az EWUng. adatai szerint (zárójelben az elsı adat felbukkanásának ideje található) létezett 
bólogat (1783), bólog (1808) és bólingat (1851) gyakorító jelentéstartalommal, momentán ige-
aspektussal pedig bollant (1788) és bólint (1831). Vagyis a bólint adata korábbi, mint a bólingat-é, 
ezért nem lehet akadálya annak, hogy az elıbbi képzett származékának tekintsük. Bonyolultabb az -n 
analógiás behatolásának a feltételezése, mivel nem létezett *bólig, *bóligat, s ha elképzelhetı is volna 
egy bólogat > *bólongat > bólingat folyamat, annak középsı láncszemére nincs adat. 

b) A katsongatni (1708) kétségtelenül korábbi fejlemény, mint a katsintgatásoknak, katsin-
gattak (1787). Csakhogy a kacsongat is származék a kachont- relatív tıbıl, amely tehát tartalma-
zott -t képzıelemet (kachontottak 1584), azaz már a kacsongat is tükrözi írásmódjában a kiejtést, 
az etimologikus -t kiesését. 

c) A tekente (1372), tekinget (1654), tekéngetni (1750) adatokból a bólingat-éhoz hasonló 
következtetéseket vonhatunk le. 

Tehát a -t-s írásmódot etimologikusnak tartom, ugyanakkor kétségtelen, hogy nagy, eseten-
ként több évszázados hagyománya van a vizsgált származékok kiejtés szerinti írásmódjának. 

A három kivételes példa természetesen nem vezethet ahhoz a következte-téshez, hogy a kiesés lehet írásban jelölt is. Inkább arról lehet itt szó, hogy a helyesírási szabályzat − még kivételképzés árán is − követte a meglévı írásgya-korlatot és a hagyományt. A nyelvhasználó elbizonytalanodhat e néhány eset hatására. Vajon hogyan kell írni például a legyint, köhint  -GAT gyakorító képzıs származékát? Eligazí-tást a Helyesírási kéziszótárból sem kap, mert a keresett származék nem szerepel benne. Ha figyelembe vesszük, hogy − elsısorban iskolai − nyelvi szocializáció-ja során milyen helyesírási stratégiákat vett át és alakított ki, akkor itt a szó-elemzést fogja érvényesíteni függetlenül attól, hogyan ejti ([legyintget] vagy 
[legyinget])4, mert fontosabbnak tartja a tı jó fölismerhetıségét, ha az ejtésben alkalmazza is a lazítást. Mivel a lenizáció itt nem kötelezı, hanem csak lehetsé-ges, ezért a t törlése talán fel sem merül. Ha a nyelvhasználó nem a fenti stratégiát követi, hanem analógiásan próbál gondolkozni, akkor kérdés, hogy milyen mintát követ: a bólingat vagy a kor-
tyintgat mintájára próbálja-e megalkotni a keresett származékot. A helyes- 
 

4 A normatív ejtésmód nem szerepel a Magyar kiejtési szótárban (Fekete 1992), tehát az ej-tés módja sincs rögzítve. 
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írási szabályzat ugyanis mindkét megoldásra ad példát, tehát nem igazít el megnyugtatóan az -ant/-ent vagy -int + -gat/-get morfémakapcsolat írásmód-jában. 
3. Az ÉrtSz. -ant/-ent és -int képzıs igéit (összesen 92)5 megvizsgálva, azt tapasztaltam, hogy a Helyesírási kéziszótár ezek közül mindössze 11-nek közli  -GAT képzıs származékát (ez 12 %). 

Alapszó (relatív tı) Származékszó 
 törlés nélkül törléssel 

kurjant kurjantgat  
pillant pillantgat  
pukkant pukkantgat  
sikkant sikkantgat  
füttyent füttyentget  
bólint  bólingat 
érint érintget  
kacsint  kacsingat 
koccint koccintgat  
kortyint kortyintgat  
tekint  tekinget 

A gyakorító képzıs származékok írott alakjának 27 %-a a törlést jelölve, 73 %-a a törlés jelölése nélkül, a szóelemzést követve jön létre. Kiesés csak az  -INT képzısökben fordult elı. A példák alapján tehát valószínő, de nem biztos, hogy a legyint- + -get helyesírása legyintget. A kérdés árnyaltabb megközelítéséhez hozzátartozik, hogy a táblázatban szereplı alakok közül kettınek is van nem momentán, hanem iteratív akciómi-  
 

5 A hasonló helyzető kieséssel kapcsolatban más képzıket is bevonhattam volna a vizsgálat-ba (pl. -SZT). Azért nem tettem ezt, mert csak az -int esetében találkoztam jelölt kieséssel, és feltételeztem, hogy legfeljebb csak a magánhangzóban eltérı -ant képzıre terjedhetett át (vagy analógiásan arra terjeszthetı ki) a jelenség. Együtt tárgyalásukat indokolja az is, hogy történetileg ugyanabból a képzıbokorból származnak (-NT), a magánhangzók elıbb -ant/-ent alternánsokat hoztak létre, majd késıbb megjelent a felsı nyelvállású magánhangzós -int (TNyt. II/1. 106). A csoport heterogén: az igék egy része kauzatív mőveltetı ige (pl. roggyant, lobbant), ezek alanya ágens, kötelezı vonzata a tárgy; másik (legnagyobb) része cselekvı ige, szintén ágens sze-repő alannyal (pl. füllent, hörpint); harmadik része pedig szándékolatlan cselekvést kifejezı me-diális ige (pl. prüsszent, pislant), amelynek alanya általában valamilyen fiziológiai folyamat átélı-je. A medialitás összefügg azzal, hogy az -ant képzıs igék alapszava általában onomatopoetikus eredető passzív tı, a mőveltetés pedig bizonyosan a képzıbokor mőveltetı eredető -t elemével ma-gyarázható. Nem vizsgáltam meg az összes szó etimológiáját. Itt csak azzal foglalkoztam, ami a mai nyelvhasználó számára is értelmezhetı, vagyis hogy élnek az -ant/-ent/-int  végzıdéső igék, és élnek a bemutatott gyakorító képzıs származékok is, s ezek között az anyanyelvi beszélı össze-függést teremt, az utóbbit az elıbbibıl vezeti le. 
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nıséggel rendelkezı párja (-ong/-eng/-öng képzıs), amelybıl (-at/-et képzıvel) rokon jelentéső szó alkotható: kurjantgat ∼ kurjongat, sikkantgat ∼ sikongat. A párok között elsısorban intenzitásbeli különbség van6, közös jelentéstartalom pedig a hangadás gyakorisága. Bár tetszetıs volna az elképzelés, hogy téves morfémaszerkezet-értelmezés következménye a t törlése a kurjongat, sikongat hatására, de épp a fennmaradt változatok cáfolják ezt az utat. Lényeges jelentéskülönbség van például a pattintgat ∼ pattogat/pattog-
tat, löttyintget ∼ lötyögtet között is, nem valószínő, hogy az utóbbi alakok kiszoríthatják az elıbbieket (vagy fordítva), tehát egyaránt szerepelniük kelle-ne a szótárban. A kevés HKsz.-i adat magyarázata lehetne az, hogy nem produktív a mozzanatosige-tı + gyakorító képzı morfémakapcsolat. Ez valóban igaz a tövek egy részére, amelyek általában sem produktívak (pl. feccsent, nyalint, 
vinnyant, suttyant). De nem igaz az, hogy a momentán jelentés gátolná a gya-korító képzı kapcsolódását, ugyanis minden adat lehet ismétlıdéses is (gyak-ran/ismételten köhint, biccent, csörrent, durrant). A képzı még akkor is csak az akcióminıséget változtatja meg, ha nem gyakoriságot, hanem kicsiny mér-téket fejez ki (pl. rettentget) (StrNyt. 1. 822). Tehát a -GAT képzı hozzáadása az igetıhöz itt ugyanolyan produktív eljárás, mint az igetövek egyéb csoport-jainál. 

4. Ha a kivételes alakok az írásgyakorlat rögzítésének, kodifikálásának az eredményei, akkor érdekes lehet megvizsgálni, hogyan is írjuk a vizsgált szár-mazékokat. Természetesen ezek jó részérıl nincs adat, mivel már a tıszavak is ritkán fordulnak elı (l. fent). Másik részük azonban cseppet sem ritka, helyesírá-suk problémájával bármikor szembetalálkozhatunk. Ezeket vizsgáltam két forrás alapján. Az egyik a készülı Nagyszótár (Nsz.) korpusza, a másik egy teszt, ame-lyet magyar szakos egyetemisták töltöttek ki. Ennyi mintavétel nem lehet az írásgyakorlat általános jellemzésének az alapja, de rámutathat tendenciákra a jelöltségben/jelöletlenségben, valamint egy nyelvhasználói csoport helyesírás-gyakorlatának dinamikájára. 
4.1. A keresett származékok alakjai és elıfordulási gyakoriságuk a  Nsz.-ban.7 A XIX. századi anyagban: 

 
6 Bár a gyakorító képzınek is lehet kicsinyítı (diminutív) jelentéstartalma (StrNyt. 1. 822), de itt nem errıl van szó: a sikkant momentán minıségével függ össze, hogy kisebb intenzitású, mint az iteratív sikong, és arra is van bıven példa, hogy a képzı alakváltozatai már eleve létrehoz-hatják ezt a különbséget azonos tıhöz járulva pl. loccsant ∼ loccsint, pöccent ∼ pöccint. A koppant 

∼ koppint, koccant ∼ koccint jelentése pedig már nemcsak intenzitásban különbözik, hanem más cselekvést jelölnek, az argumentumok is megváltozhatnak (koccint/*koccant valakivel/vmire). A párok nem hozhatók létre automatikusan minden esetben (vö. pukkant ∼ * pukkint). 
7 A felhasznált nagyszótári korpusz még nem tartalmazza az újságnyelvi adatokat. A Nagyszótár felhasználásának ötletéért és az etimológiában nyújtott segítségért köszönetet mondok Horváth Lászlónak. 
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Alapszó (relatív tı) Származékszó 
 törlés nélkül törléssel 
 az adatok száma az összes %-ában az adatok száma az összes %-ában 

tekint 037 067 18 033 
bólint 006 030 14 070 
kacsint 009 043 12 057 

A fenti származékok helyesírásának vitájában nagy súllyal szerepelt, hogy Arany János több mővében a bólingat írásmódot részesítette elınyben.8 Kétség-telen, hogy vannak ,,normatív nyelvhasználók”, és Arany János is annak számí-tott. Érdekes azonban megfigyelni, hogy ugyanakkor Petıfihez írt egyik levelé-ben (1848) a kacsintgat alakot használta. Ugyanígy Vörösmartynál is elıfordul a 
tekintget és a tekinget, Mikszáthnál a bólintgat és a bólingat stb. Az egyéni írásmód − még ha nagy tekintélyő személyek gyakorolják is − nem szolgáltathat alapot, legfeljebb csak megerısítést a helyesírási kódex számára9. A XX. századi anyagban: 

Alapszó (relatív tı) Származékszó 
 törlés nélkül törléssel 
 az adatok száma az összes %-ában az adatok száma az összes %-ában 

tekint 034 062 21 038 
bólint 009 043 12 057 
kacsint 004 022 14 078 
pillant 012 100 – 000 
pattint 006 086 01 014 
kurjant 003 075 01 025 
rikkant 004 100 – 000 
koccint 004 100 – 000 
hörpint 004 100 – 000 
szippant 003 100 – 000 
koppant 003 100 – 000 
serkent 001 033 02 077 
füttyent 001 033 02 077 
koppint 002 077 01 033 
robbant 002 100 – 000 
vakkant 002 100 – 000 
 

8 Erre (továbbá számos hiányosságomra) Fábián Pál professzor úr hívta fel a figyelmemet. Hálásan köszönöm. Vö. még Benkı 1954: 186. 
9 A XX. századi adatokban például meghatározó jelentıségő személyek alkalmazták a t-s írást: bólintgat: Ady Endre, Kosztolányi Dezsı, Illyés Gyula; kacsintgat: Radnóti Miklós,  Illyés Gyula; tekintget: Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezsı, Babits Mihály, Németh László, Déry Tibor 

− hogy csak néhány szerzıt említsek. 
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Alapszó (relatív tı) Származékszó 
 törlés nélkül törléssel 
 az adatok száma az összes %-ában az adatok száma az összes %-ában 

biccent – 000 02 100 
legyint 001 050 01 050 
kukkant 001 100 – 000 
villant 001 100 – 000 
buggyant 001 100 – 000 
nyisszant 001 100 – 000 
bosszant 001 100 – 000 
horkant – 000 01 100 
cuppant – 000 01 100 
pöccent 001 100 – 000 
jelent10 001 100 – 000 
csettent 001 100 – 000 
köhint 001 100 – 000 
tapint 001 100 – 000 
érint 001 100 – 000 
kortyint 001 100 – 000 
Összesen: 107 064 59 036 

Legnagyobb számú adattal a tekintget/tekinget, bólintgat/bólingat, kacsint-
gat/kacsingat van képviselve, ami igazolja a HKsz. eljárását, tehát azt, hogy ezeket mindenképpen felveszi a példaanyagba. A törléses alakok legnagyobb arányban a kacsingat esetében figyelhetık meg (78 %), némileg kisebb mértékő a bólingat fölénye (57 %), a tekinget (38 %) pedig már alulmarad a törlés nélkü-li elıfordulásokhoz képest. A kevésbé gyakori származékok közül a tekingetéhez hasonló arányban je-lentkezik a füttyenget, és több olyan szavunk is van, amelynek csak a kiesést jelölı írására van példa (horkangat, cuppangat, biccenget). Az esetek nagyobb részében (összesen 64 %-ban) a t írásban nem törlıdik. 

4.2. A keresett származékok közül 10 szó magyar szakos egyetemisták írásgyakorlatában és megítélésében A tesztet összesen 36 egyetemista töltötte ki, akik ismerik és használják a helyesírási szabályzatot, valamint a HKsz.-t. Mindannyian tanultak vagy éppen tanulnak fonetikát. 
 

10 A szó ’jelentést tesz’ értelmét kizárva csak azt az adatot vettem figyelembe, amely ’lehetı-vé teszi/okozza, hogy valami megjelenjék’ jelentésben szerepelt. Ugyanígy kizártam például a billen- + -get típust is, amely alakilag egybeesett a billent- +  -get → billen∅get szerkezettel, jelentése alapján azonban biztosan elkülöníthetı volt a keresett származékok adataitól. A billen- + -get típus analógiás hatásával természetesen számolnunk kell. 
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A vizsgálat két részbıl állt: elıször választaniuk kellett a származékok megadott írásmódjai között, majd meg kellett jelölniük, hogy véleményük sze-rint a HKsz. melyiket tartja helyesnek. A második rész kérdései arra vonatkoz-tak, hogy mi határozta meg az adatközlık választását, volt-e valamilyen elv, amely vezette ıket. 
4.2.1. Melyik alakot tartja helyesnek írásban? 

Származék Választás Származék Választás Mindkettı 
helyes Egyik sem 

 db %  db % db % db % 
legyintget 32 89 legyinget 03 08 01 03 –  
pattintgat 33 92 pattingat 03 08 – – – – 
tekintget 27 75 tekinget 03 08 01 03 – – 
billentget 27 75 billenget 08 22 03 08 –  
füttyentget 25 69 füttyenget 11 31 – – – – 
bólintgat 27 75 bólingat 06 17 03 08 – – 
pillantgat 33 92 pillangat 03 08 – – – – 
kortyantgat 27 75 kortyangat 07 19 – – 2 6 
kacsintgat 13 36 kacsingat 19 53 04 11 – – 
kortyintgat 26 72 kortyingat 09 25 – – 1 3 
Összesen: 2700 76  72 20 12 03 3 1 

A hallgatók választásai is igazolják, hogy az írásgyakorlatban fölényben van a kacsingat a kacsintgattal szemben. Az összes többi adat azonban a t jelö-lését mutatja, ami összefügghet az adatközlık fejlett normaérzékével. Ezt tá-masztja alá a teszt második részének értékelése is. A ,,mindkét adat helyes” típusú válaszok hátterében részben az áll, hogy a 
billenget jelentése kétféle is lehet attól függıen, hogyan épül fel a morfémaszer-kezete (billen- + -get vagy billent- + -get → billen∅get). Az egyik hallgató ép-pen azért ragaszkodott a t írásbeli jelöltségéhez, mert különben az ilyen esetek-ben a törlés kétértelmőséghez vezet. A másik szempont, amely alapján mindkét alak használatát helyesnek tartják: a szóelemzés fölé kerekedı kiejtés szerinti írásmód elve. A 10 szó között kétszer is szerepel a korty- passzív tı mozzanatos képzıs származéka azért, mert a kivételes példák azt sugallták, hogy a kiesés jelölése csak az -INT képzıs származékokra terjed ki, s ezért feltételezhetı volt, hogy a 
bólingat analógiájára gyakrabban választják majd a kortyingatot, mint a kor-
tyangatot. A várakozást az adatok nem igazolják egyértelmően, csak igen kis eltérés figyelhetı meg (25 : 19) a kortyingat ,,javára”. Érdekes azonban, hogy az egyik adatközlı szabályként fogalmazta meg (nyilván az ismert példák mintájá-ra), hogy palatális magánhangzót tartalmazó -NT képzıbıl kiesik a t (s ezt írás-ban is jelöljük), velárisból azonban nem. 
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4.2.2. Véleménye szerint melyik alakot tartja helyesnek a HKsz.? 
Származék Helyes a 

HKsz. szerint Származék Helyes a 
HKsz. szerint 

Mindkettı 
helyes Egyik sem 

 db %  db % db % db % 
legyintget 32 89,0 legyinget 04 11,0 – – – – 
pattintgat 32 89,0 pattingat 04 11,0 – – – – 
tekintget 29 81,0 tekinget 07 19,0 – – – – 
billentget 28 78,0 billenget 07 19,0 1 3,0 – – 
füttyentget 29 80,6 füttyenget 06 16,7 1 2,7 – – 
bólintgat 29 80,6 bólingat 06 16,7 1 2,7 – – 
pillantgat 31 86,0 pillangat 04 11,0 1 3,0 – – 
kortyantgat 28 78,0 kortyangat 07 19,0 – – 1 3,0 
kacsintgat 21 58,0 kacsingat 15 42,0 – – – – 
kortyintgat 26 72,0 kortyingat 10 28,0 – – – – 
Összesen: 2850 79,2  70 19,4 4 1,1 1 0,3 

Az adatközlık a helyesírási kódexrıl azt feltételezik, hogy következetesen érvényesíti a szóelemzés elvét, még azokban az esetekben is, amelyekben kiejté-sükhöz és saját írásgyakorlatukhoz más forma állna közelebb11. A szabály isme-rete nélkül is (mivel a kiesés efféle jelölésére vagy nem jelölésére nincs konkrét szabály) képesek követni a normát. Ezért − véleményem szerint − különösen fontos, hogy a szabályzat készítıi csak a legszükségesebb esetben térjenek el nemcsak a rendszerben foglalt elvektıl, hanem az azokból következı, tulajdon-képpen azok által konstituált inherens szabályoktól is. A példaanyag és a teszt alapján például javasolhatnánk, hogy a füttyent-
getet is írjuk füttyengetnek, de nem tesszük, mert ez tovább szaporítaná azoknak a példáknak a számát, amelyek kicsúsznak a szóelemzés érvénye alól. 

4.2.3. Követett-e valamilyen szabályt/elvet, amikor döntött? Igen: 61 %, nem: 39 %. Aki semmilyen elvet sem követett, az a megérzésé-re hagyatkozott (14 %), a megfigyelt írásgyakorlat alapján választott (36 %), vagy (ami ezzel összefügg) szokatlannak találta a t nélküli írásmódot (,,nem tetszett”) (14 %); 36 % pedig nem főzött a válaszhoz semmiféle magyarázatot. A szabályt/elvet követık megoszlása: 
− 59% a szóelemzı írásmódot alkalmazta 
− 27%-nál a szóelemzı írásmód érvényét csökkentette, tehát fölülbírálta a kiejtés elve 
− 5% alkalmazta a szóelemzést, de ez egybeesett a kiejtésével 
− 9% a kiejtés szerinti írásmódot követte. 

 
11 Az adatközlıknek csak 31 %-a választotta azt a formát, amely egybeesett a kiejtésével, 69 %-uk a kiejtésnél lényegesebbnek tartotta a szóelemzés érvényesülését vagy az általa tapasztalt írásgyakorlatot. Egy hallgató külön megjegyezte, hogy esetében a szóelemzés és a kiejtés (mégis fonematikus!) rögzítése azonos eredményre vezetnek. 



43  Kugler Nóra: Írásban jelölt kiesés  

 

Tehát a helyesírási norma követését az igetı- + -ANT/-INT + -GAT írásá-ban döntıen a szóelemzı írásmód alkalmazása jelenti. 
5. A kivételek akkor erısítik a szabályt, ha jól fölismerhetık. Össze-foglalás A bólingat, kacsingat, tekinget HKsz. által javasolt írásmódja a meglévı gyakorlatot követve eltér a szóelemzés elvétıl. Ezt nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal teszi, hogy kodifikálja a kiesés írásbeli jelöltségét, hiszen hasonló esetre (egyelıre) nem találtam példát. Az írásgyakorlat kétségtelenül alátámasztja a kacsingat esetében a t törlé-sét, a bólingat, tekinget helyzete kevésbé egyértelmő. A HKsz. által nem közölt, hasonló felépítéső szavakban szintén jelentkezik a törlést jelölı írásváltozat. Mivel a vizsgált jelenségre nincs konkrét szabály, a nyelvhasználó részérıl ugyanolyan helyes eljárás az ismert példák analógiás kiterjesztése, mint a szóelemzés általános elvének követése. A helyesírás rendszerét ismerık számára ebben az eset-ben a szóelemzés jelenti azt az elvet, amely döntésüket alapvetıen meghatározza. 
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Kugler Nóra 

Pósa bácsis, de: Pósa bácsi-szerő 
A probléma, amelyre hamarosan rátérek, egy levél írásakor vetıdött föl. Elújságoltam valakinek, hogy a Tiszazug címő havilapnak egy teljes oldalát kitöltöm két cikkemmel; így hát a mindössze 12 oldalból álló lap 1/12-ét úgy 

Pósa bácsi-szerően „Az én újságom”-nak tekinthetem. Hirtelen kétségem tá-madt: valóban jó-e így: Pósa bácsi-szerően; nem kellene-e inkább ezt írnom: 
Pósa bácsiszerően? Már-már átikszeltem a Pósa utáni részt, hozzáfogva a he-lyesbítéshez, amikor egy újabb lehetıség jutott az eszembe: Pósa bácsi-san. Vagy inkább: Pósa bácsisan? 


