
/ 

Á szókezdő mássalhangzócsoport 
egyik feloldási módja a magyarban 
Közismert tapasztalati tény és hangtani törvény, hogy a finnugor nyel

tekben (a mordvin kivételével), néhány hangfestő szót nem tekintve, nem kezdőd
hetik eredeti szó két vagy több mássalhangzóval. így a magyar nyelvben sem 
kezdődhetnek finnugor eredetű szavaink mássalhangzócsoporttal. Hangutánzó 
szavaink egy részében előfordul ugyan olyan mássalhangzó-csoport, amelynek 
második tagja az r hang, de ez sem nagyon gyakori, pl. 6reÁray, prwcsö&, p r & s z W ^ 
#%azW, /mcaW, W&o<7 stb. 

Mindén nyelv szókészletének elég jelentékeny hányada azonban jövevény
szó. Az indoeurópai nyelvekben pedig nagyon gyakoriak bizonyos szókezdő 
mássalhangzócsoportok. , 

Idegen (főleg szláv és német) eredetű, szavainkban a magyar nyelv, vagy 
legalábbis a nyelvjárások, jelentékeny része kiküszöböli a mássalhangzótorlódást. 
Egyöntetűséget természetesen hiába keresnénk a köznyelvben és a nyelvjárások
ban, Yannak olyan szavak, amelyekben a köznyelv őrizte meg a több mással-
hangzós szókezdetet, mint a /r»a@, &ra;cór, <ym/ stb. szavakban, amelyeknek a 
nyelvjárások egy részében /Wa vagy /iaa, ̂ araycár, grW/ alakját találjuk. Máskor 
a köznyelv a feloldott alakot használja, mint a gereWye, 6am<xZa, 6oro%a esetében, 
mikor viszont a nyelvjárások egy részében található grráWo, 6ráz&), 6rá%%o alak is, 

A szókezdő mássalhangzócsoport feloldása többféle, nagyon változatos 
módon történhetik a magyarban. A következő megoldási módokkal találkozunk : 

1. A szókezdő mássalhangzócsóport tagjai közé egy ejtéskönnyítő magán" 
hangzó ékelődik. Ez az egyik leggyakrabban' előforduló eset. Példák c 6er&ewye 
{<C jszl. 6re&y%a)/ groZa^wya (<C szl. gíogrwaj, cwreaz%yg « szl. &e@%a), Wroc& 
« szh 6raa^), m o m ^ a (<C szl. mr(wa), HZmcg (<C ófr cZtMcAe), azeAr&y j[<C ó&. 
[vallon] gcrm), c ö ^ (<^ kfn. zzoec), ̂ m a « kfn. ̂ oacA) stb. i 

2. Evvel rokon csoport, mikor a mássalhangzócsoportot követő magán
hangzóval helyet cserél a mássalhangzócsoport utolsó tagja. Pl. gz»W (<* szl. 
^»*mX wár%a (< szl. mre»%*), parfgg (< szl. preZogr), &o?;]%» (<% szl. tntpa), W m á r 
« t ^ t . Áy^wMwr) stb.2 

} A szárm,aztatások ebben a néhány sorban," ahol külön hivatkozás nem történik 
a SzÖfSz.-bóf valók. ' ; 

^A^ssóTs (NyE. XVIII, 364) a azóf^o (< szl, a W g ^ szóval kapcsolatban tagadja 
a magánhangzó és mássalhangzó metatézisének lehetőségét és észszerűbbnek veszi a szl. 
aZtw?a ;> m. azWzfgw > azWgw > azofgw változást a szl. yoftco. %> m. yáZca analógiájára, 
Áazwfwga (írva : zWwgra/ alak valóban kimutatható és az esetek egy részére vonatkozik is» 
pl. szl. afed!a%>m. azergáa %> aserda, n. tfámaer Z> m. ki%Za)%ór, &aWár, azonban_*8zaZa#%, 
*»ztftuo, ̂ mán*7W, *pa?Wagf (egy kétséges adat 1223 : porofoiwG OklSz.), *toroyo stb. alakokat 
sem a régiségben, sem a nyelvjárásokban nem tudunk kimutatni, és így nincs jogunk kétségbe 
vonni a metatézises átvétel lehetőségét. ÁsBÓia felfogását teljesen átveszi BALASSA is 
TMNy..l74), y \ : . _J ' / , _ . ' .,. - ,. . _ .. ,. ,:, 

59 



3. A több mássalhangzóé szókezdet harmadik feloldási módja az ineti-
mologikus, ejtéskönnyítő szókezdő rövid magánhangzó fejlődése. Ennek a cso
portnak a szabályait HoBGEB foglalta össze (MNy. XVII, 78—86).. Ilyenek az 
Ww&z (<C lat. acAofa), taMZk) « ol. aWZo v. kín. a W ) , oa(rom « ófh. a(%/m), 
őazfö&e (<C szl. a(yM) stb. Ez a feloldási mód rendszerint az 6-, az-, z-, za- -j- más-
salhangzós szókezdeteknél fordul elő.* \_ 

4. A negyedik módja a szókezdő mássalhangzócsoport feloldásának az 
egyik mássalhangzó elhagyása. 

a^ Elmaradhat a szókezdő mássalhangzó, mint Ja A%%&%r&<%, gxzrWf, ̂ ámca 
stb. szavakban, 

6^ elmaradhat a csoport második mássalhangzója, mint a ^zamazZó, 
adgror, ct&Wy, cénwz stb. 

c/ vagy a mássalhangzókiesés kombinálódhatik a magánhangzós hely
cserével is, mint a azar&a és a zamWo& szavakban az afr- hármas mássalhangzó
csoport feloldásával; 

Hogy azonban az esetek nem olyan egyszerűek és egyértelműek az egész 
nyelv területén és a nyelvtörténet folyamán, arra vonatkozólag elég, ha egyetlen 
helynév, a Irencsén megyei 06e&my névváltozatait megnézzük. Az alakok egy 
részében a szlávos alak őrződött meg a JEte&w, GWe?M/, G%e&wy alakokban. 
Közbeékelődött magánhangzót találunk a JTeWem/ alakban, szókezdő ejtés
könnyítő magánhangzót fejlesztett az ̂&y6eZ&»y alak, elmaradt a szókezdő mással
hangzó az 1434-es-ViMa JZeWe, 1469-es Poss. jBekm és 1518-as Poss. BeeZaw 
alakokban (FEKETE-NAGY ANTAL, Trencsén vármegye, 1941. 118—9). H a 
egyszer a szókezdő mássalhangzó marad el, előfordulhat az is, hogy ugyanabban 
a szóban vagy névben a második mássalhangzó marad el, mint az ugyancsak 
Trencsén megyei #wozmca falunév 1250-es ífoz%%cza és 1525-ös IFozm/cza alak
jában (u. o. 127). 

De nem is szükséges helynevekhez folyamodnunk, hiszen az w&ó<«&r stb. 
alakok mellett él a &@Wa, Axz(%;a stb., a grámco, ̂ á#c stb. mellett az %zag%mc, a 
&%r%m^* mellett a &%m%% alakváltozat is. Érsekújvár környékén a szláv alakhoz 
közelebb álló két mássalhangzóval kezdődő cm&M, cwe&Zd alak mellett községen
ként váltakozva megtaláljuk a ctw&M (Udvard, Naszvad) és a c$Má (Bajos, Aha, 
Zsitvabesenyő), ĉ &Za (Martos), ill. ĉ &fá (Alsószőllős, Valkház) stb. alakokat is. 
(Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéséből. Szerk. BÁBOzi GÉZA^ 
1947, I. 6). . 

Cikkemben a fenti felsorolásnak csak néhány módját, a 4-iket, tehát az 
egyik magánhangzó elhagyását szándékozom tárgyalni. Bár elég tekintélyes 
anyagom feldolgoztam, teljességre nem törekedhettem, és a folyóiratokban, cik-
kekbeif elszórt nyelvjárási és nyelvtörténeti adatokat, valamint a helynévanyag 
jelentékeny részét nem vehettem tekintetbe. így is kialakul ennek a feloldási 
módnak^ a rendszere. 

Először tehát azokat az eseteket tárgyalom, amelyekbe:! a mássalhangzó-
csoportból a magyarban csak az első mássalhangzó marad meg. SiMONYi (Amagyar 
nyelv% 1905. 251 és Ung. Őpr. 221) csak ezt a csoportot tárgyalja néhány sorban, 
és ezekből is csak a &wfor%a, grárĝ áft, ad^or, c*tWy, MZa, aza6o<f szavakat említi. 
Ezeknek a szavaknak eredeti latin, német, szláv szókezdő mássalhangzócsoportja 
szinte azonos helyzetű, mert két mássalhangzóból áll, és a második elem min
denütt a -#. Ha. azonban jobban körülnézünk, más csoportokat is találhatunk, 
kétségtelen azonban, hogy a második elem a lényegesebb, hiszen, ha anyagunkat 
a második elem szerint csoportosítjuk, arra az eredményre jutunk, hogy második 

* A szó elején keletkezett ejtéskönnyítö magánhangzó a francia nyelvre is jellemző 
(lat. ac&o&i > 6fr. eac&ok, újfr. écok, lát, a*«d$tw» > ófr. eafwfe %> újfr. ̂ *We stb.). 
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elemként eddigi példáim szerint csak az Z, r, Z (á) és v szerepelhetnek, tehát ezek 
a hangok tűnnek el a magyarban. 

a^ A második elem Z. 
1. forint « visz. lat. /Zorem EtSz.) már 1403-tól kezdve ĵ Zorê Zoa alak

ban személynévként, 1489-ben ugyancsak személynév! használatban _fory%(-
werew, tehát Z nélkül (EtSz.). Helynévi összetételben Zala megyében 1412: 
-FZoreWA&sAaza, 1415: Ĵ Zoyŷ AwsAoza, 1513: jFor6%(AoaAaza. Nyelvjárási alak
változatai között más szókezdő megoldást nem találunk, mint a szókezdő egy
szerű /-et. A XVI. sz-tól kezdve általános az Z-nélküli alak. „Hogy a régebbi 
/Zore%f̂ /ZorW milyen úton-módon vált /ore%Ẑ /ormZ-tá: */oZore(t)%Z-ból-e ú. n. 
egyszerejtéssel vagy az Z egyszerű elesésével-e, nehéz mégmondani" — írja az 
EtSz. Szerintem, mivel több példánk is van az Z eltűnésére, fölösleges a csillagos 
alak felvétele, tehát a második feltevés a valószínűbb. 

4 2. Fóris az EtSz. szerint a latin eredetű JTZórm^ név becéző alakja a JMórw 
mellett. Adatunk már a XV. sz.-tóLkezdve van a _f\Wm%, míg az Z-es alak csak a 
XVIII. sz-ban jelentkezik. Van még jFon, ̂ ónA;a változata is a névnek (EtSz.). 

Nyelvtörténeti adataink ebből a csoportból csak erre a két szóra vannak 
a XV. századtól kezdve. A következők, ha elő is fordulnak régebbi, XVIII—XIX. 
századi szövegekben, mindig csak torlódásos, tehát mássalhangzó -j- Z-es szó
kezdettel, mint a g)Z%Wm. 

3. klarinét (<C ném. &Zmi%eM). Nyelvjárási változatai: Ax%r%éZ , (CsoMA 
KÁLMÁN^ Jászberény nyelve,, 1908. 25) és esetleg a székely Wá%é(a, MZ4%éZa 
(MTSz.) is ebbe a csoportba tartozik. 

4. klórmész ̂  Jászberény: AxWtéag (CsoMA i. m. 25). 
5. plundra « cs.-t. pZ%Wm SzófSz.) 'egy nadrág- vagy ruhafajta'. A régebbi, 

XVlI—XVIII. szí alakok csak Z-es formákat mutatnak, de Félegyházáról, 
Szegedről, Beregszászról és Bereg-Bákos vidékéről vannak pmwW, Erdély több 
helyéről y%?wZr$ adataink 'kabát, köpeny' stb. jelentéssel (MTsz.). 

6. puzgér 'hólyag' « szlov. yZ'w^er). Nyitravidéki tájszó (Szűcs ISTVÁN: 
#yF. XX, 21); . ' 

6/á. sejt « kfn. &ZeAZ) eredetileg 'lép, sonkoly'. [Előfordul feloldás nélküT, 
Ẑe;Z alakban és az 1. sz. feloldási móddal: geZe;Z]. 

7. slingej (<[ ném. acAZ$%gr6%) Gömör m. HawgeZ, Heves m. Visonta atwgíoK 
(MTsz.). 

8. A szilva « szl. gZtva SzófSz.) szónak is vannak különösen a nyelvterület 
nyugati részén azwx%, gzm változatai is. Ezek azonban magyarázhatók egy szl. 
Ẑttxz ]>m. azíZzxi, ]> azízx:, )>fz^ ̂ >azw alakfejlődéssel is. Mivel azonban más 
példánk is van a mássalhangzó+Z eltűnésére, így itt sem rekeszthetjük ki a szl. 
aZttx: ̂ >m. azííw átvétel lehetőségét. 

Most és a következőkben bemutatok néhány földrajzi nevet, különösen 
Trencsén és Zala megyékből. Ezeknek természetesen koránt sincs olyan érté
kük, mint a közszavaknak, mert lehetnek az íródeáknak tévesen hallott vagy 
tévesen leírt, számára értelmetlen helynevek. Hogy azonban a feloldás módjára 
mégis adnak, ha nem is perdöntő, de támogató útmutatásokat, az kétségtelen. 

9. Hlumec (<C szl. c&Zwmec 'halmocska'). A #Z-es alakok mellett 1496: 
ĵ owecz, 15,04: CWmecz (FEKETE NAGY ANTAL: Trencsén vármegye. 1941. 
124). [Más megoldási lehetőség csoportosításomban a 2. sz., tehát a hangcserés 
megoldás mutatkozik a .KbZmeZze alakváltozatban (u. o.)]. 

6̂  A második elem r. 
10. bricsesz« angol 6reec/&6S EtSz.) ~ Veszprém m. Bakonyszentlászló 

6*caegz%a(Zyó̂  'csizmanadrág' (saját gy.). 
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11. friss « ném. /nacA Et8z.) - Jászberény /wa (CsoMA i. m. 23, 25). 
[Gyakoribb a másik, 1. sz. megoldás, a régi és a nyelvjárási alakok közt számos 
/trw, /trtza alakváltozatot is találunk (Et8z).] 

A /röcatöf ̂ /őcaW hangutánzó szópár nem tartozik közvetlenül ide, mert 
lehetnek egymástól többé-kevésbbé független alakulások is. A /rö&sW alakválto
zat különben később jelenik meg. 

12. frnfru 'hajcsigák, homlokfürt' (?<ír. /ro%-/ro% Et8z.) «~ Szamoshát 
/%/r% 'homlokfrizura a nőknél' (8zam8z.). A szamosháti adatnál gondolhatunk 
azonban disszimilációra is. 

13. krumpli « ném. *ÁT%wtyr DEME: MNy. X L , 275 kk. vagy hazai ném. 
&wmpter% HoBGEB: MNy. XLI, 61 kk.). Gazdag alakváltozatai közül a Áwwy^r, 
&owyér, ̂ ompeér Nógrád, Heves megyékben, általában a palócságban, a áornyka, 
&owp&a Abaújban, a Awwyrt az Arad megyei Pécskán, a Áxw%y$ Debrecenben, a 
&%my* Komárom és Gömör megyékből, valamint Jászberényből van följegyezve 
(MTsz. és CsoMA i. m. 23}. A &%mpn nyelvjárási alakváltozatokat DEME (i.h.) 
a *&rwmyrt, a Wmpt, Áqmpt-t pedig a &%mpt-ból, a &%mp&, &om^)ér, ̂ omy&a, 
ikompé&t alakokat a &r%mydr-ból vezeti le. HoEGEE, (i. h.) csak a &%my&, Áxwiy^r 
változatokkal foglalkozik, és ezeket ugyancsak a &rwmpér-ból származtatja. 
BoEGEB a szóeleji -r hang kiesését (de csak a A;%mpér adathál) a szóvégi -rdisszi-
miláló hatásának tulajdonítja, viszont ez a &w%g%, Áxwt^w, tomy^a alakokat 
nem magyarázza. ^ 

[Bőven vannak adataink a főleg Dunántúl használatos 1. sz.. feloldágí 
módra a A;oZomp&, &%r%7%yM és palóc twomyZyt stb. változatokra a MTsz. W o m -
yér c. alatt.] 
, 14. presbiter (<C lat. p*"6a6yfer) ^ Pápavid. yezwit(gr, y^wtcer. (BEKÉ: NyF. 
XVH, 45). ' 

15. preszburst ^ Bezi (azelőtt Zala, m a Veszprém m.) yez&wg 'disznósajt' 
(saját gy.). 

16. proletár ~ Zala m. Hosszúvölgy poWm" (olv. ̂ oZeMr; HÉJJAS i. m.), 
Veszprém m. Szentgál gwZefár (LŐBnrozz LAJOS közlése), Vas m. Tanakajd es 
"Veszprém m. Dudar poZWr (saját gy.). 

17. Brodnó(<Cszl. 6m^mo 'átkelőhely') az r-es. alakok mellett találunk 
1438-ból egy ̂ W % o és 1507-ből i W m a alakot (FEKETE NAGY i. m. 104). 

18. Fridrik « ném. ^rWncA) ^ Jászberény .FWn& (GsoMA i. m. 26) és 
Zala m. Hosszúvölgy /tdrt& (HÉJJAS ZOLTÁN: Hosszúvölgy zalamegyei község 
hangtana. Szeged, 1942. 36). 

19. Paprocsán « horv. yr@yrw( stb. 'páfrány', tehát 'páfrányos', HADBO-
vics, NyK. X L V H I , 407) zalamegyei helység 1478: jProfprocWaw, m a fmprov-
W % vagy foyrocaáw (CsÁazi Hl, 86). ^ 

A yri^zÁ^Z, yriWz^, yraaaze%f és yf%caö& szavaknak y#az&őZ, yAwzogr^ ' 
p&9aze%( és pAcaőÁ; változatai (HÉJJAS i. m. és MTsz.) nem tartoznak egészen ide, 
mert hangutánzó szavak lévén, nem biztos, hogy pr- %> p- változás történt-e. 
Mindegyik fenti szó előfordul fr- és f-s szókezdettel is. 

A mássalhangzó + r csoportban egyetlen egy adatunk sincs az -r elhagyá
sára a nyelvtörténeti adatok között, tehát a XIX. sz. előtti időkből. A példák 
túlnyomó részében az r eltűnését a szó végén vagy közepén szereplő másik r 
disszimiláló hatásával is magyarázhatjuk, mint a A;%my&, yázmifer, yofefdr, 
yezówa esetében. 

Helynevekben és személynevekben régebbi adatok is előfordulnak. 
c^ A második elem f(d). Csak az az(-, zá- (zaá-) kapcsolatban fordul elő. 
20. Szahiszló « sz. ̂ kz^Wav, MELicn: Szl. jöv. 1 : 4. és HoBGEE M N y . 

VEI, 12, XVH, 78). 

62 



21 szátvá 'szövőszék' (< szí. aW»m, HoUGEB MNy. XVIII, 11 és kk.), 
vannak még azógry/a, gzá(<//a, agyivá és azöfyva alakváltozatai a MTsz-ban. 
[Más megoldás, a 3. sz., még hangátvetéssel is kombinálva az erdélyi é& 
északkeleti eazfaváf̂ , eazfovc^, eaz(evá(a, ĝ ẑ ovafa, taz(ow(á, ô zfovófa, oazvóáz 
eazwafa stb. alakváltozata (no.)]. 

22. A *szeg 'vicns, ntoa sör' « szl. *a%#b, MELicn Nyr. X X X I , 499—600) 
aligha vonható ide, mert ez az etimológia a legkisebb kritikát sem bírja el. 

23. szobor (<; szl. afp6or6 'oszlop'). A régi nyelvben előfordul a czotor, 
czMÓor (NySz.) és a Kisalföldön a coóoy alakváltozat (MTsz.). [Más megoldás 
a brassó megyei eazfotor (MTsz.).] - , . 

24. szoba. Eredete vitás, de abban megegyeznek a vélemények, akár a szláv, 
latin vagy német eredetet vesszük, hogy az átadó nyelv af- (olv. azf-) hang-
kapcsolatának a magyarban az- felel meg. 

25. Zenkóc (<( szí. Z&%Ax)VG6 a Z&%&o személynévből) «~ 1366: Z&M&ok^ 
mai Ze%&& (CsÁNKi, H, ,802). 

26. Zsgyár « szl. Z(far 'égés' KüiEZSA MNy. X U I , 68) - 1425: #or (nö.). 
Ebből a csoportból a #zmw&zWn%, gzoóára és azoöorra vonatkozólag már 

számos régi, XVI. századi és még régebbi adataink vannak. 
Az eddigiektől eltérően alakult fo&Maz szavunk (<C szl. afo&W SzófSz.), amely 

valószínűleg a m a is élő fot, grafxma <oA;)(% 'na/ szó hatására másirányú fejlődést 
mutat. Első biztos adatunk a XVII. sz-ból való mindig szókezdő (vei. f 

d^ A második elem v. 
27. cékla (<C szl. &t%Ma SzófSz.). A MTsz. egy cwtZa adatot is közöl. Ezt még 

megtoldhatom az Érsekújvár környéki cWHó és c$Hd alakváltozatokkal. (Mutat
vány a Magyar Nyelyatl. próbagyűjtésből I. 6.) [Más megoldás, az 1. sz. az 
udvardi és naszvadi civttZo (no.).] 

28. cérna (<C tót cvemo<C kfh. z%w%, zWr%6, esetleg közvetlenül a német
ből SzófSz.) [Más, 1. sz. megoldás az 1413; ÓAg%ey%ag és 1556: cMvonza ̂  c%6Vor%a 
(OklSz.)]. " 

29. cibak 'kétszersült' (<t ném. ztoíe6oc&). A nyelvjárásokban általánosabb 
a v nélküli alak, mint Gyuláról, Szamoshátról, Mezőberényből, Göcsejből és 
Szentgálról ct6a& (GYEPES JÁNOS: Agyulai nyelvjárás. Szeged, 1938, 11; SzamSz., 
KENÉz i. h. MTsz. és LőmeczE LAJOS közlése), a váci ctpat (NyF. X, 11) és a 
drávamelléki cAo& (MTsz). 

30. cikkely 'ékalakú betoldás' (< ném. ziwcW SzófSz.). Megtaláljuk a 
szatmármegyei c$A;Zt (SzamSz. és MTsz), őrségi c%A;M, szegedi ci&Wa és baranyai 
ctgrWa alakváltozatokat is (MTsz.). * . 

31. cvikkol (<C ném. zWc&em) *~ Békés m., Mezőberény <%&&<% (KENiÉz 
ZSUZSANNA : A mezőberényi nyelvjárás. Szeged, 1940. 8). 

32. gárgyán (< lat. gr%aráiá%%a F&UDOBOVITS: Lat. jsz. 25). Újabban újra-
latinosítva inkább a grWrcfw^ ismeretes, de a kódexek korából egészen a XVIII. 
sz-ig a grarcfw%, poryya%, ̂ &^yá%, ̂ ár;á% stb. alakok (NySz.) voltak a hasz
nálatosak. 

33. hála « szl. c%Wa, A W a SzófSz.). A XV. sz-tól kezdve mindfg ilyen 
alakban. 

34. haraszt « szl. ĉ vor&( 'bozót' SzófSz.). Már a XIII. sz-tól kezdve 
mindig -% nélkül. 

35. kintorna « klat. g%Wer%a SzófSz.). 
36. kár (visz. < délszl. &mr SzófSz.). A XV. sz-tól kezdve mindig ebben 

az alakban szerepel. 
37. kór « valamely északi szl. cAwrb SzófSz.), A XIV. sz-tól kezdve 

mindig csak ilyen alakban. 
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38. kotta, kóta « lat. gitofa SzófSz.). Már a NySz.-ban mindig csak a Ax)f@ 
alakját találhatjuk meg a XVI. sz. óta. 

39. könting 'drachma, quinte' NySz. « ^ nem. g%Wf LnMTZEE—MELicn, 
DOLw. 273). 

40. kvadrát (<; ném. g%owfmf) ̂ Mezőberény Axwfrdf (KENÉZ i. h.). [Más 
megoldás az első mássalhangzó elhagyásával a csongrádi %x%Wf (BÁEDOS LAJOS : 
A csongrádi nyelvjárás, kézirat. 31).] 

41. kvarc (< ném. g%orz)~ Mezőberény Axtrc (Ks^Éz i. h.). 
42. kvitáncia 'nyugta' (<C klat. gmg(a%fia). A NySz.-ban több Á^fo%cw 

alak is előfordul. 
43. sógor (<[ ném. acAwagrer SzófSz.), HELTAi-nál awo^or alakban találjuk 

még (NySz.). 
44. szabad « szl. gvoóocZ SzófSz.). Mindig így a XI. ez. óta. 
45. szent (< szl. avgf SzófSz.). Mindig így a XIII. század óta. 
45/a. szvetter ~Tardona, Borsod m. aze#er (saját gy.). 

. A fenti példák nagyszámnak és legnagyobb részük már a kódexek korában 
vagy még sokkal előbb is előfordul, és "mindig -v nélküli alakban, mint a cé&Za, 

(ennél kezdetben w-vel), azoboj, &ze%(. 
Helynevekben : 
46. Hoznuca (<C szl ffvoẑ Ttica a Avozá 'erdő, liget' jelentésű szóból alakult 

szláv helynév). Ennek a Trencsén megyei falunak a neve a gyakori ^wozmcza, 
#%4oz%ycze alakok mellett 1250-ből előfordul Zfozmwcza és ̂ íoaawycz alakban is 
(FEKETE i. m. 127). [Más megoldások az l471-es ííowoz%yczo és 1525-ös tFoz?M/cza 
alakok.] 

47. Szvedemik. A Trencsén megyei község nevével legtöbbször Z%fWenty& 
alakban találkozunk, de van 1392-ből egy Zafer%e&, 1483-ból ̂ e&r%í/e alakunk is. 
A község magyar neve #Werm/e volt, mai szlovák neve #wederm& (FEKETE 
i. m. 193). 

* 48. Szverepec. A sok Zwerejoecz, ̂ erepgc adat mellett találunk 1327-ből 
/Sce/epecz és 1396-ból valamint 1408-ból ZerepecI adatokat is. 

49. Szvinna (<^ szl. aW%%o 'disznós'). A #%#%?%*, Zwt?m# alakok mellett 
szerepel az 1393-as Zy%e. Magyar neve .Lt&xzazmye, a mai szlovák )SW%%á (FEKETE 
i. m. 194). Ide tartozik a többi #zmye, ̂ zw%ye helynév is (vö. MELion, Szl. Jöv. 
H , 403). 

A fenti példák is megmutatják, mennyire nem lehet általános szabályokat 
levonni, hiszen még a legelterjedtebb esetben — mikor a második mássalhangzó 
-% még akkor is vannak kivételek, mint a &%%Wéb/ (<C né. gwmiter SzófSz.), 
amelyben a régiségben és a nyelvjárásokban is csak ̂ o%xW0y, torárft stb. alakok
kal, tehát az 1. sz. megoldással találkozunk. A hasonló hangalakkal kezdődő 
&%6%Wf-nál viszont a A%%W( és txwWf megoldások fordulnak elő. Az Wtxar (<C szl. 
<fvor SzófSz,) szavunk viszont csak ebben a megoldásban szerepel, bár a Trencsén 
megyei jDvorec községnek a névváltozatai között a Dworecz, OcZwarcz, Oátmrcz, 
ff^waypz alakok mellett szerepel egy Dmwrőcz, tehát az 1. megoldási mód. 

Kérdés, hogy ide lehet-e vonni a /#%&, pcWxf stb. alakváltozatait, valamint 
a pöce szót, noha a felnémetben y/- a szókezdet, viszont a hazai német nyelv
járások egy részében, pl. Erdélyben, a felnémet p/-nek y- felel meg. 

H a már most azt vizsgáljuk, miért éppen a második %, r, v, f tűnt el, erre 
a tényre csak az a magyarázat kínálkozik, hogy az Z, r, % a leglágyabb, legvokali-
kusabb mássalhangzók. Nyelvjárásainkban szóbelseji helyzetben az Z tűnik el 
legtöbbször. A franciában és a lengyelben is számos helyzetben vokalizálódott. 
Az r eltűnése történhetett egyrészt azáltal is, hogy az átadó német-osztrák nyelv-
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járásban raccsolva ejtették a szót, ami néha egészen vokalikus jellegű, a példák 
más részében, mint a /r%/r%, yreaWéf, ymZőfdr esetében a második r disszimiláló 
hatására is elveszhetett az első r. A % is a fenti példák nagy részénél a hazai latin
ban és a bajor-osztrák nyelvjárásokban /? f#^, bilabiális spiráns, illetőleg félhang-
zós %, tehát erősen vokalikus jellegű. 

A -( viszont azonos helyen képzett zárhang, mint a megelőző az- és így 
a réshang erős sziszegése és a következő magánhangzó zöngéje közt elveszett 
a kevéssé hangzós -Z. Érdekes viszont, hogy mindenütt a Z marad meg, ha nem 
azonos helyen, hanem af-nél hátrább képzett a előzi meg. Ilyenkor, mint a &%%ecM, 
WzadZ, (m&sá&, (%cZt, f&zZt stb. szavakban mindig a hátrább képzett a marad el. 
Fiziológiai szempontból azért sorvadhat el az a(- kapcsolatban az a, mert á post-
alveoláris rés ntán közvetlenül alveoláris (előbbre képzett) zár következik, tehát 
azonnal elzárja a rést. Az azf- esetében viszont a nyelv helyzete nem változik, 
így a réshang jól hangzik, a zár viszont kissé hanyag ejtésben nem teljes, és így 
az azonos helyen képzett és nem teljesen elzárt kisebb rés is a szókezdő az-et 
erősíti.i 

A fenti kapcsolat szabályba foglalva a kővetkező : Az azf- szókezdet a 
magyarban vagy megmarad (<8zM%a helynév Erdélybén) vagy elébe kerül egy 
ejtéskönnyítő magánhangzó föazfő&e, &sz&W&%, 6az(o6or̂  vagy elmarad a ( 
f/8zmwazZó, azo6#, azo6o?%), egyetlen esetben fZo&Mazj a szókezdő az- marad el. 
Az af- szókezdet vagy megmarad ("afamcZt, afoypof, a%Kc^, vagy (ez a régebbi 
megoldás) elébe kerül egy ejtéskönnyítő magánhangzó (tsWw, tafáMó, oafrom, 
Wő^c, W»gZ»c, Wrázao^ vagy már a XVII. sz. óta és attól kezdve egyre több szóban, 
tehát erősödő irányzattal, elmarad az a- (YeZázat, f&szK, #<yK%c, f%cZ$ stb.). 

H a most a második esetet vizsgáljuk, akkor vessünk előbb egy pillantást 
a finn nyelvre, amelynek jövevényszavaiban szinte kizárólag így szűnik meg 
a mássalhangzótorlódás. A finn jövevényszavak hangtani kérdéseit itt nem 
tárgyalom, csak példának mutatok be néhányat SETALA nyomán (Áltere germa-
nische Bestandteile in den ostseefinnischen Sprachen. F U F . XIII, 345—475): 
finn Ax*pa 'szárított' (hal stb.)<[ svéd aikave, finn &a%ma 'szép' <C gót aÁmma, 
f. H%A;Áw 'sonka' <C sv. aH%Axi, f. ya%Ax% 'függő' <C ósv. apa%g, f. petM 'tükör' <C 
ósv. ayegrMZ, f. y»W» 'Gaukler' <C sv. apeZare, f. m # % 'nadrágfajta' <C sv. 6ra&&%r, 
f. ro%(a 'part' <C óészaki afraW, f. rm^oa 'kör' <C óész. W % ^ , f. ro%va 'asszony' <C 
óizl. /ro%a, /rowvd, f. rwmpw 'dob' <C óész. (r%w6a, f. rööföZi 'szabó' <C ósv. aAr&f-
&zrg, f. (xzafa 'Badequast' <C sv. ̂ aa(. Elvétve találunk más megoldási lehető
ségeket, mint a második mássalhangzó elhagyását Asrffa 'Herz (in den Karten), 
herzförmiger Schmuck' <C sv. Ayerfey, Ayerfa; f. ya/raa ̂ p^rfaa-^ 'margó navigii' <C 
sv. ̂ rayf vagy a magyar 1. sz. megoldást: f. %)erf(mW<] óész. /r)á&%rr. 

Most pedig a magyar anyagot csoportosítom: 
A szláv szókezdő ac-nek a magyarban a nyelvtörténet egész folyamán 

és az egész nyelvterületén egyértélmüleg a ca- szókezdet felel meg : caáva ( < 
szl. ̂ cava), ca^«w& 'sóska' ( < szl. á%mÁ?), Ca^yáw 'István' (< szl. ^&y«%) 
caefAxt 'ecset'(<8zláv. ace^a), (7áef%e& ( < ószláv) sctWÁ;) catra 'meddő' (<szl. 
*á^tm)^ caorba ( < szl. álcrba), cawAw ( < szl. A W w ) vö. ÉtSz. 

i N e m perdöntő kísérlet, de megemlítem, hogy az akkor kétéves Gyuri fiammal is 
megpróbáltam kiejtetni a fenti szavak egy részét. Egészen tisztán beszél, az .r-et is kiejti, 
de észrevettem nála, hogy a szókezdő mássalhangzócsoportot nem tudja kiejteni. A fenti 
szavak közül csak a &%mpz-t mondta ki már előzőleg többször magától is, a többi szó isme
retlen volt számára. É n mindenütt a mássalhangzócsoportos szókezdettel mondtam ki 
előtte a szavakat. Kiejtése a következő volt: &arw&, &órmg&z, %mzgdr, dwwyeZ, /&sá, twmpi, 
pez6t(6r, poZe(ár, ptídtöZ, pti^eMf — @í6aA;, ̂ t&Aof, î&Z$, &o<fr<íf, &w^. Megjegyzem még, hogy 
az az, g, c nála egyformán 4, a z, zg pedig ̂ . 
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50. fánk (< kfn. p/a%&%ocAg-val függ össze SzófSz.). A XVI. sz-tól általá
ban így mutatkozik. 

[Más megoldási módja az erdélyi gxm&ó MTsz.] 
51. fára 'plébánia' (< ném. p/arre EtSz.). A nyelvjárásokban (dunántúli 

tájszó) megtalálhatjuk a /ám alakot is Veszprém megyében (BEKÉ NyF. XVII, 42 
és HoBVÁTS ENDRE NyF. X X X I V , 106) és Göcsejben (MTsz.). Fejér megyéből 
van /<W változatunk is (MTsz.) és Felsőőrről /ám (visz. /árp) (IMBE MNépny. 
IV, 186). ' 

52. flancol (<; ném. y/&t%ze%, y/&mzeZ% EtSz.). A köznyelvben is általános. 
Nyelvjárási alakokat jegyeztek fel Gyulán (GYEPES i. m. 11) és a Zala megyei 
Hosszúvölgyön /&m(W (olv. /^%coZ) alakban (HÉJJAS i. m. 36). 

53. flaszter « ném. y/Zoafer EtSz.). A nyelvjárásokból is sok adatunk 
van rá: pl. /Wzfer (Debrecen NyF. X X V I . 44 és Gyula, GYEPES i. m. 11) a 
hosszúvölgyi /&Wer "(olv. /Wz(ér), szamosháti /Wz#r (SzamSz.), bakonyaljai 
/WzferoZ^ (NyF. X X X I V , 106), drávamenti /Wzferoz 'lever, ledöngöl' és a, 
Pozsony megyei Peredről /Zá;az(emz 'szobát padol' (MTsz.). 

54. font (<[ kíeln. y/%mf EtSz.). Van a régiségben és a dunántúli nyelv
járásokban /%%( alakja is, és szerepel 'mérleg' jelentésben is (1. NySz., OklSz.^ 
MTsz. és NyF. X X X I V , 106). 

55. frájter 'őrvezető' « ném. <ye/re#er, nyelvjárási Á;/ráy(erj. Alakváltozatai 
a /m;(er, /rd;fer, /rá;fer (EtSzi) és /ráj*#r, /rá(gr (SzamSz.). 

y 56. gánica (<C szerb-horv. á^a%ct és tót %omce EtSz.). Számos alakváltozata 
van: g%Wca, gra%co, grá%ct (MTsz.). Ezeket .még megtoldhatom az őriszigeten 
feljegyzett grá%c alakkal. [Más megoldás az %&sg%mc alakváltozat (MTsz.).] 

57. ksefW « ném. nyj. He/ZZ% (MoLLAY közlése) a greacÁe/Z, olv. W/f 
szóból képezve). Alakváltozatai a gyulai ae/#Z (GYEPEST i. m. 11), szekszárdi 
ae/W (CziBÁEi JÓZSEF: A szekszárdi nyelvjárás hangtana, 21), a mezőberényi 
ge/(eZ (KENÉz i. m. 8). 

58. skatulya « ol. acaWa vagy klat. acaWa SzófSz.). Tömérdek alakválto
zata van, mint a nagykanizsai, légrádi, hosszúvölgyi, szennai, drávamenti, tehát 
délzalai és délsomogyi & d M & (SzABÓ NyF. XLVIII, 16, HÁLLEB" JENŐ: A légrádi 

\ tájnyelv, M2, HÉJJAS i. m. 36, NYÍBi ANTAL : A zselicségi Szenna nyelvjárása, 
19, MTsz.) a szalontai, beregszászi, gyulai, szamosháti, tordai, mezőberényi, 
bihari, tokaji W % ;a ̂ a(%za^ (NyF. LXIX, 8. Tösös BÉLA: A beregszászi nyelv
járás. 17, GYBTE8 i. m. 11, SzamSz., NyF. XXXTT, 21, KsNÉz i: m. 8, MTsz.), 
az ipplyszalkai taWya (RADVÁNYi KÁLMÁN: Az ipolyszalkai nyj. 14), az apát
falvi W W a (TAEÁTS LAJOS: Az apátfalvi nyelvjárás, Makó, 1926. 21—22), 
csongrádi és kiskunmajsai M({/Wa (BÁBDOS i. m. 30 és MTsz.), a jászberényi, 
szekszárdi és szentgáli & a M & (CsoMA i. m. 25, MTsz. és LŐBINCZE közlése), 
a hódmezővásárhelyi W%Z;a (MTsz.) és a Torontál megyei Szajánból való M&/WZ& 
(MTsz.). [Más megoldás a számos wMfWya stb. alakváltozat (MTsz.).] 

59. smakkol 'ízük' (<C a ném. acAww%c&e% DOLw.). Alakváltozata a Zala 
megyei Hosszúvölgyből a máM;oZ, olv. m a & W (HÉJJAS i. m. 36). [Más meg
oldás a göcseji w z m a W (MTsz.).] 

60. sneff 'szalonka'* (< ném. acWey/e. acWe// DOLw.). Alakváltozata a 
drávamelléki %e// (Nyr. VI,43).i 

61. spacíroz (<c ném. ayazieremj. Feljegyzett alakváltozata az apátfalvi, 
debreceni, érmelléki és székelyföldi yacéroz (TAEÁTS i. m. 21 és MTsz.). 

62. spagét (<ném. apagrâ . Van Kemenesalján és Nagykanizsán pâ éf, 
valamint Veszprém megyében 2x#»# változata (NyF. XXXIII, 9, XLVIII, 11 
és XXXIV, 106). , \ 

^ A DOLw-ben (238) hibásan wyg/ alakban szerepel. 
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63. spájz (< nem. nyj. apeía; DOLw.). A Pápavidékről van yatz íeljegy
zésünk (BEKÉ, NyF. XVII, 11). 

64. spanyol (<C ol. ayag%oZo, apagr%%oZo Szófsz.). Találunk Apátfalván 
pam/or (TAKÁTS i. m. 21) és Cegléden pmM/oZ-me(%/ alakot is (TÚBi KÁROLY: 
A ceglédi nyelvjárás, Szeged, 1940, 15). [Más megoldás a székelyföldi &s%x)%yor 
'pecsétviasz' alak (MTsz.).] 

65. spárga (i < ol. apo%o Széf Sz.). A yárgra alak megvan Vácott, Cson
grádon, Jászberényben, Légrádon, Apátíalván, Cegléden (NyF. X, 11; BÁBDOS 
i. m. 30; CsoMA i. m. 25; EÁLL3B i. m. 12, TAKÁTS i. m. 21; TÚBi i. m. 15), 
Tordáról meg yár^o alakot jegyzett fel ViSKi (NyF. XXXII, 21). [Más meg
oldások a palóc espmvya és erdélyi eapárgra, wgxf/gra (MTsz.).] 

66. sparhelt (<< ném. ayarAenf DOLw.). Sok és változatos adataink vannak 
rá a nyelvjárásokból: pó/W( (Nagykanizsa, NyF. XLVIII, 16), pwórMf (Pápa
vidék NyF. XVII, 11), poZ/W (Ipolyezalka BADVÁifYi i. m. 14 és Bezi saját gy.), 
y & W (Légrád, ÜALLEE, i. m. 12, Kemenesalja NyF. XXXIII, 9, Komárom m. 
MTsz.), j%@rM( (Apátfalva, TAKÁTS i. m. 21), ̂ oyAef (Csongrád, BÁBDOS i. h. és 
Szegvár, saját gy.), gwrAe; (Jászberény, CsoMA i. h.), porAe^ (Tanakajd, Vas m. 
saját gy. és Hosszúvölgy, HÉJJAS i. h.), y^rM( (Gyula, GYEPES i. h.), yorAeZy 
(Közép-Baranya MTSz.), yó^6r( (Vas m. MTsz.), porM (Cegléd, TÚBi i. h.), 
2%M"W( (NYÍRI i. h.), yárÁáf( (Mezőberény, KENÉz i. h.), ywAef (Eszék vid., Dráva
mellék MTsz.), yarAerf (Dédes, Borsod m. MTsz.). -

67. spektál (<C lat. ayecfarej. A szigetközi y é W % 'spektálva' alakváltozat 
is idetartozik (NyF. X X X V m , 17). 

68. spekulál (<C ném. ayeA;Wter6%j. Feljegyzett alakváltozatai a yeA>ztMf 
(Csongrád, BÁBDOS i. h., Hosszúvölgy, HÉJJAS i. h., Tanakajd, Vas m. saját félj., 
Szentgál, LŐBmczE közlése), yeA;%MZ (Beregszász, TÖBÖS i. h. Mezőberény, 
KENÉZ i. h.). , 

69. spenót(<^ ném. nyj. ape%o(SzófSz.). Nyelvjárási alakváltozatai a légrádi 
peWf (ÜALLEB i. h.), tanakajd! y6%%e( (saját félj.), repce vidéki pé%ó(, palóc p»%«ó(, 
fejérmegyei %%?%% (MTsz.). [Más megoldások az egye%á(, ggpm«óZ, »gpi%á̂ , wyiwdf 
(MTsz.).] 

70. spicc « ném. gyíZzj ~%%cc (Nagykanizsa, NyF. XLVIII, 16), Debrecen 
ptccea 'hegyesre szabott' (MTsz.). [Más megoldás az esptcc, wytcc (MTsz.).] 

71. spicli « ném. g%%W DOLw.) ̂ p»cZ$ (Veszprém, MTsz.). 
72. spiritusz (<[ ném. v. lat. &̂ »r»f%gj 'denaturált szesz' és 'borszesz' 

értelemben ytr»(%g alak van meg a Szamosháton, Kecskeméten és Háromszék
ben (SzamSz., MTsz.) és a %wiWz alak Ipolyszalkán, Csongrádon, Cegléden 
(RADVÁNYi i. m. 14, BÁBDOS i. h., TÚBi i. h.), ptrWác pedig Szlavóniában (MTsz.). 

73. spongya « lat. gpo%grm SzófSz.) ̂  yowgryo (Csongrád, BÁBDOS i. 
h.), pa%(fzg»*« (Szekszárd, CziBÁKi i. h.). [Más megoldás a palóc ggpomgya 
(MTsz.).] 

74. spór [<[ ném. gpar^er^] <~ y w (Bihar m., Palócság, Debrecen, Erdély 
MTsz.). Vö. 66. sz. 

75. spórkassza(<^ ném. gyar/Axwae^ ̂ y&Msaza (Nagykanizsa NyF. X L V H I , 
16), yofAxwza (Apátfalva, TAKÁTS i. h.), pór&zaaza (Cegléd, TÚBi i. h.). 

76. spórol « ném. ̂ ya/T6%^ ~ Vác : y&ó (NyF. X, 11), Jászberény: % x W 
(CsoMA i. h.), Zala m. Hosszúvölgy: pőröZ (HÉJJAS i. h.% Szamoshát: gx^röf, 
ayóyröZ (SzamSz.), Torda: y^of (NyF. XXXII, 21), % x W (TÚBi i. h.,) Baranya 
vm. Hirics: yaö/a^ olv. paómó (ToMANÓczY: Hiriös hangtana 44), Mezőberény: 
pówmZ (KENÉzi.h.), Kemenesalja: j9Ór%%y» (NyF. XXXTTT, 9). 
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77. spriccel « ném. apr»(z6% DOLw.) Nagykanizsa, Cegléd, Szentgál: 
prtccoZ (NyF. XLVIII, 16, TÚBi i. h., LŐBiNCZE szóbeli közlése), Apátfalva és 
Jászberény: ynccéZ (TAEÁT8 i. h., CsoMA i. h.), Ipolyszalka: yrtccő%y$ (EAD-
VÁNYI i.h.). 

78. spulni « ném. nyj. a p ^ W Hosszúvölgy és Hirics: gwZm (HÉJJA8 
és ̂ ToMASróczY i.- h.). 

79. stanicli « ném. nyj. ̂ amzZ DOLw.) ~Vác: fo%y»cZi (NyF. X, 11), 
Hosszúvölgy: kmeWi plv. (a%ecZ» (HÉJJA8 i. h.) Szentgál: fa%ecZ$ (LőnnwzE 
közlése), Torda: &bwazk (NyF. XXXTTj 21), Mezőberény: (a%tcft (EjBî Éz i. h.). 

80. stelázsi « ném. aWZagrg DOLw.) Bezi, Ipolyszalka, Jászberény, Gyula, 
Bakonyalja, Szentgál és Hosszúvölgy: (eMzat, az utolsónál Wöát-nak írva (saját 
gyí, EADVÁNYi i. h., CsoMA i. h., GYEPES i; h., NyF. X X X I V , 109, LőnmczE 
közlése és HÉJJAS i. h.), Mezőberény és Szamoshát: Wá&s» (KENÉZ i. h. és 
SzamSz.). 

81. stempli « ném. afemyeZ DOLw.) ̂ Apátfalva: (em/Zt, femyZt (TAEÁT8 
i. h.), Hajdú m. Földes és Háromszék: WtpZ», ill. cempeZ (MTsz.) 'támasztóoszlop 
stb/ jelentésben a afömyöfy címszó alatt találunk (dmp, (dmpdZ, (dmpdZy alakokat 
a NySz.-ban. [Más megoldás a palóc ea^m^Zy» (MTsz.).] 

82. steszli 'a tengelyvég borítója' « ném. ̂ (öaW, nyj. 4 W ^ , Pápavidék, 
Bakonyalja, Szentgál, Dudar, Rezi: (eazZt (NyF. X V d , 32, X X X I V , 110, 
LŐBmczE közlése és saját gy.). 

83. stiglic (<[ ném, aftegrZifz SzófSz. a (e%greZtc8 címszó alatt) * Apátfalva, 
Jászberény, Cegléd, Palócság, Pécska: %Zi%c (TAEÁTS i. h., CsoMA i. h., TÚEi 
i. h. és MTsz.), Bépcevidék és Szentgál %Ztc (MTsz. és LŐBiNOZE közlése), Palóc
ság, Vác, Abaúj m.: fö^mc (MTsz.), Balaton mellék: fe^eZtce (MTsz.).^ Az 
OHSz.-ban és NySz.-ban számos (e%̂ efic, (e%^ic, (6%gr%Z»c stb. alakot találunk 
a XIV. sz.-tól kezdve. [Más megoldása a Sopron, Vas, Somogy és Tolna megyében 
előforduló $a%Mc, ill. WtHgrMc alak (MTsz.).] 

84. stiil a jelentés nincs megadva, de az idegen szavak között fordul elő 
## alakban egy nagykanizsai közlésben (NyF. XLVIII, 16). 

85. stokfis 'gadus morhua arefactus, egy halfajta' (<C ném. afoc&/wc& 
DOLw.). Már kihalt szó. A NySz.-ban találunk a afo&/w-fele alakok mellett 
(oA;/w-t is. 

86. stoppol (<C ném. afoy/e%^ ~ Hirics: fopáöm olv. (opaóm (ToMANÓozr 
i. h.). 

87. strázsál, strázsa « délszl. afroáa SzófSz.) ̂ Beregszász és Gyula: 
Wz@dZ (TÖBÖ8 i. h.és GYEPES), Szamoshát és Eszék vid. Wzaa (SzamSz. és MTsz.), 
Bakonyalja, Torda: Wzao (NyF. X X X I V , 109 és X X X H , 21). [Más megoldásai 
az eafem&sa, 68Wzg&, Wemzaa stb. alakváltozatok (MTsz.).] 

88. strimfli « ném. nyj. g(Hmy/Z DOLw.) ̂ Csanád m. Apátfalva és 
Temesköz: frw%/% (TAEÁT8Í. h.és MTsz.), Cegléd ( m / M X T ^ i i h . ) , Szalonta: 
(trtm/i (NyF. LXIX, 8). Jászberény: #?%/$ (CsoMA i. m. 23,25), Szamoshát: 
(rí/K (SzamSz.), Tordar frm# (NyF. X X X H , 21). [Nagy számban találhatók 
a más megoldású &sfr»m/b/», taftnm/K, Wtri%/t stb. alakok is (MTsz.).] 

89. strózsák « ném. ffróÂ ocA; DOLw.) ̂  Vác, Ipolyszalka, Csongrád, 
Gyula és hely nélkül WzááÁ; (NyF. X, 11, BADVÁNYi i. h., BÁRDOS i. h.̂  GYEPES 
i. h. és MTsz.). 

^A MTsz. a fe?#B#c címszó alatt közli az adatait 'vad gerlice' értelmezéssel, pedig 
ez a kis madár egy verébnagysági) tarka énekesmadár. Kérdéses különben a fempeMc és aftgrMc 
egymáshoz való viszonya. 

* Az / előtti ingadozó w ^ m használat az adatokban a dentilabiális ?%-et jelenti. 
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$ 
90. strumpfbandli (< nem. afr%my/6aWZ D O L w . ) ~ Apátfalva fr%ŷ %fZt 

(TAEÁTS í. h.). 
91. stucli 'csuklómelegítő, ujjatlan kötött kesztyű' (< nem. â fzeZ D O L w . 

267). A MTsz. Dunántúlról több helyről közöl (%c%, (wazZt. alakokat. 
92. stukaturos (<^ ném. &(%W%r szóból). Apátfalva és Cegléd: (%Wí2ro8, 

W w M r (TAKÁT8 és T n m i. h.). 
93. svartli 'disznósajt' (<C ném. acAíf̂ rfeZ 'főtt disznóbőr'). NYÍBI a Zselic-

ségi Szenna nyelvjárása c. tanulmányában a 2wtxzr(Z0 mellett wr&% alakot is 
közöl. 

Helynevekben és személynevekben: 
94. Dancka « lengy. G&tMgA;, (%fa%a&o Et8z.). A XVI. századtól kezdve 

van adatunk erre a lengyel városnévre. Az EtSz. az ó-lengyel' Da%8Jko alakot 
veszi elsőnek, de a magyar Zkmc&a nagyon jól megfelelhet egy (%Wa&/o^ alak
nak is. Valószínűleg XVI. századi átvétel, és akkor már a lengyelben (%kw»aA; 
volt a neve.-

95. Gbelany hn. « szl. (ZWmw/ 'köblös'). A^történeti helynévanyagban 
1434: Villa #ek%e, 1469: Poss. Bek%, 1518: Poss.^ee^% alakok is szerepelnek 
a J^6eZa%, 6%6k%y alakok mellett. [Egyéb megoldási módok a JTeMém/ és JFgrbe-
Zé%y (FEKETE i. m. 118—19).] 

96. Gschwindt sz. # % W alakja fordul elő Mezőberényben (KENÉZ i. in. 8). 
97. Melinc hn. (<C szl. AweZbmm 'komlóshely'). A #meZWc(%, #mgZmcAő 

mellett 1411: Jf^T&cAe, 1524: jfe&/%cze és XTX. sz.-i JfeZtTtc (CsÁNEiIII, 62). 
98. Hlozsa hn. « szl. A W a 'galagonyás'). A HZoaa, ZMoaG alakok mellett 

1492: Jx)za (FEKETE i. m. 1,23). 
99. Hrabove hn. « szl. Aro6o^ 'gyertyános'). A l?r#6o, ̂ y@6o% alakok 

mellett van 1505-ből J&z&owa és 1508-ból jBa6o, majd a XIX. sz.-ból 72«6ó változat. 
[Más megoldás 1347: #ar@6oMM, 1364: #&r#6o és ^amóowcz (FEKETE i. m. 
126).] 

100. Hricsó hn. « szl. Zfr^ov) 1516, 1519: J2icAo és újabb JZtcaő. [Más 
megoldás: #yrycAo%, J?ertcAo%, ̂ íeHgo (FEKETE i. m. 127).] 

101. Hradna « szl. Amd%# a Ara<f 'vár' szóból). A régiesebb 6Wm%%, 
Gcwa%Ma alakok mellett 1439: . . . m&%& és újabban is ̂ wroá%o, jyagn/MW&wz, 
m a szlovák ^ac(%á (FEKETE i. m. 127). 

101/a. A Klapka családnévnek Komáromban és Érsekújváron JLoy&a 
alakváltozata is van. 

102. Pfaff szn.^nek ^a/ változata él Gyulán (GYEPES i. m. 11). 
103. Pflaum szn. j % % (uo.). 
104. Renkóc hn. (<C szl. .Fnm&qwce a jFm%A: személynévből). A jRg%&owcA, 

J2e%&okA stb. alakok mellett 1428-ból van _FW%Wc& változat is (GsÁNKi ül, 97). 
105. Spitzer szn. ~j%cer (Szigetköz NyF. X X V m , 17). 
106. Stem szn. ̂ Mezőberény: fT& (KE^EZ i:h.). 
107. Schwarz szn. ̂  Gyula: Farc (GYEPES i. h.), Kemenesalja Farc 

(NyF. X X X m , 9). 
108. Táncsics Mihálynak, az első forradalmi munkásköltőnek, 1848 egyik 

hősének is régebbi neve (̂a%catca volt. 
109. Vladovics szn. ~.L&&)wc8 (Gyula, GYEPES i. h.). 
110. Vladimír szn. ^ l ^ W o W r ^ Z W o m é r . 
H a végigfutunk azokon a példákon, amelyekben az első mássalhangzó 

marad el, a helyneveket és" a ritkább személyneveket nem tekintve, azt láthat
juk, hogy a szó elejéről elmaradó mássalhangzó általában csak a y-, &- és @- lehet, 
de ezek sem minden kapcsolatban. A g)- csak p/-es szókezdetben maradhat el, 
de ez tulaj donképen csak a német y/- szókezdő affrikátának hanghelyettesítéses 
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átvétele (50—4 és 102—3 példa). Ez azonban már nyelvemlékeinkből igazolható 
(50, 54). A &-(W elhagyása csak két újabb jövevényszóban (55, 57) és néhány 
névben (94—6, 101a) mutatható ki, ahol a szókezdő &-t egy nála előbbre képzett 
réshang vagy zárhang követi. 

Az esetek legnagyobb részében a szókezdő a-fz*V marad el, ha zárhang 
követi. Zárhangnak számít természetesen az m és % is (56, 58—92, 105, 106, 108). 
A zárhang csak két esetben (56, 58) hátrább képzett, túlnyomó részben (36 eset
ben) a zárhang fy-, (-̂  előbb képzett mint a postalveoláris g-, tehát bilabiális 
vagy alveoláris. Ez a feloldási mód azonban nem régi, mindössze két esetben 
(81, 85) találkozunk a nyelvemlékekben ilyen megoldással. Ez tehát a XVII. 
században kezdődő megoldás, és az általános régi, a szó előtt fejlesztett inetimo-
logikns magánhangzós megoldást csak a XIX. században kezdi kiszorítani és 
fölváltani. Legújabb jövevényszavaink azonban már ilyen megoldással, és nem 
az inetimologikns magánhangzó kifejlesztésével kerülik el a szókezdő mással
hangzótorlódást.^ 

K Á L M Á N BÉLA 

i Dolgozatom 1950-ben nyomdára készen állt. Azóta a nyelvatlaszgyűjtésekből 
néhány adattal kiegészíthettem volna egyes alakváltozatokat, de mivel ez a többlet ered
ményeimen nem változtatott volna, dolgozatomat az 1950-68 fogalmazásban teszem közzé. 
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