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Adalékok a magyar mássalhangzók újabb történetéhez 
1. Szóbelseji p > / változás 

A finnugor alapnyelv mássalhangzórendszeréből hiányzott az / hang. 
M a sincs meg számos finnugor nyelvben, és a jövevényszavakban más hanggal 
helyettesítik. "így a finnben p-vel, mint p e n c m W 'péntek' <C óészaki /rfcWagrr, 
2%%Wo 'böjt' <; óész. /&a&% ; vagy ritkábban v-vel, mint &retw 'gróf svéd 
;̂e/r6 stb. (vö. 8ETALA : EÚF. XIII). Az észtben is hasonló a megfelelés : szó 
elején általában p-vel vagy v-vel helyettesítik, mint pre»Z» 'kisasszony' <C 
ném. j^ráwkm, pro%a 'úmo' <; alném. /romoa, %;itra( 'fejedelem' <C ném. ĵ iíraf, 
von% 'alak' <; ném. ̂ orm ; szó belsejében vagy szó végén pedig -Av- hang-
kapcsolattal : aA% 'majom' <[ ném. ̂ 4//e, A;oAv 'kávé' <C ném. i&*//ee, a a W 'lé' 
<C ném. &%/( stb. A komiban rendszerint p-vel helyettesítik az átadó nyelv 
$ hangját, mint y%%( 'font' <[ or. (|)yHT, ̂ « p 'szekrény' < or. uiKa(|) (WiCHMi— 
ÚOT.: Syrj. Wortsch.). Hasonló a helyzet a manysiban is : yowar 'mécses' <] 
or. (|)OHapb, yapyaA; 'gyár' < or. ({)a6pMKa, M M y 'szekrény' <I or. uiKa^), 
Á;opfa 'egy ruhadarab' <] or. KO())Ta stb. 

A magyar nyelv külön életében történt meg a szókezdő p- > /- változás, 
amelynek befejeztet legalább az időszámításunk kezdete körüli századokra 
kell tennünk, mert honfoglalás előtti török jövevényszavaink (bár nagyon 
kevés közöttük a p-s kezdetű, mint yö^ö/, pőca»A;, és ezek a származtatások is 
bizonytalanok, vö. SzófSz.) már nem vettek részt benne. 

A y- Z> /- változás szinte általánosnak mondható, mert a nagyszámú 
és biztos fgr. *p- ̂  m. /- megfeleléssel szemben csak nagyon kevés jó fgr. 
*p- ̂  m. 6- és még kevesebb és bizonytalanabb fgr. *p- ̂  m. y- megfelelést 
tudunk állítani. A N y H / szó jegyzékében például a fgr. *p-nek a magyarban 
58-szor /-, 4-szer 6- és csak 3-szor felel meg p-. CouüiNDBB (Fenno-ugric 
vocabulary) szerint a következő az arány : /- 55, 6- 3, p- 1. 

Ez a hangváltozás azonban csakis a szókezdetre terjedt ki. Egyetlen 
olyan példánk sincs, mikor a fgr. *-y- szó belsejében -/-fé változott volna. 
KNiEZSA helyesen állapítja meg (8zlJöv. 930), hogy a magyarban még a 
XIII—XIV. század körül sem volt szóbelseji vagy szóvégi -/. Erről a latin 
eredetű JTZeopáa, Jvwcipgr, Józaey ^ Zzaéy és a németből átvett &&%)fár, 
2)%a2%)& szó is tanúskodik, mert a német vagy latin szóbelseji vagy szóvégi 
/ hangot hanghelyettesítéssel p-nek vettük át. Lehetséges, hogy /, de az is 
meglehet, hogy zöngés réshang volt a «yeré6 és porA;oM6 német előzményében 
(KNIBZ8AUO.). 

A szóbelseji és szóvégi / hang m a is elég ritka a magyarban, és elsősor
ban jövevényszavakban mutatható ki, mint pl. &e/e « oszm.-tör. M/á, XVI. 
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sz.)/ W/a (< ol. (r%//a, XVI. sz.), (a/o(a (<C ol. (a//e(6, XIV. sz. vége), ̂ %/ár 
« néni. ̂ ow/e/-, X W . sz.), coy/ <^ co// « nem. Zop/, XVIII. sz.), m/ (< ném. 
j?e»// Adat van ugyan a ro/ szóra a XIII—XIV. századból is, de ezek KifiEZSA 
(i. h.) szerint mind Esztergomból valók, és így az előtte levő ,,vulgo, vulgariter" 
kifejezés valószínűleg annyit jelent, hogy német és nem magyar szó, mivel 
Esztergom iparos és kereskedő lakossága akkor nagyrészt német nyelvű volt. 
Szóbelseji /-et mutat továbbá a A"o%/»nMÁZ (<lat. coM/in%are,XVI. sz.) a z a ? ^ ^ 
zg%/, zg%/oZ (kfn. ac&%6, szász acAo/, BE^ső : M N y . XLIX, 468—70) stb. 

Előfordul az / hang szó belsejében még hangutánzó és hangfestő szavak
ban is, mint cd/oZ (XVI. sz.), ̂ w/ö( (XIX. sz.), po/a ̂  p%/ót (XV. sz. vége), 
%)%//(m (XVII. sz.), rö/ögr (X^TII. sz.) stb. A hangutánzó-hangfestő szavakban 
azonban minden nyelv kedveli a meglepő, szokatlan hangokat és hangkapcso-
latokat (vö. RAviLA : Vir. 1952, 268 kk.). N e m akarok ingoványos területre 
tévedni, de mégis úgy vélem, volt valami igaza Cicerónak, mikor az /-et 
,,insuavissima littera"-nak nevezte (vö. GoMBOcz, Jelentéstan, 23). Ez a meg
jegyzés is megerősít abban, hogy az / elég jelentékeny szerephez juthatott az 
expresszív szavak kialakulásában. 

A szóbelseji /-ek számát növelték még a szóösszetételek, mint az t//%, 
/e;/a, a/ya/t, Aéf/ó. 

Egy negyedik módja a szóbelseji /-ek keletkezésének, mikor előreható 
hasonulással egyes nyelvjárásokban a %-ből zöngétlen mássalhangzó után / 
lesz, mint &%a/ef, tör/e (<C &örf%ej, öf/e% stb. 

Mégis, ha az / hang előfordulását a hangstatisztika tükrében vizsgáljuk, 
észrevehetjük, hogy az / nem tartozik ugyan a leggyakrabban előforduló 
hangok közé, de előfordulásban megelőzi a következőket : p, # (+ % ^ ) , %y, 
ca, c, fy, zs (VÉETES EoiT : N y K . LIV, 137 és A L H . III, 137). Valamennyi 
magyar hang közül azonban m a is az / fordul elő legnagyobb arányban a szó 
elején. A szövegekben előforduló /-ek mintegy 80%-a szó elején jelentkezik, 
míg például az Z-nek 10—15%-a, az r-nek 6—10%-a, az m-nek 40—50%-a stb. 
Legjobban a A közelíti meg, amelynek körülbelül 70%-a esik a szó kezdetére 
(i. m. 145). Az / nem fordul elő egyetlen névmásunkban, képzőnkben, ragunk
ban, jelünkben sem. A statisztika is azt bizonyítja, hogy szó belsejében és szó 
végén elég ritka, a csekély szám is javarészt szóösszetételekre jut. 

Talán a jövevényszavak, összetételek és hangutánzó-hangfestő szavak 
szóbelseji /-jeinek hatására indult meg újabban egyes nyelvjárásokban egy 
szóbelseji -p- Z> -/- változás. Ez a változás természetesen csak szórványos és 
mérsékelt hatóerejű, hiszen olyan korban indult meg, amikor már az irodalmi 
nyelv erősen fékezte a nyelvjárások divergáló hangfejlődéseit. Mivel azonban 
majdnem húsz szót érintett, és hatósugarába becsúszik még néhány egészen 
új átvétel is, nem hanyagolható el teljesen a magyar mássalhangzók törté
netében. 

Tudomásom szerint FEKETE ANTÓsnA egyébként szerény igényű dolgo
zata érinti először a -%»- %> -/- hangváltozást (A magyar zárhangok története, 
Szeged, 1927). A dolgozat adattárszerűen igyekszik összegyűjteni a NySz., 
MTsz. és az EtSz. alapján mindazokat a szavakat, amelyekben a zárhangok 
egymással vagy réshangokkal váltakoznak. Tárgyalja a p > / (6) és az / > p 
(33) hangfejlődést. Anyaga csak mérsékelten használható fel, mert egyenlő 

^ A származtatásokat és az első előfordulást, ahol külön nem jelzem, a SzófSz-bóL 
veszem. 
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bizonyító erővel vonja be a hangutánzó-hangfestő szavakat az etimológiával 
rendelkezők közé. Gyakran önkényesen (a köznyelvi változat alapján?) álla
pítja meg, hogy egyes szavakban p Z> / ̂  agy / %> p változás történt-e. Lássuk 
először a szóbelseji />p,változás példáit (33)! Hangutánzó-hangfestő 
eredetük miatt nincs bizonyító erejük a következőknek: ca/oZ %> capoZ, 
&ó/»c Z> tópic, c#/W %> capZaf, ca/m^gr ̂ > c«pm%o, ? cm/Zmgr %> caapZmgr, go?%-
yor<fá(^>gompo)^áZ (ezek alapján a aomjWyoo is aom/oZ^oo-ból valóM). Hang
helyettesítésről lehet szó az aZap&a, /mpme&fer, cípm, zapm% (̂ = aá/m%i/^ 
szavakban. A azw/Za %> az%pZa fejlődés lehetséges, mert a 8z%/&% szerintem a lat. 
j%//Za7e %> *&z%t/Z»Z igéből való olyasféle elvonás, mint a AwpáZ-ból a A-aya, 
tehát az eredeti alak /-es, és a szó aligha olyan régi, hogy itt hanghelyettesítésről 
lehetne szó. 

A p > / változásra (6) felhozott példái közül kétes értékű a myó^MC ^ 
??2/á/»c, cgepkaz ̂ > ce/Zeaz, Á;ámptcgom(f^ ̂ > M%/2cao;WtÁ:. Felhasználható pél
dái a következők : aafrapa ̂ > aafm/a, aZayáf Z> aZa/áZ, A-octgwr ̂ > A:óct/gf, 
^opó > A:o/ó (bár a bolgár-törökből való származtatás nem helyes, vö. SzófSz.), 
óperemcwa ̂ > a/w/ere%c»óa, cipr%a %> ct/rz(g, dw^Za Z> (ZW^, Aep(»&« ̂ > Ae/f»A;a, 
MpZt %> ̂ á/K esetleg az óapa %> á&/<%. 

BEKÉ ÖDÖN is észrevette a p > / hangváltozást (]̂ yr. LXIY, 106), úgy 
látszik FEKETE ANTÓNIA dolgozatától függetlenül, mert nem említi, ő is egy 
kalap alá veszi a %) > / hangíejlődést a hangutánzó-hangfestő szavakban meg
lelhető #) ̂  / hangmegíeleléssel. Példái közül a hangutánzó-hangfestő alak
változatok nem bizonyítják a p ̂ > / változást, hiszen nagyon nehéz volna az 
ilyen szavakban az eredeti alakot kimutatni. Ilyenek a ZepeW ̂  k/efyeZ, 
Zeppeo ^ k//é'gr, wöoZwpoZ ̂  meoZw/áZ, aomyor(Zá7 ̂  gom/orcZáf, ZapfoZó AóZó ^ 
Za/̂ oZó MZó. Hoz azonban olyan példákat is, amelyek tényleg bizonyító erejűek. 
Közülük néhány már FEKETE ANTÓNIA említett dolgozatában is előfordul. 
BEKÉ fölhasználható példái a következők : Zapft&a ̂  Za/Zt&a, dapa ̂  áa/# 
(bár itt valószínűbb a népetimológia hatása), d%p%& ̂  d%/Z#, &opó ̂  Á;o/ó, 
aafra/a -̂  aafrapa, am&ópdZ ̂  am^ő/áZ és esetleg a zawpp ̂  za%/ is. 

M a g a m erre a jelenségre a nyelvatlasz-gyűjtés alkalmával figyeltem föl. 
A következőkben szó jegyzékszerűén csoportosítom anyagomat, de nem veszem 
tekintetbe a nyilvánvalóan hangutánzó-hangfestő szavakat, hanem csak azokra 
a jövevényszavakra terjeszkedem ki, amelyekben az / nem etimologikus, hanem 
feltehetőleg p-ből fejlődött. így leszűkítve az anyagot csak húsz szót talál
tam. Ezek közül FEKETE ANTÓNiÁnál szerepel már tíz, BEKÉnél jobbára ugyan
azokból nyolc. A nyelvatlasz kérdezett szavai közül csak a következők tar
toznak ebbe a csoportba : Zapft&a, F&poa, ro&&&, receyf, azveffer és a kétséges 
zawyp. De az első háromnak van a magyar nyelvterületen más elnevezése is 
(pl. AmZa, p%&Z»a, &ere&&s grwzaaZyJ. így ennek a néhány szónak az alakváltozatai 
sem ismeretesek az egész nyelvterületen. * 

1. alapál 'megver' (<;lat. a&%2*% -f- Z igeképző EtSz.). Első előfordulása 
a XIX. század elején KASSAI szótárában. Az wZa/áZ változatot a Tsz. alapján 
mint Vas megyei (Kemenesalja) tájszót közli a MTsz. 

2. áspa 'motolla' (?<ol. aapo EtSz., KARINTHY, 01. jöv. 33).% A szó a 
SqhlSzój.-ben fordul elő először. Alakváltozatai az áap, ásop, ázaop, á&pó, á&^^-

^ BEEE (Nyr. XLIV, 106) a német Aaape-ból ma^arázza, de nem veszi tekin
tetbe, hogy a szókezdő A- a német jövevényszavakban általában megmarad, vö. Aop-
meafer, Mr/<%, /̂ ercegr, TtódoZ stb. 
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A MTsz. Krasznahorka-Váraljáról (Gömör m.) közöl áa/a alakot. A nyelv
atlasz kutatópontjain ilyen alakváltozatot eddig nem jegyeztünk föl. A szóvég 
alakulása itt — mint említettem —, magyarázható népetimológiával is (az 
EtSz. is így véli), hiszen faeszközről van szó. A godró/a, ptaz&a/a, &«r/« mintá
jára nevezhették el így. 

3'. ciprus 'egy fanév' (<C lat. n/^rwa EtSz.). A szó a XVI. században 
jelentkezik először. A NySz. közöl a XVII. századból czt/ro& (Zvonarics), 
a MTsz. pedig Szatmárból cö/r%a alakváltozatot is. 

4. dupla 'kettős' «lat. d%p&% nőnemű melléknév EtSz., SzófSz.).& 
A szó 1515-ben bukkan föl először. A d%/Z% alakváltozat már a XVII—XVIII. 
században jelentkezik (vö. NySz., EtSz.). A MTsz. a következő helyekről 
közli: Kopács Dráva mell., Kiskunhalas, Magyarbánhégyes, Debrecen, 
Harangod, Székelyföld, Uzon Háromszék m. Az EtSz. még a következő 
helyekre utal: Vác (NyF. X, 16), Balatonfelvidék (XL, 55), Debrecen (XXVI, 
8), Hajdúság (LVI, 34), Nagykőrös (LVH, 42), Nagyszalonta (Nyr. X L H I , 
297), Tárkány Bihar m. (XLIII, 164), Jászberény (CsoMA 76), Beregszász 
(TÖBÖ8 58), Légrád (HALLEE 27) ; d%/Zó Kopács Dráva meü. (MTsz.), Páli 
Sopron m. (MNy. IV, 187). Ugyancsak d%/Za alakban közh a szót a SzamSz. 
és az OrmSz. is, valamint NYÍBi (Zselicség). WicnMAisrN szerint : Hétfalu 

5. heptika 'tüdőbaj' (<C lat. AecftcaJ. A szó a XVIII. század óta ismeretes 
(Nyr. XLII, 310). Előreható elhasonulással lett belőle A e p & (Nyr. XI, 543). 
A MTsz. Ipolyságról Aepfy»̂ (is, Fugyi-Vásárhelyről (Bihar m.) Ae^&da mellék
nevét, Esztergomból pedig A6/ftÁ;a változatát közli. Ormánysági, szamosháti 
és zselicségi alakja a szónak Áep(tA;a. 

6. kápli 'fából való sapkaszerű fejkötő' « hazai ném. &apZ FEKETE 
i. m. 6). A MTsz. a Göcsejből és Szentlőrincről (Baranya m.) MpZ%, Szentgyörgy
völgyéről Á;á/Zt alakban közh. 

7. kócipor 'durva, parasztos' (<C ném. 7Wze%Z%mer RÉTHEi PuncKEL M.: 
MNy. III, 344). A szó a X V H . századtól kezdve elég gyakran használatos 
különösen a hitviták nem éppen udvarias nyelvében. A MTsz. Aróctpor, A-oc^of 
alakban Kemenesaljáról, Pápa vidékéről és Szegedről, A;óc»/er, A;oc»/er válto
zatban pedig a Székelyföldről ismeri 'semmirevaló, haszontalan ember' jelen
tésben. N e m lehetetlen szerintem, hogy a szóvég alakulásában a i/wct/er név is 
közrejátszott. 

8. kopó 'egy kutyafajta' (finnugor vagy hangutánzó eredetű tőből vö. 
&02%6, &opW, ikopo%% SzófSz., PAis: MNy. XLIV, 18). A szó egy kétes korábbi 
személynév! adatot nem tekintve a XVI. században az e6, &Wya főnevek 
jelzőjeként, önállóan pedig a X V H . századtól kezdve mutatható ki. A szónak 
&o/ó alakváltozatát a MTsz. az Ormányságból közh. Az OrmSz.-ban nincs meg 
ugyaa a szó, de van egy ̂o/ogf 'súrlódva kopog a földön' (cipő, csizma) hang
utánzó szó. 

9. laptika 'könnyű, kétkerekű homokfutó kocsi' (< lat. W»c<% 'gyalog-
hintó'). A NySz. adatai szerint a XVI. századtól kezdve ismeretes a magyar
ban, de a NySz. csak Ze&fi&# alakot közöl. A -&6- > -pf- változás ugyanúgy 
hátraható elhasonulás következménye, mint a Aepft^a szóban (1. ott). A MTsz. 

3 BEEE (i. h.) magyarázat nélkül a német dopyeZ-ból származtatja, de a latin
ból való eredeztetés hangtani szempontból meggyőzőbb. 
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ismeri Za&ft&a, %)f»&& alakban (7&pfí&a c. a.), de több -/-es változatot is közöl, 
mint Za/fí&& (Esztergom, Csallóköz), &%%}/%% (Hont m.), Ze/ftÁYt (Komárom), 
Ze/fá&e (Szeged). A Nyelvatlasz alapján kiegészíthetem még a következő 
adatokkal: Zo/fí&a (Szentgál és Somogyaósa). 

10. laptoló-háló 'egy kerítőháló'. Bár a szó eredetét nem ismerem, 
változatait Zap&h', Zap&^oa, ̂ ^ ^ ZapW a MTsz. több helyről közh. Ismerik 
Szentesen is (NYÍRI, Szentesi víziéi.). A MTsz. Komáromból és Budapestről 
(a/Wó-MZó változatát is adja. 

11. Óperenciás (tenger) 'mesebeli tenger' (ism. er. SzófSz.). A XVIII. 
századtól kezdve általában mindig ebben az alakban fordul elő, de a MTsz. 
közöl Szeged vidékéről (m/eremcida változatot is. 

12. púpos 'buckelig' (valószínűleg hangfestő eredetű SzófSz.). Személy
névként a X V . század elején fordul elő, közszóként a XVII. századtól kezdve. 
A szónak Nyitragerencséren jegyeztem föl ̂ %/oa alakját. A hangváltozás oka 
lehet itt a disszimiláció is, de nem véletlen, hogy / került a p helyére. Hathatott 
a szó alakulására a /öZ%M6//a(Z, yw/óA; stb. szócsalád is. 

13. recept 'orvosi vény' (<^ném. j?ezgp(j. A NySz. a X V H . századból 
közli latinos receyfa alakját. A MTsz. Kecskemétről közli a rece/tce változatot 
ilyen jelentésben, de ez inkább a ném. Jüezeŷ &se átvétele. Természetesen itt is 
-Z>- > V- változás történt. Vácról rece/f alakban közlik (NyF. X, 16). A számos 
alakváltozatban élő szót frecő̂ f, recepf, réce, receZJ a Nyelvatlasz gyűjtései a 
következő helyekről ismerik rece/f alakban : Kiskunhalas, Szegvár, Kiskún-
dorozsma, Algyő, Földeák, Doboz, Mátraszőllős, Hort, Verpelét, Tamabod, 
Jászladány, Tápiószentmárton, Tószeg, Cserépfalu, Tiszacsege, Dormánd, 
Pély, Sarud, Vámospércs, Kemence, Patak, Bocsárlapujtő, Ivád, Balaton, 
Szuhogy, Magyarhegymeg, Csáb és számos dunántúh községből. 

14. rokka 'Spinnrad' (<C kfn. m c & vagy ol. rocm SzófSz.). Első adatunk 
a XVI. századból való. A NySz. csak roM« alakban ismeri. A MTsz. és a Nyelv
atlasz szerint azonban a roy&a alak is eléggé el van terjedve. A -&&- Z> -%»&-
változást talán disszimiláció okozta, bár hasonló példát ném tudnék felhozni. 
Adataink a MTsz.-ból: rop&a Farkasd, Mátyusföld, Perbete, Bugyi, Hont m., 
a Nyelvatlaszból : yörgőrop&a Izsap Csallóköz, ro^ta Űny Esztergom m., 
Bugyi, Izsák, ro%)&(% Tószeg, mp&á Vága, Nyitragerencsér, Nagyhind, Zsitva-
besenyő, Nagyölved, Ipolytölgyes, Kemence, Patak Nógrád m., Mátraszőllős, 
Kisnémedi Pest m., Hévízgyörk, Barslédec, Bajka. A ropA-á mellett a ro/M 
is él Bocsárlapujtőn (Nógrád m.) és Magyarhegymegen (Gömör m., Szlovákia). 
A m/Á;á általános a következő helyeken : Hort, Tápiószentmárton, Ivád, 
a m/h% pedig Pély, Dormánd, Sarud, Tamabod, Jászladány, Nagyiván. Az /-es 
változatok Heves megye köré csoportosulnak. 

15. satrafa 'vénasszony' (? <C lat. gofmpa FEKETE i. m. 6, KAEDOS : 
Nyr. L V H , 126, BEEE uo. LVHI, 64 és LXTV, 106)/ A MTsz. Wra/e&, ga(ra%(í/M, 
aa(ro(y% adatai meggondolkoztatók, hogy itt nem valami játszi hangfestő 
szóval van-e dolgunk. H a valóban a lat. aafrapa a szó eredetije, akkor a szóvég 
alakulására hathatott a &o/# is (Nyr. LVII, 126 ; Szerk. megj.). 

16. seftön 'sebesen'. NYÍRI ANTAL jegyezte föl a szót Szennán (Zsel. 21, 
163) és helyesen a &e6fe%,-ből (ejtve : aeyfeM, aepfömj magyarázza. Itt is tehát 

^ BEKÉ az utóbbi helyen egy latin-görög azafrapa-ból származtatja, holott a szó 
(ha valóban a latinból került át) csakis a hazai a-ezö latin ejtésből eredhet, és így a 
német aafrape idézése is fölösleges. 
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egy -pf- %> -/(- változás történt, mint a Ae/(i&w, rgce/(, Za/f»Á;a, aze/(gr alakválto
zatokban. 

17. sinkófál 'elcsen, elsikkaszt' « lat. gymcopm-e Szóf8z.). A szó alig 
másfélszáz éves. A MTsz. igen sok awÁ%>%%%, amAró^á^, amto/áZ, aw&ó/áZ válto
zatát ismeri (rendszerint eZ- igekötővel). 

18. szvetter 'kötött ujjas' « ném. ̂ wgaferj. Ez a szó annyira új, hogy 
még alig szótározták. A MTsz. és a nyelvjárási közlések sem foglalkoznak 
vele. A Nyelvatlasz kérdései között azonban megvan, és majdnem az egész 
nyelvterületen ismert azwefZer, azeffér, ce^gr, cweMer stb. alakokban. A mi 
szempontunkból érdekes a kékesei azepfer ^ ggg^er alakváltozat, amely 
szerintem a aze#er-ből keletkezett hasonló módon, mint a ro6M-ból a myA-a ^ 

19. znpa 'leves' (<C ném. ^%p^J- Ennek a szónak za%/#, zaw//a válto
zatát közli a MTsz. a Székelyföldről, Tordáról és Kassa vidékéről. 

20. zsnpp '(tetőfedésre szolgáló) szalmaköteg' (<C ném. acA%6, acM/ 
BENEŐ : M N y . X L I X , 468—70). Noha BENKŐ okfejtése és a za%/o( származ
tatása a zawyp szó za%/ változatából elég meggyőző, a többi példa alapján nem 
zárható ki a magyar p Z> / hangfejlődés sem, és így BENKŐ kissé merev tételét : 
,,Ezt a magyar nyelvjárási y ̂  / váltakozást a szóvégen a magyar hangtörté
netből megmagyarázni nem lehet" (i. m. 469) enyhítenünk kell. N e m kell 
persze föltétlenül szóvégi -p > -/ változásból kiindulni, hiszen a változat meg
indulhatott ragos-képzős alakokban is, mint za^pof, za%poa, vagy éppen zaw^wZ. 

Eredményeimet a következőkben foglalom össze : 
1. A finnugor és ugor alapnyelvben nem volt / hang. 
2. A magyar nyelv külön életében történt egy y- Z> /- változás, amely 

azonban nagyon régen, még az V. század előtt befejeződött, és a szóbelseji 
hangokra nem terjedt ki. 

3. A XIV. századig a magyar nyelv a jövevényszavakban a szóbelseji és 
szóvégi / hangot hanghelyettesítéssel (-%)-,) vette át. 

4. A X I V — X V I . században /-es és p-s átvétel egyaránt lehetséges. 
A jövevényszavak hatására kezd elterjedni hangutánzó-hangfestő szavak
ban is. 

5. A XVI. századtól kezdve a jövevényszavakban már /-et találunk. 
6. A jövevényszavakban és hangutánzó-hangfestő szavakban előforduló 

szóbelseji -/-ek hatására egyes nyelvjárásokban megindul egy szórványos 
%» Z> / változás. 

7. Ez a változás főképpen a %; + mássalhangzó hangkapcsolatban megy 
végbe. 

8. A hangtani változás szinte szavanként más-más vidéken terjedt el. 

2. Szókezdő mássalhangzó-torlódás keletkezése a magyarban 

BÁBCZi szerint ,,nehéz megítélni, vajon nyelvünk történetének újabb 
szakaszában a szóeleji mássalhangzó-torlódásokkal szemben gyöngült-e a 
föloldó készség. Ujabban igen sok meghonosodott idegen szó megsokasította 
nyelvünkben a szókezdő mássalhangzó-torlódásokat . . ., másrészt a nyelv
járásokban újabban keletkeznek is ilyen torlódások meghonosodott szavak
ban, mint Trezat <^ fTerezai, pmdea <^ parádéa, Wgryow <C (errágryiow, /rtazpor 
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'fűrészpor' (MNy. V, 321), úgyhogy föltehet őleg nyelvünknek ez a vonása, 
talán a sok idegen elem hatására halványulóban van" (Hangtört. 90). 

Nyelvjárásaink némelyike persze a legújabb jövevényszavakat is igyek
szik hangállományához hozzáidomítani, és igya mássalhangzó-torlódást föl
oldani, mint Mrd&or (Tarnalelesz Heves m.), pór, porAeZ « ném. #2%%rAW,) 
vagy 6ze#e?% ĝ övefer « ném. ,SW&fe?J stb. (1. MNyelvj. H, 59 kk.). 

Most azonban a címben jelzett jelenséggel óhajtok futólag foglalkozni-
Mint ahogy a szókezdő mássalhangzó-torlódások föloldási módjában is van sza
bályszerűség, a torlódások keletkezésében ugyanaz a szabályosság mutat
kozik, természetesen ,,negatív előjellel". Gondos kutatás valószínűleg még több 
példát hozhatna, de most megelégszem a BÁBCZitól említett fTrézat, Wgryom, 
práífég, /rígzpor (ebből a ̂ rezat és a /rtazpor már CsAPODi IsTvÁNnál is : M N y . 
V, 321) szavakkal. A Nyelvatlasz gyűjtéséből meg a következőket vettem : 
a m t c W ^ M (Magyarhegymeg, volt Gömör m.), gmw% (Kék Szabolcs m., 
Szeremle Bács-Kiskun m.) 'lapos szövetsapka' ; apadod (Tamabod Heves 
m.), ag)á;or (Tápiószentmárton) 'a cserebogár pondrója' ; A;Zapf»A;a (Füle), 
2>&%2#i&a (Som) 'könnyű kétkerekű kocsi'. 

Már a föntiekből is kitűnik, hogy itt világosan két különálló típussal van 
dolgunk. BÁBCZi példáiban mássalhangzó -+- f szerepel, a két másik példában 
a -|- mássalhangzó (illetőleg mássalhangzó -j- Zj. 

H a mármost megvizsgáljuk a szókezdő mássalhangzó-torlódás föloldási 
módjait a magyarban, három főtípust találunk : 

1. A bontóhang kifejlődése. Ez akkor történik meg, ha a szókezdő 
mássalhangzócsoport második tagja liquida, vagyis Z vagy r, pl. yomazfó 
« szl. pn&^v^, 60Z0W (<^szl. 6 W ^ . Ennek a föloldási módnak alfajaként 
tárgyalja BÁBCZi (Hangtört. 89—90) a hangcserés megoldást, mint a azoZgra 
(<^ azWwgra <^ szl. aZwgrâ , aziW (<[ szl. €#%#), &6rA;6%ŷ  (<Z szl. óretyÁa^, 
azayjka «jszl. araA;â  stb. 

2. Előtéthang kifejlődése (vö. HoBGEB M N y . XVII, 78). Ez a föloldási 
mód elsősorbán az a + msh. csoport elé fejlődik, mint W á p (<] ném. a W ^ , 
iâ okt, oa&o&t (<^ lat. acAoZa^, eazfovófa, eazvófa (<C szl. aWiw,). 

3. Egyik hang elmaradása (KÁLMÁN : MNyelvj. II, 58 kk.). Ez a föl
oldási mód világosan két csoportra oszlik : 

a) az első mássalhangzó marad el, ha az a, mint p^'z, pór, porW, 
&aZ%Z#, féZáza*, (éazZt stb.; 

b) a második mássalhangzó marad el, ha az Z vagy %, mint /orW, jFó/ia, 
aze%(, cér%a, ce&Z# stb. 

Ezek ismeretében világos, hogy BÁBCZi példáiaz 1. csoport hiperurbaniz-
musai, azaz a ̂ arajbár (<[ ném. ̂ reWzar^, /$r$a (<^ ném. /riacÂ ), A;iráZy (<^ szl. 
&mZ,), perec (<C ném. r̂e(zê ) stb. fejlődés fordítottja, tehát a msh. + f + 
mgh. > msh. + mgh. + r + mgh. változás helyett msh. + mgh. -|- r -|-
mgh. %> msh. + »" + mgh : Terezat > T̂rézai, párodé (<] ném. farodé J ̂ > 
pr&fé, ferró</2/$om (<^ lat. (erragrmwj Z> fmgryom, /iríazpor ̂ > /rtazpor. 

A nyelvatlaszból vett első két példa a 3 a) föloldási mód fordítottja, 
tehát az a + msh. + mgh. > msh. + mgh. fejlődés helyett msh. + mgh. > 
a -f- msh. + mgh., tehát a pa;z (<C ném. ̂ pe»a), fé'Záza% (<C ném. ̂ feZZo^e^ stb. 
mintájára ellentett előjellel pa;cxZ, pa;or (<C szl. po;ecẐ  %> apayocZ, apókor, 
illetőleg mtci (<^ ném. Jkf&fze,) ̂ > amici. 
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A hiperurbanizmus tehát erős analógiákra támaszkodva az idegennek 
érzett szavakat még idegenebbé teszi részint elokelősködésből ̂ rcWe, WgM/om^, 
részint gúnyból (&w»c»% 

Nehezebben sorolható be a Balaton délkeleti csücskén előforduló pZayftta 
és &&%2#»&a (<C Zap(»Áxz <^ lat. kc^ca 'gyaloghintó'). Ez ugyanis csak ilyen 
reciprok-analógiákra támaszkodhatik, mint a ̂ TZap^a ̂ > Z/ap&a családnév és 
részben a FTaőMmtr ̂ > ixz&)m& személynév. 

E rövid megjegyzésem célja nem az volt, hogy eldöntsem, mennyire van 
gyengülőben vagy szűnőben a magyar (és más finnugor nyelvek) ezen ősi 
sajátsága, mindössze e néhány szón akartam bemutatni a hiperurbanizmusban 
is megnyilvánuló szabályszerűséget, az ellentétes értelmű analógiák hatását. 

KÁLMÁN BÉLA 
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