
A szókezdő mássalhangzótorlódás feloldása a manysiban 

Jól ismert hangtani tény, hogy a finnugor nyelvek nem kedvelik a mással
hangzótorlódást, ellentétben pl. az indoeurópai nyelvekkel, amelyekben igen 
gyakoriak a két, sőt több mássalhangzós szókezdetek. A finnugor eredetű 
szavak közül egy sem kezdődhetik mássalhangzótorlódással, talán az egy 
mordvint kivéve, amelyben a hangsúlyviszonyok miatt a mássalhangzó-
torlódásos szókezdet jóval gyakoribb, mint a többi finnugor nyelvben. 

Valamennyi finnugor nyelvet beszélő nép érintkezett azonban indo
európai, elsősorban szláv, egyesek még germán népekkel is, és ezeknek a nyel
véből vett át szavakat. Ezek között akadt természetesen olyan is, amely az 
átadó nyelvben mássalhangzótorlódással kezdődött. Ilyenkor azután az átvevő 
finnugor nyelv más-más módon oldotta fel a számára nehezen kiejthető 
mássalhangzócsoportot. Ismeretes, hogy a finn nyelv általában a csoport 
utolsó tagját tar tot ta meg (pl. vapaa<t or. CBOÖOA, raja<C or. KpaM, lasi<C 
sv. glas). A permi nyelvek közül a konrban is gyakori ez a feloldási típus, 
pl. komi niga<C or. KHnra, Sena < o r . nmeHO (UOTTLA: M S F O U . LXV, 81), 
de az udmurtban inkább a mássalhangzók előtt vagy között fejlődött ki ejtés
könnyítő magánhangzó, pl. udm. virema<C or. BpeMfl, isiapa <Z or. lUJiflna 
(i. m. 82 — 3). 

A magyarban fejlődött talán a legváltozatosabban az átadó nyelv szó
kezdő mássalhangzócsoportja. Bontóhang keletkezett pl. a kiráiy « szl. 
kral) típusban, előrevetett inetimologikus hang az iskola « l a t . schola)-. 
félékben, hangát vetéssel oldódott fel a szilva « szl. sliva) csoportja, vagy pedig 
a szókezdő mássalhangzócsoport egyik tagja kiesett (pl. szent <i szl. svet, 
telázsi > ném. Stellage).1 

Az obi-ugor nyelvekben jóval kevesebb szóban találjuk meg a mással
hangzótorlódás feloldásának szükségességét. A manysi nyelvbe átkerült szavak 
közül a komi, chanti, ta tár és szamojéd eredetű szókincsből nem igen akad 
több mássalhangzóval kezdődő, mert ilyen szókezdet ezeknek a nyelveknek 
a hangrendszerében sem szokásos. így egyedül az orosz jövevényszavakat kell 
ilyen célból megvizsgálnunk. Az is köztudomású, hogy az orosz nyelv a 
tort ~ tolt típusú szláv nyelvek csoportjába tartozik, és így jóval kevesebb 
benne a szókezdő mássalhangzótorlódás, mint a magyarral érintkező szláv 
nyelvekben. 

Mivel tudományos igényű nagyobb terjedelmű manysi szótárunk nin
csen, MUNKÁCSI és KANISTISTO szövegei pedig főleg a hagyományos nép
költészetből merítenek, ahol a legkevésbbé érvényesült az orosz hatás, így elég 
sovány anyagon próbálom a szabályszerű hangmegfeleléseket és hang váltó1 

1 A legutolsó csoportot részletesen tárgyalom „A szókezdő mássalhangzótorlódás 
egyik feloldási módja a magyarban" c. tanulmányomban (Magyar Nyelvjárások II, 59—70). 
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zásokat kimutatni. A továbbiakban a szokásos rövidítésektől eltérően csak 
a következőt használom : G. = GOMBOCZ ZOLTÁN : A vogul nyelv idegen 
elemei, NyK. XXVIII . 

AHLQVIST ( J S F O U . VIII, 15—6) azt állapítja meg az obi-ugor nyelvekről, 
hogy a finnel ellentétben, — amely a mássalhangzócsoportnak csak az utolsó 
tagját tartja meg, — az obi-ugor nyelveket ugyanaz a törekvés jellemzi, mint 
a magyart, hogy t. i. az első mássalhangzót megtartsák. így három megoldást 
különböztet meg: a) hangátvetést, pl. Tpyöa ~^>turpa, b) bontóhang kifejlő
dését, pl. KHfl3b > kanas, c) szókezdő magánhangzó kifejlődését: uujinna > 
isláp. 

CSERNYECOV a szótára elé írt rövid mahysi nyelvtanában (KpaTKHH 
MaHCHÍiCKO-pycCKHÍí CJiOBapb. 1936) ugyancsak három feloldási módról emlé
kezik meg, de ezek közül csak kettő egyezik az AHLQViSTtól említettekkel 
(az a) és b) mód). Nem említi az inetimologikus ejtéskönnyítő magánhangzó 
kifejlődését a szó elején, viszont szól arról az esetről, mikor a két magánhangzó 
közül az egyik elmarad, pl. CTaKaH > tahin (i. m. 15). 

A következőkben föloldási módok szerint csoportosítom csekély anyago
mat, megjegyezve, hogy a manysiban is változnak korok és nyelvjárások szerint 
a feloldási módok egymással és a föloldatlan alakkal, mint a magyarban (pl. 
m. strázsa ~ istrázsa ~ trázsa vagy friss ~ fiss ~ firis).. 

1. A mássalhangzócsoport nem oldódik fel a következő esetekben: 
Nem számít a manysiban mássalhangzótorlódásnak az orosz Ke-szókezdet, 
mert eredeti szavakban is állhat ky,- (= &/3-, kw-), mint pl. E. kwálil 'kötél' 
kwali 'kel' stb. így tehát meg is maradt a következő orosz eredetű szavakban: 

(AHLQV.) kuas 'Dünnbier', j KANN.( Vok. 14) TJ. kfias, KK. kgáz, FK. 
kóqz, P . kfinas, ÉV. kfíü?s, DV. kfioqs, AL. k(ÍOQS, ua. < or. KBac (G. 418) || 
(AHLQV.) kuasná 'Backtrog' | K A N N . (Vok. 25) TÖ. kj3esná, P . kasjn, kfiasjn, 
ÉV. kpasná, kfiasná, DV. kfiám, AL. kpasná 'Teigbütte'; (P.) 'Teig' < or. 
KBailIHH (G. 418). 

Megmaradt a szókezdő pr-, tr- a következő példákban: (MŰNK. VNGy. 
IV, 26) É. prosti ~ prosíi 'megbocsát' < or.- npomajb, npodHTb (G. 425) jj 
K A N N . (Vok. 29) AK. pranik,KK. píénik, P . pReln%, ÉV. prqni%, DV. pr^anl%, 
AL. pfenix, Szo. pnánicf Tfefferkuchen' < or. npflHHK || (MŰNK. VNGy. IV, 
11, 20fÉ. Tropim< Tpo$HM. 

Megmaradt olyan szavakban, amelyek AHLQVIST szójegyzékébe főleg 
a bibliafordításból kerültek be, és amelyek talán soha nem is éltek a manysi 
nyelvben, és legfeljebb idegen szavaknak vehetjük őket. Ilyenek: (AHLQV.) 
plotnix 'Zimmermann' < or.: ruioTHHK; preitam ' ras i ren ' '^ or. öpHTb preljubo-
deistvovaitlam 'ehebrechen' or. npejiH)6oAeHCTBOBaTb; prigovor 'Ausspruch, 
Urteil ' < or. npHroBop; pritetnik 'Kirchendiener' < or. npHqeTHHK; pritte 
^Gleichniss' < or. npHma; proklinaitam 'verfluchen' < or. npoKJiHHaTb; 
sköpets 'verschnitten' -< or. CKOneu,; slave 'Éhre, Herrlichkeit' <C or. cjiaBa; 
smirne 'Myrrhe' < or. CMHpHa; jmokovnitse 'Feigenbaum' < or. CMOKOBHHUa; 
smokve 'Feige' < or. CMOKBa; stareisine 'Áltester' < or. CTapeftiilHHa; statir 
Stater (eine kleine Münze)' < or. CTarap stb. 

Hasonlóképen valószínűleg még nem tekinthetjük jövevény-, hanem 
csak idegenszavaknak a legújabb évtizedekben az orosz nyelvből átvett nagy
számú szót, amelyek még nem illeszkedtek bele a manysi nyelv hangrend
szerébe. Ezeknek az írásmódja annyira azonos a megfelelő orosz szavakéval, 
hogy nem tudjuk, mi a kiejtésük. CSERNYECOV szótárából idézem a követ-
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kezőket, amelyeknek az orosz megfelelőjét is fölösleges kitenni: bloknot,, 
brigadir, vlast', gramm, krestjan mir, krokodil, plakát, plán, plénum, püus, 
premia, proletariat, proletarij, protokol, procent, slon, sjezd, stancia, traktor, 
flag, flot, front, skola, stáb. Ezek a szavak azonban az orosz, nem pedig a manysi 
kiejtést tükrözik. Ennek a föloldatlan mássalhangzótorlódásokon kívül az is 
a jele, hogy olyan hangok szerepelnek benne, amelyeket a manysi nyelv hang-
helyettesítéssel szokott átvenni (f > p, b > p, d ^>t stb.). Míg ezek a szavak 
nem illeszkednek bele a manysi hangrendszerbe, bajos megmondani, milyen 
a fonetikus képük. 

2. Bontóhang keletkezése. Főképen a k- és t- előtagú mássalhangzó
csoportokban a torlódást a legtöbbször bontóhang oldja fel (kn-, kr-, tk-, tr-):1 

(AHLQV.) kanaé Tür s t ' | (CSERNY.) kanas ua. < or. KHH3b (G. 415, CSERNY. 15) 
|| (AHLQV.) kenex 'Buch' | (MŰNK. VNGy. IV, 69) kinik ua. | feloldás nélkül: 
(CSERNY.) kniga<C or. KHHra (G. 416) || (AHLQV.) kinetká 'braunes P f e r d ' < 
or. THeAKO (G. 417) || (AHLQV.) kerex, kirex, kirak, kirix 'Sünde ' | (SZIL.) 
K.. kerdk ua. < or. rpex (G. 416) 11 (VNGy. III/2, 305) Kirokori< or. IpHropHfi | f 
(AHLQV.) .kürex 'Haken' < or. KpK)K (G. 418) II (AHLQV.) tektam, tiktam 
' w e b e n ' < or. TKaTb (G. 429) || (CSERNY. 15) tbrupka<C Tpy6i<a.2 Ha helyes 
MUNKÁCSI és GOMBOCZ származtatása, akkor a KL. türd% 'egyszerre, rögtön' < 
or. Bflpyr (VNyj. 120, G. 430) szóban a bontóhang kifejlődésén kívül az első 
mássalhangzó is elmaradt. 

3. Mindössze két példánk van a hangcserés megoldásra: (AHLQV.) küls 
'Schlüssel' < or. KJIHM (G. 418) || (AHLQV.) turpa, torpa 'Schornstein' | (CSERNY.) 
turpa 'Tpyöa' (napoxoAHan, neqHafl)' < or. Tpyöa (G. 430). 

4. Szókezdő magánhangzó fejlődik rendszerint a sp-, st-, sl-, §t- mással
hangzócsoport elé: (AHLQV.) ispin 'Schwein' < or. CBHHbfl (G. 415) | (CSERNY.) 
isves 'cBeqa' [gyertya] < or. CBeqa l| (AHLQV.) estöken 'Tr inkglas '< or. 
CTaKaH (G. 414). Más feloldási-módját 1. az 5. pontbán. || (AHLQV.) istarsin 
Ál te s t e r '< or. dapiUHHa. Föloldás nélkül: T.starsina || (MŰNK. VNGy. IV, 8, 
11,13,14) É. Istdpdn, Istjjdn<C or. Cre(})aH, (108) K. Estepanovna, föloldás nélkül: 
(104) P. Stepanovna<C or. Cre^aHOBHa || (MŰNK.) T. ustal ' a s z t a l ' < or. CTOJI 
(G. 430) || (AHLQV.) islei 'Zuggeschirr '< or. nuieji (G. 414) || (AHLQV.) islap 
'Hut ' < or. munna (G. 414.) || (AHLQV.) isten 'Hősen' < or. niTaHbi (G. 415) || 
(AHLQV.) estop 'Stof (Flüssigkeitsmaass)' > or. LUToq1) (G. 414).3 

Az ejtéskönnyítő szókezdő hang az északi nyelvjárásokban mindig i, 
a kondaiban i vagy e, a tavdaiban u. (Vö. m. iskola y éskola ~ eskola ~ uskola; 
istráng ~ estráng). 

5. Elmaradhat a szókezdő s- (az sk-, sl-, st- kapcsolatban) valamint a v-
(vdr-, vz-). Mindegyik esetre azonban csak egy-egy példánk van, és ezek közül 
is kettő nyelvjárásonként váltakozik föl nem oldott, illetve más föloldású 
alakkal: (MŰNK. VNGy. IV, 95) É. kardit 'bársony', (105) P . kárldt 'vörös 
bársony', (251) K. karlet 'bársonymente '< or. CKapjiaT(HHa) (G. 416) |[ 
(KANN. Vok. 126) FL. lu'sit-, Szo. I^ISÍD- 'dienen' | (CSERN.) lusitarjkve ua.; 

1 Mivel a manysiban zöngés zárhangok nincsenek, ide tartoznak természetesen a 
TH-, rp-, flp- szókezdetek is. 

2 A szótárban nem szerepel, csak a nyelvtani bevezetésben (i. h.). 
3 KANNISTO (FUF. XVII, 39-41) a bontóhang és a szó kezdetén keletkezett 

ejtéskönnyítő magánhangzó kifejlődését tatár sajátságnak minősíti, és minden ezekbe 
a csoportokba tartozó szóban tatár közvetítést tesz föl, akár kimutatható a tatárban 
az illető szó, akár nem. Erre a kérdésre még részletesebben kitérek most készülő 
nagyobb értekezésemben, amelyben a manysi nyelv orosz jövevényszavait dolgozom föL 
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feloldás nélkül: (AHLQV.) slusitam ua. | (KANN. i. h.) TJ. sl^si-tAat-, TC. 
sAÖ$i-ttat-, P. sAusit-, ÉV. slust-, slusit- ua. < or. CJiy>KHTb || (CSERNY.) takan 
'CTanaH [pohár]' < or. CTanaH. Más megoldási módját 1. a 4. pontban || 
(AHLQV.) saimai 'auf Borg' > o r . B3aftMbi (G. 426) || (MŰNK.) KL. türdx 
'egyszerre' < or. B#pyr (1. a 2. csoportot). Van még egy adatunk: (CSERNY. 15) 
rupka<^ TpyÖKa, de ez csak a hangtani bevezetésben szerepel, a szótári részben 
nincs meg. 

6. Egészen csekély azoknak a szavaknak a száma, amelyek, — úgy látszik 
csakis a kondai nyelvjárásban és csakis a kv- szókezdetben — a csoport második 
elemét veszíti el: (AHLQV.) kussa 'Sauerteig' < or. KBama (G. 418.). I t t említ
hető még az 1. csoportban tárgyalt or. KBac megfelelői közül a FK. koaz alak, 
amelyben a mássalhangzócsoport második eleme, vokalizálódott. 

Eredményeinket a következőkben foglalhatjuk össze: A manysi nyelv a 
jövevényszavakban a szókezdő mássalhangzótorlódást föloldja. Kivételek a 
még idegennek számítható, nem egészen meghonosodott szavak és a kv- szó
kezdet, amely csak a kondai nyelvjárásban oldódik fel. 

Bontóhang a kn-, kr-, tk-, tr- szókezdetekben keletkezik. Az s-, s- kezdetű 
mássalhangzócsoportok rendszerint inetimologikus magánhangzót fejlesztenek 
magúig elé, egy-két esetben pedig eltűnnek. A v- kezdetű csoportból a v-
marad el. KÁLMÁN B É L A 
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