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Az ótörök–ősmagyar kontaktus 
nyomai az ómagyar igeidő-
rendszerben és a birtokos 

szerkezetben  
 
É. Kiss Katalin 
 
 
1. Bevezetés1 
A magyar nyelvtörténet vitatott kérdése, hogy milyen intenzitásúak lehettek az 
ősmagyar–ótörök nyelvi kapcsolatok. A válasz a magyar őstörténet 
rekonstruálása szempontjából is fontos. A mintegy 350 ótörök jövevényszó erős 
ótörök civilizációs, kulturális hatásról tanúskodik, ugyanakkor a török–magyar 
együttélésnek, az ebből fakadó kétnyelvűségnek nem bizonyítéka. A honfoglalás 
előtti magyarság egyes csoportjainak kétnyelvűségét az valószínűsítené, ha a 
magyar grammatikában, a magyar mondattanban is ki tudnánk mutatni ótörök 
hatást. A generatív nyelvelméletnek ugyanis sokféle bizonyítékkal alátámasztott 
feltevése (l. pl. Lightfoot 1999), hogy az egyén grammatikája az 
anyanyelvelsajátítás során, a serdülőkor előtt rögzül. A nyelvet érő idegen 
hatások a felnőttek mentális nyelvtanát alapjaiban nem módosítják; az 
anyanyelvüket tanuló gyerekek grammatikájába épülhetnek be abban az esetben, 
ha eléggé intenzívek, azaz, ha a gyerek lényegében kétnyelvű környezetben nő 
fel (Bowern 2008).  
 Ugyanakkor valamely idegennyelvi hatásnak egy adott 
nyelvközösségben való elterjedéséhez nem szükséges az egész nyelvközösség 
kétnyelvűsége. Ha egy szűk kétnyelvű réteg nyelvében meghonosodik egy 
idegen eredetű jelenség, az a nyelvközösség egészében is tovább terjedhet – 
hiszen az eredeti nyelvváltozatot és a kontaktusváltozatot beszélők is 
alkothatnak olyan „kétnyelvű” közösségeket, melyekben a beszélők új 
generációja a kontaktusváltozatot sajátítja el. Magunk is tapasztalhatjuk egyes 
balkanizmusoknak (például El kell menjek, Valószínűleg, hogy elment) az erdélyi 
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kétnyelvű magyarság nyelvében való meggyökerezését, majd a magyar 
nyelvterület egészén való elterjedését (l. É. Kiss 2009, 2010).  
 Írásomban két alapvető magyar grammatikai jelenséggel kapcsolatban is 
felvetem az ótörök kontaktushatás lehetőségét. A 2–7. pontokban amellett 
érvelek, hogy az ómagyar összetett igeidők – az általánosan elfogadott nézettel 
ellentétben – nem a latin igeidők fordítására kialakított mesterséges 
képződmények, hanem az ősmagyarban ótörök hatásra kialakult természetes 
fejlemények. A 8. részben a birtokoltságjel kialakulását vezetem vissza ótörök 
kontaktushatásra.  
 

2. Az ómagyar összetett igealakok kialakulásának sztenderd 
felfogása 
Nyelvtörténeti kézikönyveink, Benkő (1991, 1992) és Kiss–Pusztai (2005) azt 
sejtetik, hogy megy vala, ment vala, ment volna típusú összetett igealakok az 
ómagyar kori fordításirodalomban létrejött mesterséges alakulatok. Abaffy 
(1991, 109–110) szerint „a -t + vala típusú múlt feltehetőleg a kései ómagyarban 
alakulhatott ki.” „A 0 + vala típusú múlt … a névszói, névszói-igei állítmányok 
mintájára jöhetett létre… Az is lehetséges azonban, hogy a 0 + vala 
paradigmasor a -t + vala paradigma hatására keletkezett. Eszerint kialakulásuk 
egymást követte; az előbbi feltevés szerint egymással párhuzamos is lehetett.”2 
Később Abaffy (1992, 157–163) ősmagyar eredetű, belső keletkezésű 
szerkezeteknek mondja őket, melyek latin hatásra, a latin praeteritum 
imperfectum és praeteritum perfectum megfelelőiként terjedtek el. Idővel „ezek 
a szerkezetek automatizálódhattak, s olyankor is élt velük a fordító, amikor a 
latinban nem praeteritum perfectum volt”. Sárosi (2005, 367–368) még 
radikálisabban fogalmaz, ugyanakkor állításait semmiféle bizonyítékkal nem 
támasztja alá: „Az igeidőknek ez a bősége szinte bizonyosan csak az 
írásbeliséget jellemzi. Egyes igealakok egyértelműen a latin eredetik szó szerinti, 
mondhatni szolgai fordításainak az eredményei, és használatuk valószínűleg 
sosem terjedt az írott szövegeken, és azoknak is csak bizonyos típusain túlra. 
…A latin hatásra visszavezethető, sokféle igeidő nagy része nem vert gyökeret 
az általános nyelvhasználatban: sokukat már csak mint a kódexirodalomra 
jellemző modorosságokat, nem szerencsés fordítási megoldásokat tartjuk 
számon.” 
 

                                                           

2 Egy mondattal Bereczki Gábornak az ősmagyar kori török hatást valószínűsítő 1983-as 
tanulmányára is utal Abaffy, de csupán név nélkül, zárójelben, ezzel érzékeltetve, hogy nem tartja 
megfontolandónak: „(Egy újabb nézet azt vallja, hogy mindkét összetett múlt a törökökkel való 
együttélés korában az ősmagyart is érintő areális hatásra honosodott meg nyelvünkben.)” (Abaffy 
1991, 110) 
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3. Érvek a sztenderd álláspont ellen 
I. Az ómagyar igealakok nem keletkezhettek a kései ómagyar korban, hiszen 
már legelső nyelvemlékünkben, a Halotti beszéd és könyörgésben is megtaláljuk 
mind a befejezett múltat, mind a folyamatos múltat: 
 
(1) a. es odutta vola neki paradisumut hazoa 

b. turchucat mige zocoztia vola 
 
E példák bizonyosan nem grammatikai hapaxok, hiszen az előbbi a befejezett 
múlt, az utóbbi a folyamatos múlt szokásos jelentését hordozza. Az (1a) alatt 
idézett mondat befejezett múltban álló igéje a következő tagmondat 
eseményidejéhez képesti előidejűséget fejez ki – lásd (2a). E mondatok 
időviszonyait a mai magyarban – lásd (2b) – a miután alárendelő kötőszóval 
érzékeltetnénk: 
 
(2) a. es odutta vola neki paradisumut hazoa. Es mend paradisumben uolov 

gimilcictul munda neki elnie. 
 b. Miután neki adta a Paradicsomot házává, mind a Paradicsomban való 

gyümölcsöktől mondott neki élnie.  
 
Az (1b) alatti tagmondat a folyamatos múlt időnek a pillanatnyi eseményeket 
jelölő ún. eredményigékkel szokásos, más nyelvekből is jól ismert jelentését 
példázza: az adott eseménynek az előkészítő szakasz utáni meghiúsulását fejezi 
ki. (1b)-ben tehát a folyamatos múlt a megszakaszt ige esetében elvárt jelentést 
hordozza: ’torkukat majdnem megszakasztotta’. 
 Azt a véleményt, mely szerint a befejezett és a folyamatos múlt csupán 
fordítói lelemények, az ómagyar grammatikának nem voltak valódi, inherens 
részei, talán viszonylagos ritkaságuk motiválta. Azonban ezek az igeidők más 
nyelvekben is ritkák. A mai angol igeidőrendszer sok tekintetben hasonlít az 
ómagyar igeidőrendszerhez, ugyanúgy tartalmaz egyszerű jelent (pl. says –
’mond’), egyszerű multat (said ’monda’), befejezett jelent (has said ’mondott’), 
folyamatos múltat (was saying ’mond vala’) és befejezett múltat (had said 
’mondott vala’). Az angol folyamatos és befejezett múlt időnek írott 
szövegekben való gyakorisága még akkora sincs, mint az ómagyar folyamatos és 
befejezett múlt idő Abaffy által mért gyakorisága: 
 
(3) 
 folyamatos múlt 

(mond vala): 
befejezett múlt 
(mondott vala) 

ómagyar (Abaffy 1983): 2–16% 4–9% 
modern angol (Joos 1964): 2,2% 2% 
 
II. A magyar összetett igeidők nem lehetnek a latin praeteritum imperfectum és 
perfectum „szó szerinti” fordításai. A latin aktív igeragozásban nincsenek 
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összetett múlt idők. Az újlatin nyelvek összetett igealakjai sem hasonlítanak a 
magyarra, hiszen (a mediális igeosztály kivételével) segédigeként nem a létigét, 
hanem az ómagyar vall-nak megfelelő habere-t használják, másrészt a 
személyragot nem a főigéhez, hanem az időjelet hordozó segédigéhez illesztik.  
 
III. Az összetett igeidők nem csak az ómagyar írásbeliséget jellemezték. Jelen 
vannak középkori leveleinkben – l. Hegedűs–Papp (1993), és máig jelen vannak 
legarchaikusabb keleti nyelvjárásainkban, köztük az írott nyelvtől legkevésbé 
érintett csángóban. Egy találomra kiválasztott csángó népköltési gyűjtésben, 
Szegő 1953-ban lejegyzett, 1988-ban publikált balladaszövegeiben a „sokféle 
igeidő” mindegyikére találunk példákat: 
 
(4) Befejezett jelen: 
  Há’ körülbe vette három fene farkas (Szegő 1988, 43) 
(5) Egyszerű múlt:  
  S addig csalá, míg elcsalá (Szegő 1988, 73) 
(6) Befejezetlen múlt:  
  Az idei borjat szájába viszi vala, 
  S e tavali borjat utána csalja vala (Szegő 1988, 43) 
(7) Befejezett múlt: 
  Elaludtam vala 
  Álom vize martján (Szegő 1988, 48) 
 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2013. március 16–17-én középkorú déli 
csángó adatközlőktől felvett nyelvi anyagban is előfordul valamennyi fenti 
igeidő. A csángó összetett múlt idők nem román példát követnek, hiszen a 
román nyelv habere típusú segédigét használ, és nem a főigét, hanem a 
segédigét személyragozza.  
 
IV. Nyilvánvaló ellenérv az ómagyar igeidők grammatikán kívülisége, fordítói 
csináltsága ellen, hogy egyikük: a befejezett feltételes mód (mondta volna) a mai 
magyar köznyelvban is tovább él múlt idejű feltételes módként. 
 

4. Az ómagyar összetett igealakok típusai 
Mielőtt idegen mintára próbálnánk visszavezetni az ómagyar igeidőrendszert, 
vegyük számba sajátságait! Az alábbi öt igeidővel kell számolnunk: 
 
(8) 
Egyszerű jelen: mond-unk kér-ünk 
Egyszerű/elbeszélő múlt: mond-á-nk kér-é-nk 
Befejezett jelen: mond-t-unk kér-t-ünk 
Befejezetlen (folyamatos) múlt: mond-unk val-a kér-ünk val-a 
Befejezett múlt: mond-t-unk val-a kér-t-ünk val-a 
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Korábbi munkámban (É. Kiss 2005) számos érvet felsorakoztattam amellett, 
hogy az ómagyar igeidőrendszer a világ nyelveiben gyakori, igeidőt és aspektust 
is jelölő komplex igeidőrendszerek tipikus megnyilvánulása. A befejezetlen 
aspektus jele az ómagyarban zéró, a befejezett aspektus jele a -t. Az 
aspektusjelet a főige hordozza. A jelen idő jelöletlen, a múlt idő jele az -á/é. 
Aspektusjellel ellátott főige esetén a testes múltidőjelet az időbeli segédigeként 
használt létige (vala) viseli. Az alannyal, illetve tárggyal egyező személyrag a 
főigéhez járul. 
 Az egyszerű jelent (pl. mond) akkor használja az ómagyar, amikor az 
eseményidő magába foglalja a beszédidőt, az egyszerű múltat (monda) pedig 
akkor, amikor az eseményidő megelőzi a beszédidőt. Az egyszerű múlt a 
múltbeli események lineáris elmondásának, a történetmesélésnek az ideje (ezért 
gyakran elbeszélő múltnak is nevezik). A befejezett jelen (mondott) olyan 
múltbeli események leírására szolgál, melynek eredménye, hatása a 
beszédidőkor is fennáll. Egy múltbeli eseményt tehát egyszerű múlttal és 
befejezett jelennel is ki lehetett fejezni – attól függően, hogy az esemény korábbi 
megtörténtén vagy jelenbeli kihatásán volt a hangsúly. Az alábbi példában 
ugyanazt az eseményt, Orpha visszafordulását a történet résztvevője és a történet 
elbeszélőjé más-más igeidőt használva írja le. Míg a bibliai történetmesélő egy 
eseménysor elemeként elbeszélő múltban mondja el a történetet, Noemi, a 
szemtanú Orpha visszafordulásának látható eredményére utalva befejezett jelent 
használ: 
 
(9) Orpha megapola o̗ napat & mėǵfordola  
 Rvt ėggèso̗ lè o̗ napaual Kinc̣ mōda Noemi Ime te rokonod mėǵfordolt 

(Bécsi kódex 2.) 
 
A befejezetlen vagy folyamatos múlt egy adott időpontban éppen folyamatban 
lévő múltbeli események, valamint ismétlődő múltbeli cselekvések leírására 
szolgál, lásd a (10a,b) alatti példákat. Az eredményigék esetében tapasztalható 
sajátos jelentését az (1b) alatti példa illusztrálja. 
 
(10) a. mend czudalyakuala Es halgatyakuala ewtett mykeppen angyalt 

(Jókai-kódex 37) 
 b. meni zantalan levelet írtam: kyknek myndenigbe keoneorgeok vala: es 

esedezem vala 
(Héderváry Lőrinc levele 1534, in: Hegedűs–Papp 1991, 295) 

 
A befejezett múlt egy adott múltbeli időpontra befejeződött, azaz, egy múltbeli 
időponthoz képest előidejű eseményt jelöl: 
 
(11) a. De ez mondót tyztessegben valanak kylemb kylemb herrewlualo sok 

gewlekezet nemes neppek: kykkewzewt uala nemynemew tusciabely vr 
ygen kazdag es nemes : ky czudakert kyket zent fferenczrewl 



É. KISS KATALIN 
   

  

hallottuala nagy ayoytatossagot ew hozzaya fogadottuala : es zent 
ferenczet lattny es hallany ygen kyuannyauala 

(Jókai-kódex 37) 
 

 b. En Thiztelendo vram, ez may napon prior Ide iwth vala vramhaz es 
ottan el mene mihelen ebellek 

(Jakap prépost levele 1492, in: Hegedűs–Papp 1991, 13) 
 

5. Hasonló összetett igealakok a nyugati ótörökben 
Az obi-ugor nyelvekben nincsenek összetett igealakok, mint ahogy a többi uráli 
nyelv jó részében sem – ezért valószínűnek látszik, hogy az ugor alapnyelvből is 
hiányoztak, és az ősmagyarban jelentek meg új fejleményként. Kialakulásukban 
azoknak a nyugati ótörök (másként bolgár-török) népeknek a nyelvi hatása 
játszhatott szerepet, melyekkel a magyarok a VII–VIII. században intenzív 
kapcsolatba kerültek. Mint Erdal ótörök grammatikájából (2004, 244–246) 
megtudjuk, az ótörök olyan szerkezetű múlt idejű igealakokat is használt, mint 
az ómagyar, melyekben tehát az aspektusjelet és személyragot a lexikális ige, az 
idő- vagy módjelet pedig az ezt követő létige viselte. Ime egy befejezett múlt 
idejű ótörök igealak. Valójában mind a főigéhez, mind a segédigéhez ugyanaz a 
-di toldalék kapcsolódik, és Erdal ezt mindkétszer múltidőjelként glosszázza. 
Szövegmagyarázatából azonban kitűnik, hogy a két -di eltérő funkciójú; a 
segédige toldaléka a múlt időt jelöli, a főige -di toldaléka pedig egy 
referenciaponthoz képesti előidejűséget fejez ki, azaz, Erdal szóhasználatában a 
taxis – lényegében a befejezett aspektus – jelölője. 
 
(12) öŋdün sözlä -di är -di (Erdal 2004, 245) 
 korábban mond -MÚLT LÉTIGE -MÚLT 

’korábban mondotta vala’ 
 
Míg a fenti példában a zéró egyes szám 3. személyű személyrag kapcsolódási 
helye nem látszik, az alábbi példa tanúsága szerint a személyjel az aspektusjelet 
viselő főigéhez, nem pedig az idő- vagy módjelet viselő segédigéhez járult. A 
(13) alatti, befejezett főigéből és feltételes módú segédigéből álló ótörök igealak 
a ma múlt idejű feltételes módúnak nevezett (történetileg befejezett feltételes 
módú) magyar igealak pontos megfelelője.3 
 
(13) te di -miz är -sär  (Chuastuanift) 
 mond -MÚLT -T/1 LÉTIGE -FELT.MÓD 

’mondottuk volna’ 

                                                           

3 Erdal (2004) olyan példákat is idéz, melyekben a melléknévi vagy határozói igenévhez járuló 
létige viseli a személyragot (melyek szerkezete tehát a támadók vagyunk, védve vagyunk igeneves 
kifejezések szerkezetének felel meg). A magyar összetett igealakoknak ezek nem szolgálhattak 
mintául. 
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Mint Károly László felhívta rá figyelmemet, a (12)–(13) alatti igealakok a IX–
XIII. századi, nagyobb terjedelmű ótörök korpuszokból adatolhatók. Azonban – 
tekintve az ótörök–ősmagyar érintkezés idejéből származó ótörök feliratok 
csekély mennyiségét és sajátos műfaját (mintegy 200 feliratról, túlnyomó részt 
sírfeliratról van szó – l. Erdal 2004, 7) – az a tény, hogy a fennmaradt ótörök 
adatok a török–magyar kontaktus koránál későbbiek, nem zárja ki, hogy a (12)–
(13) alatt bemutatott ótörök igealakok korábban, a VII–VIII. században is 
léteztek. 
 A feltételezett ótörök hatást további párhuzamok is bizonyítják. Bereczki 
(1983) mutatott rá, hogy a Volga–Káma vidékén ezer éve együtt élő török és 
finnugor népek: a nyugati ótörök mai leszármazottja, a csuvas, továbbá a tatár, 
valamint a finnugor mari, udmurt és komi számos ótörök jellegzetességet 
őriznek. E nyelvek összetett igeidőiben, melyekben a főige hordozza a 
személyragot, a segédigéhez csak időjel járul, szintén a nyugati ótörökből 
fennmaradt, illetve onnan átvett igeidők élnek tovább. Vessük össze a (14–16) 
alatti példapárokban igealakjait! A (b) alatti, a létigével összetett igealakot 
alkotó főige minden esetben ugyanazt a személyragot viseli, mint az (a) alatti 
egyszerű igealak: 
 
(14) Tatár 
 a. aldӛm ’vevék’ 
 b. aldӛm idĕ ’vevék vala’ 
 
(15) Mari 
 a. tolӛnam ’jöttem’ 
 b. tolӛnam ӛl’e ’jöttem vala’ 
 
(16) Udmurt 
 a. mịniśkem ’mentem’ 
 b. mịniśkem val ’mentem vala’ 
 
Az alábbi példapár azt illusztrálja, hogy az összetett igealakokban a 
beszédidőhöz képesti előidejűséget, azaz a múlt időt az invariáns segédige, a 
cselekvés belső időszerkezetét, azaz az aspektust pedig a személyragozott főige 
jelöli: 
 
(17) Komi 
 a. muna vȩli  ’megyek vala’ 
 b. munȩma vȩli  ’mentem vala’ 
 
A nyugati ótörököt tovább örökítő csuvasban a segédige a főige+személyrag 
komplexumhoz agglutinálódott, de a morfémák sorrendje változatlan maradt, 
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azaz, a személyrag a toldalékbokor közepére került (l. Bereczki i.m. és Chuvash 
Manual): 
 
(18) kalarăm ’mondék’ 
 kalasattăm-ččă ’mondék vala’ 
 
(A segédigének a személyragos főigéhez való agglutinációja az ómagyarban is 
megindulhatott, hiszen a kódexek scriptorai a főigét és a segédigét gyakran egy 
szónak érezték és egybeírták, amint ezt a (10) alatti Jókai-kódex-beli példa 
tanúsítja.) 
 

6. Hogyan történhetett az átvétel? 
Az ótörök befejezett múlt idejű szerkezet morfológiai felépítése hasonlít a (19) 
alatti -t képzős személyragozott igenevet tartalmazó kifejezés felépítéséhez. Az 
ugor korból örökölt -t képzős személyragos igenév az ómagyarban igen gyakori 
volt – lásd a Halotti beszéd choltat igealakját. Lehetséges, hogy az ótörök–
magyar érintkezés idején az ótörök ige és a magyar igenév toldaléka 
hangzásában is közel állt egymáshoz (az Erdal azonosította -di toldalék a 
csuvasban t múltidőjelként él tovább (Bereczki 1983a)). 
 
(19) (Egy ideig) nyugtom vala 
 nyugtod vala 
 nyugta vala 
 nyugtunk vala 
 nyugtotok vala 
 nyugtuk vala 
 
E paradigmának a török ’nyugodtam vala, nyugodtál vala’ típusú véges 
befejezett múlt idő paradigmájával való szerkezeti hasonlósága oda vezethetett, 
hogy a magyar beszélők az igeneves paradigmát is török mintára, véges 
paradigmaként elemezték, azaz, a -t igenévképzőt -t befejezettségjelként 
elemezték újra. Ezt a lépést a paradigma két irányban való analógiás 
kiterjesztése követte. Az egyik új fejlemény a paradigmában a befejezett 
aspektusú véges igének befejezetlen véges igével való felcserélése, azaz, a 
folyamatos múlt kialakítása lehetett. Másrészt a befejezett múlt idejű paradigma 
létrejötte a -t aspektusjel elvonását, azaz, a befejezett jelen idejű paradigma 
kialakítását is lehetővé tette: 
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(20) mentem vala (személyragos igenév + létige) 
 

újraelemzés: mentem vala (személyragos befejezett ige + múlt idejű segédige) 
 

analógiás kiterjesztés: megyek vala 
(személyragos befejezetlen ige +  
múlt idejű segédige) 

elvonás: mentem 
(személyragos befejezett ige) 

 

7. A magyar–permi azonosság kérdése 
A Bereczkitől (1983, 218–222) idézett (14–18) alatti példák tanúsága szerint az 
ómagyar mellett az udmurt, komi, mari, sőt, részben a mordvin összetett 
igealakok is az ótörök mintát követik, és e nyelvek is ugyanazt a finnugor 
eredetű létigét használják idő-, illetve módjelhordozóként, mint az ómagyar. 
Pontosabban e nyelvek (a török nyelvekhez hasonlóan) külön paradigmákat 
alkalmaznak arra az esetre, amikor a beszélő szemtanúja volt egy eseménynek, 
és arra az esetre, amikor csak közvetve szerzett tudomást róla. A szemtanúsági 
paradigmák Bereczki szerint – az ótörök és az ómagyar igealakokhoz hasonlóan 
– véges ragozott igéből és időjelet viselő létigéből állnak, a nem-szemtanúsági 
paradigmák pedig – a finnugor előzményekhez hasonlóan – személyragozott 
igenévből és időjeles létigéből. A megfelelő udmurt és ómagyar igealakok 
esetében gyakran nemcsak a szerkezet, hanem a morfémák anyaga is azonos: 
 
(21)  ómagyar: udmurt (l. Winkler 2001): 
 Infinitivus: men-ni mini-ni 
 Jelen: megy-ek mini-śko 
 Befejezetlen múlt: megy-ek vala mini-śko val 
 Befejezett múlt: men-t-em vala min-em val 
 
Bereczki (1983) és Róna-Tas (1996) álláspontja szerint a magyar–permi–mari 
párhuzam nem direkt érintkezés eredménye, hanem független permi–bolgár-
török, mari–bolgár-török, illetve magyar–bolgár-török kapcsolatok 
következménye. A magyar–bolgár-török érintkezés színhelye Etelköz, ideje a 
VII–VIII. század. A permi népek és a marik viszont a VIII. századtól a Volga–
Káma vidékén kerültek erős bolgár-török befolyás alá. E finnugor népek a 
magyarhoz hasonlóan számos különféle személyragozható igenevet hoztak 
magukkal az uráli alapnyelvből, melyek egy része a létigével is képes volt 
összetett állítmányt alkotni. Az időt és aspektust is kifejező bolgár-török mintájú 
összetett igealakok kialakulása esetükben is a személyragos igenevek véges 
igévé való újraelemzésével kezdődhetett. 
 Összefoglalva az elmondottakat: míg az ómagyar összetett igealakok 
általánosan elfogadott latin eredeztetése mellett nem szólnak bizonyítékok, az 
ótörök kontaktushatást empirikus érvek támasztják alá. A nyugati ótörökben 
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ugyanolyan szerkezetű, aspektust és időjelet, illetve módot jelölő összetett 
igealakokat találunk, mint az ómagyarban. Az uráli nyelvek közül csak azokban 
a nyelvekben vannak ilyen felépítésű igei paradigmák, melyek tartósan nyugati 
ótörök törzsekkel kerültek szoros kapcsolatba. Az összetett igealakok 
kialakulását bizonyára elősegítette, hogy az uráli nyelvek bővelkedtek 
személyragozott igenevekben, melyek némelyike a létigével is össze tudott 
kapcsolódni. Ugyanakkor az a tény, hogy az ótörökkel kapcsolatba nem kerülő 
uráli nyelvekben ezekból az igeneves szerkezetekből nem lettek összetett 
igeidők, azt mutatja, hogy az összetett igeidők kialakulásához az uráli igeneves 
szerkezetek mellett török hatásra is szükség volt. 
 

8. A birtokoltságjel 
Az obi-ugor nyelvekben lexikális NP képviselte birtokos esetén a birtokviszonyt 
általában a birtokos és a birtokszó egymás mellé helyezése jelzi; toldalék sem a 
birtokoson, sem a birtokszón nincs (Nikolaeva 1999, 52; Honti 2007; Bíró 
2004). Számos más finnugor nyelvre is ez a jellemző. Ha viszont a birtokos 
személyes névmás, akkor a birtokszón a (többnyire rejtve maradó) birtokos 
személyét és számát jelző személyrag jelenik meg (Nikolaeva 1999, 12).4 
Vessük össze a (22a és (22b) alatti hanti példákat: 
 
(22) a. Juwan  xot 
  Iván ház 
 ’Iván háza’ 
  b. (lŭw)  xot-əl 
  ő ház-SG3 
 ’az ő háza’ (Nikolaeva 1999, 52) 
 
A birtokszó olykor lexikális birtokos esetén is visel személyragot, ilyenkor 
azonban olyan ún. külső birtokosról van szó, mely topik szerepű önálló 
bővítményként funkcionál, mely tehát a birtokszóval nem alkot szerkezetet (l. 
Nikolaeva 2013; Honti 2007, 37). A birtokszón megjelenő egyeztetést 
feltehetőleg ilyen esetben is egy rejtett névmási belső birtokos váltja ki, mely 
koreferens a külső lexikális birtokossal. Például: 
 
(23) Juwan molxatl ampal xals 
 Iván tegnap kutyá-ja halt 
 ’Ivánnaki tegnap meghalt a(z ői) kutyája.’ 
 

                                                           

4 Az akadémiai nyelvtanok: a Mai magyar nyelv rendszere (Tompa szerk. 1961-62) és a 
Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia (Kiefer szerk. 2000) szóhasználatát követve nem a 
’birtokos személyjel’, hanem a ’birtokos személyrag’ terminust használom.  
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A birtokszón lexikális birtokos esetén is kötelezően megjelenő toldalék5 
elsősorban a törökségi nyelvekre jellemző, de az ótörökkel közeli kapcsolatba 
került Volga-Káma vidéki finnugor nyelvekben és a magyarban is megtalálható. 
Beke (1914–15, 21–27), Rédei (1980, 86) (mindkettőt idézi Honti 2007, 42–43), 
továbbá Bereczki (i.m.) ezt ótörök hatásnak tulajdonítja. Honti (2007, 43) 
viszont úgy véli, hogy az Iván háza típusú magyar szerkezet belső fejlemény, 
nem idegen minta átvétele, bár nem zárja ki az ótörök stimuláló hatását sem. 
Honti Fokossal ért egyet, aki szerint az apám háza féle szerkezetek az ő háza 
féle szerkezetek mintájára alakultak (Fokos 1939, 16). 
 Valójában azonban az apám háza, és különösen az apámék háza, 
rokonok háza szerkesztésmódja közelebb áll a hasonló ótörök birtokos 
szerkezetek felépítéséhez, mint az ő háza, ő házuk szerkesztésmódjához. Az 
ótörök birtokos szerkezetre ugyanis nemcsak az jellemző, hogy, a birtokszót 
mind névmási, mind lexikális birtokos esetén a birtokosra utaló toldalékkal 
kellett ellátni, hanem az is, hogy a 3. személyű toldalékot nem kellett számban 
egyeztetni a birtokossal. A birtokszó, mint Erdal (i.m. 160–164) kimutatja, mind 
egyes, mind többes szám 3. személyű birtokos esetén -(s)I (esetragok előtt 
(s)I(n)) birtokos személyragot viselt. A birtokszó ótörök -(s)I toldaléka a mai 
csuvasban -ə-ként (a tatárban pedig -ӛ-ként) él tovább, és továbbra is egyes és 
többes számú birtokossal is használatos (Bereczki i.m. 214) – amint ezt az egyes 
számú birtokost tartalmazó (24a) és a többes számú birtokost tartalmazó (24b) 
birtokszavának hasonló toldaléka tanúsítja. A birtokos az ótörökben is és a mai 
csuvasban és tatárban is genitivusban áll. Pl.: 
 
(24) a. csuvas: Pitərpur-ăn purlăχ- ĕ 
  Pétervár-GEN gazdaság-BIRT 
  ’Pétervár gazdasága’ 
 
 b. tatár: baškŏrtlar-nӛŋ atlar-ӛ 
  baskírok-GEN lovak-BIRT 
  ’a baskírok lovai’ 
 
Az ótörökhöz hasonlóan a lexikális birtokos birtokszavának toldaléka a 
magyarban sem egyezik számban a birtokossal. Míg tehát az egyes szám 3. 
személyű és a többes szám 3. személyű névmási birtokos eltérő egyeztetést vált 
ki (25a), lexikális birtokos esetén a birtokszó toldaléka mindig -(j)a/(j)e, akár 
egy, akár több birtokosról van szó (25b): 
 
(25) a. a(z ő) kalap-ja – a(z ő) kalap-juk 
 b. a fiú kalap-ja – a fiúk kalap-ja 
 

                                                           

5 Ezt a szerkezetet Honti (2007) és mások izafet szerkezetként említik.  
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A korai ősmagyar minden bizonnyal az ugor alapnyelvre jellemző 
szerkesztésmódot örökölte: a többnyire rejtve maradó névmási birtokos esetén a 
birtokszó a névmással egyező személyragot viselt, lexikális birtokos esetén 
viszont a birtokszó jelöletlen maradt. (Az utóbbi típusú, jelöletlen birtokost és 
jelöletlen birtokszót tartalmazó szerkezetet a háztető, gyerekkéz típusú 
összetételek példázzák.) Valamikor az ősmagyar kor folyamán azonban lexikális 
birtokos esetén is megjelent, sőt kötelezővé vált a birtokszón a birtokoltságot 
jelölő morféma – amint erről számos korai szórványemlékünk tanúskodik (l. pl. 
petre zena-ia ’Petre széná-ja’ (Tihanyi Alapítólevél)). Az a tény, hogy a 
birtokszón lexikális birtokos esetén megjelenő -(j)a/(j)e toldalék nem egyezik 
számban a birtokossal, arra utal, hogy az ősmagyar nem a rejtett névmási 
birtokost azonosító személyragozási paradigmát terjesztette ki a lexikális 
birtokos esetére is, hanem ótörök mintára egy szám tekintetében alulspecifikált 
3. személyű toldalékkal kezdte jelölni a birtokos szerkezet alaptagján a 
birtokviszonyt. Az eredetileg egyes szám 3. személyű birtokos személyragként 
funkcionáló -(j)a/(j)e tehát a lexikális birtokost tartalmazó szerkezetben 
általános birtokoltságjellé (másként birtokviszonyjellé vagy általános 
birtoklásjelölővé)6 vált. 
 A -(j)a/(j)e birtokoltságjellé való átértelmezése a birtokos 
személyragozási paradigmát is átalakította. A -(j)a/(j)e a névmási birtokossal 
egyező paradigmában is birtokoltságjelként kezdett viselkedni; az egyes szám 3. 
személyű birtokos személyrag szerepét (mint ahogy az alanyi ragozású igei 
paradigmában is) a zéró vette át (l. Melcsuk 1965, Rebrus 2000, Bartos 2000, 
Kiefer 2000). Ez elsősorban több birtok esetén szembetűnő, amikor is a -(j)a/(j)e 
birtokoltságjel a birtoktöbbesítőjel előtt áll, a személyragok pedig követik a 
birtoktöbbesítő -i-t: 
 
(26) kalap-ja-i-m  kalap-ja-i-nk 
 kalap-ja-i-d  kalap-ja-i-tok 
 kalap-ja-i-Ø  kalap-ja-i-k 
 
Egyes számú birtok esetén a birtokviszonyjel egyes és többes szám 3. 
személyben különül el a birtokos személyragtól:  
 
(27) kalap-ja-Ø  kalap-j-uk 
 
Egyes és többes szám 1. és 2. személyben a birtokviszonyjel és a birtokos 
személyrag fuzionál – l. Kiefer (2000, 590–598), Bartos (2000, 674–683), 
Rebrus (2000, 776–777, 922–931).7 

                                                           

6 A birtokoltságjel Bartos (2000), a birtokviszonyjel Kiefer (2000), az általános birtoklásjelölő 
pedig Rebrus (2000) terminusa. 
7 Bartos (2000, 679) szellemes érvvel bizonyítja, hogy a fiú kalapja és az ő kalapja szerkezetekben 
az alaptag felépítése épp úgy különbözik, mint a fiúk kalapja és az ő kalapjuk szerkezetben, ahol a 
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 A magyar birtokos szerkezetben végbement fenti változás: a birtokszón 
lexikális birtokos esetén is kiteendő, a birtokos számától független 
birtokoltságjel megjelenése az ótörök hatásnak kitett többi uráli nyelvben is 
megfigyelhető – és csak az ótörök hatásnak kitett uráli nyelvekben figyelhető 
meg. Például, mint Bereczki rámutatott (i.m. 214), az alábbi udmurt mondatban 
egyes számú birtokosra, a komi mondatban többes számú birtokosra utal a 
birtokszó invariáns -iz, illetve -is toldaléka. 
 
(28) a. udmurt: tirlen nịd-iz ’a fejsze nyele’ 
 b. komi:  saldatjoslḙn jurjas-ịs ’a katonák feje’ 
 
Az udmurt, a komi, a mari és a mordvin a genitivusi esetet, sőt magát a 
genitivusragot is átvette a törökből. Az, hogy a magyar dativusragos birtokos is 
ótörök hatásra alakult volna ki, kevésbé valószínű (Honti (2007) is kizárja ennek 
lehetőségét). A -nak/nek ragos birtokos minden bizonnyal külső birtokosként 
került be a magyar mondatba, azaz, olyan önálló igevonzatként, mely a 
mondatban leírt esemény valamely szereplőjének birtokosát az esemény 
érintettjeként is megnevezi. A korai ómagyar szövegek bővelkednek olyan 
példákban, melyekben a dativusragot viselő birtokos nem alkot egy összetevőt a 
birtokszóval (29a), és amelyekben a dativusragos külső birtokoson kívül egy 
névmási belső birtokos is szerepel (29b).8 
 
(29) a. Es oz gimilsnek vvl keseruv uola vize (Halotti beszéd) 
 b. Es micor èz feko̗ t (feküdt) uolna iesusnac [o̗ mèl̓ lʼerè] 

(Müncheni kódex 100rb) 
 
A tipológiai irodalom (Haspelmath 1999) szerint bár a külső birtokos gyakori a 
világ nyelveiben, a dativusban álló külső birtokos csak Közép- és Dél-Európára 
jellemző areális jelenség, mely kelet-nyugati irányban az orosz nyelvterülettől az 
Atlanti-óceánig, észak-déli irányban pedig a litván, lengyel, német 
nyelvterülettől a Földközi-tengerig terjed. Minthogy első nyelvemlékeinkben 

                                                                                                                                               

kalap+ja szótőből és birtokoltságjelből, a kalap+j+uk szótőből, birtokoltságjelből és 
személyragból áll. Azaz, míg a fiú kalapja szerkezet alaptagja szintén csak szótövet és 
birtokoltságjelet tartalmaz, az ő kalapja szerkezet alaptagja Ø egyes szám 3. személyű 
személyragot is visel. Mint Bartos rámutat, e személyrag következtében az (ii) alatti mondatban 
konfliktus lép fel a koordinált 3. személyű birtokos és a birtokszó 1. személyű személyragja 
között. (i) azért elfogadhatóbb, mert a koordinált kifejezések közül csak az egyeztetést kiváltó 
egyes szám 1 személyű névmásnak van személyjegye. 
 
(i) ??Ez itt a Péter és az én házam. 
(ii) * Ez itt az ő és az én házam. 
 
8 A -nak/nek ragos külső birtokos az ómagyar kor folyamán belső birtokosként is újraelemződött, 
de a külső birtokosként való használat lehetősége is megmaradt. 
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már jelen van, szláv hatásra kerülhetett nyelvünkbe – talán a honfoglalás utáni 
első évszázadokban.9 
 Összefoglalva az elmondottakat: a magyar birtokos szerkezet az 
ősmagyar korban több olyan sajátságot is felvett, mely az ótörök nyelvre és a 
csuvasra jellemző. A birtokszón lexikális birtokos esetén is megjelent az egyes 
szám 3. személyű birtokos személyrag. Mint az ótörökben is, az egyes szám 3. 
személyre utaló toldalékot használták többes számú lexikális birtokos esetén is – 
minek következtében a magyar -(j)a/(j)e toldalék elveszítette birtokos 
személyrag szerepét, és birtokoltságjellé értelmeződött át. Az is az ótörök 
nyelvtan befolyását valószínűsíti, hogy az uráli nyelvek közül a magyaron kívül 
csak azokban mentek végbe hasonló folyamatok, melyek a Volga–Káma 
vidékén egy évezrede török népekkel élnek együtt.  
 

9. Összefoglalás 
Az ótörök–ősmagyar kontaktus nemcsak a magyar szókincsben hagyott nyomot, 
hanem a magyar grammatikában is. Az ómagyar korra jellemző, legarchaikusabb 
nyelvjárásainkban és a múlt idejű feltételes módban máig tovább élő, az 
aspektust is jelölő komplex igeidőrendszer ótörök hatásra jött létre az ősmagyar 
korban. Előzménye az ugor alapnyelvből örökölt létigével kombinálódó -t 
képzős személyragos igenév lehetett, mely ótörök mintára befejezett múlt idejű 
véges igeként elemződött újra. A folyamatos múlt összetett igealakjai, valamint 
a -t jeles befejezett jelen paradigmája a befejezett múlt paradigmájának 
analógiás kiterjesztésével alakulhattak ki – ótörök párhuzamoktól támogatva.  
 Ótörök hatást mutat a birtokoltságjel vagy birtokviszonyjel kialakulása 
is. Az ugor korból örökölt birtokos szerkezet alaptagja lexikális birtokos esetén 
jelöletlen volt; csak a névmási birtokost jelölte a birtokszón megjelenő birtokos 
személyrag. Az ősmagyar korban az egyes szám 3. személyű névmási birtokosra 
utaló -ja/je toldalék ótörök mintára a birtokos számával nem egyező invariáns 
birtokoltságjellé alakult át; az egyes szám 3. személyű névmási birtokossal 
egyező birtokos személyrag szerepét a zéró vette át. 
 

                                                           

9 Egy Bárczitól (1962, 167) származó nézet szerint a dativusragos birtokos belső fejlődés 
eredménye: ”Olyan mondatokból kell kiindulni, melyekben mind a részes határozói, mind a 
birtokos jelzői értelmezés lehetséges, anélkül, hogy a mondat jelentése lényegesen megváltoznék; 
például visszaadta az anyának a lányát, elküldte a fiának a könyveit stb. Ezek érthetők úgy, hogy 
’az anyának visszaadta a lányát, a fiának elküldte a könyveit’, de úgy is, hogy ’az anya lányát 
visszaadta, a fiú könyveit elküldte’.” Ebből azonban nem következik, hogy miért épp a dativus 
értelmeződött át a birtokos ragjává, hiszen a birtokos szerkezetek elé adessivusi, instrumentalisi 
vagy éppen inessivusi bővítmény is kerülhetett a mondatban. A Bárczi feltételezte úton a 
visszaküldte az anyához lányát, megcsináltatta a fiúval feladatait, megöntözte a kertben rózsáit 
szerkezetekből is létrejöhettek volna az anyához lánya, a fiúval feladatai, a kertben rózsái típusú 
birtokos szerkezetek. 
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1. Az ördög ügyvédje1 
Botorság lenne kétségbe vonni annak a sokrétű török hatásnak a jelentőségét, 
amely a magyarságot az ősmagyar kor során érte. A 9. században a magyarok 
úgy tűntek fel az írásos forrásokban, mint „a türkök egyik fajtája”2; ahogy ezt 
Sándor Klára kifejti, „A magyarok nemcsak török neveken, türköknek vagy 
onoguroknak nevezve, hanem törökös kultúrájú népként bukkantak föl 
Európában. Török volt törzsi berendezkedésük, államszervezetük, szokásaik, 
hitviláguk, életmódjuk, viseletük, harcmodoruk” (i.m. 244). Ugyanő felteszi azt 
a sokakat foglalkoztató kérdést, és válaszol is arra, hogy „[...] mennyire tudtak 
törökül az etelközi magyarok? Úgy tűnik, nagy többségük valószínűleg 
kétnyelvű volt – erről, igaz, közvetetten, még egy írott forrás is beszámol“ 
(Sándor 2011: 274). Ebből azonban következik egy újabb probléma, szintén 
Sándor Klárát idézve: „[H]a ilyen erős volt a török kulturális és nyelvi hatás, 
kiterjedt volt a kétnyelvűség, miért nem következett be a nyelvcsere? Miért nem 
vették át a magyarok a domináns török kultúrával együtt a domináns török 
nyelvet is?“ (i.m. 280–281). 
 Írásom kiindulópontját alapvetően Sándor Klárának a fenti bekezdésben 
többször idézett könyve (Nyelvrokonság és hunhagyomány, Typotex Kiadó, 
Budapest)3 jelentette. A szerző ugyanitt próbál óvatosan választ adni az utóbbi 
kérdésre: rámutat arra, hogy a magyarság valószínűleg nagyobb „kulturális 
sokk“ nélkül vette át a török kulturális jellemzőket, hiszen nem volt óriási 

                                                           

Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. 
PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 206–226. 
1 Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Horváth Lászlónak sok hasznos megjegyzéséért, 
valamint Agyagási Klárának a dolgozat végső változatának elkészítéséhez nyújtott sokrétű 
segítségéért. 
2 L. Sándor (2011: 240). 
3 Illetve az ehhez kapcsolódó előadása, melyet 2012. április 20-án tartott a Nyelvtudományi 
Intézetben a Reguly Társaság éves közgyűlésén. 
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szakadék a török hatás előtti és utáni életforma között; arra, hogy a nomád 
birodalmak nem feltétlenül törekedtek arra, hogy asszimilálják a 
szövetségeseiket, illetve arra is, hogy feltehetően elég nagy létszámúak lehettek 
a magyar törzsek.4 Az általa ebben a monográfiában, illetve egy másik írásában 
(Sándor 1998) felsorakoztatott nyelvi bizonyítékokat átnézve azonban számomra 
kérdésként az is felmerült, hogy maguk a feltételezett nyelvi 
interferenciajelenségek mennyiben tekinthetők szilárd alapnak ahhoz, hogy 
segítségükkel az etelközi magyarság szociolingvisztikai viszonyait rekonstruálni 
lehessen.  
 Jelen dolgozatnak kettős a célkitűzése: egyrészt áttekintek olyan nyelvi 
jelenségeket, amelyeket török háttérrel szoktak magyarázni, és bemutatom az 
ezekkel kapcsolatos problémákat,5 másrészt pedig mindezek alapján, ha csak 
röviden és óvatosan is, de kitérek a kölcsönzés szociolingvisztikai hátterére. 
Mivel azonban a nyelvi adatok ilyen szempontú értelmezéséhez elengedhetetlen 
a dolgozat keretét képező általános-módszertani háttér bemutatása, írásom 
következő része ezt tartalmazza, és csak az áttekintés után kerül sor az 
interferenciajelenségek számba vételére.  
 

2. A Thomason–Kaufman féle megközelítés 
A nyelvek közötti érintkezések jellemzőit áttekintő művükben Thomason és 
Kaufman alapvetően háromféle alaptípust különböztetnek meg: a szűkebb 
értelemben vett kölcsönzést, a szubsztrátum- (avagy maradvány-)hatást, 
valamint a nyelvszövetség (Sprachbund)-jelenségeket. Az általuk felállított 
kölcsönzési skála, amely ennek az írásnak az alapjául szolgál,6 a szűkebb 
értelemben vett kölcsönzés lehetséges nyelvi következményeit mutatja be. A 
nyelvek közötti érintkezés intenzitását két fő tényező határozza meg: a 
beszélőközösségek közötti érintkezés időtartama, illetve a kétnyelvűség mértéke 
a beszélőközösségek körében. Ez rajzolja ki a kölcsönzési skála fokozatait az 
alkalomszerű, a lexikonra korlátozódó kölcsönzéstől a jelentős mértékű 
strukturális kölcsönzésig: míg a lexikális kölcsönzés gyakran történik meg széles 
körben elterjedt kétnyelvűség nélkül, a jelentősebb strukturális kölcsönzéseknek 

                                                           

4 Ugyanakkor könyvének egy korábbi fejezetében ez is olvasható: “A magyar nyelven hagyott 
török nyelvi lenyomat egyértelműen azt mutatja, hogy a magyarok nyelvcseréje egy-két 
generáción belül elkezdődött volna – vagy talán egy részüknél már el is kezdődött –, ha 
politikailag nem szakadnak ki abból a török kulturális környezetből, amely ezt a hatást gyakorolta 
rájuk” (i.m.: 226). 
5 Úgy gondolom, a kérdéssel kapcsolatban semmit sem veszített érvényességéből Budenz 
megjegyzése, aki a magyar igekötők szláv származtatását kritikai elemzés alá vevő cikkében 
fogalmazott így: „Azért ne higyje senki, hogy általában különfajú nyelveknek, melyek egymás 
szomszédságában élnek, vagy irodalmi úton érintkeznek, minden egymásra való hatását tagadni 
akarjuk; csak azt tartjuk, hogy ily hatások felvétele igen óvatosan meghányó-vető itéletet kiván, és 
határozott bizonyítékokkal ki kell mutatni minden egyes hatást [...]”(1863). 
6 És amelyre idézett munkáiban Sándor Klára is támaszkodik. 
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előfeltétele a kiterjedt (ha nem is univerzális) kétnyelvűség hosszú időn 
keresztül (Thomason–Kaufman 1988: 47–48).7 

A szerzőpáros is kitér arra az általánosan ismert sorrendre, mely a 
különböző nyelvi szintek érintettségére vonatkozik, azaz hogy kölcsönzés esetén 
elsőként a lexikon érintett, ezután a fonológia (a jövevényszavakkal 
meghonosított új fonológiai-fonotaktikai jegyek révén), ill. a szintaxis 
következik (bár az utóbbival kapcsolatban kevesebb a megfigyelés, de a szórend 
tűnik a legkönnyebben érintett területnek ezen belül), és a kölcsönzésnek 
leginkább „ellenálló” komponens a morfológia. Megjegyzik azonban, hogy ez a 
megfigyelés is kellő óvatossággal kezelendő, hiszen az esettanulmányok azt 
bizonyítják, hogy ennyire nem tekinthető szakaszosnak a beszélők közötti 
érintkezés nyelvi szintek szerinti lenyomata: ahol fonológiai interferencia van, 
ott általában szintaktikai interferencia is van, és csak a morfológiai marad le 
valamelyest, de az sem annyira, amennyire általában vélni szokták. Ráadásul a 
morfológia sem a maga egészében rezisztens a külső hatásokra, hanem bizonyos 
részterületei a paradigmák megléte, ill. esetleg a nehezen szegmentálható alakok 
miatt (T&K 37–38, 54–57).  

Nyelvtörténészként nem lehet említés nélkül hagyni a két szerzőnek azt 
a fontos kritikai megjegyzését sem, hogy a történeti nyelvészek általában 
előítélettel viseltetnek a külső magyarázatokkal szemben: szívesebben 
magyaráznak egy-egy nyelvi változást belső okokkal, s csak ha ilyet végképp 
nem találnak, akkor fanyalodnak rá a külső, azaz a kérdéses nyelv rendszerén 
kívülről származtatható okokra. Véleményük szerint ez a megközelítésmód már 
csak azért is szerencsétlen, mert egy-egy változás magyarázatakor arra kellene 
törekedni, hogy a lehető legtöbb olyan tényező meg legyen említve, amely az 
adott változást motiválhatta. A többszörös okozatiság lehetőségéről tehát nem 
szabad megfeledkezni, ami egyben azt is jelenti, hogy a belső magyarázatok nem 
feltétlenül zárják ki a külső magyarázatokat (T&K 57–60).  

Mint azt a következőkben bemutatom, a különböző szerzők által 
bemutatott, török eredetűnek tartható vonások között többféle típusú jelenség 
van: elemkölcsönzés (azaz hangalak és funkció átvétele), mintakölcsönzés (csak 
a funkció átvétele), párhuzamos változások, ill. török hatásra megőrzött 
régiségek. Elfogadva a változások többféle okának lehetőségét, sőt, pontosan a 
többszörös okozatiság lehetősége miatt azonban úgy gondolom, hogy az utóbbi 
két típushoz (párhuzamos változás, ill. esetlegesen külső hatásra megőrzött 
alapnyelvi örökség) tartozó jelenségeket nem lehet azonos súllyal figyelembe 
venni az egykori érintkezés intenzitásának mérlegelésekor, mint az első két 
típusba tartozó jelenségeket, pontosabban: a második két típusba tartozó 
jelenségek bizonyítóereje döntő módon függ az első két típusba tartozó 
jelenségek meglététől, illetve robosztusságától. Tekintettel ugyanis arra, hogy 
nincsenek szükségszerű nyelvi változások, a megőrzésnek lehet oka az 

                                                           

7 A továbbiakban T&K rövidítéssel hivatkozom erre a monográfiára. 
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érintkezés, de ez nehezen bizonyítható; másfelől a párhuzamos változások 
lehetnek függetlenek is egymástól, tehát ismét nem jelentenek szilárd 
visszakövetkeztetési alapot. Persze minél jelentősebb az első két típushoz tartozó 
bizonyítékok száma, annál nagyobb biztonsággal lehet az utóbbi kettőnél is 
számolni az adott érintkező nyelv hatásával.  

Mielőtt részletesebben is bemutatom a már többször említett kölcsönzési 
skálát, még két olyan érvre térek ki, amelyek egyaránt a lexikális kölcsönzések 
mértékéből kiindulva próbálnak meg következtetni az egyéb komponenseket 
érintő hatás mértékére és jellegére. Az első ezek közül az, hogy a török hatás a 
szókészletben olyan nagyarányú, hogy ilyen mértékű kölcsönzésnél 
mindenképpen meg kellett jelennie szerkezeti hatásoknak is, csak legfeljebb 
ezek még nincsenek feltárva.8 A másik szintén a szókészlet vallomására alapoz: 
e szerint bár a már feltárt szerkezeti jelenségek, amelyek interferenciával 
magyarázhatók, lehetnének szubsztrátum-hatás eredményei is, ez kizárható, mert 
a szubsztrátum-hatás (azaz amikor egy népcsoport nyelvet vált, de eredeti 
nyelvének bizonyos jegyeit átviszi az újonnan átvett nyelvbe) kifejezetten nem a 
lexikont érinti (vagy kevéssé érinti a lexikont), hanem az átvett nyelv fonológiai, 
szintaktikai és morfológiai vonásait befolyásolja. Mivel azonban a magyarban 
ilyen nagyszámú a török jövevényszó-réteg, nem szubsztrátum-hatásra (azaz 
arra, hogy a magyarságba beolvadó különböző török nyelvű népcsoportok a 
magyar elsajátítása során bizonyos nyelvi jegyeket átvittek eredeti nyelvükből), 
hanem a magyarság körében fennálló általános kétnyelvűségre kell 
visszakövetkeztetni (vö. Sándor 2011: 280). 

Úgy gondolom, mindkét fenti állítás vitatható. Egyrészt nem példa 
nélküli, hogy egy nyelv tömegével vesz át szavakat, szerkezetileg pedig nem éri 
jelentősebb hatás (l. T&K 78), amiből az következik, hogy pusztán a szókincset 
érintő hatás mértékéből nem lehet feltétlenül szerkezeti hatásokra következtetni. 
Másrészt pedig a szubsztrátumhatás és a szorosabb értelemben vett kölcsönzés 
egyáltalán nem zárja ki egymást: míg az A nyelv beszélői kölcsönözhetnek 
szavakat B nyelvből, a B nyelv beszélői nyelvcsere útján átvehetik az A nyelvet, 
beépítve B nyelv bizonyos szerkezeti vonásait (T&K 45). A későbbiekben (a 
dolgozat 4.1.-es alfejezetében) visszatérek még a szókincset érő török hatásra, de 
azt már itt, még a kölcsönzési skála bemutatása előtt is fontosnak éreztem 
kiemelni, hogy a szókészletet érő hatás mértéke nem feltétlenül jelent szilárd 
hivatkozási alapot akár arra nézve, hogy a nyelv mely részeit érhette még külső 
hatás, akár arra nézve, hogy az érintkezés nyelvi lenyomatai a beszélők között 
milyen viszonyokat tükrözhetnek, azaz hogy az egyes jelenségek kölcsönzés, 
szubsztrátum-hatás, vagy éppen Sprachbund-jelenség nyomát őrzik-e. 
 

                                                           

8 “a kölcsönszavak nagy számát alapul véve elképzelhetetlennek tűnik, hogy ez a rendkívül 
intenzív hatást gyakorló török nyelv vagy inkább nyelvek csak a szókészletben okoztak volna 
mélyreható változást” (Sándor 1998: 12). 



A HONFOGLALÁS ELŐTTI TÖRÖK–MAGYAR ÉRINTKEZÉSEKRŐL 
   

  

3. A Thomason–Kaufman féle kölcsönzési skála 
A szerzők által felállított skálán öt, egymástól – a dolog természetéből fakadóan 
– nem élesen elkülönülő fokozat van, de ezeket két nagyobb csoportba sorolva 
ismertetik. Az első nagy csoport ezek közül az, amikor a beszélők között 
alkalomszerű, vagy annál valamivel rendszeresebb az érintkezés, melynek nyelvi 
lenyomata a kizárólagosan lexikális érintkezéstől a csekély strukturális hatásig 
terjed. A második az, amikor a beszélők közötti intenzív(ebb) érintkezés 
eredményeként a nyelvet mérsékelt, vagy éppen erős szerkezeti hatás éri. Mivel 
az öt fokozatból a két szélső lehetőség, azaz a csak lexikális kölcsönzés, illetve 
az erős szerkezeti hatás9 az ősmagyar esetében nagy valószínűséggel kizárható, 
az alábbiakban a középső három fokozatot mutatom be a szerzőpár könyvéből, 
ill. egy esetben más forrásból származó példa segítségével. 
 A szókölcsönzésen túl csekély szerkezeti kölcsönzést is eredményezhet 
az, amikor egy nagy presztízsű irodalmi nyelv csak az írott közegen keresztül hat 
az átvevő nyelvre (azaz ebben az esetben nincs is tényleges szóbeli kétnyelvűség 
az átvevő nyelv beszélői körében). Egyik példájuk erre a kínainak az elsősorban 
írott nyelven keresztül történő hatása a japánra. Ennek eredményeként nagyon 
sok a kínai jövevényszó a japánban, beleértve egy teljes sorozatnyi számnevet, 
valamint megfigyelhető a kínai szórendjének másolása, melyből néhány minta a 
beszélt nyelvben is elerjedt (K&T 79–80).  

Egészen másféle szociolingvisztikai szituáció áll a hátterében, de 
ugyancsak csekély szerkezeti hatással jár, ha nem eléggé kiterjedt a 
kétnyelvűség az átvevő beszélőközösségben, vagy ha alapvetően a beszélői 
attitűd gátolja a kölcsönzést. Példáik közül itt a Mexikóban beszélt indián 
nyelvek esetét idézem, melyekben eltérő mértékű spanyol hatás figyelhető meg. 
A maja csoportba tartozó vaszték (Huastec) kötőszavakat vett át a spanyolból, 
valamint két fonémát, de kizárólag jövevényszavakban – ezt az esetet még a 
kettes csoportba sorolják. Inkább a hármas kategóriába (amely azonban még 
mindig enyhe strukturális hatást jelent) tartozna azonban az azték (Nahuatl) 
esete, mely a spanyolból számos grammatikai funkciót hordozó morfémát, 
illetve több fonémát is átvett, a szókölcsönzés pedig az alapszókincset is 
érintette. Az átvett, grammatikai funkciót hordozó morfémák között kötőszavak, 
névmás, illetve kölcsönzött képzők találhatók, emellett van egy átvett 
többesszám-jel is, ennek használata viszont a spanyol jövevényszavakra 
korlátozódik (T&K 80). 

Az utolsó fokozat, amely az ősmagyar–ótörök érintkezések kapcsán még 
számításba jöhet, a negyedik, azaz a mérsékelt (moderate) szerkezeti kölcsönzés 
– ez azonban már intenzív érintkezéseket előfeltételez a beszélőközösségek 
között. A szerzők példái között itt uráli nyelvről is lehet olvasni, méghozzá a 
németnek az észtre gyakorolt hatása eredményezett ilyen nyelvi változásokat. A 
                                                           

9 Ezt a fokozatot azokra az esetekre használják, mint például a wutuné, mely eredetileg a kínai 
nyelvcsaládba tartozik, de a tibeti olyan erős hatással volt rá, hogy első ránézésre tibeti 
dialektusnak lehetne tartani (T&K 92).  
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szerzők viszonylag vázlatosan utalnak az érintkezés eredményeire, de említik az 
analitikus birtokos szerkezet megjelenését (az uráli birtokos személyragok 
helyett), egy passzív szerkezetet, és az alárendelt mondatok igevégűségét (ami 
azért is érdekes, mert előtte, szintén interferencia-hatásra, volt egy SOV > SVO 
változás is; T&K 84). 

Valószínűleg ugyanebbe a csoportba sorolódna a Volga–Káma vidéki 
finnugor nyelvek (mordvin, mari, udmurt, komi) esete, melyekre különféle 
törökségi nyelvek (csuvas, tatár, baskír) hatottak. Pontosabban fogalmazva, ezek 
a nyelvek valójában kölcsönösen hatottak egymásra,10 de mint azt a kölcsönzött 
jegyeket áttekintő tanulmányában Bereczki Gábor (1983) írja, a török nyelvek 
hatása a finnugorokra jóval erőteljesebb, mint ennek fordítottja, s ezt a népek 
eltérő kulturális fejlettségével magyarázza.11 A teljesség igénye nélkül álljon itt 
egy lista arról, milyen területeken érhető tetten a törökségi nyelvek hatása a 
kérdéses finnugor nyelvekre: 

 
• szókészlet; 
• névmási előtagok átvétele, ill. tükörfordítások (határozatlan névmások); 

partikulák, névutók, indulatszavak; 
• magánhangzó-rendszerek konvergenciája, tarka hangsúlyviszonyok (pl. 

utolsó szótagi hangsúly az udmurtban); 
• morfológia: 

a) névszók: szórványos esetkölcsönzés, kölcsönzött felsőfok-jel, 
középfokjel, sorszámnévképző. Emellett megfigyelhető egyes 
morfémák funkcióbővülése, illetve kombinációs lehetőségeik 
változása, és a mintakölcsönzések egyéb esetei is. 

b) igék: páros igék megjelenése, szemtanúsági és nem-szemtanúsági 
múlt szembenállásának kialakulása, egyéb összetett igeidők, illetve 
határozói igenévből képzett múlt idők; 

• szintaxis: különböző nem-finit szerkezetek tükröznek török hatást, mely 
alapvetően a szerkesztési minta követéseként jelenik meg, de esetenként 
esetragok és névutók kölcsönzésével is lehet találkozni. 

 
A fentiekhez lehet tehát viszonyítani azt, hogy míg Sándor Klára hármas–négyes 
fokozattal számol az ótörök–ősmagyar érintkezés esetében, én amellett fogok 
érvelni, hogy inkább kettes–hármas fokozat közötti az a szerkezeti hatás, amely 
az átvett jelenségek alapján kikövetkeztethető, és ennek alapján a jelenség 
háttere, a beszélőközösségek közötti érintkezés sem feltétlenül tartható olyan 
intenzívnek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a feltételezés az alább 
áttekintendő jelenségeken alapul, tehát ha újabb nyelvi jelenségekről sikerül 

                                                           

10 A csuvas magánhangzórendszerben például a marival való érintkezés hatására is történtek 
változások, l. Agyagási (1998). 
11 A Volga–Káma vidéki nyelvi érintkezések legújabb áttekintése Agyagási (2012)-ben olvasható. 



A HONFOGLALÁS ELŐTTI TÖRÖK–MAGYAR ÉRINTKEZÉSEKRŐL 
   

  

bebizonyítani, hogy megjelenésüket (vagy esetleg megmaradásukat) török 
hatással lehet magyarázni, az értelemszerűen módosítja ezt az álláspontot. 
 

4. Az ótörök–ősmagyar érintkezések a fenti skála tükrében: 
lexikon, fonológia, szintaxis, morfológia 
4.1. A szókincs és a számok 
Sándor Klára könyvében az olvasható, hogy 300–500 közé becsülhető a 
honfoglalás előtti török kölcsönszavak száma (2011: 266), a West Old Turkic: 
Turkic loanwords in Hungarian 419 szócikket tartalmaz (Róna-Tas–Berta 2011: 
1143). Ismét csak hangsúlyozva, hogy nem a török hatás tényét és jelentőségét 
kívánom megkérdőjelezni, az alábbiakban két tényezőre fogok kitérni: mit jelent 
ez a szám kontextusban (és így milyen következtetések levonására adhat alapot), 
illetve hogyan viszonyul mindez a (kétségtelenül nehezen körülhatárolható) 
alapszókincshez. 

Kezdve tehát a számokkal, az alábbi táblázat Keresztes László 
statisztikáját tartalmazza az EWUng. anyagáról (ALH 45 [1998]: 386). 
 

kategória db százalékban 
ősi 
belső keletkezésű12 
iráni 
török 
szláv 
német 
latin 
neolatin 
nemzetközi 
cigány 
egyéb 
ismeretlen 

598 
3490 

24 
386 
900 

1404 
1076 
327 

1001 
24 

114 
531 

6,06 
35,35 
0,24 
3,91 
9,11 

14,22 
10,89 
3,31 

10,14 
0,24 
1,15 
5,38 

össz.: 9876 100 
 

                                                           

12 A belső keletkezésű szavak csoportjánál azonban figyelembe kell venni, hogy ez egy nagyon tág 
kategória, amelyre gyakorlatilag csak negatív definíció adható, l. pl. a következőt: „[a belső 
keletkezésű szavak csoportját] azok az elemek alkotják, amelyeket a nyelvek önálló életükben 
hoztak létre, vagyis amelyek nem tartoznak közvetlenül az ősi örökségbe és nem idegen nyelvből 
való átvételek” (Gerstner 2003: 139, kiemelés tőlem; vö. Horváth 2000). Ez azonban azt jelenti, 
hogy ide tartoznak az indulatszavak, valamint a hangutánzó és hangfestő szavak éppúgy, mint a 
ritkább szóalkotási módok eredményeként megjelenő lexémák, és csakúgy, mint a képzett és 
összetett szavak; ez utóbbiak akár úgy is, hogy mind a tő, mind a képző, ill. esetleg mindkét 
összetételi tag alapnyelvi eredetű, de nem bizonyítható, hogy az adott derivátum vagy összetétel is 
alapnyelvi eredetű.  
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Úgy gondolom, ezeknek a számoknak a nagysága alapján kétnyelvűségre, ill. 
annak kiterjedtségére nem lehet következtetni – nagyjából azt a nem túl meglepő 
jelenséget tükrözik, hogy az újabb keletű kölcsönzések nagyobb számban 
maradtak meg.13 
 A következő kérdés az, hogy megbízhatóbb adatokat lehet-e nyerni úgy, 
hogy a vizsgálat csak az ún. alapszókincsre korlátozódik, hiszen Sándor Klára a 
szókészleti kölcsönzéssel kapcsolatban nemcsak a szám nagyságát 
hangsúlyozza, hanem azt is, hogy „e szavak az élet valamennyi területére 
kiterjednek, lefedik az életmódot, a természeti környezetet, sőt testrésznevek is 
vannak közöttük” (i.m. 266). Az alapszókincs vizsgálata azonban már csak azért 
is erősen problémás, mert az alapszókincs maga sem egy könnyen definiálható 
fogalom. Talán nem túl elegáns megoldás, de a problémát megoldás helyett 
inkább megkerültem, és a kérdés vizsgálatakor a Swadesh-listára támaszkodtam, 
természetesen a glottokronológiai vonatkozások mellőzésével.14 A következő 
táblázat tehát a Swadesh-lista elemeit tartalmazza a magyar megfelelők eredet 
szerinti csoportosításával. Azokban az esetekben, amikor egy-egy angol tételnek 
magyarul bármilyen okból15 több lehetséges megfelelője is volt, a cellát 
megosztva mindkét lehetséges megfelelőt feltüntettem, így összesen nem száz, 
hanem száztíz lexémát tartalmaz a táblázat. Még azt kell előzetesen 
megjegyezni, hogy nem követtem teljesen precízen az EWUng. minősítéseit 
abban a tekintetben, hogy a belső keletkezésű szavak közül csak azokat emeltem 
ki, amelyeknek töve nem alapnyelvi eredetű,16 hiszen a cél az volt, hogy 

                                                           

13 Ezért sem szükséges talán azt annyiszor hangsúlyozni, hogy mennyivel több lehetett az ótörök 
eredetű kölcsönszavak száma a kései ősmagyar korban, hiszen nyilvánvalóan több lehetett az iráni 
kölcsönszó is, mint ahogy az alapnyelvi eredetű szóréteg is bizonyára erősen megcsappant az 
évezredek során. 
14 A Swadesh-lista összeállítójáról, Morris Swadeshről kapta nevét. Swadesh egy olyan 
fogalomlista összeállítására törekedett, amelynek tételei elvileg annyira alapvetőek és kultúra-
függetlenek, hogy várhatóan minden nyelvben megtalálhatók az adott fogalmat kifejező lexémák. 
Ráadásul ezek a szókincs legkevésbé változékony részét képezik, tehát – egyebek mellett – elvileg 
lehetővé teszik, hogy segítségükkel a nyelveket eredet szerinti csoportokba lehessen sorolni. Nem 
csupán a listára épülő következtetésekkel, hanem magával a listával is vannak azonban problémák, 
Campbell (1999) például a következőket nevezi meg: a) nem lehet kultúra-független 
alapszókincsről beszélni, b) az egyes tételeknek nem feltétlenül van csak egy megfelelője egy-egy 
nyelvben, vagy fordítva, több tételnek felel meg egy lexéma, sőt, az is lehet, hogy egy fogalomhoz 
egy adott nyelvben nem lehet lexikális tételt rendelni; c) bizonyos tételek kulturális okokból – 
Swadesh feltételezésével szemben – könnyen változnak, és tabu is vezethet helyettesítéshez. 
15 Ilyen lehet például az, hogy egy-egy alapnyelvi eredetű elem esetében a magyarban 
jelentésváltozás következett be (a lúd jelenthetett madarat is, a vaj eredetileg ’zsír, zsiradék’ 
jelentésű volt, ezért kerültek be a ’bird’, illetve ’grease’ cellájába az ismeretlen eredetű madárral, 
illetve a szláv eredetű zsírral együtt); az ’egg’ esetében az alapnyelvi eredetű mony háttérbe szorult 
a feltehetően török eredetű tövet tartalmazó tojással szemben; vannak olyan esetek is, amikor egy-
egy angol tétel a magyarban több lexémának is megfeleltethető (pl. ’red’ piros / vörös). 
16 A listán szereplő belső keletkezésű (aláhúzással jelölt) elemek töve vagy ismeretlen eredetű, 
vagy onomatopoetikus, ill. (a tojás esetében) török jövevényszó. 
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kiderüljön, ebben a listában (amely remélhetőleg az alapszókincs többé-kevésbé 
reprezentatív mintája) milyen arányban szerepelnek jövevényszavak. 
 
1. sz. táblázat: A Swadesh-lista magyar megfelelőkkel kitöltve 

 
 
Jelmagyarázat: kitöltetlen háttér: alapnyelvi (uráli, finnugor, ugor) eredetű szavak; szürke háttér: 
ismeretlen eredetű szavak; kövér betűvel kiemelt szavak: török eredetű átvételek, döntöttel és 
kövérrel szedett szavak: iráni eredetűek, aláhúzott szavak: belső keletkezésűek, döntött betűvel 
szedett szavak: szláv eredetűek 
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Vitathatatlan, hogy a listában található jövevényszavak közül a legtöbb török 
eredetű, ilyen a kicsi, a térd, a gyomor, a homok és a sárga. Ugyanakkor Róna-
Tas szerint az is valószínűsíthető, hogy ezek közül a testrésznevek eredetileg 
állati testrésznevekként, az állattartási szókincshez kapcsolódva kerülhettek a 
magyarba (Róna-Tas–Berta 2011: 1160), mint ahogy a színnév is (eredetileg ló 
színét jelölhette, hasonlóan a kék-hez, l. Sándor 2011: 252). Ezek a lexémák 
tehát nem feltétlenül eleve az alapszókincset érintő kölcsönzés révén kerültek át 
a magyarba, hanem átvételüket gazdasági-kulturális tényezők motiválhatták, 
amely nem előfeltételez intenzív nyelvi érintkezést az átadó és az átvevő nyelvet 
beszélő népcsoportok között (vö. T&K 74, 76–77). 
 
4.2. Fonológia 
A fonológia területén négy típusú, török eredettel (vagy azzal is) magyarázott 
jelenséggel lehet találkozni: a) új fonémák megjelenése; b) meglévő fonémák új 
fonotaktikai pozíciókban való megjelenése, c) párhuzamos hangváltozások; d) 
megőrzés. Mint azt azonban a dolgozat 2. fejezetében jeleztem, véleményem 
szerint az utóbbi két típusú bizonyíték általában véve (tehát nemcsak a 
fonológiában, hanem más nyelvi szinteken is) függ az első kettőtől: minél 
jelentősebb az első két típusba tartozó bizonyíték, annál nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy az utóbbi két típusban is számolni kell az okok között 
a külső hatással. Ha azonban az első két típusra csak kevés példa akad, az az 
utóbbiak érvényességét is elbizonytalanítja, tekintettel arra, hogy a párhuzamos 
változás (különösen akkor, ha tipikusnak tekinthető változási folyamatról van 
szó) lejátszódhat külső hatás nélkül. A megőrzésre, azaz a változás későbbi 
indulásra, vagy éppen elmaradására pedig különösen is igaz ez, hiszen nem 
léteznek szükségszerű nyelvtörténeti változások. 
 Kezdve az új fonémák megjelenésével, ez az ősmagyar esetében két 
fonémát érinthet, a veláris i-t és az ö-t, de mindkét fonéma esetében többféle 
állásponttal kell számolni, amelyek elbizonytalanítják a kérdést. Kezdve a 
veláris i-vel, Ligeti (1986: 184–185) úgy vélekedik, hogy a korai ősmagyarban is 
megvolt az alapnyelvi eredetű veláris i. Ezt a hangot a kései ősmagyar 
megörökölte, a török jövevényszavakkal pedig növekedett azoknak a lexikális 
elemeknek a száma, amelyek ezt a hangot tartalmazták. Ilyen módon a török 
jövevényszavak hozzájárultak ahhoz, hogy a korai ómagyarra még megmaradjon 
a veláris i (vö. Sándor 2011: 278). Ez a feltételezés azonban a negyedik típusú 
bizonyítékba sorolja a kérdéses hangot, annak minden következményével. 

Más álláspontot képvisel Róna-Tas (Róna-Tas–Berta 2011), aki a veláris 
i-vel mint olyan elemmel számol, amely eredetileg allofón volt, és török hatásra 
vált fonémává. De nemcsak megjelenésével (ill. fonemizációjával), hanem 
eltűnésével kapcsolatban is felveti a török hatás lehetőségét: „A kétféle i-hang 
egybeesése az ősmagyar kor végén történt, bár hasonló változásnak nincs nyoma 
a nyugati ótörökben. Ugyanakkor hasonló változás játszódott le a mongolban, a 
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csuvasban pedig egy nagyléptékű átrendeződés látható. Ezeknek lehetnek közös 
gyökerei” (2011: 1124).17 

A veláris i kérdésének megítélését tovább bonyolítja, hogy az is vitatott, 
volt-e egyáltalán valaha is veláris i a magyarban, avagy ez tényleg „a magyar 
hangtörténetírás egyik nagy mítosza (vagy inkább széles körben elterjedt 
tévhite)” (Kis 2005: 5). Ez utóbbi esetben azt kell feltételezni, hogy összes 
veláris i-t tartalmazó török jövevényszó eleve hanghelyettesítéssel került át a 
magyarba (emellett is szólnak érvek), és – természetszerűleg – ezt az 
érvelésmódot követve maga a hang is kiesik a török hatással érintett elemek 
listájából. A veláris i-vel kapcsolatos vitakérdések tárgyalására a jelen dolgozat 
keretében nincs lehetőség kitérni, de azt meg kell állapítani, hogy a hang így 
több okból sem sorolható a török strukturális hatás egyértelmű bizonyítékai 
közé. 
 Hasonlóan problematikus az ö esete is. Abaffy álláspontja szerint ez a 
hang elsősorban az ómagyar kori általános nyíltabbá válási folyamat 
következtében jelent meg, de annak is kései fázisában (13–15. század), emellett 
különféle labializációs folyamatok is szerepet játszhattak keletkezésében (E. 
Abaffy 2003: 330). Ligeti is úgy vélekedik, hogy az ősmagyar kor elején még 
nem volt része az ö a magánhangzórendszernek, és az ö-t tartalmazó ősmagyar 
kori török jövevényszavak is sokáig hanghelyettesítéssel (főként ë/ü került az ö-
k helyére) kerültek át a magyarba. Mégis megjegyzi, hogy “[A]z új 
magánhangzó elfogadtatásában, magyar hangrendszerbe illesztésében a török 
elemeknek döntő szerepe volt” (Ligeti i.m.: 185).18 Ismét csak más Róna-Tas 
álláspontja, aki szerint az ö allofónként már az ugor alapnyelvben megvolt. Az 
általa felállított hangtani levezetések között egyes lexémákban ugyan már a 
korai ősmagyar alakokban ö hang található (tőgy, köved-/köveszt, össze, követ-, 
ő), a korai ősmagyarra mégsem számol meglétével. Végső soron állásfoglalása 
azonban Ligetiével rokon: „Mint láthattuk, az /ö/ fonéma csak az ómagyarban 
jelent meg, a török /ö/-hangokat /ü/-vel helyettesítették. Mindazonáltal az ö-t 
tartalmazó török szavak viszonylag nagy száma minden bizonnyal elősegítette az 
új fonéma megjelenését” (2011: 1123).  

Mint látható tehát, az ö esetében is több tényező teszi bizonytalanná 
annak a kérdésnek a megítélését, hogy valóban török hatást tükröz-e, és ha igen, 
akkor milyen jellegű török hatást tükröz a hang megjelenése. Abaffy következő 
összegzése azonban átvezet egy olyan jelenséghez, amelynek esetében nem 
kérdőjeleződik meg a török hatás szerepe: “Az ősmagyar korban a 
jövevényszavakkal új fonéma nem kerül a nyelvbe, de a meglévő fonémák új 
fonetikai környezetben jelenhetnek meg” (2003: 121). Általánosan elfogadott 
tehát, hogy a b és a dzs’ szókezdő helyzetben való megjelenése, illetve az, hogy 

                                                           

17 “The merging of the two i-sounds occurred at the end of AH, though no trace of a similar 
change in WOT. But: similar change in Mo, and large-scale restructuring is in evidence in Chuv. 
These may have common roots.” 
18 Az azonban számomra nem világos, hogy akkor mit is jelenthet ez a szerep. 
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a k veláris magánhangzók előtt is megjelenhet szókezdő helyzetben, török hatás 
eredménye.  

Ismét csak a vitathatóbb jelenségek közé tartozik azonban az a 
feltételezés, hogy a magyar tővégi vokálisok lekopásában is szerepe volt a 
puszta mássalhangzóra végződő török (és iráni) eredetű jövevényszavaknak: 
„[...] a tővégi rövid magánhangzók rövidülése, „sorvadása” korán megkezdődött, 
feltehetően már a kései ősmagyarban. Aligha tévedünk, ha e folyamat 
megindításában a török nyelvi hatásnak jelentős szerepet tulajdonítunk” (Ligeti 
i.m.: 186). A kérdés megítélését azonban a következő tényezők teszik 
problematikussá: 

 
a) A török jövevényszavak az eddigi kutatások során inkább csak diagnosztikus 
szerepet játszottak, segítségükkel a változás lépéseinek időbeli, illetve fonetikai 
környezet szerinti jellemzőit vizsgálták. (Azaz azt vizsgálták az ótörök 
jövevényszavak segítségével, mely hangokra végződő lexémák kaptak még 
tővégi vokálist az átvétel során, melyek nem, s jórészt ezeknek a tanúvallomásán 
alapultak azok a következtetések, hogy milyen lépéseken keresztül, milyen 
hangtani környezetben tűnt el leghamarabb a tővégi vokális.) Épp abból, hogy a 
tővégi vokálisok eltűnésének folyamatában elég jól körülhatárolók és 
magyarázhatók azok a különféle fonetikai környezetek, amelyek esetén előbb, 
vagy éppen később történt meg ez a változás, és úgy tűnik, hogy az ősmagyar 
kori török jövevényszavak sem jelentenek ilyen szempontból kivételt, lehet arra 
következtetni, hogy a változási folyamat kiváltásában nem feltétlenül volt 
kitüntetett szerepe a török jövevényszavaknak. 
 
b) Bár az, hogy az obi-ugor nyelvekben is eltűntek a tővégi vokálisok, nem 
tekinthető ugor kori, vagy legalábbis onnan induló változásnak (vö. Honti 1979: 
228), ez mégis illusztrálja azt, hogy az első szótagot hangsúlyozó nyelvekben 
meglehetősen természetesnek tekinthetők a szóvégi redukciós folyamatok. Ez is 
arra utal, hogy kérdéses ilyen szempontból a török hatás jelentősége a változási 
folyamatban. 
 
A fentieket összegezve úgy tűnik, hogy az, hogy török hatásra új hang, vagy 
hangok jelentek volna meg, nem bizonyítható egyértelműen. Általánosan 
elfogadott ugyanakkor, hogy egyes hangok a török jövevényszavaknak 
köszönhetően jelentek meg új fonotaktikai pozíciókban, azonban az ilyen típusú, 
kontaktushatással magyarázható fonotaktikai változások sem előfeltételeznek 
nagyon intenzív nyelvi érintkezést, a Thomason–Kaufman féle kölcsönzési 
skálán ez még bőven a második, azaz enyhe strukturális hatás kategóriájába 
tartozna. Úgy tűnik, mindez nem is mond ellent Ligeti véleményének: “Az obi-
ugor nyelvek a korábbi finnugor örökségnek hűséges folytatói, a magyar nem. 
Mikor következett be – nyilván lassan, fokozatosan – a régi állapot elhagyása? 
Volt-e ebben szerepe az egészen másféle hangtani rendszert képviselő töröknek? 
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Ha volt is, aligha vonható kétségbe, hogy mai formájának kialakításában a mai 
hazában ért idegen nyelvi hatásoknak volt ebben oroszlánrészük” (1986: 181). 
 
4.3. Mondattan 
A Thomason–Kaufman szerzőpár, mint arra már korábban kitértem, az 
esettanulmányokat áttekintve arra a megállapításra jutott, hogy a szintaxis a 
külső hatásokkal szemben semmivel sem „ellenállóbb”, mint a fonológia – az 
alapszórendet például a viszonylag könnyen, már enyhe hatásra is változó 
tulajdonságként írták le. A mondattan esetében a töröknek a magyarra gyakorolt 
hatása viszont nehezebben megítélhető, ahogy arra már Ligeti is rámutatott: „A 
török–magyar nyelvi együttélés időtartama nem volt elegendő ahhoz, hogy 
döntő módon befolyásolja a magyar nyelv szerkezetét. [...] Végül, de nem 
utolsósorban, az esetleges hatás mérhetetlen volna amúgy is, mert a török és 
finnugor nyelvek tipológiai rokonságuk következtében csak árnyalatnyi 
különbségeket tartalmazhattak” (1986: 192). Sándor Klára azonban felveti annak 
a lehetőségét, hogy – ha indirekt módon is – számolni lehet ennek a 
komponensnek az érintettségével: „A magyar kötőszavas alárendelés elterjedése 
például valószínűleg nem pusztán a honfoglalás utáni új nyelvkörnyezetnek 
tudható be: szerepe lehetett ebben a változásban annak is, hogy megszűnt a 
szintén igeneves alárendelést használó török nyelvek konzerváló hatása” (1998: 
13).19 
 Természetesen nem lehet kizárni, hogy a kontaktushatás a szintaxisban 
is megmutatkozott az igeneves szerkezetek megőrzésében, de a kérdést 
megfordítva, azaz a non-finit szerkezetek megőrzését mint az intenzív 
kontaktushatás bizonyítékát tekintve már kevésbé egyértelmű az állítás erőssége. 
A megőrzés-típusú érvek általános érvényességével kapcsolatban már korábban 
jeleztem az esetleges problémákat,20 a jelen esetben pedig a kérdés tágabb 
tipológiai összefüggéseire szeretném irányítani a figyelmet. Dryer (1998) 
                                                           

19 Bereczkinél is olvasható hasonló feltételezés, bár ez általában véve a finnugor nyelvekre 
vonatkozik: „Azokban a finnugor nyelvekben, ahol erős török hatással számolhatunk, a török 
nyelveknek a finnugorral azonos konstrukciója nyilván hozzájárult az ősi finnugor szerkezet 
megőrződéséhez” (1983: 228).  
20 A kérdés szintaktikai vetületével kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a Longobardi-féle 
inercia-elv ki is mondja, hogy külső okok nélkül nem képzelhető el szintaktikai változás: 
„szintaktikai változás nem fordulhat elő anélkül, hogy ne lenne okozva: azaz, hogy ne lenne vagy 
valamilyen más típusú változásnak jól motivált következménye (fonológiai vagy szemantikai 
változások, beleértve egyes lexikális elemek eltűnését), vagy valamilyen egyéb szintaktikai 
változásnak [...] A szintaxis önmagában teljesen inert” (Longobardi 2001: 277–278). Sajnos arra a 
jelen keretek között nincs lehetőség, hogy magának a feltételezésnek az elméleti hátterét 
részletesen ismertessem, viszont a vizsgált kérdés szempontjából Longobardi elve azzal a 
következménnyel járna, hogy a szintaxis esetében a megőrzés-típusú érvek eleve nem is jöhetnek 
számításba. Ugyanakkor kérdéses, hogy maga az elv biztos lábakon áll-e: bár sokan elfogadják, 
Walkden (2012) egyrészt érinti a kérdést, vajon csak a szintaxisra érvényes-e ez a feltételezés, 
másrészt azonban igen hatásosan érvel amellett, hogy a Longobardi-féle inercia-elv nem állja meg 
a helyét, azaz sem elvi, sem módszertani vezérfonalként nem használható a történeti 
nyelvészetben. 
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írásában az olvasható, hogy Eurázsia jelentős része (a mondatrészek 
szórendjének jellemzői szerint legalábbis) egy nagy nyelvi areának tekinthető, 
melynek nyugati peremét Európa keleti része jelenti, s Eurázsia központi része is 
beletartozik. Az itt beszélt nyelvek nemcsak OV nyelvek, hanem olyan egyéb 
közös szórendi vonások jellemzőek rájuk, amelyek túlmutatnak az átlagos OV-
tulajdonságokon. Az európai nyelvek közül ide tartozik jó néhány török nyelv, a 
keleti uráli nyelvek, a kaukázusi őshonos nyelvek és néhány keleti indoeurópai 
nyelv, amelyeket a kaukázusi régióban beszélnek. Az area nyugati pereme, azaz 
Nyugat-Európa felé haladva a nyelvek egyre több olyan vonást mutatnak, 
amelyek eltérnek ettől a típustól. Ennek fényében érdemes elgondolkodni azon a 
tényen, hogy a magyarban valószínűleg az ősmagyar kor – ómagyar kor 
fordulóján zajlott le az OV → VO változás; mint az É. Kiss (2011) elemzéséből 
kiderül, az első összefüggő szövegemlék, a Halotti beszéd és könyörgés (12. 
század vége) már VO alapszórendet mutat. Mindezek alapján a szintaxissal 
kapcsolatban nagyon hasonló összegzésre lehet jutni, mint amit Ligetitől az 
előző részfejezet végén idéztem. Úgy vélem tehát, hogy mondattani szempontból 
egyelőre nincs igazán egyértelmű bizonyíték ősmagyar kori török hatásra, 
tekintettel arra, hogy jóval szélesebb area mutat közös vonásokat. Ebből az 
areából kikerülve viszont nagyon gyorsan megjelenő, a magyar mondattant 
radikálisan átalakító változásokkal kell számolni az ősmagyar kor végén és az 
ómagyar legelején, és itt is érdemes lesz majd arra irányítani a kutatást, milyen 
szerepet játszhattak ebben azok a nyelvek, amelyeknek beszélőivel a Kárpát-
medencében találkoztak a honfoglalók. 
 
4.4. Morfológia 
Végezetül az ótörök hatás esetleges morfológiai bizonyítékainak elemzésére 
kerül sor. Ezen a részterületen elsősorban elemkölcsönzésre, illetve 
mintakölcsönzésre található példa, az alábbiakban először a névszói, majd az 
igei morfológiával kapcsolatos egyes feltételezéseket tekintek át. 
 
4.4.1. Névszóragozás 
A névszói morfológián belül a példák elsősorban a névszóragozás köréből 
kerülnek ki. A török hatás egyik feltételezett érintettje az -n lokatívuszrag, amely 
alapnyelvi örökség, de idő- és módhatározói funkciója Ligeti, ill. Sándor szerint 
török hatásra alakulhatott ki, azaz ez a mintakövetés egy esete lenne (Ligeti 
1986: 191, Sándor 2011: 278). Ez azonban azért nem valószínű, mert a kérdéses 
morféma mindhárom funkciója (vagy legalább annak nyoma) megvan az obi-
ugor nyelvekben is, l. pl. szurguti hanti wåč-nə ’városban’, suwəs-nə ’ősszel’, 
]ŏл-nə ’hogyan’; manysi (Bereczki 1996: 79) ēln ’elől’, pišnä ’régen’, sawn 
’egészségesen.’ Szintén Ligeti, ill. Sándor veti fel annak a lehetőségét, hogy a 
-koron és a -képpen névutóvá, ill. esetraggá válása török hatást tükröz (Ligeti 
i.h., Sándor i.h.), tekintettel arra, hogy tövük török átvétel, a toldalék funkciója 
pedig török hatást tükröz. Mivel az utóbbi megállapítás erősen vitatható, 
véleményem szerint ez az eset is a párhuzamos változások közé lenne sorolható, 



A HONFOGLALÁS ELŐTTI TÖRÖK–MAGYAR ÉRINTKEZÉSEKRŐL 
   

  

amelynek az itt alkalmazott megközelítés szerint önmagában véve kisebb a 
bizonyító ereje, mint az elem- és mintakölcsönzéseké. A kérdéses 
grammatikalizációs változások esetében pedig mindenképpen figyelembe kell 
venni, hogy ezek jól illeszkednek egy nagyon robosztus ősmagyar–ómagyar kori 
morfologizációs folyamatba (önálló szó > névutó > toldalék), így végképp 
kérdéses, hogy ennél a két elemnél indokolt-e külső motivációt feltételezni. 

Elgondolkodtató azonban, hogy a magyarban az n megkettőzve 
ablatívuszi formákban is megtalálható, ilyen például az innen, onnan, honnan. 
Ezeket az alakokat Mátai (1991: 415) a hol kérdő névmással együtt tárgyalja, 
hiszen az előbbiekben lokatívuszrag van ablatívuszi funkcióban, az utóbbiban 
pedig egy ablatívuszrag lokatívuszi funkcióban. Feltételezése szerint a két 
jelenség össze is függ egymással: az -l lokatívuszi funkciójának megjelenését az 
ősmagyar kor elejére datálja, és úgy véli, hogy a hol kiszorította a lokatívuszi 
funkcióból az azt addig betöltő hon kérdő névmást. Így „A felszabaduló hon alak 
és a «betöltetlen» ablativusi szerep pedig «egymásra talált», míg végül az 
ablativusi irányú kérdő névmási határozószóban az -n rag megismétlődve 
szilárdult meg (honnan) (i.h.).” Az innen, onnan a honnan analógiás hatásának 
köszönheti létét Mátai szerint, és ugyanő úgy véli, hogy ezek is az ősmagyar kor 
elején jöttek létre. 

Ezzel szemben Csáki későbbre teszi a -nAn/-nAt ablatívuszrag 
megjelenését, és azt elemkölcsönzés eredményeként magyarázza, azaz ez a rag 
„egy kölcsönzött esetrag a magyarban, amely főleg -nAn formában volt 
használatos a kipcsak török nyelvekben” (2007: 55).21 Mint írja, „a -nAn- 
tényleges használata nem lehetett nagyon hosszú és eleven, és korlátozott volt” 
(i.m.: 58).22 Ez a levezetés azért elgondolkodtató, mert plauzibilis magyarázattal 
szolgálna arra, hogyan kerülhetett egy egyébként transzparens lokatívuszrag 
ablatívuszi funkcióba (ami annál is érdekesebb, mert ugyanakkor van 
’szabályos’, tehát lokatívuszi használata is a raghalmozásos változatnak, ilyen a 
jelennen helyhatározói funkcióban, l. Mátai 1992: 587). Csáki levezetése szerint 
tehát ez a toldalék már az ómagyar korban került át a magyarba, amelyet az is 
bizonyítana, hogy korai ómagyar forrásokban még nem szerepel, az átadó nyelv 
pedig a kun, vagy egy más kipcsak török nyelv lehetett;23 ebből azonban az is 
következik, hogy nem a jelen írásban vizsgálni kívánt ősmagyar kori török–
magyar érintkezés lenyomata. Ugyanakkor ezt a problémát sem lehet 
önmagában, a határozószók rendszerének vizsgálata nélkül megközelíteni. 
Márpedig Mátai rámutat arra, hogy az ómagyar kései szakaszára igen jellemző a 
határozószók funkcióváltása (1992: 570–572, 652), ennek egyik altípusa, amikor 
ablatívuszi alakok értelmeződnek át lokatívusziként (kívől, fëlől).  

                                                           

21 „a borrowed case marker in Hungarian that was used mainly in the form -nAn especially in 
Kipchak turkic languages” 
22 „the effective usage of -nAn in Hungarian could not be very long and lively and it was 
restricted.” 
23 És ebben az esetben felmerül annak a lehetősége, hogy esetleg szubsztrátumhatást tükröz. 
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Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a névszóragozással kapcsolatos 
funkcionális kérdések esetében mindenképpen érdemes kontaktológiai 
szempontból vizsgálódni. Párhuzamként ismét csak Bereczki idézhető, aki a 
marival és az udmurttal kapcsolatban bemutatja az ablatívusz prolatívuszi és 
lokatívuszi használatát, s mint írja, ez „az ugor nyelvekben is előfordul [...], a 
cseremiszben és a votjákban kétségkívül török hatással magyarázható a 
jelenség” (1991: 94). Ugyanitt azt is írja, hogy a magyar kül, kívül régi 
ablatívuszi vonzata „biztosan török hatással magyarázható”, és azt is hozzáfűzi: 
„aligha képzelhető el, hogy ez a hatás a magyar névszóragozás területén csupán 
egyetlen jelenségre korlátozódnék” (i.h.). Az is bizonyos azonban, hogy a kérdés 
vizsgálata során mindenképpen az egész névszóragozási, illetve határozószói 
rendszer funkcionális változásait, ill. azok időbeli sorrendjét is figyelembe kell 
venni: rendkívül szövevényes problémakör vár megoldásra. 
 
4.4.2. Igei morfológia 
Míg a névszók esetében a ragozás kapcsán, az igék körében a szóképzés 
területén kerültek elő olyan jelenségek, amelyek esetleg török hatásra 
módosulhattak, illetve az intenzív török–magyar nyelvi érintkezést tükrözik. Ez 
utóbbira példa a török eredetű jövevényigék beillesztése honosító képző nélkül, 
melyről Sándor a következőket írja: „[...] a jelentős szókészleti hatás mellett egy 
másik furcsaság is a kiterjedt kétnyelvűség mellett szól: az átlagosnál nemcsak 
nagyobb arányban, hanem honosító képző nélkül kerültek a török igék a 
magyarba, „megszegve” ezzel azt az univerzálisnak tekintett szabályt, hogy igei 
értékű lexikai egységet soha nem kölcsönöz egy nyelv egy másik nyelvből” 
(1998: 13–14).  

Ugyanerre a kérdésre Róna-Tas is kitér (Róna-Tas–Berta 2011: 1139–
1143). Utal arra, hogy általános nyelvészeti szempontból a honosító képző 
nélküli beillesztés ritkaság, és megállapítja, az ősi eredetű és a török 
jövevényigék megegyeznek abban a tulajdonságukban, hogy vagy az ikes, vagy 
az iktelen paradigmába tartoznak, és az ótörök eredetű jövevényigék 
honosítóképző nélkül kerülnek át a magyarba. Ezzel szemben az összes többi 
jövevényige egy denominális honosító képzőt kap,24 továbbá egyetlen nem-török 
jövevényige sem kerülhet be az ikes paradigmába honosító képző nélkül, 
valamint csak a -z-honosító képzővel ellátott nemtörök jövevényigék 
kerülhetnek be egyáltalán az ikes paradigmába.25 

Kezdve a kérdéses kölcsönzés-tipológiai megfigyeléssel, ez az 
univerzálisnak tekintett szabály nem univerzális, számos ellenpélda ismert 

                                                           

24 Úgy érzem azonban, hogy Benkő igencsak joggal kérdőjelezi meg azt az általánosan elfogadott 
megállapítást, hogy a honosítóképzők alapvetően denominális természetűek lennének (l. Benkő 
1984: 77). 
25 Sajnos az ikes igék kérdésköre már végképp annyira szerteágazó, hogy egy önálló cikket is 
bőven kitöltene, a jelen dolgozatba már csak terjedelmi okokból sem fér bele. 



A HONFOGLALÁS ELŐTTI TÖRÖK–MAGYAR ÉRINTKEZÉSEKRŐL 
   

  

(Harris–Campbell 1995: 135).26 Ha azonban nem abszolút univerzáléról van szó, 
akkor mindenképp lehet a jelenség mögött történeti háttérrel számolni, azaz 
azzal, hogy nem kizárható: a honosító képző használata egyszerűen csak később, 
már az ótörök igék átvétele után vált általánossá, és nem pedig egy olyan 
változatlan szabály a magyarban, amelynek alkalmazására az általános 
kétnyelvűség miatt nem került volna sor a török jövevényigék esetében. Arra, 
hogy a jelenség hátterében történeti változás kereshető, Kiss is utal: „A 
honfoglalás előtti és utáni jövevényszavakon tapasztalható különbségek egy 
része minden bizonnyal e nyelvemléktelen kor nyelvi változásaival 
magyarázandó. Föltehető, hogy az igék meghonosításában regisztrált 
különbözőség is valamikor ebben a korszakban alakulhatott ki. Bizonyítani 
persze nem tudjuk, de a rendelkezésre álló anyag ezt sugallja, sőt valószínűsíti” 
(Kiss 1972: 302).  

Fontos bizonyíték lenne, ha lennének egyéb eredetű honfoglalás előtti 
jövevényigék, de Kiss rámutat, hogy ilyen tulajdonképpen nincs: a honfoglalás 
előtti igeátvételek közül csak az ótörök etimológiák biztosak, az egyetlen más 
eredetű jelöltnek, a fizetnek az iráni származtatása nem biztos.27 Ismét csak 
tágabb összefüggésben vizsgálva a jelenséget, érdemes kiemelni Kiss (i.m.) azon 
megfigyelését, hogy az ú.n. belső keletkezésű igékre ugyanaz jellemző ebből a 
szempontból, mint a jövevényigékre: a régi onomatopoetikus igék általában 
képzőtlenek, a honfoglalás utániak képzősek. Ugyanitt idézi is ennek kapcsán 
Bárczit: „nemcsak az igei átvételekben mutatkozik az igésítő képzők 
használatával való új eljárás ..., hanem a nyelv spontán szóteremtő 
tevékenységében is” (Bárczi MNy. 44: 81–94). Ezt alátámasztani látszik az is, 
amit Benkő ír az ótörök eredetű igékkel kapcsolatban: „A fiktív tövű 
jövevényigéken lévő képzők általában eléggé más természetűek, mint akár az ősi 
eredetű, akár az onomatopoetikus eredetű igék képzői. Ez alól bizonyos kivételt 
csak az ótörök eredetű igék alkotnak, ezek ugyanis a korábban tárgyalt 
etimológiai kategóriák képzőrendszerébe tartozó képzőket hordoznak” (Benkő 
1984: 68). Mindezek alapján tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy az 
ótörök jövevényigék viselkedése valóban kivételes, ugyanakkor ennek a 
kivételességnek nem feltétlenül az az oka, hogy ezeknek az átvétele más 
szociolingvisztikai háttérrel történt, mint az egyéb jövevényigéké, hanem az is 
magyarázhatja, hogy maga az átvevő nyelvi, azaz a magyar képzőrendszer 
változott az ősmagyar kor – ómagyar kor határán. 

Az utolsó itt tárgyalandó kérdés egyes igeképzők funkciójának 
módosulására vonatkozik. Róna-Tas (1994) három igeképző funkcióját vizsgálja 

                                                           

26 A jelen cikk egyik lektora hívta fel a figyelmemet arra, hogy az uráli nyelvek köréből is hozható 
ellenpélda: a mari a korai orosz jövevényigéket vette át honosítóképző nélkül (Agyagási 2007). 
27 Az EWUng-ban szereplő első (tehát valószínűbb) magyarázatként a fizet belső keletkezésű 
deverbális ige, melynek töve finnugor eredetű, s csak második lehetőségként veti fel a szótár az 
iráni származás lehetőségét. Ebben az esetben azonban az első lejegyzett alak, a fizeni esetleg nem 
íráshiba, hanem a tőalakban történt kölcsönzés lenyomata. 
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(-t, -n, -l) abból a szempontból, hogy hogyan illeszkedtek be az ilyen képzővel 
ellátott török jövevényigék a magyarba. Ezek közül – a kérdéses képzőket viselő 
jövevényigék bemutatása után – végül az -l esetében vonja le azt a 
következtetést, hogy itt számolni lehet török hatásra bekövetkező 
funkcióbővüléssel: míg a képző műveltető funkciója alapnyelvi örökség a 
magyarban, visszaható funkciója török hatásra alakult ki, azaz a funkcióbővülés 
interferencia-jelenségnek tekinthető. 

Ebben az esetben is számolni kell azonban néhány olyan ténnyel, vagy 
legalábbis feltételezéssel, mely ezt a lehetőséget vitathatóvá teszi. Az első ezek 
közül az, hogy az ősmagyarra rekonstruált *l  képzőnek többféle funkciója 
lehetett, a deverbális csoporton belül – a műveltető mellett – mozzanatos és 
gyakorító funkciót is tulajdonítanak neki (D. Bartha 1991: 60).28 A hantiban 
nagyon hasonló a helyzet: az *l-nek az őshantira Ganschow (1965) egyaránt 
rekonstruált gyakorító és mozzanatos funkciót, azonban ugyanez a képzőelem 
összetett képzőkben a visszahatáshoz kapcsolódik (jellegzetes példája ennek a 
-γl- intranzitív : -γt- tranzitív képzőpár szembenállása). Végül pedig azt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy feltehetően ugyanez a magyar *l  képző 
beépülhetett az ikes ragozásba is E/2-ben: „Valószínűbb ezért, hogy az -l 
gyakorító képző nem az időjelen keresztül értékelődött át raggá, hanem azon a 
reflexív funkción át, amelyet vagy önmagában, vagy különösen gyakran a fgr. 
*-β + -l > -úl / -űl képzőbokorban betölt” (Abaffy 1991: 126). Azaz ha az ikes 
paradigma kialakulása a korai ősmagyarban játszódott, megelőzve a török 
jövevényszavak átvételét (l. Róna-Tas i.m.: 1136), akkor – a hanti párhuzamot is 
figyelembe véve – erősen kérdéses, hogy a visszaható funkció a török 
érintkezést megelőzően ismeretlen lett volna, azaz hogy megjelenése a 
kontaktushatásra történő funkcióátvétel egy esete lenne. 

 

5. Összegzés 
Dolgozatomban annak a vizsgálatára tettem kísérletet, hogy azoknak a nyelvi 
(lexikális, fonológiai, morfológiai, szintaktikai) jelenségeknek az esetében, 
amelyek hátterében az ótörök–ősmagyar nyelvi érintkezések hatását vélik 
felfedezni, mennyire tekinthetők biztosnak ezek a feltételezések, vagy lehet-e 
számolni más okokkal is. A fentiek alapján a következőket lehet megállapítani: 
 
1. Nem kétséges, hogy igen jelentős jövevényszókészlettel kell számolni, de az 
alapszókincs érintettsége már kevésbé egyértelmű, mint ahogy az is vitatható, 
hogy a kölcsönszavak nagy számából lehet-e következtetni a nyelv strukturális 
érintettségére. 
 

                                                           

28 A többféle ellentétes funkció rekonstrukciója persze általában véve is elgondolkodtató. 
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2. A jövevényszavak átvételével új fonotaktikai pozícióban jelentek meg 
bizonyos hangok, de az már, hogy új fonéma honosodott volna meg a 
magyarban török hatásra, kétséges. 
 
3. Kötött morféma kölcsönzésére a vizsgált időszakból nincs példa. 
 
4. Mintakövetésre, pontosabban grammatikai morfémák interferenciahatásra 
bekövetkező funkcióbővülésére azonban lehet, hogy van, de a leginkább 
szembeötlő eset nem a vizsgált korszakhoz kötődik. 
 
5. A dolgozatban ugyan nem tértem ki erre, de az ős- és ómagyar kori összetett 
igeidőrendszer egy valamikori izoglossza, azaz egy Sprachbund-jelenség nyoma 
is lehet a magyarban. 
 
6. Ahhoz sem fér kétség, hogy az ótörök jövevényigék beillesztése kivételes, de 
itt sem feltétlenül a kontaktushatás erőssége ad erre magyarázatot. 
 
7. A szintaxis érintettsége legalábbis kérdéses. 
 
Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a jelenleg – és itt ez hangsúlyozandó, 
hiszen nyilván bővülhet még az interferenciahatást tükröző elemek listája – 
rendelkezésre álló bizonyítékok nem tűnnek elegendőnek ahhoz, hogy az 
ősmagyar esetében közepes vagy erős strukturális hatással kelljen számolni az 
ótörök nyelvek felől, és ennek alapján kiterjedt, hosszú ideig tartó 
kétnyelvűséget lehessen feltételezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek 
volna az ősmagyar beszélőközösség tagjai között kétnyelvűek, sőt, biztosan 
voltak közöttük kétnyelvűek, és mivel egy beszélőközösség attól még tekinthető 
kétnyelvűnek, hogy nem minden egyes tagja kétnyelvű (vö. Bartha 1999: 65), 
voltaképpen nem is lehet cáfolni azt a megállapítást, hogy az etelközi magyarság 
kétnyelvű volt. A fent bemutatott interferenciajelenségek azonban véleményem 
szerint nem utalnak többre az alkalomszerű érintkezés következményeként 
bekövetkező enyhe strukturális hatásnál. 
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Török jövevényszavaink középső 
rétegének kérdéséhez:  

kipcsak elemek a magyarban  
 
Vásáry István 

 
 
A magyar nyelvtudományban ma már elfogadott és jól ismert tény, hogy török 
jövevényszavainknak három kronológiai rétege van: 
 
1. a legrégibb vagy egyszerűen csak régi, tehát honfoglalás előtti réteg, melynek 

van egy jelentős bolgár-török (más néven csuvasos) és egy másik, köztörök 
része. A kazárok nyelvét nem ismerve, a kazár nyelvi hatást ki a bolgár-
török, ki a köztörök réteghez sorolja. Ez a hatás a honfoglalásig (896) tartott 
és talán még a következő, X. században is megvolt; 

2. középső vagy (kabar)-kun-besenyő / kipcsak réteg: X–XIV. sz.  
3. legújabb vagy oszmán-török réteg: XV–XVII. sz. 
 
Ezt a világos időrendi felosztást, mint annyi lényegeset a magyar 
nyelvtudományban, először Gombocz Zoltán fogalmazta meg. Máig alapvető és 
nélkülözhetetlen monográfiájában (BTLw), az 1912-ben Helsinkiben megjelent 
“Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache” című 
munkában a magyar nyelv török elemeinek három kronológiai rétegét különítette 
el, s az időrendben középső réteget kun-besenyő névvel illette. Gombocz szerint 
“In den ersten vierhundert jahren nach der landnahme wurden wiederholt 
türkische völkerschaften (Palóczen, Petschenegen, Kumanen) in das Ungartum 
einverleibt …” (BTLw, p. V). Tehát 900 és 1300 között, azaz a kalandozások 
korában (X. sz.) és az Árpád-korban különböző keleti népek telepedtek be, majd 
beolvadtak a magyarságba. A Gombocz által említett besenyőkön és kunokon 
kívül, akik számszerűen kétségkívül a két legnagyobb betelepülést képviselték, 
említhetjük még a kabarokat, akik a magyar honfoglalásban mint a kazárokból 
kivált három törzs vettek részt. Leghívebben róluk Bíborbanszületett Konstantin 
bizánci császár “De administrando imperio” c. művében tudósít (DAI 174–175). 
Talán ezekre a kabarokra gondolt Gombocz, mikor korának felfogása szerint 
palócoknak nevezte őket. Az úzok (az oguz törzsek legnyugatibb csoportjai) és 
az Árpád-korban betelepült muszlim népelemek egy része, melyek böszörmény, 
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káliz és volgai bolgár neveken szerepelnek a korabeli forrásokban, szintén a 
besenyőktől és kunoktól eltérő etnikai rétegeket jelentettek (mindezekre l. 
Pálóczi Horváth András, Besenyők, kunok, jászok. Budapest 1989; Györffy 
György, A magyarság keleti elemei. Budapest 1990; Berend Nóra, A 
kereszténység kapujában. Budapest 2012). Később Gombocz az amúgy is 
bizonytalan eredetű palócokat elhagyta és csak kun-besenyő rétegről beszélt. 
Ugyanakkor a BTLw-ben gyakorlatilag nem különíti szét a nála bolgár-töröknek 
vagy ócsuvasnak nevezett régi réteget a középső rétegtől, hanem sok szavunkat, 
melyek később biztos kipcsak eredetűnek bizonyultak ócsuvas átvételeknek 
(alttschuw.) tartja (bögöly, cötkény, csabak, csákány, csök1, hurok, kobak, özön, 
szirt, toklyó), ha pedig bizonytalannak érzi hangtani vagy egyéb szempontból az 
ótörök etimológiát, akkor csak a török nyelvi adatokat adja meg, vö. bevezető 
szavak kíséretében. Tehát Gombocznál, bár beszél “kun-besenyő” elemekről, 
gyakorlatilag egy szóról sem állítja (az evidens boza kivételével), hogy azok a 
középső réteghez tartoznának. Nyilván a korabeli turkológiai ismeretek ezt 
nyelvi oldalról nem tették még lehetővé. Ennek ellenére a Gombocz által 
bevezetett “kun-besenyő” mint szakszó gyökeret vert és hosszú ideig élt a 
magyar nyelvtudományban, így Németh Gyula, Bárczi Géza és mások is ezt a 
terminust használták a középső réteg megjelölésére. Ligeti Lajos volt az első, aki 
figyelmeztetett a terminus pontatlanságára, hiszen a besenyő betelepülések jóval 
megelőzték a kunokéit, így időrendileg nem pontos, és ezen kívül az úz és 
fentebb említett népi elemek is előfordulhatnak az átadók között (TörK 89).  

Ligeti Lajos figyelmeztetését követve ezért a következő, egyértelműbb 
terminológia használatát javasolom, hogy török jövevényszavaink középső 
rétegét szabatos terminussal különítsük el a többi kronológiai rétegtől. A 
középső réteget összefoglalóan nevezhetjük “kipcsak réteg”-nek. Ezt a terminust 
azért tartom pontosabbnak, mivel a kunon kívül beleértjük azon etnikumok 
nyelvi anyagát is, melyek az Árpád-korban települtek be és szerepet játszottak a 
Magyar Királyságban. Kétségkívül jelenleg még nehezen vagy egyáltalán nem 
elkülöníthető a besenyő, úz, böszörmény, káliz és volgai bolgár nyelvi hatás a 
magyarban. A kipcsak nyelvi elemek között pár esetben a besenyő szavakat és 
neveket meg tudjuk határozni, ha a besenyőkre közvetlen utalás történik (pl. 
Tonuzoba ’Disznó-apa’ besenyő fejedelem neve, akinek nevét és történetét 
Anonymus őrizte meg Gestá-jában; vö. KMTL 679) vagy azon helynevek 
esetében, ahol az okleveles források kifejezetten besenyő telepekről szólnak 
(Györffy György, Besenyők és magyarok. KCsA 397–500). A többi, föntebb 
említett török csoport nyelvi hatását nem tudjuk kimutatni a magyarban, 
következésképpen elkülöníteni sem a besenyő és kun hatástól. Könnyen 
meglehet, hogy ez sohasem fog sikerülni, ugyanis sem az úzok, sem a többi 
török csoport (kabarok, böszörmények, kálizok és volgai-bolgárok) nyelvét és 
nyelvjárásait gyakorlatilag nem ismerjük írásos forrásokból (leszámítva a volgai 
bolgárok pár szórványemlékét). Ezt, bár mint minden tudás hiányát, szomorúan 
tudomásul kell vennünk, de ugyanakkor nagyon búslakodnunk sem kell, mert 
kétségkívül ez a hatás csak néhány szóra terjedhetett ki, mivel a kipcsak réteg 
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legnagyobb részét a kun szavak teszik ki, s jóval kisebb mértékben a besenyő 
elemek. 

A középső vagy kipcsak réteg kronológiai elhatárolása fontos kérdés. A 
felfelé való elhatárolás az oszmán-török átvételektől viszonylag könnyű, s csak 
pár esetben okozhat fejtörést. Eleve egy XV. század előtt adatolt szó nem lehet 
oszmán-török, de a kései (1450 utáni) első előforduláson kívül nyelvtörténeti és 
kulturhistóriai megfontolások legtöbbször egyértelművé teszik az oszmán 
jelleget. Nem egy esetben pedig, a kevésbé korhoz kötött fogalmak esetében, 
valamint pregnáns nyelvi sajátságok hiányában, feltételezhetjük, hogy egy-egy 
török szavunk esetében az újabb s újabb török hatás csak erősíthette a magyar 
nyelvben való meggyökeresedést. Egyik legnyilvánvalóbb példa lehet kapu 
szavunk esete, mely igen régi, honfoglalás előtti átvétel, de a kipcsakban és 
oszmánban is megvolt, így ezek nyelvi hatása tovább erősíthette a szó 
fennmaradását, hiszen az ótöröktől kezdve a legtöbb régi és mai török nyelv 
qapuγ > qapu, qapïγ > qapï alakban használta és használja ezt a szót (a mai 
törökországi törökben kapı alakban), így a szó török és magyar nyelvi használata 
több mint ezer éven át közös volt (WOT 491–492). A kapu esetében a régi török 
eredet mellett csak a kronológiai érv szól, ugyanis a magyar szó első 
előfordulása 1009/1235 k. adatolt (TESz 2: 367). 

A kipcsak rétegnek viszont a lefelé való kronológiai elhatárolása a 
honfoglalás előtti köztörök, tehát csuvasos kritérium nélküli átvételeinktől néha 
igen nagy nehézségekbe ütközik. Csak akkor sorolhatunk egy török átvételt a 
középső vagy kipcsak kategóriába, ha biztos nyelvtörténeti és 
művelődéstörténeti érvek egyértelműen lehetővé teszik ezt. Sajnos a kronológiai 
kritérium, bármilyen perdöntő is lehet, csak ritkán siet segítségünkre, mivel a XI. 
század előtt csak kevés szórvány adat van, tehát a honfoglalás előtti és korabeli 
szavak az esetek többségében csak 1000 után jelennek meg a forrásokban. 
Mindezek a nehézségek, melyekről eddig szóltunk, ismertek voltak előbb is, 
ezért mondhatta Gombocz, hogy “Die frage der komanisch-petschenegischen 
lehnwörter ist noch in mancher hinsicht dunkel. Nur in einzelnen fällen können 
wir aus lautlichen und kulturhistorischen gründen den komanischen ursprung für 
wahrscheinlich halten; z. b. ung. boza ’parabia’ … koboz ’laute’ …” (BTLw, p. 
VI). Ezért van az, hogy Ligeti Lajos (TörK), majd Róna-Tas András (WOT) 
nagy monográfiáikban már a XIV. század előtti török átvételeinket egészként 
kezelik, s csak akkor minősítenek egy szót a középső időrendi rétegbe 
tartozónak, ha a fentemlített kritériumok valamelyike ezt valószínűsíti. 

A mondott nehézségek viszont azt eredményezték, hogy török 
jövevényszavaink középső vagy kipcsak rétegének a mai napig nincsen 
monografikus feldolgozása. Bár Gombocz Zoltán, Ligeti Lajos és Róna-Tas 
András könyvei tartalmaznak értékes részeket és megjegyzéseket a középső 
rétegre vonatkozóan is, igazából egyik sem tárgyalja ezt a kérdést a maga 
egészében. Hasonlóan, sok értékes részeredmény jelent meg Rásonyi Nagy 
László és Baski Imre műveiben (OnomTurc és Baski 2007), valamint Hakan 
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Aydemir (1999, 2002a, 2002b) munkáiban, de ezek sincsenek még integrálva a 
kérdéskör egészébe. 

Gombocz művében (BTLw) mindössze 10 szó található, melyek a 
későbbiek során több-kevesebb valószínűséggel kipcsaknak bizonyultak (bögöly, 
cötkény, csabak, csákány, csök1, hurok, kobak, özön, szirt, toklyó). Ezeket, mint 
fentebb láttuk, Gombocz tévesen sorolta be az ócsuvas szavak közé, a szongor-t 
nem minősítette (de biztosan nem ótörök), a bóda és gügyü szavakat bizonytalan 
eredetűnek tartja, a többi esetben pedig nem ad pontos minősítést a szóról, csak a 
magyar szóval kapcsolatba hozható török adatokat rögzíti. Magyarán, egy 
kipcsak szót sem azonosít, csak az előszavában említett boza szót, melyre a 
források egyértelműen utalnak mint a kunok erjesztett italára (l. fentebb az 
idézetet). 

Ezek után Németh Gyula 1921-ben írt “Török jövevényszavaink 
középső rétege“ c. 1921-ben írt rövidke cikke tett kísérletet a középső (vagy nála 
kun-besenyő) réteg elkülönítésére a többi rétegtől. Cikke, rövidsége ellenére 
hosszú évtizedekre meghatározta, hogy hogyan gondolkoztak a turkológusok 
erről a kérdésről. Németh Gyula a következő 34 szót tartja a középső rétegbe 
tartozónak: árkány, árok, bicsak, boza, csabak, csákány, csalán, csanak, csat, 
csécs, csiger, csipa, csóka, csoport, csök-ik, csök ~ csék, csökönyös, díj, gügyü, 
hurok, kalauz, kecske, kobak, koboz, kocsány, köldök, kökörcs, köpönyeg, kún, 
orosz, öreg, örmény, özön, szúnyog (?). Ezen szavaknak több mint fele mai 
tudásunk szerint nem tartozik ide, ugyanis Németh Gyula két nyelvi sajátságot 
kapcsolt tévesen a középső réteghez: 1. A török szóvégi -k / -g megmaradása a 
magyarban (6 szó: árok, bicsak, köldök, köpönyeg, öreg, szúnyog ?); 2. a régi, 
honfoglalás előtti átvételek s- [š]-ével szemben a török č- a magyarban mint cs- 
megőrződött (11 szó: bicsak, csalán, csanak, csat, csécs, csipa, csóka, csoport, 
csök-ik, kecske, kocsány). Mindkét nyelvi jelenség azóta kielégítő magyarázatot 
talált a magyar nyelvtörténetben Bárczi Géza érvelése alapján (Bárczi 1950, 223; 
Htört2 122; Bárczi 1971), melyet Ligeti Lajos és mások is elfogadtak (TörK 81–
82, 55–59). Következésképpen, a fenti két nyelvi kritérium egyáltalán nem 
bizonyítja egy-egy szónak a középső réteghez tartozását, mert a régi, honfoglalás 
előtti átvételek esetében is előfordulhatott. 

Ily módon, ha Németh Gyula szavaiból ezeket a sajátságokat mutató 
szavakat, mint régi török átvételeket kivesszük, mindössze 18 szó marad a 
középső rétegben, ami igencsak soványnak tűnik. Ennél biztosan intenzívebbnek 
kell megítélnünk a kipcsak, ezen belül pedig különösen a kun hatást. A kunokat 
viszonylag kompakt tömbökben és egymással földrajzilag érintkező területeken 
(a mai Kis- és Nagy-Kunságban) telepítették le, és több évszázadig eltartó nyelvi 
megmagyarosodásuk során sokkal több nyelvi emléket kellett hagyniuk a 
magyar nyelvben. 

Ligeti, bár könyvében nem ad szócikkszerű tárgyalást az egyes 
szavakról, de már lényegesen több szóról mutatja ki a kipcsak eredetet és sok új 
szempontot adó, kiváló összefoglalást ad kun jövevényszavainkról (TörK 538–
544). 
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A kun szavak, főleg a tájnyelvi szavak kutatásában külön fejezetet 
képviselnek Mándoky Kongur István kutatásai. A tragikus hirtelenséggel elhunyt 
tudós († 2002) egész munkásságát a kipcsak nyelvek és a kunsági tájszavak 
kutatásának szentelte. Életműve torzóban maradt, de még így is, amit publikált, 
értékes hozadéka a magyar nyelv kipcsak elemei kutatásának. Több kun eredetű 
szavunkat ásta elő a feledésből és adott rá szakszerű magyarázatokat (összes 
ilyen tárgyú munkája megtalálható a Mándoky Kongur munkáinak új 
kiadásában, a KuMa-ban). 

Róna-Tas András pedig, monumentális kétkötetes új monográfiájában, 
bár egységes rendszerben tárgyalja a XIII. század előtt átvett összes török 
jövevényszavunkat, művének végén összefoglalóan egy listában összegzi az 
általa kipcsaknak (elsősorban kunnak tartott) szavainkat. Mindössze 34 szót 
sorol ide, 2 szót pedig feltételesen kipcsaknak (nála kunnak = Cumanian) 
minősít. Ez a szám a 300 fölötti régi török szóátvételünkhez képest igen 
kevésnek tűnik, lényegében nem haladja meg azt a mennyiséget, amelyet 
Németh Gyula 1921-ben már feltételezett (igaz Róna-Tas András nem ugyanazt 
a 34 szót tárgyalja, s az ő szavai Németh Gyula ténylegesen 18 szót tartalmazó 
listájával szemben ennek kétszeresét teszik ki, azaz 36 kun eredetű szóval 
számol). Még akkor is kevésnek tűnik ez, ha hozzávesszük a gazdag Árpád-kori 
török tulajdonnévi (személy- és földrajzi nevek) anyagot, melynek jelentős része 
(talán a többsége) kun eredetű. Ennek okait vizsgálva azt feltételezem, hogy a 
magyar köznyelvben is megmaradt kipcsak átvételek viszonylag kis száma 
annak a következménye, hogy a besenyő, illetve a kun betelepülések (különösen 
a kunok esetében) csak az ország egy-egy részét érintették, így az átvételek 
többsége olyan regionális használatú szónak maradt meg, melyek többsége az 
évszázadok alatt adatolatlan maradt, majd a kunok nyelvi elmagyarosodásával 
végleg eltűnt nyelvünkből. 

Lássuk hát, hogy milyen nyelvi kritériumok állnak rendelkezésünkre mai 
tudásunk szerint, hogy egy szavunkat nagy valószínűséggel a kipcsak rétegbe 
soroljuk. Kezdjük tán egy negatív nyelvi kritériummal: egyértelmű ugyanis, 
hogy a csuvasos (bolgár-török) kritériumok megléte (rotacizmus, lambdacizmus, 
stb. ezekre részletesen l. TörK 9–52) 1000 előttre utasítja a szót (a kabar-kazár 
lehet az utolsó “csuvasos” átadó nyelv a X. században); viszont a köztörök 
nyelvi kritériumok megléte még önmagában nem biztosítja a szó középső 
rétegbe tartozását, csak valószínűsíti. Ugyanis ezek ezek között is sok X. század 
előtti átvétel lehet, hiszen nem minden bolgár-török szónak voltak csuvasos 
nyelvi kritériumai (pl. az alma szó gyakorlatilag minden régi és új török 
nyelvben így hangzik, tehát pusztán nyelvi alapon a három réteg bármelyikébe 
tartozhatna), míg más részük Árpád-kori átvételként a középső rétegbe tartozhat. 

A köztörök és kipcsakos nyelvi kritériumokat akkor vázlatosan tekintsük 
át (ezeket részletesen tárgyalja Ligeti: TörK 89–130). 
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1. Rotacizmus hiánya (azaz a z helyén nem találunk r-t mint a bolgár-törökben 
és csuvasban): koboz, buzogány, boza, kalauz, özön. Nevek: Tepremez, 
Balmaz, Szatymaz, Kolbaz; Tonuzoba (besenyő név). 

 
2. Lambdacizmus hiánya (s helyén nem találunk l-et). E csoportból sajnos 

közszói példánk nincsen, csak személynéviek (X. századi: Tas, Álmos), Ákos 
(XII. sz. eleji, valószínűleg besenyő), Atlamos (kun-tatár név). 

 
3. Szókezdő s- (sz-) megmarad, szemben a csuvasos š- (s)-sel: szongur (< tör. 

soŋγur), szirt (< tör. sïrt; kettős m. jelentése [1. ’nyakszirt’; 2. ’kőszirt’] a 
törökből ered; a török veláris magánhangzó átvételére utal a m. szó régi 
többeszáma, a szirtok, mely csak később, a m. -ï > -i változás után lett 
szirtek). 

 
4. Köztörök y-: közszói példa nincs. Kipcsak tulajdonnév: Jamulo, Japsa, de 

sokszor gy- is előfordul, a török y > ǰ változás nyomán: Gyalán, Gyolma, 
akárcsak a honfoglalás előtti rétegben. 

 
5. -γ- / -g- > -v- : Tiván, Alattyán (besenyő?), Aiduva (Aedua / Edua: kun). 
 
6. ŋ > n : (csuvasosban megmarad, vö. tenger, tengely), de szúnyog (sz-; ŋ > n / 

ny; veláris hangrend; kipcsak čïbïn / čibin; talán besenyő mint Tonuzoba ?). 
 
7. Szóközépi intervokalikus zöngétlen zárhangok (-p-, -t-, -k-) zöngésednek (-b-, 

-d-, -g-) a kipcsakban: csabak, koboz, nyögér, kobak. Ezért nem tartozhat 
kipcsak szavaink közé, mint Németh Gyula és mások gondolták, a köpönyeg 
szó, mivel a legtöbb régi és mai kipcsak nyelvben mindenütt -b-vel van. 

 
8. Kipcsak ė – e: tőzeg (< tör. tėzek); Tömör(d) (< tör. Tėmir ’vas’ + magyar -d 

képző); Tömörkény (< tör. Tėmirken ’nyílhegy’); Töbörzsök / Csöbörcsök (< 
tör. *Tėbir (< Tėmir + török -ček képző); 

 
9. Szóvégi mgh. megmarad: dara, bicska, Altabarsz, toklyó, káka. Mindegyik 

esetben a törökben szóvégi -ï van, melyet a magyar, e hang már nem lévén, -
a hanggal helyettesített. 

 
10. A kipcsak nyelvekre jellemző sajátosság, hogy az első szótag veláris 

magánhangzója y- / č- után palatális lesz csősz (< tör. *čewüs < ótör. čabïš, 
talán besenyő ?; de vö. csausz oszmán jövevényszavunkat, mely ugyanennek 
a török szó eredeti veláris változatának, a çavuş-nak átvétele), csődör (< 
kipcs. *čewdür < köztör. čawdur), Küpcsecs kun női név (< tör. küp ’sok’ + 
čeč ’haj’ < kipcs. čač < köztörök sač). 
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Mint fentebb hangsúlyoztam, egy köztörök nyelvi kritérium megléte csak azt 
bizonyítja, hogy nem a bolgár-török rétegbe tartozik a szó. Köztörök kölcsönzés 
lehetett a honfoglalás előtt is. De időrendi és művelődéstörténeti kritériumok 
alapján a legtöbb esetben valósznűsíthető a kipcsak származás (alkalmanként, 
pár esetben még a besenyő és kun elemet is meg tudjuk különböztetni 
egymástól). Ha meg nem, akkor a köztörök nyelvi jegyet mutató, de pontosabb 
egyéb kritériummal nem rendelkező szavaink a legrégibb és a középső rétegbe 
egyaránt tartozhatnak. E két réteg között, pontos ismérvek hiánya esetén, mindig 
is létezett egy fluktuáció, s a jövőben fejlődő ismereteink függvényében egy-egy 
szó átsorolható lesz ebbe vagy abba a rétegbe. 

Jelen ismereteink mellett mintegy 52 közszavunk esetében 
valószínűsíthető több-kevesebb valószínűséggel a kipcsak (néha még 
közelebbről a kun) eredet. Bár még ez is kis mennyiség, főleg a honfoglalás 
előtti réteg fényében, mégis örvendetes gyarapodást mutat a Gombocz Zoltán 
idejében kipcsaknak (nála kun-besenyőnek) tartott pár szóhoz képest. S ennek a 
folyamatnak még nincs vége, sőt lényeges gyarapodást várhatunk, elsősorban a 
tájszavak terén. Először is újonnan át kell nézni régi tájszótárainkat (TSz, MTsz) 
frissebb ismereteink fényében, és részletesen áttanulmányozni a csak nemrég 
teljessé vált ÚMTsz.-t. Ami kunsági tájszavaink kutatását illeti, mint fentebb 
említettem, Mándoky Kongur István széleskörű kutatómunkát folytatott 
elsősorban a Nagykunságban, s nagy mennyiségű tájszóanyagot gyűjtött össze 
kéziratos munkákból és az öregek emlékezetében még élő szóanyagból. Tőle 
vártuk ennek az anyagnak a kiteljesedését és feldolgozását, de korai halála ebben 
sajnos megakadályozta. Kéziratos hagyatéka teljességgel elérhetetlen, özvegye 
ugyanis több mint húsz éve nem biztosítja a hozzáférést, úgyhogy azt hiszem 
egyelőre erről le kell tennünk. De van egy kiskapu, s ezen át talán tovább 
gyarapíthatjuk a kipcsak réteg nyelvi anyagát, elsősorban kun tájszavakkal, 
melyek jórészt már kihaltak vagy kihalóban vannak. Szerencsére Mándoky 
megjelent munkáiban hébe-hóba említést tesz az általa feltárt kun tájszavakról, 
anélkül, hogy etimológiájukról bármit közölne, sőt körülbelül a szavak felének 
még a jelentését sem adja meg, csak hangalakját közli. Ennek ellenére van 
honnan elindulnunk, mert ismerjük annak a mintegy 120 (!) szónak legalább a 
hangalakját (felénél a jelentését is), melyek eddig gyakorlatilag teljesen 
ismeretlenek voltak a kutatás számára. Az első feladat most a Mándokynál 
feljegyzett kun tájszavak alakjának és jelentésének a verifikálása más írott 
és/vagy beszélt nyelvi adattal. A kutatás nem reménytelen (bár a beszélők 
esetében az utolsó utáni pillanatban vagyunk ennek a szókincsnek a teljes 
eltűnése előtt: a most 70–80 évesek kihalása után remény sem maradhat e 
szókincs feltárására). Az eddigi kutatásaim alapján úgy hiszem, hogy a 
Mándokynál lejegyzett több mint száz kun tájszó más forrásból is származó 
igazolása, jelentésének megállapítása és kipcsak-török nyelvi hátterének 
etimológiai tisztázása lehetséges lesz. Már jelenleg is több tucat szónál sikerült 
ez, s reményeim szerint egy-két éven belül publikálható lesz ez az anyag, mely 
török jövevényszavaink kipcsak rétegének ismeretét jelentősen fogja bővíteni. 
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Ha ehhez hozzávesszük, hogy mintegy 300 Árpád- és Anjou-kori török 
eredetű tulajdonnevünk (személy- és helynevünk) van (szemben a Gombocznál 
az ÁrpTSz-ben tárgyalt pár tucattal) s ezek jelentős része még nincsen feltárva 
és magyarázva, azt hiszem, hogy a magyar nyelv török jövevényszavai kipcsak 
rétegének kutatása még sok érdekes és fontos eredményt fog hozni, mind a 
magyar nyelvtudomány, mint a nyelvészeti turkológia számára. 

Cikkem befejezéseként két függelékben közlöm azt az 52 szót, melyet 
jelenlegi ismereteink szerint a kipcsak rétegbe több-kevesebb valószínűséggel 
besorolhatunk. Itt nincsen mód és keret, hogy a szócikkekben kifejtsem, miért 
tartom biztosnak, néha meg valószínűnek a kipcsak átvételt. A lista nyilván nem 
szentírás, egyes szavak hovatartozása vitatott lehet és a honfoglalás előtti 
réteghez is sorolhatók lennének. Ezen kívül van még több tucat olyan kun tájszó, 
mely részlegesen adatolva van, de etimológiájuk kifejtése részlete indoklást 
igényel majd (remélem ezt meg tudom tenni nemsokára), s nem ebbe a 
gyorslistába valók. De egészében, biztos vagyok benne, hogy az alanti 
szójegyzék jó képet ad a kutatás jelenlegi helyzetéről, s arra biztat, hogy a 
következő években az új kun tájszavakkal kiegészítve és bővítve elkészüljön 
egy, csak a középső rétegről szóló monográfia.  
 

I. FÜGGELÉK 
Kipcsak-kun szavak a magyarban 

Összesen: 52 szó 
 

A. 
félkövér dőlt (Ligetinél, a TörK-ben és Róna-Tasnál, a WOT-ban is szerepel mint 
kipcsak szó: 19 szó) 
félkövér álló (csak Ligetinél, a TörK-ben szerepel mint kipcsak szó: 11 szó) 
normál álló (csak Róna-Tasnál, a WOT-ban és/vagy másnál szerepel mint 
kipcsak szó: 22 szó) 
 
ajnároz, ákos ~ ágos, árkány, balta, barág, bárca, bicsak, bicska, bóda, boza, 
bögöly, buzogány, cötkény, csabak, csabakos, csákány, csalit, csanak, csiger, 
csolák, csődör, csök1, csök2, daksi, daku, dara, gügyű, hurok, kajtár, káka, 
kalauz, kamcsi, kangyík, karambél, karvaly, kíjc(esedik), kobak, koboz, 
komondor, kömődörög ~ kentreg, kuvasz, mónár (köd), nyögér, ontok ~ ontog, 
özön, szágom, szándok (láda), szirt, szongor, tábor, toklyó, tőzeg  
 

B. 
A 52 szó használat szempontjából így oszlik meg: 
 
1. köznyelvi: 24 szó (ajnároz, balta, bárca, bicska, bögöly, buzogány, csákány, 

csalit, csődör, csök1, dara, hurok, káka, kalauz, karvaly, kobak, koboz, 
komondor, kuvasz, özön, szirt, tábor, toklyó, tőzeg); 
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2. tájnyelvi: 22 szó (ákos ~ ágos, árkány, barág, bicsak, cötkény, csabak, 
csabakos, csanak, csiger, csolák, csök2, daksi, daku, kajtár, kamcsi, kangyík, 
karambél, kíjc(esedik), mónár (köd), ontok ~ ontog, szágom, szándok 
[láda] ); 

3. elavult / régies: 6 szó (bóda, boza, gügyű, kömődörög ~ kentreg, nyögér, 
szongor) 

 
A köznyelvi kategóriába azok a szavak kerültek, melyek szerves részei a mai 
magyar köznyelvnek, tehát egy általános műveltségű, érettségizett magyar 
anyanyelvi beszélő ismer és használ. Az elavult és tájnyelvi szavak esetén 
nincsen ilyen éles határ, egy-egy szó esetében mindkét kategóriába sorolhatjuk 
(pl. boza). Ezek a szavak a mai magyar köznyelvben ismeretlenek, így nem 
használtak, viszont a régi írott szövegekben és a népnyelvben előfordulnak.  
 

II. FÜGGELÉK 
Kipcsak-kun szójegyzék 

Összesen: 52 szó 
 
Az alábbi rövid listának nem célja a szóanyag szócikkszerű szisztematikus 
feldolgozása (ez a szavak legnagyobb részénél amúgyis megtörtént a 2011-ben 
megjelent WOT-ban), hanem elsősorban gyors tájékoztatást adni e szavakról és 
a kutatás jelenlegi állásáról. A köz- és tájszavak jelentését magyarul és angolul 
adom meg. Ezután rövid könyvészeti utalások következnek öt, e témakörben 
legfontosabb monográfia ill. szótár megadásával. Ezek az EtSz, a TESz, a TörK, 
az EWUng és a WOT. A pontos információ kedvéért akkor is jelzem a forrást, 
ha az illető szó nem szerepel benne. Természetesen az EtSz esetében csak a G 
betűig történik ez, mert közismerten csak e betűig készült el Gombocz és Melich 
monumentális vállalkozása. A forrás után zárójelben megadom azt az 
összefoglaló minősítést, amit az illető forrás mond a szóról (sokszor csak 
nehezen hámozható ki, hogy a szerző pontosan mit gondol egy-egy szóról, ezért 
elengedhetetlen volt, hogy bizonyos egyszerűsítéseket ne tegyek; az eredeti 
megfogalmazást az idézett forráshelyen úgyis ellenőrizheti az olvasó). 
 

 
ajnároz ’kényeztet, kedvel / to pet, caress, pamper, fondle’  
BTLw Ø; EtSz Ø; TörK Ø; EWUng 1: 14 (ismeretlen, talán kun); WOT 

57–58 (of debated T origin) 
 
ákos ~ ágos nyj. ’vízfolyás; folyam, folyó / stream, current, flow’ 
BTLw Ø; EtSz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 165–166 (kun); WOT 57–

58, 1340 (Cum) 
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árkány nyj. ’a ló és csikó befogására szolgáló hurokban végződő kötél, 
egyfajta lasszó; hurkos kötélből készített csapda / a kind of lasso; a trap made 
from rope’. 

Az erdélyi arkán ’kötélből készült madárcsapda’ és a csángó arkan 
’vadállat fogására készült csapda’ tájszavak nem közvetlen török átvételek, 
hanem román közvetítéssel kerültek a magyarba. 

BTLw Ø; EtSz 1: 135; TESz 1:177 (kun); TörK 248 (kun); EWUng 1:48 
(valószínűleg kun); WOT 74–76, 1340 (Cum) 

 
balta ’csatabárd, fejsze / hatchet, (battle) axe’ 
BTLw 40 (< alttschuw. *balta); EtSz 1: 261 (valószínűleg honf. előtti 

vagy kun-bes.); TörK 248–249 (kun + oszm.); EWUng 1: 76 (valószínűleg kun); 
WOT 87–89 (ótör. + kun). 

 
barág nyj. ’szőrös, nagyszőrű (kutyáról)’ mn.; ’nagyszőrű kutya’ fn. / 

’hairy, hirsute (of dogs); a big hairy dog’  
BTLw Ø; EtSz Ø; TörK Ø; EWUng 1:76 (valószínűleg kun); KuMa 35–

38 (kun); WOT 98–99, 1340 (Cum) 
 
bárca ’különböző hatósági célokat szolgáló cédula vagy jegy / a tag or 

ticket serving different tasks of the authorities’, eredetileg barca < bajca kun 
nyj. ’hatósági engedély, révbiléta, útlevél /permit of the authorities, ferry and 
travel pass’ —> ir. nyelv (19. sz. eleje) bárca 

BTLw Ø; EtSz 1: 288 (ism. er., valószínűleg nyelvújítási alkotás); TESz 
1: 248 (ism. er.); TörK Ø; EWUng 1: 82 (ism. er.); KuMa 166–167 (kun); WOT 
99, 1340 (of possible Cum origin) 

 
bicsak nyj. ’kés / knife’ 
BTLw 45 (< alttschuw. *bïčak); EtSz 394–395 (bolgár-tör. vagy kun 

vagy oszm., utóbbi valószínűbb); TESz 1: 296–297; TörK 249 (kun); EWUng 
1:104 (vitatott er., kun vagy olasz); WOT 125–127 (a bicska szóval egy 
címszóban; nem szerepel a könyv végi kun szavak listájában) 

 
bicska ’tőr, (zseb)kés / dagger, (pocket) knife’ 
BTLw 45 (oszm., a bicsak címszó alatt); EtSz 1: 95–96 (valószínűleg 

oszm., talán délszláv közv.); TESz 1: 297 (talán oszm.); TörK 249–250, 543 
(kun); EWUng1:104 (vitatott er., belső képzés a bicsak-ból vagy kun); WOT 
125–127 (a bicsak szóval egy címszóban; nem szerepel a könyv végi kun szavak 
listájában) 

 
† bóda elav. ’kis pajzs; különböző fegyverek (főleg kard) markolata / 

buckler with handle; hilt, handle of different arms (mainly sword)’ 
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BTLw 213 (valószínűtlen); EtSz 1: 430; BTLw, p. 213 (bizonytalanok 
között); TESz 1: 317 (talán ótör.); TörK Ø; EWUng 1: 114 (ismeretlen er., talán 
tör.); WOT 136–138, 1340 (Cum) 

 
† boza nyj., elav. ’egy fajta gabonából erjesztett sör, alkoholos ital / a 

kind of alcoholic beverage fermented from corn’ 
BTLw Ø; EtSz 1: 507–508 (kun); TESz 1: 356 (kun); TörK 92; EWUng 

1:132 (török, valószínűleg kun); WOT 164–165, 1340 (Cum) 
 
bögöly ’légyféle szúrós rovar, Genus Tabanus, fam. Tabanidae / 

horsefly, gadfly’ 
BTLw 53–54 (< alttschuw. *bügäl); EtSz 1: 516–517 (török, réteg 

ügyében nem foglal állást); TESz 1: 359 (vitatott, talán ótör.); TörK 308 (kun); 
EWUng 1:133 (vitatott er., belső képzés vagy honf. utáni tör.); WOT 167–19 
(Cum) 

  
buzogány ’kézi ütőfegyver / club, mace (a heavy club, typically having 

a metal head and spikes’ 
BTLw Ø; EtSz 1: 588–589 (oszm.); TESz 1: 400 (kun-bes. és/vagy 

oszm.); TörK 250 (kun); EWUng 1:152 (kun és oszm.); WOT 188–190, 1340 
(Cum) 

 
cötkény nyj. ’kutyatej, ebtej, Genus Euphorbia, fam. Euphorbiaceae / 

spurge, euphorbia’  
BTLw 67–68 (< alttschuw. *sütkän); EtSz 1: 761 (bolgár-tör.); TESz 1: 

457 (ismeretlen, tör. szárm. valószínűtlen); TörK 194 (—); EWUng Ø; KuMa 
69–78 (kun); WOT 201–205, 13411340 (Cum) 

 
csabak  nyj. ’egy halfajta; Aspius rapax Leske vagy Leuciscus souffla 

agassizi / a kind of fish’  
BTLw 56 (< alttschuw. *čabak); EtSz 1: 788 (valószínűleg kun-bes.); 

TESz 1: 463–464 (kun-bes.); TörK 80 (kun); EWUng 1:183 (val. kun); WOT 
206–207, 1340 (Cum) 

 
csabakos nyj. ’simléderes sapka ruhaféléből / a kind of visored cap 

made of cloth’ 
BTLw Ø; EtSz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; Agyagási 1999 (kun); WOT 

1230 (nem fogadja el az etimológiát). 
 
csákány ’ütőfegyver, kapával rokon szerszám / pickaxe, mattock, 

hacker’ 
BTLw 56–57 (? < alttschuw. *čakan); EtSz 1: 804–806 (szláv vagy 

tör.); TESz 1: 469 (valószínűleg kun-bes.); TörK 249 (kun); EWUng 1:185 (vit. 
er., kun.-bes. vagy szláv); WOT 210–214 (tör., nem foglal állást). 
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csalit ’bozót; ligetes hely / thicket, brushwood; grove’ 
BTLw Ø; EtSz 831 (ism. er.); TESz 1:474 (talán tör., leginkább oszm.); 

TörK Ø; EWUng 1: 188 (bizonytalan, talán kun); WOT (of possible T origin). 
 
csanak nyj. ’fazék, csupor, bögre, fakanál, agyagtál / mug, jar, pot, 

wooden ladle, earthenware bowl’ 
BTLw Ø; EtSz 1: 840 (kun és/vagy oszm.); TESz 1: 476–477 (kun-

bes.); TörK 315–316 (kun, később oszm.); EWUng 1: 189 (kun, később oszm.); 
WOT 222–224 (kun, később oszm.) 

 
csiger nyj. ’rosszminőségű bor, lőre; gyümölcs bor / a wine of low 

quality; a fruit wine’ 
BTLw 60–61 (talán tör.); EtSz 1: 1030–1(török, de nem kielégítő); TESz 

1: 521–522 (talán kun-bes.); TörK 89, 90, 287 (nem nyilatkozik a rétegről); 
EWUng 1:211 (val. tör.); WOT 242–246 (of possible T origin; korábban 
ótöröknek tartotta) 

 
csol(l)ák nyj. ’félszemű, kancsal; félkezű; féllábú / blind in one eye, 

squint-eyed, cross-eyed; one-armed; one-legged’ 
BTLw Ø; EtSz 1: 1130 (ismeretlen); TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; 

KuMa 168–169 (kun); WOT 249–252, 1340 (Cum) 
 
csődör ’mén / stallion’ 
BTLw 26–27 (Vámbéry és Thury téves török származtatásai között 

említi, melyek valójában szláv és német szavak; nem derül ki, h. a csődör 
esetében melyikre gondol); EtSz 1: 1170–1; TESz 1: 561 (kun-bes.); TörK 124, 
244–245 (talán kipcsak); EWUng 1: 229 (bizonytalan er., talán tör.); WOT 255–
258, 1340 (of possible Cum origin) 

 
csök1 ’bika vagy más nagyobb hímállat nemiszerve; ebből készült ostor / 

sexual organ of a large male animal, esp. of a bull; a whip made from it’ 
BTLw 63 (< alttschuw. *čök); EtSz 1: 1173 (tör.); TESz 1: 562 (kun-

bes.); TörK Ø; EWUng 1: 229–230 (tör.); WOT 258–259 (tör., nem foglal 
állást). 

 
csök2 nyj. ’keresztelői lakoma, vendégség / christening feast, feast’ 
BTLw 63 (tör., vö. csuv. tat. tel. alt. példák); EtSz 1: 1174 (kun); TESz 

Ø; TörK 273 (kun); EWUng Ø; WOT 259–261, 1342 (Cum) 
 
daksi nyj. ’nagyszerű, kiváló, igen jó; vacak, ócska, silány / excellent, 

eminent; wretched, worthless, low-grade’ 
BTLw Ø; EtSz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 169–170 (kun); WOT 

281–283, 1340 (Cum) 
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daku nyj. ’ködmön; bundaféle prémes bőrkabát / a short fur coat’  
BTLw Ø; EtSz 1: 1258 (ismeretlen); TESz 1: 588 (ismeretlen); TörK 

236 (kun); EWUng 1: 242 (kun); KuMa 160–162 (kun); WOT 283–287, 1340 
(Cum) 

 
dara ’gríz, durva gabona őrlemény /grist, groats, hulled or crushed 

grain’ 
BTLw 68 (tör., közelebb nincs meghat.); EtSz 1: 1271–3 (tör.); TESz 1: 

593 (ótör.); TörK 115–116, 122 (kipcsak); EWUng 1: 244 (val. kun); WOT 287–
291 (kun) 

 
† gügyű nyj. elav. ’házasságközvetítő / matchmaker’ 
BTLw 73–74 (kétes); TESz 1: 1112 (tör. szárm. valószínűtlen); TörK Ø; 

EWUng 1: 1112 (tör. szárm. valószínűtlen); WOT 358–361, 1341 (Cum) 
 
hurok ’állatok be- vagy elfogására szolgáló kötél / noose, loop, snare’ 
BTLw 84–85 (< alttschuw. *uruk); TESz 1: 171 (tör., valószínűleg kun); 

TörK 27, 80–81 (kun); EWUng 1: 487; Aydemir 1999 (kun); WOT 431–436 
(tör., nem foglal állást) 

 
kajtár nyj. ’vándormadár / migrating birds which come back every year’ 
BTLw Ø; TESz 2: 309 (m. eredetű, belső képzés); TörK Ø; EWUng 1: 

514–515 (m. eredetű, belső képzés); KuMa 38–41 (kun); WOT 478–480, 1340 
(Cum) 

 
káka ’egyfajta sás, szittyó, gyékény / bulrush, Scirpus lacustris fam. 

Cyperaceae)’ 
BTLw 88 (tör., vö. tat. oszm. és egyéb példák); TESz 2:310 

(bizonytalan, talán ótör.); ; TörK 310 (kun); EWUng 1: 662–663 (tör.); WOT 
480–481 (tör., nem foglal állást). 

 
kalauz ’vezető, kormányos, útmutató, jegykezelő / guide, pilot, 

conductor, ticket inspector’ 
BTLw Ø; TESz 2: 321–322; TörK 90, 253, 540 (kun); EWUng 1: 668 

(kun); WOT 481–482, 1341 (Cum) 
 
kamcsi nyj. ’ostor, korbács; whip, lash’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 41–46 (kun); WOT 484–

446, 1340 (Cum) 
 
kangyík nyj. ’nyereg szíj / saddle strap’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 48–51 (kun); WOT 486–

487, 1340 (Cum) 
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karambél nyj. ’szegfűszeg / clove; a herbaceous Eurasian plant with 

sweet-smelling pink or white flowers and slender, typically gray-green, leaves, 
Genus Dianthus, fam. Caryophyllaceae’ 

BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 53–56 (kun); WOT 501, 
1340 (Cum) 

 
karvaly ’kis ragadozó madár, kis sólyom / sparrow hawk, a small hawk 

that preys on small birds, Genus Accipiter, fam. Accipitridae’ 
BTLw 219 (valószínűtlen); TESz 2: 705 (valószínűleg ótör.); TörK 71, 

87 (tör.); EWUng 2: 705 (tör.); WOT 509–510 (tör.) 
      
*kíjc  nyj., a (meg)kíjcesedik igében őrződött meg ’összeáll, csimbókos 

lesz mint a nemez (kutyák szőréről mondják) / to become felty (of the hair of 
dogs’  

BTLw Ø; TörK Ø; EWUng Ø; Kun 2000 (kun); WOT 543–545, 1341 
(Cum) 

 
kobak (< kabak) ’(ivó)tök, (lopó)tök; koponya, fej / gourd, calabash; 

head, pate, noddle’ 
BTLw 96–97 (< alttschuw. *kabak); TESz 2: 507; TörK 115 (kun + 

oszm.); EWUng 1: 762 (kun); WOT 550–552, 1340 (Cum) 
 
koboz ’egy régi húros hangszer neve, melynek hosszú nyaka és kerek 

teste van / name of an old stringed instrument, lute, cittern’  
BTLw, p. VI (kun); TESz 2: 509 (kun); TörK 91–92, 115 (kun); EWUng 

1: 763 (kun); WOT 552–553, 1341 (Cum) 
 
komondor ’egy nagytestű, főleg a magyar alföldön elterjedt juhászkutya 

/ a kind of Hungarian sheepdog, esp. spread in the Great Hungarian Plain’ 
BTLw Ø; TESz 2: 540–541 (kun); TörK 90, 278 (nem minősíti, de 

feltehetőleg kunnak tartja); EWUng 1: 779 (kun); WOT 559–560, 1341 (Cum) 
 
† kömődörög ~ kentreg elav. ’ló szügye(l)lője / breast strap of a horse’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK 239 (ism. er.); EWUng 1: 729 (ism. er.); KuMa 

162–163 (kun); WOT 589–590, 1342 (Cum) 
 
kuvasz  ’magyar juhászkutya / a Hungarian breed of sheepdog’  
BTLw Ø; TESz 2: 688 (bizonytalan); TörK 278 (nem minősíti, csak 

említi a régi török átvételek között); EWUng 2: 856 (bizonytalan, talán kun); 
WOT 611–613, 1341 (kun) 
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mónár (köd) nyj. ’szárazköd, nyári köd; délibáb / dry summer frog; 
mirage’ 

BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 187–189 (kun); WOT 
620–622, 1341 (Cum) 

 
† nyögér elav. ’a magyar király kun testőrsége a XIII. sz.-ban / Cuman 

bodyguard to the Hungarian king in the 13th century’  
BTLw Ø; TESz Ø; TörK 110, 411–412 (kun); EWUng Ø; WOT 623–

625, 1341 (Cum) 
 
ontok ~ ontog nyj. ’kenyérmorzsa, egy falat vagy egy kis darab kenyér / 

crumb (of bread), morsel, a small piece of bread’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 164 (kun vagy bes.); 

WOT 645, 1341 (Cum) 
 
özön ’vízfolyás, zuhatag / flood, deluge, stream’ 
BTLw 112–113 (? < alttschuw. * ösön); TESz 3: 48–49 (kun); TörK 92–

93 (valószínűleg kun); EWUng 2:1092 (valószínűleg kun); WOT 685–687, 1341 
(Cum) 

 
szágom nyj. ’délibáb / mirage’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 170 (kun); WOT 754–

755, 1341 (Cum; KuMa alapján). — Csak a KuMa-ban van meg, szükség lenne 
ezt megerősítő adatra. 

 
szándok (láda) nyj. ’kelengyés láda / trousseau box’ 
BTLw Ø; TESz Ø; TörK Ø; EWUng Ø; KuMa 170 (kun); WOT 773–

774, 1341 (Cum; KuMa alapján). — Csak a KuMa-ban van meg, szükség lenne 
ezt mgerősítő adatra. 

 
szirt ’sziklás hegytető, hegygerinc / rock, cliff, crest (of mountain)’ 
BTLw (< alttschuw. *sïrt); TESz 3: 765 (ótör.); TörK 96–97, 542 

(kipcsak, talán korai kun eredetű); EWUng 2: 1439 (tör.); WOT 806–808 (tör., 
nem foglal állást). 

 
† szongor elav. ’egy sólyomfajta / a kind of falcon, Gyrfalco’  
BTLw 124 (tör.); TörK 96–97 (valószínűleg kun); EWUng 2: 1449 

(valószínűleg kun); WOT 810–812, 1341 (kun) 
 
tábor ’katonai vagy egyéb célokra szolgáló, rövidebb-hosszabb időre 

használt telep / camp, military camp’ 
BTLw Ø; TESz 3: 818–819; TörK 103 (honf. utáni oguzos, talán a 

középső rétegbe); EWUng 2: 1468 (tör.); WOT 837–841, 1341 (of debated T 
origin, event. Cum) 



TÖRÖK JÖVEVÉNYSZAVAINK KÖZÉPSŐ RÉTEGÉNEK KÉRDÉSÉHEZ 
   

  

 
toklyó ’egy éves bárány/ one-year-old lamb’ 
BTLw 130 (< alttschuw. *toklïγ); TESz 3: 933–934 (ótör.); TörK 122–

123 (kun); EWUng 2: 1526 (kun); WOT 915–917, 1341 (a szócikkben nem 
közli, hogy régi török vagy kipcsak elemnek tartja, de a listában Cum-nak jelöli) 

 
tőzeg ’megszáradt szarvasmarhaganéj, melyet tüzelőül használnak; 

turfa; gyeptőzeg, melyet megszárítva szintén tüzelőül használnak / (dried) 
animal dung; peat, turf’ 

BTLw Ø; TESz 3: 978 (korai vagy középső réteg egyaránt lehet); TörK 
91 (kun); EWUng 2: 1548 (kun); WOT 947–949, 1341 (a szócikkben nem közli, 
hogy régi török vagy kipcsak elemnek tartja, de a listában Cum-nak jelöli) 
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Újabb lehetőségek a magyar 
nyelv török elemeinek 

kutatásában  
 

Károly László 

 

 

1. Bevezetés 
Minden egyes tudományszak életében vannak olyan pillanatok, melyeket az 
utókor jelentőségteljes, a jövőt meghatározó mérföldkőként definiál. Ezek a 
mérföldkövek mind a nyelvtudományban, mind a turkológiában – az esetek 
elsöprő többségében – tanulmányok, monográfiák megjelenéséhez 
kapcsolódnak, melyek vagy lezárnak egy adott korszakot, mintegy összefoglalva 
az adott területen összegyűjtött tudást, vagy új elméleti, módszertani keretek 
felvázolásával új fejezetet nyitnak a tudományban.1 

A nyelvtudomány modern kori történetében könnyen kijelölhetők ilyen 
pontok. Például Bopp 1816-os Über das Conjugationssystem der 
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, 
persischen und germanischen Sprache című munkája nem csak az indoeurópai 
nyelvészet, hanem a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertani alapvetéseit 
fektette le. Chomsky 1957-es Syntactic Structures című monográfiájával indult 
el a generatív nyelvészet máig tartó hódító útjára.2 Végül, de nem utolsó sorban 
megemlíthetjük Greenberg 1966-os Language Universals: With Special 
Reference to Feature Hierarchies című munkáját, mely a nyelvtipológia 
módszertani alapjainak megformálásában töltött be kulcsszerepet. 

A fentebb felsorolt művekhez hasonlóan a magyar nyelv török 
elemeinek kutatásában is kijelölhetők ugyanilyen meghatározó jelentőségű 
mérföldkövek: 

 

                                                           

Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. 
PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék. Piliscsaba. 244–257. 
1 Arra nem igen akad példa, hogy egyazon monográfia mindkét feltételnek eleget tenne. 
2 Habár nagyon sokan kritizálták/kritizálják a generatív nyelvészet módszertanát, illetve maga az 
elméleti keretrendszer többszörös és jelentős átalakuláson ment keresztül, kétség kívül ez a 
nyelvészeti irányzat generálta a legtöbb releváns kérdést a nyelvészet számára az elmúlt 
évtizedekben. 
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1. Gombocz (1912) Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der 
ungarischen Sprache 

2. Ligeti (1986) A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az 
Árpád-korban 

3. Róna-Tas és Berta (2011) West Old Turkic. Turkic loanwords in 
Hungarian 

 
Gombocz volt az első olyan turkológus, aki tudományos alapossággal és komoly 
nyelvészeti apparátussal kísérelte meg összefoglalni a témára vonatkozó 
ismereteket. Az utána következő nemzedékek Gombocz módszertanát 
alkalmazva jutottak újabb s újabb eredményekre. Ligeti 1986-os műve a lehető 
legszigorúbb módszertani következetességgel foglalja össze azt az 
ismeretanyagot, melyet a Gombocz utáni nemzedékeknek sikerült 
felhalmozniuk.3 A Gombocz és Ligeti által kijelölt utat követve Róna-Tas és 
Berta 2011-ben jelentette meg kétkötetes nagy monográfiáját, mely immáron 
angol nyelven, a nemzetközi turkológia és a tágabb nyelvészet számára is 
elérhető módon foglalja össze az eddig elért eredményeket, mintegy 
pillanatfelvételt nyújtva a tudományszak jelen állásáról. 

Fiatal, a témával kezdőként foglalkozó kutatók joggal kérdezhetik egy 
ilyen monográfia megjelenése után néhány évvel: mi az, amit az adott kérdéskör 
kapcsán még el lehet mondani? Melyek azok a részterületek, ahol előrelépésre 
van lehetőség? Hol mutatkoznak hiányosságok? Jelen tanulmány nagyon 
röviden, és minden bizonnyal csak hézagosan, de igyekszik néhány olyan 
területet felvázolni, ahol előrelépésre, újabb eredmények felmutatására 
mutatkozik lehetőség. 

 

2. Lehetséges utak a kutatásban 
Ha áttekintjük az elmúlt száz évben felgyülemlett kisebb könyvtárnyi irodalmat, 
azonnal szembe ötlik, hogy bizonyos területek különösen kiemelt szerepet 
kaptak a kutatásban, mások pedig szinte egyáltalán vagy csak alig kutatottak. A 
klasszikus történeti-összehasonlító nyelvészet hagyományainak megfelelően, a 
magyar nyelv török elemeinek vizsgálata elsősorban a jövevényszavak 
kutatásának terén jeleskedett. Az irodalom jelentős részét etimológiai 
vonatkozású cikkek, szakkönyvek alkotják. Ehhez kapcsolódóan a hangtani 
jelenségek vizsgálata is jelentős, intenzíven kutatott területet képvisel. A 
nyelvtan további szegmenseire pillantva azonban azt láthatjuk, hogy a kutatás 
intenzitása jelentősen enyhébb volt. Habár nem nagy számban, de mégis találhat 

                                                           

3 Ligeti ezen műve sajnos csak magyar nyelven látott napvilágot, így a magyarul nem tudó külföldi 
turkológusok nagyon hosszú ideig kénytelenek voltak Gombocznak az akkor már jelentősen 
túlhaladott, 1912-es német nyelvű monográfiájára támaszkodni. A helyzet azonban változni fog a 
közeljövőben, minthogy Ligeti 1986-os monográfiájának orosz nyelvre való fordítása a Kazah 
Tudományos Akadémia megrendelésére folyamatban van, így az oroszul tudó turkológusok 
számára ez a munka is elérhetővé válik. 
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az olvasó morfológiai kérdéseket boncolgató tanulmányokat, a szintaxis 
területén ugyanakkor alapvető hiányosságok mutatkoznak: olybá tűnhet, hogy a 
történeti nyelvészettel foglalkozó turkológusok egyáltalán nem szeretik a 
szintaxist.4 Így a történeti szintaxis lehet egyike azoknak a területeknek, ahol 
azonnal meg lehetne kezdeni a vizsgálódást.5 

Az általános nyelvészet eredményeinek fontossága már igen korán 
megmutatkozott. Nem puszta véletlen ugyanis, hogy Gombocz 1912-es munkája 
új utat tudott nyitni a kutatásban. Gombocz külföldi tanulmányútjai során 
jelentős nyelvészeti, elsősorban fonetikai tanulmányokat folytatott. Korának 
azon kevés, történeti nyelvészettel foglalkozó kutatója közé tartozott, akik nem 
csak birtokában voltak az általános nyelvészeti ismereteknek, de képesek voltak 
azoknak a kutatásban való alkalmazására is. 

Az utóbbi évtizedekben hatalmas előrelépések történtek az általános 
nyelvészet számos területén. A magyar nyelv török elemeinek kutatásában ezen 
ismeretek felhasználása ezidáig csak viszonylag szerény méretekben történt 
meg. Különösen fontos lenne a nyelvtipológia, ezen belül is az areáltipológia, és 
a kontaktuselmélet legújabb eredményeinek és módszertanának az alkalmazása. 

Külön kiemelendő, hogy a téma szociolingvisztikai szempontú 
újraértékelése is csak esetlegesen, nem teljes alapossággal történt meg ezidáig. 

Az általános nyelvészet új eredményei mellett egyre nagyobb szerepet 
kap a humángenetika is, kiemelten a mitokondriális DNS-hez kapcsolódó 
kutatások. Habár ezeket az eredményeket csak nagyon áttételesen, és emellett 
különös óvatossággal lehet csak alkalmazni a történeti nyelvészetben, számos 
példa mutatja, hogy fontos mankóként szolgálhatnak bizonyos kérdések 
pontosabb megértésében. Régóta közismert tény, hogy a nyelvtörténet és az 
etnikumtörténet számos nép esetében nem esik egybe; gondoljunk csak a nyelvet 
váltó közösségekre. A humángenetika új módszerei éppen ezeknek az eseteknek 
a vizsgálatában és tudományos bizonyításában játszhatnak majd kiemelt 
szerepet.6 

                                                           

4 A kérdésnek van természetesen egy másik vetülete is, melyet nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Jelesül arról van szó, hogy a török nyelvek lenyomata a lexikonon a laikus számára is 
észrevehetően tükröződik. Ezzel szemben a szintaxisban „megbújó” idegen elemek feltérképezése 
nem ennyire triviális. 
5 Alapkutatások hiányában még a mai napig nem tudunk tudományos igényű választ adni arra a 
kérdésre, hogy a török nyelvek ha egyáltalán, akkor hol és milyen fokon befolyásolták a magyar 
nyelv szintaxisát. A kutatás juthat történetesen arra az eredményre is, hogy a török hatás egyáltalán 
nem érintette a nyelv ezen rétegét, ehhez azonban először el kell végezni az alapvető vizsgálatokat. 
6 Már a múlt század kilencvenes éveiben megindult a honfoglaló magyar népesség és tágabb 
értelemben a magyar etnogenezis genetikai módszerekkel történő tanulmányozása, mely a mai 
napig tart. Legutóbb a Magyar Tudomány Genetika és (magyar) őstörténet: a közös kutatás 
kezdeténél alcímet viselő 2008. októberi számában jelentek meg fontos, összefoglaló tanulmányok 
a kérdéskör állásáról, problémákról, lehetőségekről, l. többek között Bálint (2008) és Mende 
(2008). 
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Összegezve a fentieket, az alábbi tudományterületek új eredményei, 
módszerei – véleményem szerint – kiemelt fontosságot kell kapjanak a 
közeljövő kutatásában: 

 
1. történeti szintaxis; 
2. nyelvtipológia, különösen az areáltipológia; 
3. kontaktológia; 
4. szociolingvisztika; 
5. humángenetika. 

 
Mindezek mellett egy további fontos szempontot kell még megemlítenünk: a 
finnugor és a török nyelvek tipológiai szempontból nagyon közel állnak 
egymáshoz. A szakirodalomban több helyen találhatunk rá utalást, de itt talán 
elég ha Thomason 2001-ben megjelent összefoglaló művére hivatkozunk, mely 
szerint a tipológiailag megegyező vagy hasonló nyelvek közötti érintkezések 
gyakorta sajátos jelleget mutatnak. Thomason (2001: 70–71) a kölcsönzés 
„erősségét” definiáló skálájának7 bemutatása során jegyzi meg, hogy az azonos 
vagy hasonló típusú nyelvek között mutatkozó jelenségek nem helyezhetők el 
egyértelműen ezen skálán, illetve számos szabálytalansággal találkozhatunk: 
„Probably the largest class of exceptions will be found in contact situations 
involving two typologically similar languages.” (Thomason 2001: 71) 

A tipológiai kutatások előrehaladtával vált egyre inkább világossá, hogy 
a történeti nyelvészet eredményei, rekonstrukciói harmonikus viszonyban kell 
legyenek az ismert, világosan elemezhető nyelvi szituációkban tapasztaltakkal. 
Croft (2003: 232) szavaival élve: „The first application of typology to language 
change was the hypothesis that a reconstructed protolanguage state has to 
conform to generalizations formed over attested language states. That is, one 
could not violate the constraints that synchronic typology imposes on current 
languages in the postulation of a reconstructed protolanguage.” 

Ha átültetjük ezeket a kijelentéseket az ősmagyar–ótörök nyelvi 
kapcsolatok esetére, akkor a következő megállapítást tehetjük: tipológiai 
szempontból azonos vagy hasonló nyelvek között lezajló jelenségek tipizálása, 
elemző bemutatása számos hasznos tanulsággal szolgálhat azon esetekben, 
amikor a rendelkezésre álló nyelvi anyag nem elegendő, és emiatt a nyelvi 
rekonstrukció módszereihez vagyunk kénytelenek folyamodni. 

                                                           

7 Habár a Thomason-féle kölcsönzési skála igen elterjedten alkalmazott a nyelvészeti irodalomban, 
az több hiányossággal küszködik. Egyrészt roppant leegyszerűsítő jellegű, másrészt kvantitatív 
alapon (casual contact – slightly more intense contact – more intense contact – intense contact) 
kísérli meg az osztályozást, melynek egzakt alkalmazhatósága igen csak kérdéses: mikor és mitől 
erős vagy gyenge egy nyelvi kapcsolat? Hol van például a pontos határ „more intense contact” és 
„intense contact” között? 
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Mivel a szűkebb értelemben vett altaji nyelvek, vagyis a török, mongol 
és tunguz nyelvek tipológiai szempontból nagyon közel állnak egymáshoz8 és a 
köztük lezajló nyelvi érintkezések sokkal világosabban elemezhetők – főként 
abból az okból kifolyólag, hogy újabb keletű nyelvi kapcsolatokról van szó – 
ezért ezek alkalmasak lehetnek arra, hogy modellként/párhuzamként 
szolgáljanak az ősmagyar–ótörök nyelvi kapcsolatok pontosabb leírásában, 
szemléltetésében és megértésében. 

Az altaji nyelvek közötti areális nyelvi kapcsolatok az írott történelem 
előtti időkre nyúlnak vissza9 és a mai napig folynak. Az írásos forrásokkal 
rendelkező időszakban (ez a török nyelvek esetében a 8. században kezdődik) 
számos példáját látjuk annak, hogy a három nyelvcsoport kapcsolatba került 
egymással. Eltérő intenzitású és irányú kapcsolatokra látunk számtalan példát. A 
teljesség igénye nélkül felsorolunk itt néhány közismert esetet, elsősorban a 
török népekre és nyelvekre koncentrálva: 

 
1. a nagy mongol birodalom mongoljai a turkesztáni ujguroktól vettek át 

számos, a kultúrával, műveltséggel kapcsolatos kifejezést; 
2. a közép-ázsiai csagatáj irodalmi nyelv szerény mértékben ugyan, de őrzi 

a mongol nyelv nyomait; 
3. szinte a teljes szibériai törökség, fokozottan a tuvai és a jakut nyelv, erős 

mongol nyelvi hatást mutat.10 
 
A jakut nyelv különösen érdekes helyet foglal el a rendszerben, mivel azon 
kevés török nyelv közé tartozik, mely mind a mongolokkal, mind a tunguzokkal 
szoros nyelvi kapcsolatba került: 
 

1. jelentős mértékű mongol hatás mutatható ki a jakut nyelvben, a 
kapcsolat egyirányú jelleget mutat;11 

2. nem annyira erős, de számos szempontból mélyreható tunguz hatást 
látunk a jakutban, a kapcsolat kétirányú, tehát a tunguzok is vettek át 
elemeket a jakutból. 

 
Az alábbiakban ezt a nyelvi háromszöget fogjuk alaposabban szemügyre venni. 
 

3. A mongol–jakut–tunguz háromszög 
Habár a jakutok történetét sok homály fedi, a rendelkezésünkre álló források és 
nyelvi adatok segítségével az többé-kevésbé rekonstruálható. A jakutok elődei 

                                                           

8 Az altaji nyelvek régtől kutatott és sokak által vitatott genetikus rokonságát jelen cikkünkben 
nem kívánjuk érinteni, mivel az az alábbi analízis szempontjából teljesen mellékes. 
9 L. például Schönig (2005) alapos összefoglalását. 
10 Néhány fontosabb monográfia, szintén a teljesség igénye nélkül: Schönig (2000) a nyugati oguz 
nyelvek, Kałużyński (1961) pedig a jakut nyelv mongol elemeit elemzi alapos monográfiában. 
11 A néhány modern mongol nyelvjárást érintő jakut nyelvi hatásról most nem kívánunk szólni. 
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nagy valószínűséggel a 12. század végén vagy a 13. század elején kerültek 
kapcsolatba mongol nyelvet beszélő elemekkel, ami nagyjából egybeesik a 
mongol törzsek ázsiai szétrajzásával és a nagy mongol birodalom 
terjeszkedésével. A mongol hatás körülbelül a 15–16. század fordulójáig 
tarthatott, amikor is a jakutok – szintén mongol nyomásra – északabbi 
területekre, a Léna folyó vidékére vándoroltak. Ezalatt a hosszú időszak alatt a 
jakutok több mongol nyelvvel, illetve nyelvjárással is érintkezhettek. Ezek közül 
a legjelentősebbek az írott forrásokból ismert középmongol nyelvekkel mutatnak 
erős hasonlóságot. Néhány jelenség viszont arra mutat, hogy a jakutok talán a 
burjátok őseivel is kapcsolatba kerültek. Lásd bővebben Kałużyński (1961: 119, 
122–123) és Kara (1972) ide vonatkozó írásait. 

A Léna folyó vidékére való felvándorlás után a jakutok közvetlen 
kapcsolatba kerültek az ottani őshonos tunguz népességgel. A két népcsoport 
közötti intenzív kapcsolat a mai napig tart. 

 

1. térkép: A jakutok vándorlása – Kara (1972) nyomán 
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3.1. Mongol–jakut nyelvi kapcsolatok12 
Fentebb már utaltunk rá, de újólag hangsúlyoznunk kell, hogy az altaji nyelvek 
történetével foglalkozó kutatók nem sok hangsúlyt fektettek a szintaxis 
jelenségeinek vizsgálatára. Ebből kifolyólag viszonylag szerény ismeretekkel 
rendelkezünk ezekre a kérdésekre vonatkozóan, így jelen cikkünk is csak nagyon 
kezdetleges formában tudja összegezni az eredményeket. 

A jakut nyelv szókészlete rengeteg mongol elemet, mind névszót, mind 
igét, tartalmaz. A szókészletet ért mongol hatás olyan erős volt, hogy az az 
alapszókészletet is érintette. Egy nyelv szókészletére gyakorolt idegen hatást 
lexikostatisztikai módszerekkel eredményesen lehet szemléltetni. Habár számos 
eltérő szólista áll rendelkezésünkre és ezek jelentős mértékben térnek el 
egymástól, bármelyik lista alkalmas arra, hogy az alapvető tendenciákat 
bemutassa. Mi az orosz irodalomban nagyon elterjedt, ún. bővített 207 szavas 
Swadesh-listát alkalmaztuk vizsgálatainkban. A lista jól mutatja, hogy a jakut 
nyelv markáns módon őrzi török eredetét, például a személyes névmások, a 
számnevek és az alapvető rokonsági terminusok döntő hányada török eredetű. 
Emellett azonban láthatjuk a mongol elemek beszüremkedését is. Például a 
rokonsági terminusok között találjuk a mongol eredetű oġo ’fiú gyermek’ szót, a 
melléknevek kategóriájában az elbex ’sok’ szót, illetve az alapigék között 
szerepel az ergiy- ’fordít, forgat’13 szó is. Év jelentésben két lexémát találunk a 
listán: a török eredetű sïl (< ótörök yïl id.) és a mongol eredetű ǰïl (← mongol ǰil ) 
szavakat. 

A mongol nyelvek a jakut hangtanon is otthagyták lenyomatukat. Az 
eredeti török /č/ hang szabályosan /s/-szé alakult a mai jakutban, l. például 
ótörök čak- ’tüzet gyújt’ > jakut sax- id. és ótörök čok- ’vagdos’ > jakut sox- 
’összetör, zúz’. A nagyszámú /č/-t tartalmazó mongol jövevényszó azonban azt 
eredményezte, hogy ez a hang (a /ǰ/-vel együtt) ismét a jakut hangrendszer része 
lett, l. például mongol čakigur ’tűzkő’ → jakut čakï:r, čoku:r id. és mongol ǰol 
’szerencse’ → jakut ǰol id. 

A szóképzés területén szintén igen intenzíven mutatkoznak meg a 
mongol hatás jelei. Habár a valenciaváltó szóképző elemek (pl. tranzitív, 
kooperatív, reflexív, passzív stb. képzők) megmaradtak töröknek, a deverbális 
névszóképzőknek több, mint a fele mongol eredetű. A második leggyakoribb 
jakut szóképző elem a mongol eredetű nomen actoris -(A:)ččX (← mongol 
-gAči), vö. üöränä:čči ’diák’ ← üörän- ’tanul’.14 

                                                           

12 A jakut nyelvet ért idegen nyelvi hatások bemutatása és értékelése a következő módon lett 
felépítve: (1) szókészlet, (2) hangtan, (3) alaktan és (4) mondattan. 
13 Külön figyelmet érdemel az a tény, hogy a mongol eredetű igék átvétele tőalakban történt. Míg 
ez tipológiai szempontból hasonló nyelvek esetében teljesen szokványos jelenség, eltérő nyelvek 
esetében általában névszói formákat kölcsönöznek, melyek majd az átvevő nyelv igeképzőivel 
ellátva fognak újból igeként megjelenni. 
14 Rövid megjegyzést érdemel, hogy a jakut nomen actoris -(A:)ččX attributív funkcióban is állhat, 
vö. u: baha:ččï kï:s [víz hoz-NOM.ACT lány] ’vizet hozó lány’. A jakut formánsnak ez a 
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török jakut mongol  

-gUčI vagy -(X)gčI -(A:)ččX -gAči 
1. táblázat: Nomen actoris a törökben és a mongolban 

 
A szóképző rendszer mellett találunk mongol elemeket a sokkal stabilabb, 
kölcsönzéseknek ellenállóbb esetragozás területén is. A komparatívuszi -TA:ġAr 
minden bizonnyal mongol hatásra alakult ki, vö. halha mongol -TAŋAr. A kettős 
esetragozás is a mongol hatás következménye. L. az alábbi dolgán15 példát 
(Stachowski 1995: 555) a komitatívusz és az ablatívusz együttes használatára, 
mely más török nyelvekben teljességgel ismeretlen: 
 
 toŋustardï:ntan kälän o:nńu:llar ätä 
 tunguz-PL-COM-ABL jön-CONV játszik-PRES-PL COP.PST 
 ’Amikor hazajöttek a tunguzoktól, általában játszottak.’ 
 
A szorzószámnevek képzése a török nyelvekben analitikusan történik. Ezzel 
szemben a jakutban egy speciális rag használatos ebben a funkcióban, mely 
szintén mongol eredetű: 
 

ótörök jakut mongol 
yolï vagy kata +tA +tA 

üč yolï ’háromszor’ üste id. gurbanta id.  
2. táblázat: Szorzószámnevek a törökben és a mongolban 

 
A névszói tagadás esete jól mutatja, hogy a mongol hatás a szintaxis területén is 
jelentkezik. Míg a török nyelvekben két lehetőség van ennek kifejezésére, a 
szibériai török nyelvekből a fosztóképző teljesen kiveszett és már csak az 
analitikus forma él tovább: 
 

török jakut mongol 
névszó-sXz vagy névszó-

(POSS.3sg) yok 
névszó-(POSS.3sg) suox névszó ügei 

3. táblázat: Névszói tagadás a törökben és a mongolban 
 
jakut ‒ oġoto suox 
törökországi török çocuksuz çocuğu yok 
kazah balasïz balasï žoq 

4. táblázat: A ’gyermektelen’ szó néhány török nyelvben 

                                                                                                                                               

funkciója egy másik mongol szuffixum, a -gči hatására alakulhatott ki. A kérdésről l. bővebben 
Károly (2013: 49–52). 
15 A dolgán a jakuthoz nagyon közel álló önálló nyelv. 
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3.2. Tunguz‒jakut nyelvi kapcsolatok 
Azon kívül, hogy a tunguz nyelvek jakutra gyakorolt hatása a mongol 
nyelvekéhez képest már első pillantásra meglehetősen gyengének látszik, a két 
kapcsolat jellege között is jelentős különbség mutatkozik. 

A jakut szókészletet szinte alig érintette a tunguz hatás. Nagyjából 35 
tunguz jövevényszó található a jakut irodalmi nyelvben, illetve 400‒500 elem a 
tunguzok által erősebben befolyásolt jakut nyelvjárásokban.16 Mindkét szám 
elenyésző a többezres mongol jövevényszóréteghez képest. A szavak többsége 
pedig kultúrszó: a jakut ǰiä ’ház’ (← tunguz ǰu id.) világos példa arra, hogy a 
jakutok életformája jelentősen megváltozott a Léna vidékére való felvándorlás 
után. A korábbi favázas nemezsátort felváltotta az északi életmódhoz 
megfelelőbb fából készült ház. A labïkta ’valódi rénzuzmó’ (← tunguz lavikta 
id.) növénynév is az új élettér hatásának tudható be. Mivel egyes tunguz népek 
előbb kerültek kapcsolatba a Szibériába beáramló orosz ajkú népességgel, a 
jakutok az oroszok elnevezését is a tunguzoktól vették át: jakut nu:čča, ńu:čča, 
lu:čča ’orosz’ ← tunguz luča id. 

A jakut hangrendszer semmilyen tunguz hatást nem mutat.17 Az egyedüli 
speciális tunguz fonéma, mely a jakut nyelvben nem található meg, a zöngés 
labiális /v/. A /v/-t tartalmazó szavak /b/-vel lettek adaptálva, l. a fentebb idézett 
labïkta és si:bikte ’lófarok’ ← tunguz sivikte id. szavakat.18 

A gyér hangtani hatás ellenére számos érdekes jelenség figyelhető meg 
az alaktan területén. Habár semmilyen tunguz hatás nem mutatható ki a jakut 
szóképző rendszerben,19 az esetragozás területén vannak erre utaló jelek: a 
genitívuszi esetrag kiveszését tunguz hatással magyarázhatjuk. Emellett 
figyelemre méltó a nem analitikus módon szerkesztett folyamatos múlt, mely 
egy tunguz szerkezet adaptálása révén jött létre (Stachowski 2006). 

A török nyelvekben két önálló paradigma létezik az igei személyragok 
jelölésére: a birtokos személyragokra és a személyes névmásokra 
visszavezethető paradigma. 
 

                                                           

16 L. bővebben Romanova et al. (1975). 
17 Fontos megjegyezni, hogy erre sokkal erősebb tunguz hatás esetén is alig lenne lehetőség, 
hiszen a jakut hangrendszer gazdagabb, mint a tunguz. 
18 Ugyanez történik a /v/-t tartalmazó orosz jövevényszavakkal is, vö. balï:ta ’valuta’ ← orosz 
валюта. 
19 A dolgánban viszont megjelent egy tunguz eredetű kicsinyítőképző, l. Stachowski (1993). 
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 birtokos személyragok névmási személyragok 
E/1 -(X)m män 
E/2 -(X)ŋ sän 
E/3 -(s)I – 
T/1 -(X)mXz biz 
T/2 -(X)ŋXz siz 
T/3 -(s)I, -lArI  – 

5. táblázat: Igei személyragok az ótörökben 
 
A birtokos eredetű személyragok elsősorban igenevekkel együtt használatosak. 
Csak néhány olyan igeidő van, melyhez ezek a személyragok egyébként 
járulnak. A leggyakrabban idézett példa az egyszerű múlt (-d-), mely eredetileg 
minden bizonnyal a cselekvés eredményének birtoklására utalhatott:20 
 

al-d-ïm ’vettem’ al-d-ïmïz ’vettünk’ 

al-d-ïŋ ’vetted’ al-d-ïŋïz ’vettetek’ 

al-d-ï ’vette’ al-d-ï-(lar) ’vettek’ 
6. táblázat: A birtokos személyragos egyszerű múlt a török nyelvekben 

 
Az igenevekre21 visszavezethető véges igei formák kizárólag a névmási eredetű 
személyragokkal együtt használatosak. L. például az alábbi ótörök alakokat: al-
ïr män ’veszek, venni fogok’ , al-mïš män ’vettem’ és al-dačï män ’venni 
fogok’. Ezzel szemben ha ezek az elemek igenévként funkcionálnak, akkor a 
birtokos eredetű személyragokkal társulnak, vö. például a -mXš egyes szám 
harmadik személyű alakjait néhány török nyelvben: 
 

 melléknévi igenév véges ige 
ótörök käl-miš-i käl-miš 
törökországi török gel-miş-i gel-miş 
jakut käl-bit-ä käl-bit 

7. táblázat: Eltérő paradigmák igenévi és véges igei környezetben 
 
Ez alapján a jakut nyelv nem analitikus módon szerkesztett folyamatos múltja 
több szempontból is ellentmond annak a rendszernek, melyet fentebb röviden 
vázoltunk és a török nyelvekben tipikusnak mondható: 
 

                                                           

20 Hasonló módon értelmezhető például a német haben + befejezett melléknévi igenévi múltidejű 
szerkezet is. Habár a mai német beszélők már nem így elemeznék az ich habe den Brief 
geschrieben mondatot, annak etimológikus jelentés ’birtokomban van a megírt levél’ volt. 
21 Jelen esetben csak három, a rendszer felvázolásához elégséges ótörök igenevet mutatunk be: 
-(X)r, -yUr folyamatos melléknévi igenév (az ún. aorisztosz), -mXš múltidejű melléknévi igenév és 
-dAčI folyamatos melléknévi igenév. 
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bar-ar-ïm ’mentem, megyek vala’  bar-ar-bït ’mentünk, megyünk vala’ 
bar-ar-ïŋ ’mentél, mész vala’ bar-ar-gït ’mentetek, mentek vala’ 
bar-ar-a ’ment, megy vala’ bar-al-lara ’mentek, mennek vala’ 

8. táblázat: A nem analitikus folyamatos múlt a jakutban 
 
Ez a jakut igeidő a török nyelvekből ismert szabályok szerint nem érthető meg, 
hiszen: (1) az ún. aorisztoszi végződés (-(A)r vagy -X:r) kizárólag jelen és 
jövőidejű funkcióban használatos a török nyelvekben; (2) birtokos 
személyragokkal használva nem kerülhet véges igei pozícióba. Viszont kiválóan 
érthető a szerkezet ha az alábbi tunguz forma átvételeként/másolataként 
magyarázzuk: 
 
täg-ri-v ’ültem, ülök vala’ täg-ri-t/vun ’ültünk, ülünk vala (inkl./exkl.)’ 
täg-ri-s ’ültél, ülsz vala’ täg-ri-sän ’ültetek, ültök vala’ 
täg-ri-n ’ült, ül vala’ täg-ri-tän ’ültek, ülnek vala’ 

9. táblázat: A tunguz modell 
 
A tunguz (jelen példában even) -ri  szuffixum három különböző funkcióval bír: 
(1) befejezett múltidejű, (2) jelenidejű szokásos, és (3) múltidejű folyamatos 
cselekvést jelölhet. Emellett eltérés még a standard török rendszerhez képest, 
hogy véges igei formákban a birtokos eredetű paradigmával együtt használatos. 
A jakut nyelv nem analitikus módon szerkesztett folyamatos múltja teljesen 
világosan ennek a tunguz modellnek az adaptálásaként jött létre. L. bővebb 
Stachowski (2006). 

A jakut mondattan területén jelenleg nem ismert semmilyen tunguz hatás. 
 
3.3. Mongol‒jakut vs. tunguz‒jakut kapcsolatok 
Ha összehasonlítjuk a jakut nyelvre gyakorolt mongol és tunguz hatást, akkor 
jelentős különbségeket vehetünk észre. Míg a mongol hatás tökéletesen 
illeszkedik a ’hagyományos’ modellbe, azaz az idegen nyelvi hatás elsőként a 
szókészleten jelentkezik, csak azután terjed tovább a nyelvtanra, a tunguz hatás 
ennek majdnem az ellenkezőjét mutatja: 
 

  mongol‒jakut tunguz‒jakut 
szókészlet  ++22 + 
nyelvtan hangtan + - 
 alaktan ++ + 
 mondattan + (?)23 - (?) 

10. táblázat: Mongol és tunguz nyelvi hatás a jakutban 

                                                           

22 Habár nem ismerünk olyan módszert, mellyel a nyelvi hatás erőssége kvantitatív módon 
mérhető vagy értékelhető lenne, a + jelek száma mégis valamiféle módon erre kíván utalni. 
23 Ahogy fentebb már utaltuk rá, a szintaxis szinte teljességgel kutatatlan, így ezen a területen akár 
még jelentős változásokra is számíthatunk. 
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Ahogyan erre maga Thomason (2001: 70–71) is utalt, a táblázat világosan 
mutatja, hogy az ún. kölcsönzési skála nem alkalmazható a vizsgált esetekben. 
De vajon mivel magyarázható, hogy a tunguz hatás alig érintette a jakut 
szókészletet, ugyanakkor nagyon komplex igeidőrendszerek tunguz mintára 
jelentek meg a jakutban? 

A régészeti és néprajzi kutatások arra utalnak, hogy a jakutok és a 
mongolok (esetlegesen a burjátok ősei) erős szimbiózisban éltek egymással és 
bizonyos fokon talán közös ősökkel rendelkeznek. Ezzel szemben a modern 
humángenetikai kutatások kimutatták (Pakendorf 2003), hogy a jakut népesség 
genetikai szempontból nem mutat rokonságot a régióban élő mongolokkal. 
Ellenben világosan látszik, hogy a jakutok és a tunguzok között erős keveredés 
zajlott le. Mindebből és a nyelvi elemzés eredményéből az alábbiak 
következnek: 
 

1. a jakutok és a mongolok alá-fölé rendelt viszonyban éltek egymással, 
2. a mongolok voltak domináns szerepben, 
3. a jakutok számos dolgot vettek át a mongolok presztízzsel bíró anyagi és 

szellemi kultúrájából, illetve nyelvéből, de 
4. nem vagy csak nagyon ritka esetekben keveredtek egymással;24 
5. a jakutok és a tunguzok mellérendelt viszonyban éltek egymással, 
6. kétirányú hatással számolhatunk, 
7. jakut férfiak gyakorta vettek feleségül tunguz nőket. 

 
A tunguz–jakut nyelvi kapcsolatok furcsaságának egyik lehetséges 
magyarázataként felvethető, hogy a jakut (A) nyelvű családokba beházasodó 
tunguz (B) anyanyelvű nők nem sajátították el tökéletesen a jakut nyelvet, és az 
általuk beszélt ’keverék’ nyelvet (A’) adták tovább a már jakut környezetben 
felnövő gyermekeiknek, amely aztán magára a standard jakut nyelvre (A) is 
visszahatott, így beemelve idegen struktúrákat a nyelvbe. 
 

4. Összegzés 
Habár röviden és a részletkérdések alapos bemutatása nélkül, de a mongol–jakut 
és tunguz–jakut nyelvi kapcsolatok elemzésén keresztül igyekeztünk bemutatni 
azokat a lehetőségeket, melyek egy komplexebb elemzésben potenciálisan 
rejlenek. A korábbi kutatási módszerektől eltérő módon, a hangsúlyok 
átcsoportosításával, azaz az alaktani és mondattani vizsgálatok előtérbe 
hozásával, és a kapcsolódó társtudományok,25 azaz a nyelvtipológia, a 

                                                           

24 Kałużyński (1961: 120) elég szűkszavúan így jellemzi a mongol–jakut kapcsolatokat: „Die 
grosse Zahl mongolischer Lehnwörter sozial-politischen Inhalts scheint dafür zu sprechen, dass die 
Jakuten den Mongolen sozial und politisch unterworfen waren.” 
25 Egy fontos körülményről ezidáig egyáltalán nem ejtettünk szót. Ez pedig a turkológia, a 
finnugrisztika és a magyar nyelvtörténet egymáshoz való viszonya: e három terület kutatói sajnos 
csak kivételes alkalmanként dolgoztak együtt. Mivel a magyar nyelv török elemeinek 
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kontaktuselmélet, a szociolingvisztika és a humángenetika eredményeinek 
bevonásával jelentősen bővíthetők és finomíthatók az egyes nyelvek közötti 
kapcsolatokról alkotott ismereteink. 

Mindezek miatt kívánatos lenne, hogy a magyar nyelv török elemeinek 
kutatásában is meginduljanak a fentebb felvázolt komplex elemző vizsgálatok, 
melyek minden bizonnyal újabb fontos eredményeket hoznának a tudományszak 
számára. Ezek az eredmények azonban már nem egyemberes teljesítményként 
fognak megjelenni a tudomány történetében, hanem az egyes szakterületeket 
kiválóan ismerő kutatók közös munkájának gyümölcseként. 
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problematikája közvetlenül kapcsolódik mindhárom tudományághoz, és az egyes területeken 
mutatkozó specializáció oly mértékű, hogy egyetlen szakember sem tudja őket együttesen átlátni, 
kívánatos volna, hogy az érintett területek kutatói szorosabb együttműködések keretében 
kooperáljanak egymással. 



KÁROLY LÁSZLÓ 
   

  

Pakendorf, B. et al. 2003. Mitochondrial DNA Evidence for Admixed Origins of 
Central Siberian Populations, American Journal of Physical Anthropology 
120, 211–224. 

Pekarskij, Ė. K. 1907–1930. Slovar’ jakutskogo jazyka 1–3, St. Peterburg és 
Leningrad: Nauka. 

Romanova, A. V., Myreeva, A. N. és Baraškov, P. P. 1975. Vzaimovlijanie 
ėvenkijskogo i jakutskogo jazykov, Leningrad: Nauka. 

Róna-Tas, A. és Berta, Á. 2011. West Old Turkic. Turkic loanwords in 
Hungarian (Turcologica 84), Wiesbaden: Harrassowitz. 

Schönig, C. 2000. Mongolische Lehnwörter im Westoghusischen (Turcologica 
47), Wiesbaden: Harrassowitz. 

Schönig, C. 2005. Türkisch-mongolische Sprachbeziehungen. Versuch einer 
Zwischenbilanz, Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge 19, 131–166. 

Slepcov, P. A. (szerk.) 1972. Jakutsko-russkij slovar’, Moskva: Sovetskaja 
Ėnciklopedija. 

Stachowski, M. 1993. Das tungusische Diminutivsuffix -kān im Dolganischen, 
Türk Dilleri Araştırmaları 3, 231–238. 

Stachowski, M. 1995. Der Komitativ im Jakutischen und Dolganischen, 
Analecta Indoeuropaea Cracoviensia 2, 553–559. 

Stachowski, M. 2006. Der Ursprung des synthetischen Imperfekts im 
Jakutischen, Studia Etymologica Cracoviensia 11, 135–139. 

Thomason, S. G. 2001. Language contact. An introduction, Edinburgh: 
University Press. 

Voronkin, M. S., Alekseev, M. P. és Vasil’ev, Ju. I. 1995. Dialektologičeskij 
slovar’ jazyka saha, Novosibirsk: Nauka. 

 
 
Károly László 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Seminar für Orientkunde 
karoly@uni-mainz.de 


