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A skandináv nyelvkontaktus 
szerepe az angol perfektív 

segédigék használatában  
 
Vadász Gábor és Eitler Tamás 

 
 
1. Bevezetés1 
Jelen tanulmány két célt tűzött ki maga elé. Egyrészt megkísérli kimutatni a 
mutatív igetípus használatában jelentkező nyelvjárási különbségeket a 
középangolban. Ezzel megpróbálja alátámasztani azt a hipotézist, mely szerint a 
skandináv kontaktus hatására alakulhatott ideiglenesen skandináv jellegűként a 
perfektív segédigék használata. Másrészt pedig a tanulmány célja a valós idejű 
változások időbeni lefolyásának kimutatása a have és be használatában az 
ideáltipikusnak tartott S-görbéhez képest. 
 

2. A probléma 
A befejezettség kifejezése az óangolban háromféleképpen történhetett: 
 

1. egyszerű múlt idejű igelakok használata perfektív jelentésű 
határozószókkal kombinálva: pl. fullice (’teljesen’), gefyrn (’távolban, 
eltávolodva’), ær (’korábban’) Hogg (1994: 190); 

2. szintetikus alakok használata (Fischer és van der Wurff (2006)): az 
óangol ge- a múlt idejű befejezett melléknévi igenevek prefixuma (Lass 
1994); 

3. analitikus alakok használata: have vagy be segédige + befejezett 
melléknévi igenév együttes használata (Fischer és van der Wurff 2006). 

 
Az óangolban a habban: (1) tipikusan tárgyas igékkel, (2) marginálisan 
tárgyatlan igékkel is volt használatos, míg ezzel szemben a beon ~ bion vagy 
wesan tárgyatlan igékkel, segédigékkel; hely- vagy állapotváltozást kifejező ún. 
mutatív igékkel: pl. faran ’to go’, cuman ’to come’, wexan ’to grow’ (Hogg 
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1994, Fischer és van der Wurff 2006: 141). A modern angol felé fokozatosan a 
have segédige térnyerését láthatjuk (Fischer és van der Wurff 2006: 141).  
 
(1) it was no nede / I had neuertheles comen to court (The History of Reynard 

the Fox, 13)  
’bár nem volt szükség rá, mégis eljöttem a királyi udvarba’ 

 
(2) he is not ronne away fro his maister (The History of Reynard the Fox, 13)  
  ’nem szökött el a mesterétől’ 
 
A BE használata a modern angolban a következőképp alakult: míg 1500 körül a 
come, become, arrive, enter, run, grow igékkel is használatos volt, addig 
használatának köre Rydén & Brorström (1987: 200) szerint 1800 környékén már 
jelentősen beszűkült. Ezt jelzi, hogy a have és be nagyjából megegyező 
mértékben állt ezen igékkel, egészen addig, míg legvégül 2000 környékén a BE 
egyedül a go igével állhat együtt, ám csak egyetlen, már megkövesedett 
szerkezetben: is gone (McWhorter 2002).  
 Lass (1999) az alábbi módon sorra veszi a segédigehasználatot 
befolyásoló tényezőket. A have segédigét akkor találjuk, amikor a cselekvésen 
van a hangsúly (3). Amikor azonban az állapotot vagy az eredményt fontos 
hangsúlyozni, a be igét találjuk (4):  
 
(3) Some have fallen from being Princes of this land (Annals of the first four 

years of the reign of Queen Elisabeth, p. 10); (idézi Lass 1999) 
’néhányan az országunk hercegei közül elbuktak’ 

 
(4) who were no sooner gone, that the Arabs sent their Fleet to do this Mischief 

here… (A New Account of East India and Persia, vol. I, p. 193); (idézi 
Lass 1999) 
’nem sokkal azután távoztak, hogy az arabok ideküldték volna a 
flottájukat kárt okozni’ 

 
Az elöljárószó nélkül kifejezett határozó mutatív igével és have segédigével jár 
együtt (5):  
 
(5) There were 3 clothiers at one tyme, thus namid, Style, Kent and Chapman, 

by whom the toun [town] of Bath then flourishid. Syns [since] the death 
of them it hath sumwhat decayed. (The Itinerary of John Leland, vol. I, 
p. 143); (idézi Lass 1999) 
’három rőfösmester dolgozott egyszerre abban az időben, Style, Kent és 
Chapman, akik által Bath városának gazdasága virágzott, haláluk óta 
azonban valamelyest romlott’ 
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A hipotetikus kontextusokban szintén a have használatos; így például a feltételes 
mondatokban, amikor nem az állapotra vagy az eredményre esik a hangsúly (6):  
 
(6) The Portugals […], were put to such stress, that had not their Armado come 

to their relief, they must have desisted their Enterprize (A New Account 
of East India and Persia, vol. I, p. 193) ; (idézi Lass 1999) 
’a portugálokat olyan erősen szorongatták, hogy ha az armadájuk nem 
jött volna a segítségükre, lemondtak volna a vállalkozásukról’ 

 
A have használatának jelentős bővülése ellenére a be present perfecttel tovább 
maradt használatban, mint a pluperfecttel (past perfecttel). Ez valószínűleg azért 
történhetett, mert a be szemantikailag a jelen idejű állapothoz erősebben 
kapcsolódhatott. Így míg a have használatos a jelenre való utalás nélküli 
cselekvéseknél (7), addig a jelenre utaló állapot miatt a be segédigét találjuk (8):  
 
(7) And there came one that had escaped 

(The Old Testament (Authorised version), chap. XIV, Genesis 1) 
 ’és volt olyan valaki is, aki el tudott menekülni’; (idézi Lass 1999) 
(8) for there is wrath gone out from the LORD; the plague is begun. 

(The Old Testament (Authorised version), chap. XVI, Numbers 40); 
(idézi Lass 1999) 

 ’mivel a romlás is az Úrtól származik, a pestis elindult’ 
 
McWhorter (2002) szerint a legtöbb más germán és az összes újlatin nyelvben a 
BE-szerkezet használata növekedett, miközben az angol nyelvben a BE-
szerkezet használata csökkent az idők folyamán. A HAVE-szerkezet 
térnyerésének egyik lehetséges okaként a BE funkcionális terheltsége említhető, 
mely a szenvedő szerkezetek megjelenésével kikényszeríthette a funkcionális 
munkamegosztást. Erre a lehetséges forgatókönyvre hozható példaként a svédből 
a BE angolhoz hasonló szűkült használatának és a BE-szenvedő szerkezetnek az 
együttes jelenléte. Azonban az izlandiban nincs meg ez a konfiguráció.  
 Az ún. „skandináv nyelvi kontaktus hipotézis” (McWhorter 2002) 
szerint a BE-szerkezet az óészakiban kizárólag rezultatív (állapotváltozást 
kifejező) igékkel és passzív szemléletben volt használatos (Heusler 1950: 136) – 
a nyelvkontaktus során ez egyfajta használatszűkítő triggernek tekinthető. Az 
angollal több évszázadon át tartó nyelvi kontaktusba lépő skandináv nyelvekben 
(dán és norvég) a BE a perfektív nyelvi kontextusban eleve rendkívül szűk körű 
használata eliminációt eredményezhetett az angolban. Lightfoot (1999) elmélete 
szerint „katasztrofális”, azonnali eliminációnak kellett történnie, ugyanakkor 
McWhorter azt feltételezi – ám kellően robusztus adatokkal eddig nem 
támasztotta alá –, hogy fokozatos gyengülés (McWhorter 2002: 263) történt. A 
jelen kutatás egyik céljaként épp ezért azt tűztük ki, hogy megnézzük, hirtelen, 
katasztrofálisan vagy pedig fokozatosan történt-e meg a trigger következtében a 
használatszűkülés.  
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3. Módszertan 
A kutatási célok tehát a következők voltak: 
 

i. a mutatív igetípus használatában jelentkező nyelvjárási különbségek 
kimutatása a középangolban – a skandináv kontaktus hipotézisének 
alátámasztásához; 

ii. valós idejű változások kimutatása a have és be használatában, az 
ideáltipikus S-görbe vonalához való illeszthetőség vizsgálata a 
fokozatos változás kimutatására. 

 
A kutatás a Helsinki Corpus (rövidítve HC, Kytö et al. 1996) kései óangol, 
középangol és korai újangol alkorpuszában szereplő szövegekben vizsgálta a 
perfektív aspektusban használt segédigék és a velük együttálló igék 
nyelvjárásonkénti és időbeni megoszlását. Az 1. függelékben található a HC 
különféle alperiódusainak, az abban található szövegek hosszúságának 
felsorolása. A 2. függelékben pedig az egyes alperiódusokból a kutatás körébe 
bevont releváns, pl. nyelvjárási megoszláshoz vizsgálandó szövegek felsorolása 
szöveghosszúsággal, stb. látható. 
 A vizsgált nyelvi adatok között a következő három igetípust vettük 
figyelembe: (1) tárgyas igék (explicit vagy nem explicit közvetlen tárgy: 
kizárólag have segédigével az adatokban), (2) nem-mutatív tárgyatlan igék 
(nincs közvetlen tárgy; változás vagy hely sosem jelölt: általában have 
segédigével) és (3) mutatív tárgyatlan igék (változás vagy hely kifejezésére: 
have és be egyaránt lehet). 
 Az elektronikus korpuszban a kereséseknél a következő szóalakok 
előfordulását vizsgáltuk: 
 

• óangol 4: habban: ha-, he-, hæ-, næ; 
• óangol 4: beon ~ bion, wesan : wa-, we-, wæ-, wur-/wor-, be-/bi-, ær-, 

sind-, synd-, is, ys; 
• középangol: was, were, is/ys, am/ham, ar-, be-, ha-, hæ-; 
• korai újangol: was, were, is, be, (h)am, are. 

 
Fontosnak tartottuk nagyobb korpuszon azt is megnézni a későbbiekben, hogy az 
ún. Norsification Package (a.m. Norszifikációs Csomag – Thomason és 
Kaufman 1988: 283–284; rövidítve: NP), amely skandináv eredetű fonológiai és 
morfológiai elemek és folyamatok összessége, összesen 57 elemmel, hogyan 
használható fel a skandináv hatás mértékének értékeléséhez. Azt feltételezzük, 
hogy a teljes NP-ből az adott nyelvjárásban vagy adott szövegen belül 
megtalálható elemek száma a skandináv hatás mértékét mutatja. Az így generált 
hipotézis a későbbi vizsgálathoz a következőképp szól: 
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(10) Minél magasabb az NP elemeinek száma (=minél nagyobb a skandináv 
hatás), annál nagyobb a perfektív HAVE szerkezetek használata mutatív 
intranzitív igékkel. 

 
 

 
1. ábra: Az NP skandináv jegyei és terjedési útvonalai (Thomason és Kaufman 
1988: 339) 
 
A feltételezés teszteléséhez majd egyszerű lineáris korrelációs elemzést 
készítünk, ami egyfelől a skandináv hatás mértéke (= elemszám az NP-ben) mint 
független folyamatos változót használja, másfelől a HAVE szerkezet mutatív 
intranzitív igékkel való használatának mértékét mint függő folyamatos változót 
alkalmazza. 
 
 

4. Eredmények 
A kései óangol korból csak olyan területekről rendelkezünk a Helsinki Corpusba 
is felvett folyamatos szöveggel, amelyek nem kerültek skandináv fennhatóság 
alá, illetve ahol semmilyen skandináv betelepülés nem történt – így a 
nyelvkontaktus hatását a hasonlítási alap hiánya miatt nem vizsgálhatjuk. 
Ugyanakkor a rendelkezésre álló adatokból mégis levonhatunk néhány tentatív 
következtetést, illetve megfigyeléseket tehetünk a BE és a HAVE használati 
frekvenciájára vonatkozóan, és ezt majd később kiindulási pontként 
használhatjuk. Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a legnagyobb presztízsű nyugati 
szász nyelvjárásban a mutatív igékkel járó BE aránya igen magas, 80%, ám nem 
ismeretlen a HAVE hasonló kontextusban való használata sem – tehát már ekkor 
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is ingadozásról beszélhetünk. Ezt a tényt azért fontos rögzíteni, mert számos 
nyelvtörténeti példa mutatja, hogy a skandináv hatás az angolban nem feltétlenül 
csak új elemek és szerkezetek átvételével érvényesült, hanem már meglévő 
endogén folyamatok felerősítésén keresztül is (pl. Eitler 2012).  
 

Szöveg Nyelvjárás 
Mutatív ige 
+ HAVE 

Mutatív ige + 
BE 

Összesen 

Saxon Chronicles 
West 
Saxon 

2 4 6 

Dialogues 
(Gregory the Great) 

West 
Saxon 

0 4 4 

Összesen 2 8 10 

1. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus óangol 4. alkorszakában 
 
Néhány példa a mutatív igékkel járó perfektív segédigéknél tapasztalható 
ingadozásra: 
 
(9) hi swa feor gegan hæfdon (Saxon Chronicles, p. 141) 

’olyan messzire mentek’ 
 
(10) ælc mann þe feor wære forð gewende (Saxon Chronicles, p. 147) 

’mikor mindenki olyan messzire ment’ 
 
A korai középangol (a helsinki Corpusban középangol 1. korszak) során azt 
láthatjuk, hogy mind a skandináv hatásnak kitett (Danelaw), mind pedig a 
skandináv hatást nem mutató területeken egyaránt BE segédige áll a mutatív 
igék mellett. 
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Szöveg Nyelvjárás 
Mutatív 

ige + 
HAVE 

Mutatív ige + 
BE 

Összesen 

The Ormulum East Midland 0 10 10 

History of the Holy 
Rood-Tree 

Southern 0 7 7 

Katherine 
West 
Midland 

0 2 2 

Összesen 0 19 19 

2. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus középangol 1-es alkorszakában 

 
 (11) Đa ða þreo ȝear ifyllede wæron (History of the Holy Rood-Tree, p. 34)  

’három év múltával’ 
 
A korai középangol 2. korszakában hasonló kizárólagosságról beszélhetünk: 
mind a skandináv hatásnak kitett (Danelaw), mind pedig a skandináv hatást nem 
mutató területeken egyaránt BE segédige áll a mutatív igék mellett. 
 

Szöveg Nyelvjárás 
Mutatív 

ige + 
HAVE 

Mutatív 
ige + BE 

Összesen 

Historical Poems 
West 
Midland 

0 1 1 

The Metrical Chronicle Southern 0 3 3 

The Earliest Complete 
English Prose Psalter 

East 
Midland 

0 2 2 

Összesen 0 6 6 

3. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus középangol 2. alkorszakában 
 
(12) Þe sonne ys risen (Prose Psalter, p. 126)  
 the sun is risen  

’a nap felkelt’ 
 
(13) Þo hii were alle icome (The Metrical Chronicle, p. 746)  
 ’mindenki eljött hozzá’ 
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Az érett középangol (Helsinki Corpusban középangol 3. szakasza) korszakában 
azonban érdekes dichotómiára lehetünk figyelmesek. Míg a skandináv 
nyelvkontaktusnak kitett nyelvjárásokban a BE mellett a HAVE is segédigeként 
használatos (60%, illetve 40%), addig a skandináv hatás által nem érintett 
nyelvjárásokban a BE kizárólagos használatát találjuk. Az elvégzett khí-négyzet 
próba alapján a különbség a két terület nyelvi jellege között statisztikailag 
szignifikánsan erős (p<0.05, ám a minta elemszáma nagyon csekély). 
 

Szöveg Nyelvjárás 
Mutatív ige + 

HAVE 
Mutatív ige 

+ BE 
Összesen 

English Wycliffite 
Sermons 

East Midland 2 7 9 

The Old Testament East Midland 5 5 10 

The Brut Chronicle  
West 
Midland 

0 11 11 

Polychronicon Southern 0 4 4 

Handling Synne Southern 0 7 7 

Összesen 7 34 41 

4. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus középangol 3-as alkorszakában 
 
Néhány példa ebből a korból: 
 
(14) þat Crist hadde comen wiþ Ioseph 

(English Wycliffite Sermons, vol. I, p. 355) 
’hogy Krisztus Józseffel jött’ 

 
(15) þei weren wente fro Crist (English Wycliffite Sermons, vol. I, p. 337)  

’elhagyták Krisztust’ 
 
A kései középangol szakaszban (Helsinki Korpuszban a középangol 4. szakasza) 
azt találjuk, hogy a skandináv nyelvi kontaktus által érintett nyelvjárásokban 
számottevően nagyobb a HAVE használatának mértéke, mint a Danelaw-n 
kívüli területeken. A különbség itt is statisztikailag szignifikáns (khí-négyzet 
próba alapján erős a hatás, p<0,05, de a minta elemszáma csekély). 
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Szöveg Nyelvjárás 
Mutatív 

ige + 
HAVE 

Mutatív 
ige + BE 

Összesen 

Middle English Sermons Southern 0 3 3 

Morte D’Arthur West MIdland 1 4 5 

Cely Letters East Midland 1 2 3 

The History of Reynard the 
Fox 

East Midland 12 7 19 

Összesen 14 16 30 

5. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus középangol 4-es alkorszakában 
 
Következzék néhány példa ebből a korból: 
 
(16) I haue goon to scole (The History of Reynard the Fox, p. 59)  

’iskolába mentem’ 
 
(17) thay had cwm a myle a fote that mornyng… 

(Cely Letters, letter 165, p. 152) 
’egy mérföldet jöttek gyalog azon a reggelen’ 

 
(18) þan þe frenshippe is gone (Middle English Sermons, p. 16)  
  ’akkor a barátság elmúlt’ 
 
(19) I am com frome the courte of kynge Arthure (Morte D’Arthur, p. 51)  

’Artúr király udvarából jöttem’ 
 
A középangol fejlemények bemutatását követően most már meg tudjuk 
válaszolni azt a kérdést, hogy a skandináv hatásnak milyen szerepe van a HAVE 
segédige használatában a vizsgált nyelvi kontextusban. A 2. ábrán jól láthatjuk, 
hogy a mintegy 400 évet átfogó középangol korszakon belül a skandináv hatás 
alatt álló egykori Danelaw területén használt nyelvjárásokban a vizsgált nyelvi 
kontextusban HAVE ige rendkívűl erőteljes mértékben szorítja ki a BE igét. 
Ezzel szemben a skandináv hatás által nem érintett déli nyelvjárásterületeken a 
HAVE használatában csak az utolsó alkorszakban, meglehetős késéssel történik 
egy kevésbé robusztus növekedés. Megállapítható tehát, hogy mivel a HAVE 
előretörése először az északi, korábban skandináv hatás alatt állt területeken 
történik meg, valószínűnek tűnik a skandináv nyelvi kontaktus változást 
közvetlenül indukáló szerepe.  
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2. ábra: A perfektív HAVE segédige használati aránya (%) mutatív igékkel a BE 
segédigéhez képest a Danelaw-ban és a Danelaw-n kívüli nyelvjárási területeken 
(N= 95) 
 
A korai újangol első szakaszában a nyelvjárási különbségek egyre kevésbé 
jelentősek, így magában a Helsinki Corpusban sem található ettől a korszaktól 
kezdve nyelvjárási csoportosítás. Így itt csak a fokozatos változás előrehaladását 
lehet vizsgálni. 
 

Szöveg 
Mutatív ige + 

HAVE 
Mutatív ige 

+ BE 
Összesen 

The New Chronicles of England 0 3 3 

The Itinerary of John Leland 1 1 2 

The Autobiography of Thomas 
Mowntayne 

2 7 9 

The Old Testament (Tyndale) 6 8 14 

Összesen 9 19 28 

6. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus korai újangol 1-es alkorszakában 
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Következzék egy példa ebból a korszakból. Láthatjuk, hogy az állapotváltozást, 
illetve mozgást kifejező departyd mellett a segédige még mindig a BE. 
 
(20) as soon as they were departyd 

(The New Chronicles of England, p. 169R.C1)  
’amint elváltak’ 

 
A korai újangol második alperiódusában a mutatív HAVE használatának 
mértéke nem mutat értékelhető növekedést, ahogy a táblázatban is 
megfigyelhetjük. 
  

Szöveg 
Mutatív ige + 

HAVE 
Mutatív ige + 

BE 
Összesen 

The Chronicles of England 1 7 8 

Annals of the First Four Years 
of the Reign of Queen Elisabeth 

1 2 3 

The Old Testament 6 7 13 

Összesen 8 16 24 

7. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus korai újangol 2-es alkorszakában 
 
Következzék néhány példa ebből a korból. Itt jól látható, hogy a fallen és a 
becomen igék mind mutatívek, állapotváltozást fejeznek ki, ám míg a fallen 
mellett a fokozatosan előretörő HAVE áll, addig a become mellett a fokozatosan 
kiszorulóban lévő BE-t találhatjuk még mindig. 
 
(21) Some have fallen from being Princes of this land 

(Annals of the first four years of the reign of Queen Elisabeth, p. 10)  
’néhányan az országunk hercegei közül elbuktak’ 

  
(22) the man is become as one of us (The Old Testament, chap. III, Genesis 1)  
 ’az a férfi csatlakozott hozzánk’ 
 
A korábbi időszakban tapasztalható stagnálás után a korai újangol utolsó 
fázisában azonban a HAVE használata a mutatív igékkel jelentős mértékben 
megugrik, 33%-ról 56%-ra, ami statisztikailag is szignifikáns növekedés (8. 
táblázat). 
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Szöveg 
Mutatív ige + 

HAVE 
Mutatív ige 

+ BE 
Összesen 

Burnet, HIstory of My Own Time 5 1 6 

Milton, The History of Britain 2 0 2 

Fryer, A New Account of East India 
and Persia 

3 0 4 

Pepys, The Diary of Samuel Pepys 0 6 6 

Összesen 10 8 18 

8. táblázat: Mutatív igékkel együtt használt perfektív funkciójú HAVE és BE 
megoszlása a Helsinki Corpus korai újangol 3-as alkorszakában 
 
Következzék néhány példa ebből a korból is. Itt a come ige feltételes 
mellékmondatban áll, és ekkor a korábbiakhoz hasonlóan a HAVE ige 
használatos, függetlenül attól, hogy a come egyúttal mutatív ige is. A versengést, 
illetve ingadozást mutató, itt vizsgált nyelvi kontextusban a gone ige a BE-vel 
képez összetett perfekt igeidőt. 
 
(23) had not their Armado come to their relief 
 (A New Account of East India and Persia, I, 193) 
 ’ha az armadájuk nem sietett volna segítségükre’ 
 
(24) and the Duke of Albemarle is gone with some forces 
 (The Diary of Samuel Pepys, VII, 416) 
 ’és Albermarle hercege elindult seregével’ 
 
Végül az óangol, középangol és korai újangol korszakok adatait összegezve és 
idősorba állítva a második kutatási célkitűzést is sikerült teljesíteni. A nyelvi 
változások időbeni lefolyásának ideáltipikus S-görbe alakú előrehaladási 
alakzata részlegesen illeszthetőnek tűnik a megközelítően 800 évet átfogó 
idősorhoz. A kezdeti ingadozást (óangol 4. alkorszak, középangol 1. és 2. 
alkorszak) követően az exponenciálisan gyorsuló növekedés fázisa (középangol 
3. és 4. alkorszak) jól kirajzolódik. Azonban pontosan a szigmoid logisztikus 
függvény inflexiós pontját jelentő, az 50%-os használati gyakoriságot mutató 
negyedik középangol alkorszak után nem a várt exponenciálisan csökkenő 
emelkedési szakasz rajzolódik ki. Helyette először egy kisebb visszaesés (korai 
újangol 1. alkorszak) történik, majd stagnálás (korai újangol 2. alkorszak), végül 
ismételt közepesen erős, a 60%-os használati arányt közelítő lendületnyerés 
(korai újangol 3. alkorszak) látszik. Ebből az utolsó momentumból ítélve – bár a 
későbbi időszakot nem vizsgáltuk – csak feltételezni tudjuk, hogy a korai 
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újangol korszaka után a szigmoid alakzat exponenciálisan gyengülő terjedési 
ütemet mutató fázisa következik. Ennek vizsgálata azonban valóban túlmutat 
jelen tanulmány keretein. 
 

 
3. ábra: a HAVE és BE segédigék használata mutatív igékkel 
 
 
5. Összegzés 
Az elektronikus Helsinki Corpus több alkorpuszán elvégzett longitudinális 
kvantitatív vizsgálatunk azt állapította meg, hogy mivel a korábbi ún. Danelaw 
nyelvjárási területein a nem mutatív kontextusokban a HAVE segédigének 
statisztikailag szignifikáns mértékben nagyobb használati frekvenciája volt 
kimutatható, skandináv kontaktus hatása valószínűsíthető. Ezen kívül az is 
bebizonyosodott, hogy a skandináv eredetű trigger érvényesülése fokozatosan 
történt, nem katasztrófaszerűen, hanem szigmoid alakot követve. 
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Nyugati ótörök és magyar 
kapcsolatok: tanulságok az ogur 

hangtörténet számára  
 
Agyagási Klára 

 
 
A magyar nyelv török jövevényszavainak legújabb feldolgozása (Róna-Tas–
Berta 2011) szemléletében különbözik a témát tárgyaló korábbi munkáktól. 
Addig, míg minden korábbi megközelítés fő célja a magyar szókészlet török 
elemeinek a feltárása és etimológiai elemzése volt, e mű szerzői a monográfia 
címében a Nyugati ótörök nyelvet (West Old Turkic) jelölik meg a kutatás 
tárgyaként, és csak az alcím (Turkic Loanwords in Hungarian) utal arra, hogy a 
nyugati ótörök nyelv bemutatása a magyar nyelv török jövevényszavai alapján 
fog történni. Ez a különbség jelentékeny új eredményekben és számos korábbi 
eredmény átértékelődésében is kifejeződik, ezért egyrészt – mintegy viszonyítási 
pontokként – célszerű a török–magyar nyelvi kapcsolatokra irányuló korábbi 
kutatások donornyelvre vonatkozó kulcsfontosságú megállapításait röviden 
áttekinteni. Másrész a tanulmány végső célja annak bemutatása, hogy a magyar 
nyelv török jövevényszavainak a nagymonográfiában megvalósított feldolgozása 
hogyan módosítja ismereteinket az ótörök donor nyelvre vonatkozóan.  

A kutatástörténetben a témában megjelent első monográfiáig (Gombocz 
1908) Reguly, Budenz, Munkácsi és mások tevékenységén át vezetett az út, 
legfontosabb műveik eredményeiről ld. Dmitrieva–Agyagási 2001: 9–32. 
Gombocz Zoltán művének első, magyar nyelvű kiadásában a magyar nyelv 
honfoglalás előtti jövevényszavairól beszélt, ami időrendi alapon, méghozzá 
magyar történelmi eseményhez kötött időrendi alapon határozza meg a 
tárgyához tartozó szóállomány átvételének legfontosabb paraméterét. Ebben az 
első változatban Gombocz csak az ide tartozó szavak régiségére összpontosít. 
Munkájának előszavában a következőeket írja: „E török elemek tudományos 
feldolgozásának legelső feltétele, hogy a különböző korokban, más-más török 
népek nyelvéből átkerült jövevényszócsoportokat – hangtani és tárgyi 
criteriumok alapján – egymástól különválasszuk. A legrégebbi rétegbe tartozik 
az a 222 legnagyobbrészt közmagyar szó, amely a honfoglalás előtti bolgár-
török hatás emléke” (Gombocz 1908: iii–iv). E megközelítés egyenes 
következménye, hogy a vizsgálat tárgyát képező szócikkekben nem jelenik meg 
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donor nyelvi rekonstruktum, a szavak török eredetére a főként a 20. században 
élő és Gombocz számára hozzáférhető török nyelvek szókészletéből származó 
ekvivalensek, ritkábban csagatáj és oszmán történeti adatok mutatnak rá. Az 
átadó nyelv sajátosságairól a könyv II., a magyar–török hangmegfeleléseket 
felsoroló részében történik említés, ahol a magyar hangalakok török előzményeit 
kísérli meg bemutatni. Itt azt írja, hogy „azt a nyelvet, amelyből e 
jövevényszavak valók, egykorú és terjedelmesebb nyelvemlékekből nem 
ismerjük”, ezért a „magyar szóalak török előzőjéül feltételes, megcsillagozott 
török alakot kellett írnunk” (i. m. 94. o.). Majd a III. fejezetben a következőképp 
folytatja: „kétségtelennek kell tartanunk, hogy az a török nép, a melylyel a 
magyarság a honfoglalást megelőző századokban huzamosabban érintkezett, … 
a bolgár-törökség ill. a bolgár-törökség valamely ága volt” (i. m. 103–104.o.). 
Ezt a megállapítást a magyar hangalakokban megmutatkozó török rotacizmus és 
lambdacizmus példáival támasztja alá, mely jelenségeket a volgai bulgár 
sírfeliratok nyelvének sajátosságaival egyeztet. E nyelv további rokonságára 
vonatkozóan a könyv záró mondata ezt tartalmazza: „a mai csuvas nép, e nyelvi 
bizonyítékok alapján, egyenes utódja a nagy bolgár birodalom lakóinak, ha nem 
is éppen annak a törzsnek, amelynek nyelve és műveltsége olyan nagy hatással 
volt a honfoglalás előtti magyarság nyelvére és műveltségére”. A mű német 
kiadásában (Die bolgar-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache) már 
e gondolatmenetet főleg Ašmarin Bolgary i čuvaši című, 1902-ben megjelent 
műve nyomán a cím is tartalmazza. De ide vonható Budenz hatása is, aki 1876-
ban a következőket írta: „e jövevényszavakat a magyar nyelv jellemző 
hangalakjuk miatt csak közvetlen a csuvas nyelvből vehette át, illetőleg a 
törökségnek azon, akkor már jó idő óta külön vált részétől, melyből a Volga 
mellékén ránk maradt a csuvas nép és nyelv, s melyet bár ó-csuvasnak 
nevezhetünk.” 

Ez tehát a kezdet a monográfiák sorában, ahol a honfoglalás előtti 
átvételek donor nyelvének meghatározása két hangtani kritérium alapján történt, 
e kritériumok pedig a török nyelvcsaládból lineárisan leszármazó, az őstörökből 
a családfamodell alapján feltételezett ócsuvas nyelvre mutatnak. E nyelv 
összefüggő nyelvemlékekből nem ismerhető meg, töredékes írott emlékei a 
dunai bulgár nyelvváltozatból (vö. Pritsak 1955, Beševliev 1963, 1979) 
maradtak fenn, a közép-török kori leszármazottjának nyelvéből a volgai bulgár 
sírfeliratok 78 szót és néhány grammatikai morfémát őriztek meg 
(összefoglalóan ld. Erdal 1993), és mindössze egy mai leszármazottja, a csuvas 
nyújt rá vonatkozóan széles körű referenciát.  
 Gombocz monográfiáit követően tehát épp e bizonytalanság miatt nem 
véletlenül volt érvényben több terminológiai variáns is a donor nyelv 
azonosítására: több évtizeden át párhuzamosan futott az „r-török nyelv” 
minősítés, ami az őstörök korra visszamenő fonológiai különbségére utal, a 
„csuvasos típusú nyelv”, ami a mai leszármazott rokonához kapcsolja és a 
„bolgár-török”, ami a hozzá történetileg legközelebb álló nyelvi formáció 
nevével definiálja.  
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 A további kutatás a donor nyelv meghatározásának pontosítása terén 
nyitva hagyott, illetve addig fel sem tett kérdések irányába folytatódott. A 
következő generációk alaposabb vizsgálat alá vették a Gombocz és elődei által 
vizsgált szavakat. Az egyik legfontosabb kérdés a fonológia talaján volt 
megfogalmazva, nevezetesen, hogy a rotacizmus és lambdacizmus jelenségén 
kívül milyen más hangtani kritériumok tekinthetők a donor nyelv azonosítására 
alkalmasnak. A másik, hogy milyen az elterjedtsége a magyarba került 
szavaknak a török nyelvcsaládon belül, lehet-e a lexikális izoglosszák alapján 
használható nyelvföldrajzi és nyelvtörténeti információkhoz jutni a magyarba 
került szóra vonatkozóan? Egyáltalán, hol történt földrajzilag a magyar–török 
nyelvi érintkezés? Hogy lehet elhelyezni ezt a nyelvet a török nyelvcsaládon 
belül, mi a viszonya az altaji nyelvcsaládhoz? Milyen nyelvemlékek állnak 
rendelkezésre a történeti változások dokumentálására, ezek kritikailag mennyire 
vannak jól kiadva, a különböző írásrendszerekkel rögzített adatok hogy 
feleltethetők meg egymásnak? Milyen nem török nyelvek szókincse használható 
fel szóbeli forrásként a török szókészleti és történeti hangtani 
rekonstrukciókban?  

A kutatásnak ebben a szakaszában Ligeti Lajosé volt a fő szerep. 1925 
és 1979 között a felvetett kérdésekkel kapcsolatban cikksorozatot publikált, 
mely 1977-ben és 79-ben két külön kötetben összefoglaló címmel jelent meg: A 
magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van (Ligeti 1977–1979). A 
cím első fele („a magyar nyelv török kapcsolatai”) magába foglalta mindazokat a 
szavakat, amelyek török származtatása mellett tudományos érvek szóltak 
(hangtani, nyelvföldrajzi, művelődéstörténeti, valószínűségi) kritériumok 
alapján, és amelyeket ő maga éppen ezért a történeti-összehasonlító módszer 
legszigorúbb alkalmazása mellett egy szellemtörténész precizitásával, a 
rendelkezésre álló adatok szinte teljes állományának felhasználásával alaposan 
megvizsgált. A cím második fele („ami körülöttük van”) tartalmazta azt a belső-
ázsiai összefüggésrendszert, amibe a török szavak beilleszkedtek, és azokat a 
problémákat is, amelyekre gyakran csak utalt, de amelyek alapján biztosan 
tudott állást foglalni a magyar nyelv török jövevényszavainak etimológiai 
hitelességét illetően. Ligetinek e két kötetét bízvást lehet olyan részleteiben 
kimunkált mikrofilológiai előtanulmánynak tekinteni, amelyik alapjául szolgált 
az 1986-os, A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-
korban címen megjelent monográfiájának (Ligeti 1986).  

Valójában ez az a monográfia, amelyikben Ligeti visszatér a donor nyelv 
definiálhatóságának kérdéséhez. Könyve kutatástörténeti előzményeit taglalva 
elmondja, hogy a „bolgár-török” megnevezés ugyan gyökeret vert mind 
Magyarországon, mind külföldön, de a használat nehézségei éppen nyelvi síkon 
jelentkeztek (Ligeti 1986: 9–11). A Gombocz által tárgyalt szavak nagyobb 
részéről ugyanis kiderült, hogy azoknak csak egy kisebb hányada (összesen 40!) 
tartalmazza az időközben feltárt ún. csuvasos jegyeket. A magyarban török 
eredetűként etimologizált szavak nagyobb része kritérium nélküli, Ligeti 
terminológiája szerint köztörök, ami annyit jelent, hogy nem csuvasos. Gombocz 
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ezek egy részét kun-kabar eredetűnek tartotta, másik részét az akkor még 
köztörök csoporthoz tartozónak vélt kazár eredetűnek gondolta.  

A TESz, melynek kiadása időközben megindult, szintén küszködik a 
származás szerinti minősítéssel: vannak benne csuvasos jellegű ótörök 
jövevényszavak, ótörök eredetű jövevényszavak, és valószínűen ótörök 
jövevényszavak. 

Itt tehát megjelenik az a probléma, hogy az etimológiailag, hangtanilag 
szigorú kritériumok alapján meghatározott szóanyag egy korszakon belül sem 
egy donor nyelvből származik. Ligeti éppen ezért áttekinti külön az ótörök kori 
nyelvváltozat fejlődésének csuvasos kritériumait, külön az ótörök kori oguz és 
kipcsak nyelvváltozat kritériumait, melyek alá be akarja sorolni a magyarba 
került szavakat. Emellett a honfoglalás korát mint időpontot is törli a kölcsönzés 
felső határának jelzőjeként, minthogy bizonyos hangtani jelenségeket (melyek a 
magyar anyagban is jelen vannak), közép-török koriként ítél meg (i. m. 13. o.). 
Kutatásának célkitűzését a következőképp foglalja össze (12. o.): „Kíséreljük 
meg előbb nyelvi szinten az eddiginél jobban tisztázni a megoldatlan kérdéseket, 
s csak ezután próbáljuk meg az etnikai hovatartozandóság kérdését napirendre 
tűzni”. 

A megoldatlan hangtani kérdések rendbe tételére azonban e műben sem 
került sor. Ehelyett végig kísért az „etnikai hovatartozandóság” 
meghatározásának a kényszere, ami abban nyilvánul meg, hogy a monográfia 
második felében részletesen áttekinti azoknak a népeknek a történetét, amelyek 
neveit a források az 5. század után az Uraltól nyugatra fekvő területekkel 
összefüggésben említenek. A vándorlás korában említi az ogurokat, bolgár-
törököket, szabírokat, onogurokat, kazárokat és kabarokat, berszileket, 
besenyőket, kunokat és oguzokat. Ligeti eme eljárásában úgy tűnik, az eredetileg 
törzsnevekből keletkezett népnevek mögött álló csoportokat automatikusan 
külön nyelvvel rendelkező önálló etnikai csoportokként azonosítja, vagyis az 
Európában megjelenő törökséget nyelvileg jelentősen differenciált ótörök kori 
képződménynek tekinti. 

Róna-Tas és Berta felfogásában a magyar nyelv török 
jövevényszavainak forrása a nyugati ótörök. 

A nyugati ótörök fogalmát Róna-Tas először egy 1998-as cikkében 
fejtette ki. Ezek szerint ez nem más, mint az 5. századtól a tatárjárásig Kelet-
Európában és a hozzá csatlakozó régiókban (mint például a Kaukázus 
előterében) beszélt, tehát területi alapon meghatározott ótörök kori 
nyelvváltozat, melynek hordozóit a források olyan neveken említik, minthogy 
onogur, bulgár, kazár, úz, pecseneg (besenyő), kun és mások. Ez nem egy 
homogén nyelv, hanem korábban létrejött nyelvek és nyelvjárások laza 
szövetsége, melynek tagjai egy tágas, de közös területen egy hosszú 
időintervallumon belül együtt vesznek részt különböző nyelvi változásokban. 
Ennek a nyelvi konglomerátumnak minden heterogenitása ellenére valószínű 
többségi nyelve az őstörök nyelv r-török ágának ótörök kori képviselője, amit 
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Róna-Tas elődeitől eltérően nem csuvasos töröknek vagy bulgár-töröknek, 
hanem ogurnak nevez. 

Az új monográfiában (melynek részletes recenzióját ld. Agyagási–Csúcs 
2012) a nyugati ótörök nyelv fonémarendszerének rekonstrukcióját találjuk 
(mássalhangzó-rendszer: /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /n/, /ŋ/, /ń/, /m/, /č/, / Q//, /s/, /z/, 
/š/, /χ/, /γ/, /v/, /y/, /l/ /r/; magánhangzórendszer. /a/, /o/, /u/, /e/, /ö/, /ü/, /i/.), 
melyben egyidejűleg vesznek részt az r-török nyelvi formációk 5. sz.-ra 
rekonstruálható primer hangállománya és ezek pozicionális vagy nemcsak 
pozicionális hangváltozásainak eredményeképp megjelenő szekunder 
fejlemények, kiegészülve a kb. 9. századtól felbukkanó kipcsak elemekkel. 

A rekonstruált másssalhangzó-fonémarendszer éppen amiatt, hogy a 
változások kezdőpontját és a magyar adatok alapján elérhető végpontját is 
tartalmazza egyidejűleg, a nyugati ótörök nyelvi periódus belső 
korszakolhatóságára mutat rá: lehetővé teszi a nyugati ótörökön belül három 
alkorszak elkülönítését (a legvilágosabban a szókezdő affrikáták és a szóvégi 
gutturálisok változása alapján). A monográfia szerzői a donor nyelv diakrón 
változásainak megragadása mellett nem tekintették feladatuknak az egy-egy 
alkorszakban együttesen jelen lévő, szinkrón nyelvváltozatok számba vételét. Az 
alábbiakban a nagymonográfiában bemutatott anyag alapján megkísérlem a 
nyugati ótörök hangváltozások hatókörének elemzését, ami legalább részlegesen 
megmutathatja a nyugati ótörök nyelv belső strukturáltságát. A vizsgálathoz 
kiindulópontként felhasználom a Róna-Tas (Róna-Tas 1978: 82–89) és Ligeti 
által bemutatott csuvasos hangtani kritériumokat (Ligeti 1986: 12–44).  

Ligeti tizenhárom csuvasos kritériumot nevez meg, melyek a kései 
őstörök, ótörök, ill. középtörök hangkészletből kiinduló (és több korszakon 
átívelő) olyan változások eredményei, melyek a csuvas hangkészletben 
képviselve vannak. Ezek a következők: *z > r; *š > (l č) > l; *s(i/ï-) ~ *s(ā-) > 
s(Ça-) > š-; q(ā-) > q(Ça)- > χ(Ça)- > y(a)-, t(ā-) > t(Ça-) > č(a-);  *y- > Q - > ś-
; *ya- > ï-; *q- > χ-; *-d- > -z- > -r-; *- Cg- > -Cγ- > C; -*η > -m; *-n > -m; 
*o-, *ō-, *ö- > v(a), v(e); *i-, *ï- > yi-, yï; *a >  ï . Róna-Tas ehhez még 
hozzátette a szókezdő *tā- > č-, a bármilyen helyzetben végbemenő *ti/tï > či 
valamint a szóközépi és szóvégi helyzetben lejátszódó -*η > -g > -0 és -*η > -n 
változásokat. 

 

1. A *z > r változás 
Az őstörök szóközépi és szóvégi *z a magyar nyelv nyugati ótörök 
jövevényszavaiban kétféle képviseletet mutat. Nagyobb részükben lejátszódott a 
*z > r változás, vö. k.ótör. buzagu, ny.ótör. *buraγu → őm. *buraγu > > borjú 
vö. csuv. păru, părăv (Róna-Tas–Berta 151); k.ótör. küzän, ny.ótör. *kürän, 
*gürän → őm. *güren >> görény, (i.m.355–356); k.ótör. yüzük, ny.ótör. *Qürüγ 
→ őm. *Qürüγ >> gyűrű, vö. csuv. śĕrĕ, śĕr (i.m. 422); k.ótör. ekiz, ny.ótör. 
*ekir > *ikir  → őm. ikir > iker, vö. csuv. yĕkĕr (i.m. 450); k.ótör. *kazgok, 
ny.ótör. *karok > *karoγ → őm. *karoγ >> karó, (i.m. 501); k.ótör. kapurčak, 
ny.ótör. *kapurčaγ → óm. *kopurčaγ > koporsó, vö. csuv. χup, χupă (i.m. 562); 
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k.ótör. öküz, ny.ótör. *ökür → óm. *ükür >> ökör, vö. csuv. văkăr (i.m. 663); 
középtör. saz, ny.ótör. * sār > *sÇar > *šar → őm. *šar > sár vö. csuv. šur, šor 
(i.m. 689); k.ótör. sïz-, ny.ótör. *sïr- > *šïr- → őm. *šir- > *šer- > sér-t, vö. 
csuv. sur-, (i.m. 714–715); k.ótör. *sibiz > süvri-k, ny.ótör. *sibir > *šivrigey → 
óm. *sevrege > sőreg vö. csuv. šĕvĕr, šĕvĕrkke (i.m. 740); k.ótör. sāz, ny.ótör. 
*sar → óm. szár, vö. csuv. šură (i.m. 776); k.ótör. süz-, ny.ótör. *sür- → őm. 
*sür- > szűr-, vö. csuv. sĕr- (i.m. 831); k.ótör. tāz, ny.ótör. *tar → óm. *tar, vö. 
csuv. tură (i.m. 856); k.ótör. teηiz, ny.ótör. *teηir → őm. teηir > tenger vö. csuv. 
(i.m. 893); k.ótör. t£z, ny.ótör. *t£r → őm. *t£r-d > térd, vö. csuv. čĕr (i.m. 898); 
k.ótör. töz-, ny.ótör. *tör- → őm. *tür-  > tűr- vö. csuv. (i.m. 960). 

Az esetek kisebb részében a *z megőrződött, ami annyit jelent, hogy 
nem származhatnak r-török nyelvből. Ezek a szavak fonetikai kritériumok és 
szóföldrajzi érvek miatt is kun eredetűként határozhatók meg, vö. középtör. 
boza, kun *boza → óm. boza, vö. volgai bulg. *bura (→ cser. pura), (i.m. 164–
165); k.ótör. buz- > kun *buzgan → óm. *buzgan >> buzogány, (i.m. 188); 
k.ótör. kolavuz, kun. *kolavuz → óm. kalauz (i.m. 481); k.ótör. kopuz, kun 
*kopuz > kobuz → óm. koboz (i.m. 552); k.ótör. kovuz, kun *kowaz → óm. 
kuwaz > kuvasz (i.m. 611); középtör. özän, kun *özän → óm. üzen > özön, vö. 
csuv. var (i.m. 685); k.ótör. tezäk, kun tezäk → óm. tözek > tőzeg (i.m.947–948). 

Az itt bemutatott ún. rotacizmus jelensége a nyugati ótörök 
nyelvváltozatot két világosan elkülönülő komponensre osztja: dominál az r-török 
konmponens, és jelen van a z-török. 

 

2. Az *š > (lč) > l változás 
Az őstörök szóközépi és szóvégi *š képviseletei a magyarban pontosan mutatják 
a két lépcsős hangváltozást. A recipiens alakok egy részében -lč- ill. -lč fordul 
elő, vö. k.ótör. bešik, ny.ótör. *belčiγ → óm. belčeγ > bölcső (i.m. 170–171); 
k.ótör. bošat-, ny.ótör. bolčat- → óm. *bulčat- >> bocsát- (i.m. 135); k.ótör. 
bošug, ny.ótör. *bolčuγ → óm. *bolčuγ >> búcsú (i.m. 179–180); k.ótör. ärk-
küč, ny.ótör. *ärkiš > ärkilč óm. *erkelč > erkölcs (i.m. 330); k.ótör. yemiš, 
ny.ótör. *Qemilč → óm. *Qemilč >> gyümölcs vö. csuv. śimĕś (i.m. 417); k.ótör. 
yemšän, ny.ótör. *Qemilčen → óm. *Qemilčen >> gyümölcsény vö. csuv. śimĕś 
tĕvvi (i.m. 419); k.ótör. *tanuš, ny.ótör. tanïlč → óm. *tanïlč > tanács (i.m. 
846). 
 A szavak másik csoportjában az *š képviselete l a recipiens alakokban, 
vö. k.ótör. tüš, ny.ótör. *tülči > *tüli ~ *düli → őm. *töli ~ döli > dél vö. csuv. 
tĕl (i.m. 291–292); k.ótör. tüš-, ny.ótör. *tül- ~ dül- → őm. dül- > dől- (i.m. 
299); k.ótör. köšäk, ny.ótör. *kölčäk > *köläk → óm. *külek > kölyök (i.m. 586). 
Az *š > (lč) > l változás példái az r-török nyelvváltozatot képviselik, 
ugyanakkor van egy más kategória, amelyikben az őstörök -š- megőrződik, és 
ami itt is keleti ótörök jelenség, vö. k.ótör. yaχšï, kun. Qakšï → óm. daksi (i.m. 
281). 
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3. A *s(ā-) > s(Ça-)> š és *s(i/ï-) > š- változás 
Az őstörök szókezdő *sā- hangkapcsolat a nyugati ótörök donor alakokban 
általában már bejárta a *sā- > sÇa- > š változást, vö. középtör. saz, ny.ótör. * sār 
> *sÇar > *šar → őm. *šar > sár1 vö. csuv. šur, šor (i.m. 689); k.ótör. sārïγ, 
ny.ótör. *sārï > *sÇarï > *šarï → őm. *šari > sár2 (vö. sárga), vö. csuv. šură 
(i.m. 691); k.ótör. sārïg, ny.ótör. *sÇarïg > šarug → őm. šarug > > sárga vö. 
csuv. šură (i.m. 691–692). Kivétel ez alól a magyar szám szó, vö. k.ótör. sān, 
ny.ótör. *sān > *sām1 → őm. *sam > szám vö. csuv. sum (i.m. 762), melyben 
azonban másik csuvasos kritérium (*-n > -m) fordul elő, ld. alább. 
 A szókezdő si-/sï- változása – az előző hangváltozás másodlagos 
helyzetben való realizálódása – a magyar nyelv által megőrzött nyugati ótörök 
szavakban az adatok többségében š-t eredményezett, vö. k.ótör. sip, ny.ótör. *sip 
> šip → őm. *šeb >> sebes, vö. csuv. šep (i.m. 706), k.ótör. sipir-, ny.ótör. 
*sipir- > *šipir- → őm. *šipir- > seper-, vö. csuv. šăpăr- (i.m. 707); k.ótör. 
*sipirgi, ny.ótör. *sipir > *šipiräg v. *šipiriγ → őm. *šipiriγ > seprő1, vö. csuv. 
šăpăr (i.m. 710); k.ótör. sirkä, ny.ótör. *sirke > *širkä → őm. širke > serke vö. 
csuv. šărka (i.m. 720); k.ótör. sïr, ny.ótör. *sir > *sir > *sirlig → óm. *širlig > 
serleg (i.m. 721); k.ótör. sïrt, ny.ótör. *sirt > *širt → őm. *širt > *širte > serte, 
vö. csuv. šărt (i.m. 723); k.ótör. sïz-, ny.ótör. *sïr- > *šïr- → őm. *šir- > *šer- > 
sér-t, vö. csuv. sur-, (i.m. 714–715); k.ótör. sïk, ny.ótör. *sïk > šïk → őm. šik > 
sík, vö. csuv. ăšăχ (i.m. 725); török sïyma, sïma, ny.ótör. *sïma, *šïma → őm. 
*šima > sima, vö. csuv. šăma (i.m. 726); k.ótör. suv, ny.ótör. *sib > *šiw > *šiu 
→ őm. *šiu > sió, vö. csuv. šïv (i.m. 728); k.ótör. sïra, ny.ótör. *sire > *šire → 
őm. *šere >> sör (i.m. 738); k.ótör. *sibiz > süvri-k, ny.ótör. *sibir > *šivrigey 
→ óm. *sevrege > sőreg vö. csuv. šĕvĕr, šĕvĕrkke (i.m. 740); k.ótör. sigil, sögöl, 
ny.ótör. *šigül → őm. *šigül >> süly, vö. csuv šĕkĕl, etc. (i.m.747); k.ótör. siηil, 
ny.ótör. *siηil  > *siγ → őm. *siγ >> süv, vö. csuv. šăllăm (i.m. 751). A si-/sï- > š 
változás a magyarba került jövevényszavak tanúbizonysága szerint az r-török 
nyelvváltozat időben hosszan elhúzódó változása volt. Erre mutat, hogy azokban 
a magyar szavakban, melyekben a si-/sï- > š változás mellett az ótörök szóvégi 
gutturálisok megfelelései is jelen vannak, a szóvégi gutturálisok változásának 
mind a korai átvételekben tükröződő megfelelése (-Vg > -Vγ → őm. -Və > [V:] 
vö. k.ótör. *sipirgi, ny.ótör. *sipir > *šipiräg v. *šipiriγ → őm. *šipiriγ > seprő, 
mind a kései (ahol a -Vk és -Vg a magyarban már megőrződik, hiszen ekkorra 
lezárult a magyar -γ vokalizációja) képviselve van, vö. k.ótör. sïk, ny.ótör. *sïk > 
šïk → őm. šik > sík, k.ótör. sïr, ny.ótör. *sir > *sir > *sirlig → óm. *sirlig > 
serleg. 

                                                           

1 Róna-Tas a donornyelvi formában hosszú magánhangzót rekonstruál, azonban a csuvas adat 
alapján ugyanilyen eséllyel feltehető, hogy a szó a nyugati ótöröknek olyan donor 
nyelvváltozatából származik, melyben ebben a szóban korábban lejátszódott a hosszú ā rövid 
megfelelőjével való egybeesése, ezért itt nem válthatta ki az s után álló ā diftongizálódása az s > š 
változást. 
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 Nem tükröződik viszont a si-/sï- > š- változás néhány nyugati ótörök 
donor alakban, vö. k.ótör. sin, ny.ótör. *sin → óm. *sin > szín (i.m. 799.o.); 
k.ótör. *sïdrïm, ny.ótör. *sïdrum > *sïyrum → óm. sirum >> szirony, vö. csuv. 
šăyăr2- (vö. i.m. 802–803); k.ótör. sïrt, ny.ótör. *sïrt → óm. szirt, vö. csuv. dial. 
šărt, (i.m. 806.o.); k.ótör. siηek, ny.ótör. *siηuk → óm. *sinuk >> szúnyog vö. 
csuv. šăna. E jelenséget aligha lehet kronológiai okokkal magyarázni, 
nevezetesen, hogy a si-/sï- hangkapcsolatot megőrző szavakat az ősmagyar a 
nyugati ótörök kor olyan korai alkorszakában kölcsönözte, amikor e változás 
még nem ment végbe, hiszen az ősmagyar már azokban a szavakban is szókezdő 
-š-t vett át, ahol az -š primer folyamat eredménye volt (vö. *s(ā-) > s(Ça-)> š), 
nem pedig szekunderé (si-/sï- > š). Az itt felsorolt szavak tehát nyilvánvalóan 
nem származhatnak a csuvasos nyelvváltozatból, mert a nyugati ótörökben erős 
tendenciaként érvényesülő sï- > š- változás nem teljesül bennük, és többségük 
hangalakjában nem fordul elő további csuvasos jegy. Kivétel a szúnyog szó. E 
szó történetében ugyan a rekonstrukciós levezetésben (i.m. 822.o.) Róna-Tas 
nyugati ótörök szóközépi -η-t rekonstruál a donornyelvi formában3, melyet a 
kései ősmagyar -n- ként vesz át (talán hanghelyettesítésként, minthogy a 
protougor *-η- a korai ősmagyar korra már eltűnik a magyar 
mássalhangzórendszerből, vö. i.m. 1024. o.), de ez a feltevés ellentmondásban 
van más, -η-t tartalmazó nyugati ótörök donorformák magyar képviseletével, vö. 
ny.ótör. *täη- → ma. teng-, ny.ótör. *teηäl → ma. tengely, ny.ótör. *täηir  → 
őm. teηir  (sic!) > tenger. Kiküszöbölhető az ellentmondás, ha a szúnyog szóban 
az η > n változás megtörténtét nyugati ótörök folyamatként rekonstruálja (tehát 
donornyelvi -n-nek felel meg a magyar -n-, amint a mű fonológiai fejezetében 
már így tárgyalja, vö. i.m. 1085.o., viszont itt meg a szókezdet rekonstrukcióját 
értelmezi másképp, vö. k.ótör. siηek, ny.ótör. *siηuk > *sunog → őm. *sunog >> 
szúnyog vö. csuv. šăna.). Az η > n változás a szókezdő si- fenntartása mellett is 
kezelhető olyan areális, sporadikusan végbement hangváltozás eredményeként, 
amely csuvasos karakterű nyelvváltozatból kiindulva lépte át saját érvényességi 
területének határait. 

A fentiek értelmében mindazok a szavak, amelyekben a szókezdő si-/sï- 
megőrződik, érkezhettek kipcsak nyelvváltozatból a magyarba, hiszen 
donornyelvi hangalakjuk ezt nem zárja ki, és mai fejleményük a kipcsak 
nyelvekből jól adatolhatók. Annak az oka, hogy a monográfiában mégsem 
kaptak kun minősítést, az az, hogy e szavak magyarországi elterjedtsége nem 
korlátozódik a kunsági magyar nyelvjárásokra. 

 

                                                           

2 E szó lehetséges nyugati ótörök donorformájának etimológiájaként Róna-Tas két lehetőséget is 
megjelöl. Az első – valószínűbb – változatban (ahol e főnév az ótörök sïdïr- ’ lehántol, lenyúz’ ige 
származéka), a szó csuvas megfelelőben végbement a sï- > š- változás, a másodikban – ny.ótör. 
sïdVtur- > csuv. sătăr- ’dörgöl, dörzsöl’ – nem. 
3 A kipcsak nyelvváltozatokban az η mind szóközépi, mind szóvégi helyzetben megőrződik. 
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4. A qā- > qÇa- > χÇa- > ya változás 
A magyarba került nyugati ótörök jövevényszavak között nem fordul elő eredeti 
qā- kezdetű struktúra. 
 

5. A *t(ā-) > tÇa- > č- és a *ti/tï > či változás 
A magyar nyelv nyugati ótörök jövevényszavai között nem fordul elő eredeti 
* tā- kezdetű szó, csak *ti-/tï- hangkapcsolatot tartalmazóak. Ez utóbbi 
hangkapcsolat a volgai bulgár sírfeliratok nyelvében és a csuvasban minden 
hangtani helyzetben či-vé vált a *t(ā-) > tÇa- > č változás analógiájára, de a 
magyar állomány konzekvensen őrzi a kiinduló állapotot, vö. k.ótör. til-,  tör. 
tilik , ny.ótör. *til-  > *tilök → őm. telük > telek vö. csuv. čĕl-, čĕlĕ ’kusok’ (i.m. 
884.o.); k.ótör. t£z, ny.ótör. *t£r → őm. *t£r-d > térd, vö. csuv. čĕr (i.m. 898.o.); 
középtör. tikir , ny.ótör. *tikär, *tükär → őm. *tikär, *tükär > tükör, vö. csuv. 
tĕkĕr (i.m. 959.o.); k.ótör. takigu, ny.ótör. *tiγuk → őm. *tiγuk > *tiwuk > tik >> 
tyúk vö. csuv. čăχă (i.m. 965.o.). 
 

6. A gutturálisok változásai 
Ligeti és általában a korábbi kutatás a szókezdő *q- > χ-; és szóvégi *-Cg- > 
-Cγ- > C változást sorolta a csuvasos típusba a gutturálisok változásai közül. Az 
új monográfia a két gutturális (/k/ és /g/) változásának tekintetében lényegesen 
jobban árnyalja az eddig kialakult képet. 

Az ótörök /k/ fonémának kétféle allofónja létezett, [q] és [k]. A szókezdő 
helyzetben álló /k/-nak a magyarban háromféle képviselete van. Az első esetben 
a q és k allofón a magyarban jelen lévő egyféle k-val jelenik meg 73 átvételben. 
Minthogy a k-nak ez a képviselete tükröződik mind a kun, mind a csuvasos 
jellegű és a kritérium nélküli szavakban, ez nem sorolható a csuvasos 
kritériumok közé, ezért ehelyütt csak néhány példa jelzi a típust, vö. k.ótör. 
kapïg, ny.ótör. *kapuγ → őm. *kapuγ >> ma. kapu vö. csuv. χapχa (i.m. 491.o.); 
k.ótör. kurun, ny.ótör. *kurum → őm *kurum > ma. korom vö. csuv. χărăm (i.m. 
575.o.); k.ótör. kök, ny.ótör. *kbk → őm. *keyk > ma. kék, vö. csuv. kăvak (i.m. 
519.o.) k.ótör. käntir, ny.ótör. *kändir → őm *kändir > ma. kender, vö. csuv. 
kantăr (i.m. 524.o.); k.ótör. kāpak > kapak > kun *kabak → őm. kåbåk > ma. 
kobak, vö. csuv. χupaχ (i.m. 550.o.). 

A szókezdő nyugati ótörök /k/ fonéma másik féle magyar képviselete h, 
mely azonban e fonémának csak a hátul képzett allofónja [q] megfeleléseként 
fordul elő, vö. k.ótör. kaygïk > *kayïg, ny.ótör. *χayïγ → őm. hayiγ > ma. hajó 
(i.m. 425.o.); k.ótör. koηragu, ny.ótör. *koηar > *χoηar → őm. *hangar > ma. 
harang, vö. csuv. χănkărav (i.m. 426.o.); k.ótör. kïrguy, ny.ótör. * kïrguy > 
*χïrγuy → őm. *χïrγuy > ma. herjó, vö. csuv. χĕrχi (i.m. 428.o.); k.ótör. kum, 
ny.ótör. *kumakï > *χumakï → őm. *χumokï >> ma. homok (i.m. 430.o.). Ezt a 
megfelelést Ligeti csuvasos kritériumnak tartja, vö. Ligeti (1986: 26–28). 
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Végül a szókezdő ótörök, főleg elöl képzett [k-] magyar képviseleteként 
[g-] fordul elő öt szóban4, melyek között kettőben Róna-Tas a k- > g- változás 
lejátszódását a donornyelvi változatra rekonstruálja, vö. középtör. kutan, ny.ótör. 
*kütän, *güdän → őm. *güden > gödény (i.m.353.o.); k.ótör. küzän, ny.ótör. 
*kürän, *gürän → őm. *gürän > görény5 (i.m. 355–356.o.). E szavakban a 
zöngés és zöngétlen szókezdős alakváltozatok magyarázatára Róna-Tas azért 
nem tartja kielégítő magyarázatnak a dialektális különbségek feltevését, mert a 
nyugati ótörök nyelvi térségben nem mutatható ki olyan török nyelvváltozat, 
amelyre a szókezdő zárhang zöngésedése jellemző lenne. További két esetben6 
(melyek közül az egyik kun eredetűnek minősített szó), a szókezdő k- > g- 
változást Róna-Tas magyar sajátosságnak, tehát későbbi jelenségnek tartja, vö. 
k.ótör. küdägü, kun *küdägü >> küďÉ > gügyü, vö. csuv. kĕrü (i.m. 358.o.); 
k.ótör. küsgü, ny.ótör.*küsäγü → őm. *küseγü > küzeγü >> ma. güzü (i.m. 
361.o.). 

Ami a szóvégi helyzetű -k-t illeti, a nyugati ótörök térségben az eredeti 
szóvégi -k-t tartalmazó szavak egy része korán -g-vé vált, majd bekapcsolódott a 
-g spirantizálódási folyamatába és eltűnt7. A -k > -g változás után az ide tartozó 
szavak története megegyezett az eredeti -g-t tartalmazó szavak történetével, és 
minthogy a -g spirantizálódását és eltűnését már Ligeti is török és magyar 
párhuzamos változásként kezelte, ez a folyamat kikerült a csuvas hangtani 
kritériumok sorából. A nyugati ótörök nyelvi térség nyelvi megosztottsága 
szempontjából azonban említést érdemel, hogy a nyugati ótörök első 
alkorszakában a térség egyik részében az eredeti szóvégi -k zöngésült, míg a 
másik részében megőrződött zárhangként (vö. i.m. 1154–1156). 

Összefoglalva az őstörök *k nyugati ótörök megfeleléseinek tanulságait 
szókezdő és szóvégi helyzetben, annyi valószínűnek látszik, hogy a nyugati 
ótörök nyelvi térséget kezdetben a szóvégi helyzetű -k > -g változás osztotta 
meg. Ennek eredményeképp a térség egyik részében megőrződött a -k mint 
zöngétlen zárhang, a másik részében viszont -g-vé vált, és ezt követte még 
ugyanebben az alkorszakban a g > γ változás is. (Megjegyzendő, hogy az eredeti 
szóvégi -g is csak a nyelvterület egyik, jelentősebb részén spirantizálódott, a 
másik részén viszont megőrződött, vö. i.m. 1082.) E folyamatot a -g > -γ magyar 
képviseletének további fejleményei alapján sorolta Róna-Tas a nyugati ótörök 

                                                           

4 Egyetlen egy példa van a hátul képzett q- g-képviseletére a magyarban, vö. k.ótör. kagdan, 
ny.ótör. *kaγδu → őm. *kaγzu > *kāz > gåz, melyet Róna-Tas csak lehetséges török átvételnek tart 
(i.m. 348.o.), és amelyben a k > g változás a szó történetének magyar fázisában játszódott le 
szerinte. 
5 Figyelemre méltó, hogy ez az ótörök szó egyidejűleg a rotacizmus kritériumát is hordozza. 
6 A fonológiai fejezetben a szókezdő g- esetei között még a magyar archaikus görhö szót is 
felsorolja, (i.m. 1079.o.), de a hivatkozott szócikkben (kőrő, i.m. 601.o.) erről az alakról nem esik 
említés. 
7 A szóvégi -k másodlagos zöngésülésének lehetőségét először Róna-Tas említette a csuvas 
nyelvtörténet folyamataként (Róna-Tas 1978: 82). Ebbe a kategóriába a magyar nyelv 31 ótörök 
jövevényszava tartozik, felsorolásukat ld. az 1076. oldalon. 



AGYAGÁSI KLÁRA 
   

  

első alkorszakába, mely a második alkorszakban is érvényben volt. A harmadik 
alkorszakra egyfelől eltűntek a szóvégi zöngés spiránsok, másfelől jelen voltak a 
megőrzött zárhangok (-k és -g). 

A nyugati ótörök nyelv harmadik alkorszakában viszont az addig 
egységesen megőrzött szókezdő k- indult változásnak. Indokolt feltenni, hogy 
három párhuzamosan létező alrendszer jött létre. Az első a konzervatív változat, 
melyben a k- megőrződött k-ként, a q q-ként, és mindkét allofón magyar 
képviselete k-ként jelenik meg. Ebbe a csoportba a kun szavak tartoznak, mint 
pl. k.ótör. kidiz > kun *kiyiz → őm. *kiyiz >> ma. kijc (i.m. 543.o.); k.ótör. 
kāpak > kapak > kun *kabak → őm. kåbåk > ma. kobak, vö. csuv. χupaχ (i.m. 
550.o.). Amellett, hogy a kun nyelvváltozatban a *k- mindkét allofónja 
megőrződött, a nyugati ótörök nem kun térségeiben viszont megindult a hátul 
képzett allofón spirantizálódása (q- > χ-), ami az r-török nyelvjárások (dunai 
bulgár, volgai bulgár, csuvas) általános jellemzője. A q- > χ- lejátszódása 
szempontjából egységes térség viszont az elölképzett k- fonetikai realizálódása 
tekintetében kétfelé vált: a terület egy részén fennmaradt a zöngétlen elöl képzett 
zárhang (k), másik részén viszont a k- g-vé vált. Ezt a jelenséget, minthogy 
rotacizmust felmutató szóban is előfordul, tekinthetjük az r-török ági 
nyelvváltozat egyik periferiális folyamatának, melynek belső oka is lehet. 
Nevezetesen, hogy a k- > g- változás az alrendszerben meglévő szóvégi -g 
hatására történt, és a szókezdő helyzetben szintén látszólag ok nélkül lezajlott t- 
> d- változással együtt8 rendszerkiegyenlítő szerepet játszott: a k- > g- és t- > d- 
változással ebben a nyelvváltozatban a meglévő zöngés b- mellett zöngésség 
szempontjából egységesültek a szókezdő zárhangok. 
 

7. A *y- > Q - > ś változás 
Az új monográfia magyar fonológiai fejezetében Róna-Tas rekonstruálta a 
finnugor alapnyelvből elkülönült ős-ugor nyelv fonémakészletét, és bemutatta 
azokat a hangtörténeti folyamatokat, amelyek az ugor egység felbomlása után 
zajlottak a korai ősmagyar és kései ősmagyar korszakon át az Árpád-korig (i.m. 
1011–1069.o.). E rekonstrukció lehetővé teszi a két különböző eredetű rendszer 
változási mechanizmusai kölcsönhatásának bemutatását három alkorszakban. Az 
ótörök és ősmagyar affrikáták viszonyát illetően Róna-Tas arra az új eredményre 
jutott, hogy az őstörök *y- helyén előforduló magyar sz- nem török (csuvasos) 
fejlemény, hanem annak a következménye, hogy az ótörök kor második 
szakaszában a nyugati ótörök egyik területi változatában a Q - )-vé változott (i.m. 
1149–1150.o.). A )- kezdetű szavak az affrikáta palatalizált jellege miatt – nem 
az ősmagyar rendszerben egyébként létező – č- kezdetű szavak sorába kerültek, 
hanem a protougor kortól meglévő ś- kezdetűek közé, ahol az ś a későbbiekben 
elvesztette palatalizált jellegét, és s-szé változott, vö. ny.ótör. *Qeleγ > * )eleγ → 
őm. śeleγ >> szőlő ’grape’. Ezért az őstörök *y- sz- képviselete a magyarban már 

                                                           

8 Ld. a dara, dél, dől, dug- szavakat. 
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nem tartozik a csuvasos kritériumok közé. Ami pedig a *y- > Q- változást illeti, 
az egyaránt lezajlott a nyugati ótörök nyelvi térség r-török és kun 
nyelvváltozatában, ezért nem tekinthető csuvasos kritériumnak. 
 

8. A *ya- > ï- változás 
E hangváltozás csuvasos kritériumként való meghatározását Ligeti Gombocz 
nyomán mindössze két szó etimológiájára (ma. ír-, csuv. śïr-, köztörök yaz-; ma. 
író ’tejtermék’, köztörök yaz- < yad-) alapozta (Ligeti 1986: 24). Minthogy e két 
magyar szó történetének török előzményét az új monográfia egészen más 
etimonra vezeti vissza (vö. k.ótör. ïr-, ny.ótör. *ïr- → őm. ir-  > ír- vö. i.m. 459. 
o.; k.ótör. ayran, ny.ótör. *ayïr- > *ayraγ > *ïraγ → őm. *iraγ > író, vö. i.m. 
464.o.), e hangváltozás feltevésének, és így csuvasos kritériumként való 
kezelésének megszűnt a nyelvi alapja. 
 

9. Az *a > ï változás 
A korábbi kutatások evidenciaként kezelték, hogy a csuvasban nagyobb számú 
szóban kimutatható *a > ï változás korán, az ótörök-magyar érintkezések vége 
felé indult meg a bulgár-török nyelvben, és a magyar nyelv török jövevényszavai 
közül e változás eredményét mutatja a dió ~ gyió < *Qïγaq, vö. köztör. yaγaq; 
tiló ~ csuv. tïla9 vö. köztör. talqï; tinó ~ csuv. tïna, vö. köztör. tāna; tyúk ~ csuv. 
čăχă, ótör. taqagu, vö. Ligeti 1986: 43–44. A csuvas nyelv középmongol 
jövevényszavainak a kutatása (Róna-Tas 1982) azonban annak a 
következtetésnek a levonását tette lehetővé, hogy a csuvasban az a > ï változás a 
középtörök korban, a tatárjárás után játszódott le. A csuvas nyelv ótörök kori 
előzményében az ótörök /a/ fonémának létrejött a labiális [å] és illabiális [™] 
allofónja, melyek a magyar-török nyelvi kapcsolatok idején is léteztek. Az 
illabiális ™-t tartalmazó ótörök szavakat a korai ősmagyar a saját rendszerében 
meglévő a-val vette át (vö. a protougor /a/ változási tendenciáiról írottakat, i.m. 
1043-44), mely hang a kései ősmagyarban változott i-vé, vö. k.ótör. yagak, 
yaηak, yïηak, ny.ótör. *Q™γaγ, *Qïγaγ → őm. *Qïγa² > *Qiwo > dió (i.m. 294.o.); 
k.ótör. talku, ny.ótör. *talkïγ → őm. *talkïγ > *talō > tiló (i.m. 906.o.); középtör. 
tana, ny.ótör. *tana → őm. tana > tinó (i.m. 909.o.); k.ótör. takigu, ny.ótör. 
* tiγuk → őm. *tiγuk > *tiwuk > tik >> tyúk vö. csuv. čăχă (i.m. 965.o.). 
Minthogy az ótörök ™ magyar i képviselete nem csuvasos hangváltozás 
eredménye, így csuvas kritériumként való fenntartása is értelmét vesztette. 
 

                                                           

9 Helyesen tïlă. 
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10. A szóközépi és szóvégi η változásai: 
*η > m, *η > n, *η > g > γ > 0 

A török nyelvekben az η eredeti szavakban szóközépi és szóvégi helyzetekben 
fordulhatott elő. A magyarba került ótörök jövevényszavakban az η négyes 
megfelelést mutat mindkét fonetikai helyzetben. 
 Az első esetben az ótörök intervokális η fonetikai minőségének 
megőrzése történik az ősmagyar n és g mássalhangzó összekapcsolása által – 
török η → őm. ng – (minthogy a korai ősmagyar mássalhangzórendszerben már 
semmilyen helyzetben nincs η, ld. előbb), vö. k.ótör. kataη, ny.ótör. *kataη → 
őm. katang > ma. katáng (i.m. 511.o.); ny.ótör. *täη- → ma. teng- (i.m. 
887.o.)10; k.ótör. teη, ny.ótör. *teηäl → ma. tengely vö. csuv. tan, ill. tĕnĕl (i.m. 
889.o.), ny.ótör. *täηir  → őm. teηir  (sic!) > ma. tenger (i.m. 893.o.). A nyugati 
ótörök szóközépi -η- megőrzését egy kun jövevényszó is felmutatja, melynek 
átvétele az előbbi példákhoz viszonyítva az ótörök korszak későbbi 
periódusában történt, vö. k.ótör. siηkur, suηkur > kun soηkur → *sonkor > ma. 
szongor ’sólyomfajta’ (i.m. 810.o.). 
 A második esetben a magyar adatok ótörök *η > m változás 
lejátszódását mutatják, vö. k.ótör. koηur, ny.ótör. *koηur > komur → őm. komur 
> komor vö. csuv. χămăr (i.m. 560.o.); k.ótör. *yoη, *yōη, ny.ótör. *Qom vö. 
csuv. śum (i.m. 397.o.). 
 A harmadik esetben *η > n változás történt a nyugati ótörökben. E szó 
történetére Róna-Tas kétféle rekonstrukciót is ad, vö. k.ótör. siηek, ny.ótör. 
*siηuk → óm. *sinuk >> szúnyog vö. csuv. šăna. (i.m. 822.o.); ill k.ótör. siηek, 
ny.ótör. *siηuk > *sunog → őm. *sunog >> szúnyog vö. csuv. šăna (i.m. 
1085.o.), ld. fentebb. 
 Végül a negyedik esetben egy magyar szóban van képviselve az ótörök 
*η > g > γ > 0 változás eredménye, vö. k.ótör. buη, ny.ótör. *buγ11 → őm. bū > 
ma. bú (i.m. 178.o.). 

A négyféle megfelelésből az első és a többi közötti különbség abban áll, 
hogy az első esetben az η a donor forma része (az r-török nyelvváltozatban ez az 
ótörök korai korszakára mutat, míg a kun nyelvváltozatban a későire), a többi 
esetben viszont már e mássalhangzóból létrejött másodlagos fejlemények 
kerültek az ősmagyarba. Abból kiindulva viszont, hogy a negyedik folyamatban 
az *η igen korán denazalizálódott, és az ótörökben akkor folyamatban lévő -g 

                                                           

10 Vitatott etimológia. 
11 Érdekességként jegyzendő meg, hogy a csuvasban megőrződött olyan szó, melynek 
hangalakjában a nyugati ótörök *-η fonetikai realizációja kétféleképp is lezajlott, tehát 
párhuzamosan létező nyelvjárási változatok létét bizonyítja, vö. ny.ótör. *oη > *og > *oγ > csuv. 
ow ’Vorderteil’ (Ahlqvist 2010:55), ill. ny.ótör. *oη > *om > csuv. um ’perednjaja čast’ (Fedotov 
1996/2: 280).  
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változási rendjébe kapcsolódott be12, arra lehet következtetni, hogy a korai 
ótörök nyelvi térséget az eredeti *-η fonetikai realizációja korán, már a nyugati 
ótörök első alkorszakában megoszthatta: a térség egy részén az *η változása 
megindult, míg a másik részén az *-η őrizte differenciális jegyeit. Majd ezt 
követően, az *η > g > γ változás lezajlása után kerülhetett sor a megőrzött *-η és 
*-η- térségének további differenciálódására. E térségen belül valószínűleg 
maradt olyan zóna, ahol az *-η és *-η- a későbbiek során az r-török 
nyelvváltozatban sem változott, (hiszen későbbről a cseremiszbe került volgai 
bulgár jövevényszavak ezt megerősítik), de mindemellett a magyarba került 
ótörök jövevényszavak már tanúsítják az *η > m, és *η > n folyamatok 
lejátszódását. 

 

11. A szókezdő *i- > yi- változás 
Az * i- > yi- változás, más néven a y protézis kialakulása a csuvas nyelvtörténet 
másodlagos folyamatai közé tartozik, mely az abszolút szókezdő helyzetű 
hosszú illabiális magánhangzók diftongizációjának eredményeképp megjelenő Ç 
segédhang mássalhangzóvá válásának eredménye a csuvasban, vö. ny.ótör. *ās 
> * Ças > yas > csuv. yus ’hermelin’. A y protézis a csuvasban a hosszú 
magánhangzókból keletkezett diftongusok szókezdő Ç elemének analógiájára az 
abszolút szókezdő rövid i és ï előtt is rendszerszerűen megjelent. A magyar 
nyelvbe került ótörök jövevényszavakban hosszú illabiális magánhangzóval 
kezdődő szó nem került be, a rövid i-vel kezdődő szavak előtt viszont a y 
protézis még nem jelent meg13, vö. k.ótör. ekiz, ny.ótör. *ekir > *ikir  → őm. ikir  
> iker vö. csuv. yĕkĕr (i.m. 450.o.); k.ótör. (y)ïldam, ny.ótör. *ïldam → őm. 
* ildam > ildom, vö. csuv. yălttam (i.m. 452.o.); k.ótör. il-, ïl-, ny.ótör.*il-  → őm. 
* il-ik  > ma. illik  (i.m. 453.o.); k.ótör. ïr-, ny.ótör. *ïr- → őm. ir-  > ír- vö. csuv. 
ïr- (i.m. 459. o.); k.ótör. ayran, ny.ótör. *ayïr- > *ayraγ > *ïraγ → őm. *iraγ > 
író (i.m. 464.o.); k.ótör. ïsï-, isi-, ny.ótör. *ïsï- → őm. *isi-  > *izi- > ma. izzik14 
vö. csuv. ăšă (i.m. 470.o.). Ebből következik, hogy a y protézis, noha csuvasos 
kritérium, a magyar nyelv ótörök jövevényszavai számára ebben a minőségében 
nem hasznosítható. 
 

12. A szókezdő labiálisok változásai: 
*o-, ō-, > va-, *ö-, b-, ü- > ve- 

A változás az ún. v protézis kialakulásának folyamatára mutat rá, mely során a 
primer folyamatban az őstörök szókezdő hosszú labiális magánhangzók egy 

                                                           

12 A *-Vg > -Vγ változást (mely a magyarban szóvégi hosszú magánhangzók megjelenéséhez 
vezetett az érintett szavakban, Róna-Tas a nyugati ótörök kor belső korszakolása szempontjából az 
első két korai korszakba tartozónak minősítette, vö. i.m. 1156.o.  
13 Kivétel a jász népnév, ahol azonban a protetikus j török eredete nem egyértelmű, vö. Agyagási–
Róna-Tas (2007: 213–221). 
14 Vitatott etimológia. 
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része diftonguson át rövidült le, és a diftongus kezdő labiális segédhangja 
változott v mássalhangzóvá. Másodlagosan később a rövid abszolút szókezdő 
labiálisok előtt is kialakult a v protézis. 

A magyarba az ótörök szókezdő labiálisoknak háromféle képviselete 
van. Az első a rövid szókezdő o, u, ö és ü változatlan formában való megőrzését 
mutatja. Minthogy ez ugyanígy fordul elő a kun eredetűnek minősített 
állományban, ez a megfelelés nem csuvasos kritérium, vö. k.ótör. oglak, ny.ótör. 
*oglak > *oγlaγ → őm. *oγlaγ >> ma. olló vö. csuv. ïvăl (i.m. 638.o.); k.ótör. 
ogrï, ny.ótör. *ogru > *uγru → őm. *uγru >> ma. orv (i.m. 653.o.); k.ótör. 
*učok, ny.ótör. *učog > *učoγ → őm. *učoγ >> ma. ocsú, vö. csuv. vĕś- (i.m. 
626.o.); k.ótör. *uk-, ny. ótör. *uk → őm. *uk > ma. ok (i.m. 629.o.); k.ótör. 
učak, ny.ótör. *učag > *učaγ → őm. * učaγ > ma. olcsó (i.m.635–636); k.ótör. 
un, ny.ótör. *undaγ → őm. *undaγ > ma. ondó (i.m. 642); középtör. určuk, 
ny.ótör. *určuγ → őm. *určuγ > ma. orsó (i.m. 649); k.ótör. urï, ny.ótör. *urï → 
őm. *urï > ma úr, vö. csuv. ăru (i.m. 969); k.ótör. öküz, ny.ótör. *ökür → őm. 
*ükür > ma. ökör vö. csuv. văkăr (i.m. 663.o.); k.ótör. ögir-, ny.ótör. *öγir-  → 
őm. *öγir-  >> ma. ör-ül- (i.m. 677); török örgä ny.ótör. *örgä → őm. *ürge 
(i.m. 981.o.); k.ótör. ürük, ny.ótör. *ürük → őm. *ürük > ma. örök (i.m. 676); 
k.ótör. ögäč, ny.ótör. *öväč → őm. *öväč > ma. üvecs (i.m. 987.o.); de: tör. 
untak , kun *untak → ma. dial. ontok, ontog (i.m. 645); középtör. özän, kun 
*özen → őm. *üzen > ma. özön vö. csuv. var (i.m. 685.o.). 

A második féle képviseletben a nyugati ótörök donornyelvi alak a 
hosszú labiális szókezdő ō- és b- már bejárta a ō- > ²o- > wa- > va- ill. b- > Ýö- > 
we- > ve- változást, vö. k.ótör. ōy-, ny.ótör. *vay- → őm. *vay- > ma. váj- (i.m. 
989); k.ótör. br-, ny.ótör. *br- > *ver- vö. csuv. vĕren, (i.m. 1000)15, (míg a 
hosszú szókezdő É nem, vö. k.ótör. Én-, ny.ótör. Én- → őm. ün- > ma. ön-ik, i.m. 
668–669). 

Végül a magyarba került ótörök jövevényszavakban a rövid szókezdő 
labiális magánhangzók előtt megjelenő másodlagos v protézis is képviselve van, 
vö. k.ótör. oluk, olak, ny.ótör. *valaγ → őm. *valaγ >> vályú, vö. csuv. valak 
(i.m. 992); középtör. ökü, ny.ótör. *väkü → őm. *vekü > vék, vö. csuv. vakă 
(i.m. 997); k.ótör. ört-, ny.ótör.*örtüγlük > *vertülük → őm. *vertelük > 
vértelek, vö. csuv. vit- (i.m. 1003). E két utóbbi donornyelvi fejlemény (az 
elsődleges és másodlagos v protézis) létrejötte között nem feltétlenül kell 
jelentősebb időrendi eltérést feltételezni, hiszen amint az eredeti hosszú 
szókezdő labiálisok diftongizálódtak, az ótörök alrendszerben a szókezdő 
labiális magánhangzó-fonémák megkülönböztetésében eltűnt a képzés 
időtartama szerinti differenciális jegy, így minden labiális szókezdő felvehette a 
protetikus v-t. A különbség csak annyi, hogy a diftongusos szókezdeteknél a v a 
diftongus segédhangjából jött létre, a rövid labiális szókezdők előtt viszont 
analógiásan. 

                                                           

15 Vitatott etimológia. 
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A labiálisok különböző képviselete a magyarban az esetek egy részében 
felfogható úgy, hogy időrendi különbség az eltérések (v protézis hiányának ill 
meglétének) az oka a nem kunhoz köthető szócsoportban: a v protézis hiánya 
korai kölcsönzésre utal, míg a megléte kései ótörök időrendre. Viszont a szavak 
egy másik csoportja, – ahol a donornyelvi formában nincs v protézis a rövid 
szókezdő labiálisok előtt, de a szó č-t is tartalmaz, melynek magyar képviselete 
szintén č – Róna-Tas belső korszakolása szerint szintén csak az ótörök harmadik 
alkorszakában kerülhetett a magyarba (vö. i.m. 1150.o.), ugyanolyan későn, mint 
a már v protézist mutató példák. Ez pedig annyit jelent, hogy az ótörök harmadik 
alkorszakában az őstörök szókezdő rövid *o-nak a nyugati ótörökben kétféle 
képviselete volt: a térség egyik részén o-16, míg a másik részén már va-, vö. 
k.ótör. *učok, ny.ótör. *učog > *učoγ → őm. *učoγ >> ma. ocsú, vö. csuv. vĕś- 
(i.m. 626.o.); ill. k.ótör. oluk, olak, ny.ótör. *valaγ → őm. *valaγ >> vályú, vö. 
csuv. valak (i.m. 992). Hasonló kettősség látszódik az *ö- képviseletében: k.ótör. 
ögäč, ny.ótör. *öväč → őm. *öväč > ma. üvecs (i.m. 987.o.); középtör. ökü, 
ny.ótör. *väkü → őm. *vekü > vék, vö. csuv. vakă (i.m. 997); k.ótör. ört-, 
ny.ótör. *örtüγlük > *vertülük → őm. *vertelük > vértelek, vö. csuv. vit- (i.m. 
1003). 

A korábbi kutatások által csuvasos kritériumokat eredményezőnek tartott 
hangváltozások áttekintése azt a célt szolgálta, hogy képet kaphassunk a nyugati 
ótörök nyelv belső tagoltságáról. A vizsgálat eredménye, mely Róna-Tas András 
és Berta Árpád új monográfiájának alapján áll, megerősítette, hogy a térség 
nyelveként domináns az r-török nyelvváltozat, de jelen van a kipcsak 
kritériumokat mutató kun is. Az r-török nyelvváltozat azonban nem azonosítható 
kizárólagosan a csuvasos típussal, mert az ún. csuvasos kritériumok teljesülése 
tekintetében a kutatás új eredményeket hozott. A változások háromféle síkon 
jelentkeznek. Egyrészt, az ún. csuvasos kritériumokat produkáló hangváltozások 
(melyek a csuvas nyelv történetében lezajlottak, és török viszonylatban 
egyediek), a magyar nyelv ótörök jövevényszavaiban csak részben tükröződnek, 
tipikus végeredményük a török–magyar érintkezések után, a középtörök korban, 
a volgai bulgár nyelvjárásaiban, köztük a csuvas elődjében jelentkeznek. 
Másrészt, a csuvasos kritériumoknak tartott változások közül többről 
bebizonyosodott, hogy a magyar nyelv török jövevényszavaiban magyar 
fejlemények, ezért csuvasos kritériumként való meghatározásuk nem tartható 
fenn a továbbiakban. A csuvassal való egybevetés terén azt a tényt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a magyar nyelv ótörök jövevényszavai között van 
115 olyan szó (felsorolásukat ld. i.m. 1145.o.), amely a csuvas szókincsben 

                                                           

16 A szókezdő o- kései ótörök periódusban való fennmaradására mutatnak a nyugati ótörök 
nyelvterület egy részén a azok a szavak is, amelyek a csuvasban v protézis nélkül őrződtek meg, de 
csuvasos kritériumhozdozók. Ilyen a már idézett ny.ótör. *oη > *om > csuv. um ill. ny.ótör. *oη > 
*og > *oγ > csuv. V ow ’Vorderteil’, ill. az a nem jelentéktelen számú belső keletkezésű szó, 
melynek mai csuvas hangalakjában az ótörök rövid szókezdő labiális megfelelése v protézis 
nélküli redukált magánhangzó.  
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egyáltalán nincs jelen, tehát ezeket nem célszerű közvetlen összefüggésbe hozni 
a csuvassal. Végül, azoknak a hangoknak a változásai, melyek eredményét a 
korábbi irodalom csuvasos kritériumként kezelte, az ótörök korban 
párhuzamosan létező, eltérő eredményekkel záruló változatok létrejöttét 
mutatják az r-török donornyelvben (ld. alább a táblázatot), miközben e 
változatokban a rotacizmus és lambdacizmus megléte közös tulajdonság17. Ez 
indokolja, hogy Róna-Tas a korábbi gyakorlattól eltérően a nyugati ótörök nyelv 
domináns r-török változatát ogurként nevezte meg az új monográfiában, mely 
létező őstörök kori belső elnevezés, és az oguz-zal való összehasonlításban 
alkalmas valamennyi r-török nyelvváltozat megjelenítésére az ótörök korban. 
 

Őstörök 
hangok és 

hangkapcsolatok 
Ogur képviselete 

Kun 
képviselete 

*z *z > r *z > z 

*š *š > (lč) > l *š > š 

*sā- *s(Ça-) > ša- sā- > sa- nincs adat 

*si/ï- si/ï- > ši/ï- si/ï- > si/ï- 

*-k *-k > k *-k > -g *-k > k 

*-g *-g > -g *-g > - γ *-g > -g 

*k- 
[k-] > [k-]  
[q-] > [χ-] 

[k-] > [g-] 
[q-] > [χ-] 

*k- > k- 

*t- *t- > t-  *t- > d-  *t- > t-  

*η *η > η *η > g > γ *η > n *η > m *η > η 

*b- *  b- > ve- nincs adat 

*ō- *ō- > va- nincs adat 

*o- *o- > o- *o- > va- *o- > o- 

*ö- *ö- > ö- *ö- > vä-/ve- *ö- > ö- 

 

                                                           

17 Az a tény, hogy a változatok különböző végeredményei többé-kevésbé megjelennek a csuvasban 
vagy a volgai bulgár nyelvjárások maradványaiban, történetileg csak azt jelenti, hogy a 8. századig 
a Don-Kubány közén élő onogur, bulgár, kazár néven ismert szerveződések képviselői egyaránt 
részt vettek abban a közösségben, amelyik a 8. század közepén megkezdte felvándorlását északra a 
Volga mentén, és később volgai bulgárként vált ismertté. 
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1. Dolgozatom célkitűzése, hogy áttekintse, milyen ismeretekkel rendelkezünk 
az ugor alapnyelv történetéről, s arról, hogy a nyugati ótörök és magyar nyelvi 
kapcsolatok vizsgálata hogyan segít az ugor hangtörténetre vonatkozó tudásunk 
kiszélesítéséhez. Áttekintésem hangsúlyozottan módszertani jellegű: nem azt 
vizsgálom, hogy tényszerűen mit lehet tudnunk e korszak hangtörténetéről, 
hanem azt, hogy mindaz, amit tudunk, milyen módszertani megközelítések 
eredményeként állt elő. A témaválasztás ilyen irányú szűkítésének indoka kettős. 
Egyrészt az ugor nyelvek kutatásának kimutathatók olyan módszertani 
problémái, amelyek legalábbis részben megmagyarázhatják, a finnugrisztika 
mindeddig miért nem írta meg a maga ugor történeti fonológiáját. Másrészt 
pedig megvizsgálandó, vajon a nyugati ótörök és magyar kapcsolatok leírásának 
„melléktermékeként” megszületett ugor hangtörténet módszertanilag miként 
viszonyul az eddigi ugor hangtörténeti kutatások módszertani jellemzőihez. Egy 
ilyesfajta összevetés, a majdani tartalmi elemzésekkel párosítva utat mutathat a 
további kutatások számára. 
 A téma aktualitását az adja, hogy a West Old Turkic: Turkic Loanwords 
in Hungarian [WOT] részeként kismonográfia terjedelmű fejezet dolgozza fel a 
magyar nyelv történeti fonológiáját, s ezen belül alfejezetet szentel az ugor 
alapnyelv történeti fonológiai leírásának, mégpedig szándékai szerint olyan 
részletesen, amilyenre eddig sem a finnugrisztikai kutatásokban, sem egyebütt 
nem volt példa. Magától értődő, hogy egy ugor történeti fonológia 
kidolgozásának szükséges voltát nem csupán e nyelvek (török) nyelvi 
kontaktusai igazolják: a finnugor nyelvek ugor ágának története nem ismerhető 
meg a három nyelv előtörténetének ismerete nélkül. A kérdés az, vajon a 
finnugrisztika miért késlekedik az ugornak mint közbülső alapnyelvnek a 
lehetőség szerinti minél kimerítőbb rekonstrukciójval, és ettől elválaszthatatlanul 

                                                           

Agyagási Klára – Hegedűs Attila – É. Kiss Katalin (szerk.) 2013. Nyelvelmélet és kontaktológia 2. 
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a három ugor nyelv legkorábbi állapotának leírásával, amelynek egyik 
komponense a történeti fonológia. Ez a dolgozat tehát vázlatos kifejtésben erre a 
kérdésre próbál választ adni, megjegyezve a következőt: az, ami az alábbiakban 
következik nem tudomány- vagy kutatástörténet, ezért a hivatkozásjegyzéktől 
sem várható el, hogy az ugor nyelvek történeti fonológiájára vonatkozó kimerítő 
szakirodalmi listát nyújtson. Először az ugor alapnyelv hangtörténetére 
vonatkozó eredményeket tekintem át (2.), majd azt, hogy az ótörök–magyar 
kapcsolatok miként járulnak hozzá e témához (3.), s végül megkísérlem felmérni 
a jövő kutatásait (4.). 
 
2. Az ugor alapnyelv történeti fonológiai leírása a finnugrisztikában. 
A finnugrisztikában az ugor alapnyelv (PUg) történeti fonológiai leírása (s vele 
együtt fonológiai, fonotaktikai rekonstrukciója) eddig több tekintetben is 
nélkülözte a szisztematikus feldolgozást. E tény oka nem abban rejlik, hogy a 
tudományág feleslegesnek tartaná e feladat elvégzését, s szemben például az 
uráli, a finnugor vagy a permi alapnyelv ilyen jellegű leírásával az obi-ugor 
alapnyelvre és az ómagyar korra vonatkozó történeti fonológiai ismereteket 
elegendőnek tekintené, olyannak, amelyik helyettesítheti a három nyelv közös 
történeti fonológiai előzményének kidolgozását. A legfőbb okok többek között 
egyrészt az „ugor”-nak mint közbülső alapnyelvi szintnek a vitatott voltában 
(2.1.), valamint a magyar nyelv legkorábbi történeti szakaszainak hiányos 
ismeretében jelölhetők meg (2.2.), valamint az ugor nyelvek más, törökségi 
nyelvekkel való kapcsolatának eddig nem kielégítő ismeretében (3.). 
 
2.1. A finnugrisztikában nem volt, s ma sincs maradéktalan egyetértés abban, 
vajon a három ugor nyelv1, a osztják, a vogul és a magyar önálló történetét 
megelőzően milyen jellegű lehetett az a korszak, amely e nyelvek közös 
előzményét képezte. Főként az 1980-as, 90-es évektől napvilágot láttak olyan 
nézetek, amelyek kétségbe vonták, hogy feltehető-e egy valamikori ugor 
alapnyelv, ugor beszélői közösség, s ha igen, a három nyelvnek milyen történeti 
viszonya alapján2. Miközben az uráli nyelvcsalád egyike a legszilárdabb 
alapokra épülő rokon nyelvi csoportnak (pl. Campbell–Poser 2008. 94), a 
családon belül a nyelvi ágak, illetőleg nyelvek egymáshoz való viszonya ma is 
viták tárgya, de ezek között is talán csupán a volgai finnugor nyelvek viszonya 
indukált több problémát, mint az ugoré, amit részben módszertani kérdések, 
részben pedig a hiányos kutatások magyaráznak. Ha akár csak futólag 
átgondoljuk az ugor népek sok tekintetben hézagosan ismert közös történelmét – 
példál úgy, ahogyan azt Abondolo teszi (1998. 6–7) – érthetővé válik, milyen 

                                                           

1 Tekintettel arra, hogy a WOT az obi-ugor nyelvek külső elnevezéseit használja, e dolgozatban én 
is így teszek. 
2 L. pl. Hajdú 1978. 85, 1987. 334, Janhunen 1982, Salminen 1997, 2002. Ezek többségére Honti 
1999-ig bezárólag az alant idézett, az ugor alapnyelv kérdéseiről szóló dolgozataiban részletesen 
reflektált. 
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nehézségekbe ütközik egy őstörténetileg meghatározható ugor korszak 
rekonstrukciója kezdve a föltehetően relative rövid együttélési periódustól 
egészen addig a drasztikus gazdasági-kulturális változásig, amelyik az obi-ugor 
népeket a magyartól már viszonylag korán elválasztotta. A kérdés megítélését 
azonban a nyelvész számra nem is annyira a tényanyag hézagos ismerete 
okozza, hanem az a módszertani csapda, ami az archeológia, a történelem vagy a 
földrajztudomány és a nyelvészet eltérő, egymásnak „egy az egyben” nem 
megfeleltethető fogalmi rendszeréből adódik.3 
 A hagyományos4 bináris családfamodell szerint az uráli nyelvek a 
legrégebbiként rekonstruálható uráli alapnyelvtől kiindulva következetesen két, 
majd megint két-két ágra szakadtak mindaddig, amíg a jelenlegi nyelvek a ma is 
ismert önállóságukat el nem érték. Ez a fokozatos, mindig bináris elágazás nem 
csupán a leánynyelvek kialakulását szemlélteti, hanem egyben azt a térbeli 
elkülönülést is, amelyik beszélőiknek földrajzi értelemben veendő 
szétvándorlását is jelenti mai földrajzi elhelyezkedésükig vezetve. Különféle 
számítások alapján az egyes csomópontokhoz (közbülső alapnyelvi szintekhez) 
azután időhatárok rendelhetők, melyek a szétvándorlások időtartamát jelölik. Ez 
a modell máig a legalkalmasabb arra, hogy a közös előzmény(ek)ből átörökölt 
tulajdonságok alapján a leszármazások irányát megmutassa, ugyanakkor 
közismerten alkalmatlan arra, hogy segítségével az ún. másodlagos egyezések 
vagy egyéb kontaktusok ábrázolhatók legyenek. Azok a másodlagos egyezések, 
amelyek a genetikailag egymással valamilyen kapcsolatban lévő, de egymástól 
már elszakadt, majd újra kapcsolatba került nyelvek közös tulajdonságaiban 
testesülnek meg, nem beszélve azokról a nyelvi érintkezésekről, amelyek más, 
genetikailag nem rokon nyelvekkel jöttek létre, illetőleg az areális nyelvészet 
vagy a szubsztrátum-vizsgálatok kereteiben kezelhetők. A nyelvi kontaktusok 
nyilvánvalóan térben (és persze időben) valósulnak meg, csakhogy a bináris 
családfamodell ezekről a nyelvi rendszereket alakító areális viszonyokról nem 
képes számot adni, s többek között ezért is fogalmazódhatott meg az a nézet, 
mely szerint az uráli nyelvcsalád földrajzi megoszlása nem egyeztethető össze a 
történeti folyamatokkal (l. még Grünthal 2007. 115). Az a nyelvtörténeti leírás 
vagy rekonstrukciós eljárás tehát, amelyik a bináris családfamodellen belül 
maradva nem számol mindazokkal a lehetséges nyelvtörténeti hatásokkal vagy 
folyamatokkal, amelyek nem következnek egyenesen e modellből, 
szükségképpen egyoldalú (szűkre szabott), mert nem veszi tekintetbe az összes 
lehetséges szempontot, amelyek a nyelvi ágak vagy leány nyelvek 
kialakulásában szerepet játszhattak. (Hogy ebben a kérdésben a fent röviden 
utalt társtudományokkal való egyeztethetetlenségnek mi a jelentősége, aligha 

                                                           

3 S ez magától értődően nem csupán az ugor nyelvekkel kapcsolatban merül fel, hanem általában 
is. Lényegében ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg Janhunen is akkor, amikor azt fejtegeti, a 
régészet miért nem lehet segítségére a nyelvészetnek pl. az uráli alapnyelv datálásában (Janhunen 
2009. 65–66). 
4 A hagyományos címke e dolgozatban nem jelöl értékítéletet. 
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magyarázandó.) Campbell megfogalmazásában tehát, aki a családfamodell vs. 
areális nyelvészet összefüggésének kapcsán fogalmazza meg véleményét, a 
kiegyensúlyozott kép a következő szemléletből (és gyakorlatból) adódik: „...it is 
not possible to understand diffusion fully without knowing the genetic affiliation 
of the languages involved, and vice versa, it is not possible to account fully for 
what is inherited without proper attention to what is diffused. That is, it is not 
two distinct, opposed and antagonistic points of view that are involved, but 
rather both are needed and they work in concert: ’both the comparative method 
and areal linguistics are historical disciplines – twin faces of diachronic 
linguistics’ (Hamp, 1977: 27). Both are necessary if we are to answer the 
question, ’What happened?’, the historical linguist’s goal” (Campbell 2006. 18). 

Mielőtt egy pillantást vetnénk arra, vajon a finnugrisztikában milyen 
törekvések mutatkoznak az összehasonlító módszerrel kidolgozott genetikai 
kapcsolatok és kontaktushatások együttes kezelésére, lássuk, az ugor nyelvek 
egymáshoz való viszonyát a legutóbbi időkig hogyan ítélte meg a finnugrisztika. 
A legszélesebben elterjedt, a 19. századra visszavezethető nézet szerint, mint 
ismeretes, a nyelvcsalád finnugor ágából leszármaztatott ugor ág idővel két ágra, 
a osztják és a vogul közös előzményét képező obi-ugor ágra és a magyarra 
(annak előzményére, az ősmagyarra) oszlott. Ezt az elgondolást képviseli Honti 
is, aki több dolgozatban is, s eleddig a legrészletesebben foglalkozott a kérdéssel 
(1979a, 1979b, 1997, 1998, 1999), fokozatosan összefoglalva a kilencvenes évek 
végéig megfogalmazott nézeteket, felsorakoztatva mindazokat az érveket, 
amelyek az ugor egység mellett nézetei szerint szólnak. A hagyományos modellt 
fogadja el a három ugor nyelv egymáshoz való viszonyát illetően. A 
hangmegfelelésekre alapulóan számbaveszi a közös, megőrzött szókincset, jóval 
kisebb mértékben a szókincsbéli innovációkat, valamint a morfoszintaktikai 
egyezéseket, azaz valamennyi nyelvi szintre tekintettel van (szemben más, 
például a volgai nyelvek viszonyait a legutóbbi időkig főként csak hangtörténeti 
vagy szókincsbéli adatokra alapozó elgondolásokkal). Honti mindvégig a három 
nyelv belső nyelvi tényeire épít, azaz nem vizsgálja e nyelveknek (különösen az 
obi-ugor nyelveket illető) esetleges másodlagos egyezéseit, sem pedig más, nem 
uráli nyelvi kontaktusokból adódó lehetséges tanulságait (de l. Korenchy 1972), 
s a közösnek ítélt hang- és morfoszintaktikai változásokat sem helyezi szélesebb, 
areális vagy tipológiai kontextusba. Azaz éppen azok az összefüggések 
maradnak említés nélkül, amelyeket egyrészt a hagyományos családfamodell 
nem képes kezelni (másodlagos kapcsolatok), másrészt pedig azok, amelyek 
független érveket szolgáltathatnának (areális és tipológiai jellemzők). Holott a 
kérdés nem elhanyagolható (természetesen az ugor nyelvektől függetlenül sem): 
két vagy több nyelv együttesen, valamely közös előzményből megőrzött 
tulajdonsága megmutatja rokonságuk milyenségét, ám utóbb kialakult, 
hasonlónak vagy azonosnak ítélhető innovációik csak akkor szólnak közösen 
kialakított fejlemény, azaz rokonságuk mellett, ha azok rájuk és csak rájuk 
jellemzők, azaz semmilyen más, például areális kapcsolatnak nem 
tulajdoníthatók. Az ugor (vagy akár obi-ugor) nyelvek ilyen jellegű elemzése 
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egyelőre szerény (de l. pl. Sipos 2002, 2003, Anderson 2006 további 
irodalommal). Létezik továbbá még egy lényeges szempont, ami ismereteim 
szerint mind a mai napig nem játszik szerepet az ugor nyelvek kapcsolatának 
elemzésekor: miközben a közösen megőrzött szókincsbéli és hangtörténeti 
egyezések egyfelől, és a közös szókincsbéli és hangtörténeti innovációk másfelől 
fogódzót nyújtanak egy alapnyelvi szint kezdeti és végső állapotának 
rekonstrukciójához, addig az éppoly fontos morfoszintaktikai egyezésekre csak a 
forma, a morfok fonológiai képe tekintetében lehet támaszkodni. Azaz csak 
akkor, ha a hangtörténeti változások érintik a grammatikai elemeknek vagy azok 
kapcsolatának fonémaképletét is. Mindezek funkcionális változásai ugyanis nem 
feltétlenül esnek egybe időben a formai változásokkal.5 

Az ugor egység elvetésének oka azonos, ám következményei eltérőek. 
Az azonos ok a rokonság, illetőleg származtatási minta mellett felhozható érvek 
vitatása. Például Salminen (2002. 5–8), aki éppen a fent hiányolt szélesebb 
kontextusra, areális körülményekre (is) hivatkozva vonja kétségbe az ugor 
egység melletti érveket, illetőleg egy részüket. A következmények vagy az ugor 
egység teljes elvetését (pl. Gulya 1977, 1994), vagy pedig a három nyelvnek a 
hagyományostól eltérő csoportosítását (Janhunen 2009) jelentik. Az ugor 
nyelvek genetikus viszonyára vonatkozó eltérő elgondolások jelentkezése akár a 
legutóbbi időkben is természetesen nem független mindazoktól a vitáktól, 
amelyek a múlt század utolsó évtizedeitől máig tartóan az uráli nyelvek 
egymáshoz való viszonyát feszegetik, ismétlődően kétkedve a hagyományos 
bináris modell alkalmazhatóságában. Mint ahogyan bizonyos az is, hogy az 
1970-es végén megjelenő Samojedischer Wortschatz (Janhunen 1977) vagy az 
1980-as évek legelején napvilágot látott Johdatus lapin kielen historiaan 
(Korhonen 1981), s nyomukban további jelentős szamojédológiai és lappológiai 
munkák hatottak e viták megindulására (is). Lényegében arról van szó, hogy a 
bináris modell nem tűnik megfelelőnek a nyelvcsaládon belüli differenciáltabb 
viszonyok ábrázolására: olyan fokozatos szétválásokat sugall, amelyek egyre 
kevésbé egyeztethetők össze történelmi vagy összehasonlító és kontaktológiai 
nyelvtörténeti tényekkel. Visszatérően hangsúlyozott igény (a közösen 
megőrzött örökségek mellett) a közös innovációkra, a szókincs, ill. a 
hangtörténet mellett a grammatikai változásokra való minél hatványozottabb 
építkezés, s a cél, hogy a különféle típusú uráli–nem-uráli és uráli–uráli nyelvi 
kontaktusok, areális összefüggések egyenrangú (azaz nem csupán a 
szókölcsönzésekre tekintettel lévő) szerephez jussanak a nyelvek egymáshoz 
való viszonyának megállapításában, s nemkülönben a tipológiai egybevetések is. 
“If language contact phenomena are not really incorporated into the model of 
language diachrony, we are caught in the trap of essentialism, using our 
knowledge of the reality of language contact phenomena … only as building 

                                                           

5 Ismereteim szerint eddig csupán Grünthal (2007 további szakirodalommal) mutatott rá ennek a 
szempontnak a fontosságára a finnugrisztikában. 
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material for further illusory constructions …” (Laakso 2012: 185). A fenti 
igényekkel lép fel például Grünthal (2007) a mordvin nyelveknek a családfán 
történő újrapozícionálásakor, Saarikivi (2006) a szubsztrátumhatások 
keresésekor, Aikio (2002, 2007) új szamojéd etimológiák felállításakor, Ylikoski 
(2011) az irányjelölő esetek történetének vizsgálatakor, Janhunen (2009) az uráli 
alapnyelv több szempontú újraelemzésekor, Salminen (2002) és Häkkinen 
(2012) az uráli családfa szerkezetének más és más szempontú, kritikus 
újravizsgálatakor, Michalove (2002) az uráli szókincs elemzésekor, és a sor 
szerencsére még hosszan folytatható. Ez a dolgozat nem vizsgálhatja e 
törekvéseket tartalmi szempontból, és ezeken belül az ugor egység mellett vagy 
ellen felsorakoztatható érveket sem mérlegeli, csupán a módszertani 
megközelítéseket próbálja felmérni, mert a jövő elemzései majd úgyis eldöntik, 
a tartalmi kérdésben mely állítások a plauzibilisabbak.6 Az azonban 
megállapítható, hogy az ugor nyelvek egymáshoz s a nyelvcsalád további 
nyelveihez fűződő viszonyának újragondolását csak egy szélesebb, az egész 
nyelvcsalád belső szerkezetére vonatkozó, más és más irányból közelítő kutatási 
iránynak a kereteiben érdemes mérlegelni. Továbbá megállapítható az is – s e 
dolgozat kérdésfeltevésének szempontjából, mely szerint a finnugrisztika miért 
késlekedik az ugornak mint közbülső alapnyelvnek a lehetőség szerinti minél 
kimerítőbb rekonstrukciójával, ez fontos következtetés –, hogy a bizonytalanság 
hogyan akadályozza (egyelőre legalábbis) az alapvetően szükséges „technikai” 
lépések megtételét. A finnugor és a mai ugor nyelvek között valamilyen 
közbülső alapnyelve(ke)t feltételező, de a három nyelv egymáshoz való 
viszonyát eltérően modellező elgondolások ugyanis magától értődően másként 
és másként írják elő a rekonstrukció menetét. Ehhez helyénvaló emlékeztetni 
néhány közismert módszertani lépésre. 

Több rokon nyelv közös előzményének (mely előzmény egy 
meghatározott történeti állapotot rögzít) rekonstrukciója implikálja e nyelvek 
diakrón folyamatainak és egymáshoz való viszonyának az ismeretét is. Az 
utóbbihoz a módszert a történeti összehasonlító módszer biztosítja. Ahhoz, hogy 
a kérdéses nyelvek közös előzménye rekonstruálható legyen, rendelkezni kell e 
nyelvek belső, a rokon nyelvektől független történetéről, valamint legkorábbi 
állapotáról kialakított hipotézissel. Ez a legkorábbi állapot a belső rekonstrukció 
eszközeivel érhető el, s az alapnyelvi rekonstrukció csak ezután következhetik. 
Ezen a ponton válik elengedhetetlenné az egymáshoz való viszonyok, 
származtatások modellje. Ha három nyelvről van szó, akkor e viszonyok például 
a következők lehetnek (a három ugor nyelv példáján illusztrálva)7: 

 

                                                           

6 Abban aligha lehet nézelteltérés, hogy rekonstruált nyelvek föltételezésekor, illetőleg 
tulajdonságaik maghatározásakor csakis a plauzibilitás különféle fokairól érdemes beszélni. 
7 Az ábrázolásmód Häkkinent (2012), illetőleg Ylikoskit (2011) követi a könnyebb 
összevethetőség kedvéért.  
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(1a) 

 
 
(1b) 

 
 
(1c) 

 
 
(1d) 

 
 
Az első három modell a hagyományos bináris elágazást mutatja az (1b) 
mintában a magyar és az osztják (ismereteim szerint erre nincs példa a 
szakirodalomban), az (1c) mintában a magyar és a vogul közös előzményét 
tételezve közbülső alapnyelvi szintként. Az (1d) modell hármas elágazást mutat. 
A rekonstrukció szempontjából mindez a következőt jelenti. A belső 
rekonstrukciót követően, s a nyelvek legkorábbi állapotait (tehát például az 
ősosztjákot, az ősvogult stb.) figyelembe véve az (1a) modell esetében 
rekonstruálandó az obi-ugor állapot, majd ezt a magyarral egybevetve az ugor 
alapnyelvi állapot. S hasonlóképpen – mutatis mutandis – az (1b) és az (1c) 
modell esetében is. Az (1d) modell szerint viszont közvetlenül vetendő egybe a 
három nyelv legkorábbi állapota (Häkkinen 1984). Az az eljárás ugyanis, 
amelyik a három leánynyelvet közvetlenül hasonlítja össze egymással az (1a), 
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(1b), és (1c) modell esetében is, módszertanilag nyilvánvalóan elfogadhatatlan. 
A finnugrisztikában kevés kivételtől eltekintve azonban az 1980-as évek elejéig 
éppen ez volt a helyzet mindabban a kisszámú munkában, amelyik átfogóbb 
képet igyekezett adni az ugor alapnyelvig vezető történeti fonológiai 
folyamatokról (s aminek oka első sorban a releváns előtanulmányok hiánya 
lehetett). 
 Valamely közbülső alapnyelvi szintnek a rekonstrukciójához azonban – 
függetlenül attól, hogy melyik modellről van szó – mindez még nem elegendő, 
hiszen annak egyúttal levezethetőnek kell lennie az azt időben megelőzőként 
tételezettből, azaz az ugor esetében a finnugor alapnyelvből8. Ez a levezetés 
természetesen segíti is a rekonstrukciót, amennyiben az ugor alapnyelv 
kikövetkeztetett rendszerének egyfelöl a finnugor előzménynek, másfelöl az 
ugor nyelvekben megtestesülő következménynek is meg kell felelnie. Az (1a) 
modell differenciáltabb változatán illusztrálva, s nyíllal jelölve a leírás, ill. a 
rekonstrukció menetét, a folyamat a következő (2). (A változásokat bemutató 
leírások az általános nyelvtörténeti gyakorlatnak megfelelően az előzményből 
indulnak.) 
 
(2) 

 
 
Felmerül a kérdés, vajon a finnugrisztika milyen ismeretanyagra támaszkodva 
állította vagy állítja fel e különféle modelleket. Tekintettel e dolgozat témájára 
ezúttal csupán az etimológiai és hangtörténeti vizsgálatok áttekintésére 
vállalkozhatunk, hiszen ezek képezik az egyik (a legutóbbi időkig is túlnyomó) 
részét az ismeretanyagnak, de a következőt mindenképpen meg kell fogalmazni: 
egy alapnyelvi szint rekonstrukciója csak abban az esetben lehet szisztematikus, 
ha mindazok a nyelvtörténeti leírások, amelyek egyáltalán a megközelítéséhez 
szükségesek, a rendelkezésre állnak. Az ugor esetében tehát ismerni kell 
mindhárom ugor nyelv történetét, és legkorábbi (önálló) állapotuk leírását, 

                                                           

8 Itt csak emlékeztetünk az alapnyelvi rekonstrukció közismerten körbenforgó voltára, arra, hogy 
például az ugor alapnyelv esetében olyan rendszert vezetünk le egy megelőző (finnugor) 
állapotból, ami maga is részese ennek a megelőző állapotnak. 
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valamint – ha feltételezhető ilyen – az előbbiek alapján rekonstruált közbülső 
alapnyelvi szint vagy szintek releváns tulajdonságait, hiszen csak mindezek 
segítségével lehet eljutni egy még korábbi állapothoz. Végigtekintve az ugor 
nyelvek nyelvtörténeti leírásain azonban be kell látni, hogy az eddig 
felhalmozott, tiszteletre méltóan jelentős nyelvtörténeti kutatási eredmények 
ellenére nem rendelkezünk a három ugor nyelv módszeres összehasonlításához 
szükséges ismeretekkel. Csupán a hagtörténetnél maradva: nincs átfogó, 
korszerűen megírt, összefoglaló obi-ugor történeti fonológiánk9 (egy teljességre 
törekvő, összefoglaló obi-ugor történeti grammatikáról már nem is beszélve). 

A (2) alatti modell megmutatja, milyen úton juthat el az elemzés a 
leánynyelvek mai állapotától a korábbi szintekig. Azokig a korábbi szinkrón 
szintekig, amelyekre a történeti fonológiai leírásoknak vonatkozniuk kell, s 
amelyeknek – csakúgy, mint minden standard fonológiai leírásnak – a 
következőkről kell számot adniuk: a fonémarendszerről, a fonémasorokról, és ha 
lehetséges a fonémák egymásrahatásának jellemzőiről10, valamint azokról a 
változási folyamatokról, amelyeknek eredményeképpen mindezek előálltak. 
Rekonstruált nyelvek esetében azonban még a következő feltételeknek is 
teljesülniük kell: szükség van azoknak az etimológiáknak a gyűjteményére, 
amelyek a szisztematikus hangmegfelelések és jelentés-egyeztetések alapján a 
kérdéses alapnyelv szókészletét alkotják, valamint a szisztematikus 
hangmegfelelések alapján rekonstruált alapalakokra és alapjelentéseikre, azaz az 
alapszavakból összeálló korpuszra. Rekonstruált nyelvek esetében ugyanis az 
etimológiák csupán a korpusz alapját képezik, a korpusz maga a 
rekonstruktumok összessége. Csak ezekre támaszkodva következtethető ki a 
fonémarendszer és a sorbarendezési tulajdonságok sora, s vezethetők le a 
változások az alapnyelvtől (a közbülső alapnyelvi szinteken keresztül) a 
leánynyelvekig. 

A finnugrisztika egyetlen olyan összefoglalást mutatott fel, amelyik 
képet igyekszik adni az ugor történeti fonológiájáról egy átfogóbb uráli 
hangtörténet keretei között, a Sammallahtiét (1988). Mindazok a további 
munkák, amelyeknek témája valamilyen ugor történeti fonológiai kérdés (ezek 
listája itt aligha közölhető) csak egy-egy részletkérdésre koncentrálnak, s igen 
kevés azonak a dolgozatoknak a száma is, amelyek (a fent meghatározott 
értelemben) ugor alapnyelvi korpuszt kínálnának. Az Uralisches Etymologisches 
Wörterbuch [UEW] a maga 126 biztos ugor (és 21 bizonytalan) etimológiájával, 
ill. alapalakjával csupán az ugor alapnyelvig visszavezethető egyezéseket közli, 
de az uráli vagy finnugor alapnyelvből átöröklött ugor alapnyelvi alakokat és 
jelentéseiket nem rekonstruálja (továbbá ugor alapnyelvi hangrendszert vagy 

                                                           

9 Dolgozatomnak témaválasztásából következően nem feladata, hogy akár vázlatosan is kitérjen 
arra, miként gondolható el egy összefoglaló obi-ugor vagy ugor hangtörténet kidolgozása. 
10 Jól dokumentált nyelvek esetében is csak igen óvatosan lehet következtetni ezekre a 
folyamatokra, amelyek nem azonosak a változási folyamatokkal. E kétféle folyamat sajnos a 
hangtörténeti munkákban gyakran teljesen összekeveredik. 
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fonotaktikai jellemzőket sem nyújt). Az egyetlen összeállítás, amelyik a UEW 
anyaga alapján az uráli/finnugor eredetű osztják, vogul vagy magyar szavak ugor 
kori rekonstrukcióját – tehát egy 274 alakból álló korpuszt – közöl, Oszkó 
(1999) ugor alapnyelvi fonotaktikai leírása. 

Sammallahti (1988) uráli történeti fonológiájának részeként szentel egy-
egy vázlatot a PFU › PUg, másrészt a PUg › POU/magyar változásoknak (499–
502). Elfogadja az (1a)-ban látott modellt, s a különféle változásokat, 
(rekonstruált) alakokat ennek megfelelően a finnugor alapnyelvtől 
szisztematikusan vezeti le az ugoron keresztül az obi-ugorig és a magyarig (504–
506, 536–551). Rövid megjegyzését az ugor nyelvek egymáshoz való 
viszonyaira érdemes idézni, mert jól világítja meg a probléma lényegét: 
„Although this grouping has been questioned frequently, it will be used in this 
presentation ... This is justified by the fact that it is possible to build unitary 
reconstructions for Proto-Ugric and Proto-Ob-Ugric ... The Hungarian reflexes 
of the PFU vowels are not as clear. The relationship of Hungarian to the rest 
of the Ugric languages is therefore rather loose, whereas the development of 
the PFU sounds can be fairly accurately traced in the Ob-Ugric languages” 
(499–500, kiemelés tőlem – B.-N. M.). Mind Oszkó, mind Sammallahti ugor 
rekonstrukcióit (ti. szemben az UEW gyakorlatával) az jellemzi, hogy akkor is 
kikövetkeztetnek ugor alapalakot, amikor csupán egyetlen ugor nyelvi folytató 
(vagy csak osztják, vagy csak vogul, vagy csak magyar) létezik, ami logikusan 
következik ugyan az (1a) modell követéséből, de különösen azokban az 
esetekben, amikor csupán magyar folytatót ismerünk, igen bátor vállalkozás (l. 
még Sammallahti fentebbi megjegyzését). 

Bármennyire is vázlatos Sammallahti leírása, a finnugrisztika részéről 
máig is ez az egyetlen, jóllehet más nyelvekkel való kontaktusokra vagy areális 
összefüggésekre nem reflektáló leírás, amelyik egységes áttekintést ad, de nem 
feleltethető meg egy átfogó ugor hangtörténet követelményeinek, s nem is azzal 
az igénnyel jött létre.11 Összesen 349 elemből (ugor rekonstruktumból) álló 
korpuszával erősen támaszkodik az addigra már megjelent Honti-féle obi-ugor 
magánhangzótörténetre (Honti 1982), de a kizárólag belső rekonstrukción 
alapuló leírást igyekszik kitágítani. Hasznosítja továbbá Honti munkájának 
kritikáját is (Tálos 1984), valamint kisebb obi-ugor mássalhangzótörténeti 
munkákat.12 

E dolgozat az eddigiekben arra próbált rámutatni, az ugor egység, az 
ugor alapnyelv, a három ugor nyelv egymáshoz való történeti viszonyának 
meghatározása vagy rekonstruálása hogyan jellemezhető módszertanilag. Van 
azonban az ugor nyelvek tanulmányozásának, s azon belül is a hangtörténeti 
kutatásoknak egy komponense, amelyik egyenrangúan fontos szerepet játszik, s 
amelyről eddig alig esett szó: a magyar hangtörténetről. 

                                                           

11 Vélhetően terjedelmi akadályai voltak annak, hogy a szerző nem élhetett hosszabb 
fejtegetésekkel. 
12 Honti obi-ugor mássalhangzótörténete csak 1999-ben jelent meg: Honti 1999. 
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2.2. Honti (1979a. 228) harmincnégy éve így írt: a magyar nyelv történetével 
foglalkozó „…nyelvtörténészeink érdeklődése legfeljebb a legrégibb 
szövegemlékeink korára terjed ki, pedig az azt megelőző nyelvtörténeti 
események feltárása alapvető fontosságú volna… Az obi-ugor nyelvek felől 
nézve sem nevezhető a helyzet rózsásnak: a történeti hang- és alaktani kutatások 
eredményei egyelőre még nem nyújtanak minden tekintetben biztos alapot a 
korábbi nyelvállapot vizsgálatához...” (kiemelés tőlem – B.-N. M.). 
Igazságtalanság lenne azt mondani, hogy a nyelvemlékes kort megelőző időszak, 
azaz az ősmagyar kor hangtörténeti feldolgozása terén semmi nem történt a 
magyar nyelvtörténeti kutatásokban, de az a legjobb akarattal sem állítható, hogy 
létezik olyan hangtörténeti leírás, amelyik akár párba állítható lenne azokkal a 
vizsgálatokkal, amelyek számolnak egy obi-ugor alapnyelvvel, s megkísérlik 
feltárni annak magánhangzó- vagy mássalhangzótörténetét (legkimerítőbben l. 
Honti 1982 és 1999). Azaz nem áll rendelkezésre szisztematikus feldolgozáson 
alapuló, összefoglaló ismeretanyag e korszakról, amelyik az obi-ugor nyelvekkel 
vagy csak valamelyikükkel összevethető lenne. Tehát lényegében máig Bárczi 
(1958, 1967), ill. Abaffy (2003) az irányadó áttekintő forrás még akkor is, ha 
részkérdésekben fontos elemzések születtek (kiragadott példaként Honti 1983 
vagy 1985). 
 Magától értődő, hogy pusztán belső nyelvi rekonstrukcióval az 
ősmagyar korszak hangtörténete nem dolgozható ki. A megközelítésnek legalább 
három irányúnak kell lennie. Egyrészt az ómagyar legkorábbi korszakára 
rekonstruálható szinkrón állapot, másrészt – feltéve, hogy a modell számol ugor 
alapnyelvvel – az ugor alapnyelv legkésőbbi korszakára rekonstruálható állapot 
felöl közelít, egy „köztes” szinkrón szintet rekonstruálva. Ebben a 
megközelítésben egyenlő érvénnyel kell jelen lennie mind a finngurisztikai, 
mind pedig a magyar nyelvtörténeti kompetenciának. De ahogyan azt 2.1. 
pontban mondtuk, e nyelvi változat leírása éppúgy nem képzelhető el a 
lehetséges nyelvi kontaktusok, areális és tipológiai összevetések nélkül, mint 
ahogyan semmilyen nyelvi szint történeti leírása, ill. rekonstrukciója sem. Ami 
viszont további kompetenciák, az ősmagyar esetében minimálisan a turkológiai 
bevonását teszi szükségessé. Mindez annyit jelent, hogy nem csupán a feladat 
összetettsége nehezíti a kidolgozást, de az a tény is (s e dolgozat túlnyomó része 
éppen erről szól), hogy finnugrisztikai oldalról, s eddig turkológiai oldalról sem 
állt rendelkezésre kielégítő (de l. Ligeti 1986) kutatási előzmény, jóllehet 
adódtak példák ez utóbbi aspektus figyelembe vételére (pl. Kálmán 1963, 
Abaffy 1994). 

Összefoglalva tehát az eddig leírtakat megállapítható, milyen 
finnugrisztikai és magyar nyelvtörténeti háttér előtt jelent meg az West Old 
Turkic: Turkic Loanwords in Hungarian, amelyik már tematikájánál fogva sem 
engedhette meg magának, hogy ne kísérelje meg pótolni azt a hiányt, ami nélkül 
pedig a magyar nyelv török jövevényszavainak történetét sem elvileg, sem pedig 
módszertanilag nem lehet feldolgozni. Ezt a munkát nem a finnugrisztika 
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végezte el, ami azonban annak a ténynek a szempontjából, hogy egyáltalán 
létezik ugor hangtörténet, teljességgel lényegtelen. 
 
3. Az ugor alapnyelv történeti fonológiájának megközelítése a nyugati ótörök 
kapcsolatok fényében. 
A következőkben nem történeti fonológiai vagy rekonstrukciós szempontból, 
tehát tartalmilag értékelem azt a leírást, amelyik a nyugati ótörök és magyar 
nyelvi kapcsolatok elemzésének egyik módszertani indíttatású eredménye lett. 
Egy ilyen értékelés csupán olyan széles bázisú összehasonlító nyelvészeti 
munkával végezhető el, mint amilyen a WOT ugor történeti fonológiai leírása 
maga. Azt próbálom bemutatni, hogy e leírás megközlítésmódjában hogyan 
viszonyul az eddigi finnugrisztikai leírásokhoz. A WOT 5. fejezete az „A 
historical phonology of Hungarian“ című (1011–1069), Róna-Tas munkája. 
Célkitűzése, hogy az ugor alapnyelvtől levezesse a hangtani változásokat három 
közbülső nyelvi szinten keresztül a mai magyarig. A három közbülső szint a 
korai ősmagyar, a késői ősmagyar és az ómagyar, közülük az ősmagyar 
változatok rekonstruáltak, s bár az ómagyar már dokumentált korszakot jelent, 
tudvalévő, hogy egy sor tekintetben rekonstrukcióra szorul. E célkitűzés ellenére 
a fejezet nagyralátóbb, amennyiben a levezetéseket nem az ugor alapnyelvvel 
kezdi, azaz nem azzal, hogy bemutat például egy ugor fonémarendszert stb., 
hanem azzal, hogy tárgyalja ez utóbbinak a kialakulását is. Ebben a finnugor 
alapnyelvre, mint rekonstruált előzményre támaszkodik. Róna-Tas elfogadja a 
hagyományos, bináris osztatú modellt (l. 1a) a három nyelv egymáshoz való 
viszonyát illetően is (1015), s az ugort a magyar és az obi-ugor közös 
tulajdonságai alapján rekonstruálja egyfelől, a finnugor alapnyelvi 
rekonstruktumok alapján másfelől, tehát a (2) modellnek megfelelően. 
Sammallahtihoz és Oszkóhoz hasonlóan rekonstruál ugor alakokat akkor is, ha 
azoknak egyáltalán nincs obi-ugor megfelelőjük. (Összesen 465 magyar szó 
alapján állítja fel alapalakjait, ezek közül 342 finnugor és 123 ugor eredetű.) 
 Az ősmagyar állapot elgondolása a munkában már önmagában felkelti a 
figyelmet. A nyelvtörténeti szakirodalom egyik közhelye, hogy rekonstruált 
nyelvi állapotokat is a természetes, adatolt nyelvi rendszerek mintájára kell 
kikövetkeztetni még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy az esetek messze 
túlnyomó többségében ez miért nem lehetséges. Tehát egy rekonstruált nyelvre 
is úgy kell gondolnunk, mint amelyiknek volt valamilyen földrajzi (dialektális), 
társadalmi (szociolingvisztikai) és időtartambéli tagolódása, azaz kezdődött 
valamikor és tartott valameddig (nyilvánvalóan önkényes korszakhatárok 
szerint, csakúgy mint a természetes nyelvek esetében). E tagolódások 
meghatározása sokszor lehetetlen, s ismereteim szerint az ugor esetében Róna-
Tas az első, aki erre vállalkozik. Eleve két ősmagyar szintet tételez fel, a korai 
(Early Ancient Hungarian) és a késői (Late Ancient Hungarian) korszakot. 
Továbbá megfogalmazza azt is, hogy az ugor egység alatt a magyarnak számos 
dialektusa lehetett, amelyek izoglosszát alkottak más ugor alapnyelvi 
dialektusokkal, de a korszak végére már olyan tulajdonságai is kialakultak, 
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amelyekben nem osztozott más dialektusokkal: nyilvánvalóan ezeket kizárólag 
az önálló magyar nyelv jellemzőiként tételezi. Az önállósodást folyamatként 
gondolja el, kimondván, a magyar akkor távolodott el földrajzilag a többi ugor 
változattól, amikor az ugor egység már megszűnt (az obi-ugor felbomlását 
későbbre teszi a magyar kiválásánál). Mindezt tekinthetnénk csupán 
gondolatkísérletnek is, csakhogy ezek az állítások nyilvánvalóan a nyugati 
ótörök és ugor, illetőleg magyar nyelvi kontaktusok tanulságaira alapozódnak. 
Fennáll annak a lehetősége, hogy a teljes munka következtetései vagy állításai 
különféle mértékben a jövő kutatásainak fényében nem bizonyulnak 
tarthatóknak, csakhogy a magyar viszonyát a másik két nyelvhez, s az idő- és 
térbeli tagolódást Róna-Tas nem, vagy nem csupán belső rekonstrukcióra (ti. az 
eddigi gyakorlattal szemben nem kizárólag az ugor nyelvek belső rendszerének 
összevetésére) alapozza, hanem külső tényekre: a nyelvi kontaktusok nyújtotta 
érvekre, a relatív kronológiára a hangváltozásokat illetően. Az ugorról és a 
magyarról alkotott véleményét éppen azzal a többlettel formálja meg, aminek 
eleddigi hiányára fentebb utaltunk: a nyelvi kontaktusok tanulságaival. 
 A WOT ugor hangtörténetéből nem derül ki, vajon a hagyományos 
családfamodell, illetőleg a három ugor nyelv egymáshoz való viszonyának a 
priori  elfogadása a változások és megfeleltetések levezetése során vajon abból 
adódik-e, hogy a szerző eleve nem kételkedik e modellben, vagy pedig abból, 
hogy a kontaktusok elemzése (is) ugyanezekre a viszonyokra utal (szemben ti. 
„Chronological remarks on consonant changes“ (1038–1040) című alfejezettel, 
amelyben egyértelművé válik, hogy például a késői ősmagyar és a korai 
ómagyar megkülönböztetését a jövevényszavakból levonható tanulságok 
motiválják). Hasonló ok miatt nehéz e fejezetet kidolgozott hangtörténetnek 
tekinteni: a leírás maga kevés kivételtől eltekintve (pl. 1041, 1042) 
magyarázatok nélküli állítások sora (ebben emlékeztet Sammallahti leírására), 
ami nehezíti az értelmezést.13 Sok egyéb mellett van azonban a fejezetnek egy 
módszertani szempontból kiemelkedően fontos jellemzője. A 
hangmegfeleltetések és a változások levezetése során fonémáról fonémára lépve, 
egyenként mutatja be a folyamatokat, de ugyanakkor a következtetések, 
összefoglalások már fonémaosztályokra (is) vonatkoznak (pl. az orális 
zárhangokra – 1016, stb.), ami megteremti az általánosítások, s ezzel később 
akár történeti tipológiai összevetések lehetőségét (pl. a magánhangzóközi 
bilabiális nazális hiánya a magyarban – 1021, stb.). Mindezt megtámogatja 
azzal, hogy az egyes fonémák változásainak bemutatásánál rendre tudósít arról, 

                                                           

13 Ebben a terjedelmi korlátok nyilván kulcsszerepet játszottak, a további kutatásokat azonban 
kevéssé segíti. Például (Oszkóval szemben) nem fűződik magyarázat már eleve a fonémák 
besorolásához (1041, 1034, 1042 stb.) sem, s a levezetések során is csak szűkszavú megjegyzések 
fogalmazódnak meg, ha a korábbi nézetekkel nem ért egyet a szerző. Holott az eddigi szakirodalmi 
megállapításokhoz képest alapvető kérdésekben vall eltérő nézeteket (lásd pl. a svá hang 
bevezetését az ugor alapnyelvi magánhangzórendszerbe a hangsúlytalan helyzetre hivatkozva, 
mellyel kapcsolatban kérdés azonban, hogy fonémáról van-e szó vagy allofónról, vagy pedig a 
réshangok tekintetében a zöngétlen dentális kérdését, stb.). 
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valamely változásra hány példa van, így demonstrálva, hogy egy hangnak 
melyik a domináns vagy tipikus változása, s melyik nem az. A hangváltozások 
erős és gyenge tendenciákként vannak definiálva (1036): „I distinguish between 
strong and weak tendencies. We are confronted with strong tendencies where the 
phonological or morpho-phonological changes can be described through simple 
rules, and exceptions are very rare or nonexistent. Weak tendencies are followed 
by changes appearing in a considerable number of the relevant cases, but not in 
all. The cause of the limited force of a tendency may very widely; generally this 
perception is result of our inadequate knowledge“ (kiemelés az eredetiben – B.-
N. M.). A kétféle tendenciának ilyen meghatározása ugyan kérdéseket vethet 
fel14, de most nem ez a lényeges, hanem az, hogy milyen előnyökkel jár. Előnye, 
hogy a gyenge tendenciák (legyenek bármelyikek is azok), s a mögöttük álló 
példák relatíve alacsonyabb számának okát a nyelven belüli (fonológiai, 
morfonológiai) okok mellett nyelven kívüli kontextusba helyezve esetleg 
további kontaktológiai, areális vagy tipológiai összefüggésekben is kereshetjük. 
Egészen biztos, hogy ez utóbbiaknak a felfedése vagy rendszerbe állítása 
nehezebb, mint ha csak belső okokra hivatkoznánk, de megteremti legalább a 
kiváltó okok pluralitásának lehetőségét, azt, hogy a feltételezhető okok között 
plauzibilitásuk szerint tegyünk különbséget. Amihez persze szükség van arra a 
szemléletmódra is, amelyik valamely változásnak külső hatásra történő 
bekövetkeztét nem hárítja el mindaddig, amíg az belső okokkal is magyarázható. 
A nyelvek ugyanis nem így működnek. Nyelvtörténeti közhelyre utalva 
mindössze: a nyelv a maga bonyolult rendszerével ugyancsak bonyolult és 
komplex külső és belső mögöttes okok együtthatása vagy éppen egymással 
versengő tendenciáknak eredményeként létezik és változik, s ebben a 
folyamatban a kizárólagosságok jóval kevésbé játszanak szerepet, mint a külső 
és belső okok együttes hatásai – akár látszódik ez a felszínen, akár nem. Egy 
ilyesfajta, tágabb összefüggésekben vizsgálódó folytatáshoz a WOT az alapot 
megteremtette. 
 
4. Hogyan tovább...? 
Bizonyos, hogy a finnugrisztikát – hogy milyen mértékben, azt megjósolni 
aligha lehet – mozgósítani fogja a WOT, s benne az a fejezet is, amivel ez a 
dolgozat foglalkozott. Megtermékenyítő ereje előre látható. Valószínűsíthető az 
is, hogy mindenek előtt az etimológiai és hangtörténeti reflexiók állnak majd e 
jövendő munkák homlokterében. Ami azonban egészen bizonyos: az ugor 
hangtörténetről eztán lehetetlen lesz úgy gondolkodni, ahogyan azt eddig tette a 
finnugrisztika. És ez első sorban nem a hangmegfelelésekre vagy 
hangváltozásokra vonatozik, hanem arra, hogy a nyugati ótörök és magyar 
kapcsolatokkal együtt az ugor alapnyelv, a három nyelv őstörténetének kérdése 
is szélesebb kontextusba helyezhető, olyan összefüggésbe, amelyik a belső 

                                                           

14 Pl. mit nevezhetünk egyszerű szabálynak, hány kivétel a ritka kivétel stb. 
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nyelvi tényeken kívül egyenrangú szerepet tulajdonít a kapcsolatoknak vagy 
tipológiai vonatkozásoknak. S amivel Janhunen megfogalmazása az ugorra is 
igazzá válhat: “The fact is that comparative linguistics has never ignored the 
areal framework. Every competent comparativist knows very well that all 
languages develop in constant interaction with their neighbours” (Janhunen 
2001: 37). Nem beszélve arról a most már végképp halogathatatlanná vált 
igényről, amelyet a WOT a magyar hangtörténeti kutatásokat illetően indukál. 
 Egy átfogó ugor hangtörténet hiányát meggyőződésem szerint csak 
részben magyarázza az a tény, hogy más, sürgetőbb feladatok (mint például a 
kisebb és veszélyeztetett uráli nyelvek jelen állapotát, rendszerét leírni célzó 
adekvát, korszerű, különféle megközelítésekkel élő vizsgálatok) háttérbe 
szorították e munkát. E dolgozatban néhány további okra szándékoztam 
rámutatni. 
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