
ÖSM AGYAR JÖVEVÉNYSZAVA INK VALLOM ÁSA EGYKORÚ

FONÉM ARENDSZERÜNKRŐL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. ABAFFY ERZSÉBET

Nyelvünk történetének leginkább ködbe vesző, de ugyanakkor a nyelvi változá-
sokat illetően talán leggazdagabb s éppen ezért "legizgalmasabb" korszaka a hon-
foglalást megelőző ősmagyar kor. Legközelebbi rokonainktói való elválásunk és az
első nyelvemlékek megjelenése között mintegy kétezer év telt el. Ezalatt krís-
tályosodott ki nagyjából az a grammatikai rendszer, mely írott forrásainkban tükrö-
ződik, s lényegében ezalatt alakult ki fonémaállományunknak mindmáig jellemző
alaprendszere (BÁRCZI, Hgtört.2, KÁLMÁN: MNy. ua, 385-98).

"Legizgalmasabb" korszaknak a kutató nyelvész szempontjából nevezem ezt a
szakaszt. A honfoglalás után az ezerszám megjelenő oklevelek, majd a rövidebb s
később kódexterjedelmű szövegek olyan anyaggyűjtésre adnak lehetőséget, amely-
hez a hozzáértésen túl elsősorban szorgalomra, valamennyi adat felgyűjtésére, kriti-
kus értékelésére és rendszerezésére van szükség; bár magától értetődő, hogy tudo-
mányunk jelen állása mellett ezek is számos új felfedezésre vezett ek és vezetnek
mindmáig, és a módszeresen feldolgozott források birtokában számos - eddig beval-
lottan megválaszolatIan - kérdés juthat megnyugtató megoldásig.

Az ősmagyar kor megfoszt bennünket e konkrét fogódzóktól. Nyelvemlékek hí-
ján - mint köztudott - főképp három forrásra támaszkodhatunk: az urá li nyelvha-
sonIítás eredményeire mint kiindulópontra, az ősmagyar korban átvett jövevénysza-
vak vallomására s a korszak végét lezáró, már hiteles adatok alapján leírható óma-
gyar kori nyelvállapotra.

Az űrt, melyet az írott nyelvi adatok hiánya támaszt, az általános nyelvészet
tanulságainak figyelembevételével, szoros következtetésekkel, a lehetséges és kízár-

ható jelenségek elkülönítésévei tölthetjük ki, s az így feltáruló nyelvi tényeket na-
gyon kritikus logikával rendszerezhetjük úgy, hogy legalábbis .valószinű hipotézí-
sekkel" dolgozhassunk.

A következőkben azt szeretném néhány - közel sem mindenre kiterjedő - pél-
dán bemutatni, hogyan, mire használhatók fel ősmagyar kori jövevényszavaink az
ősmagyar kor fonémaállományát illetően; hogyan egészítik ki az uráli nyelvhasonlí-
tás vallomását, s hogyan igazolják az ómagyar kori állapotot.

Három szempontot vetítek előre: ezekre fűzöm a továbbiakat: 1. Adnak-e a
jövevényszavak v á las z t a másik két forrás alapján feltett han gv á It o z á sok
kronológiáját illetően? - 2. Módosítják-e az öröklött fonémarend-
szert; egyes fonémák használati gyakoriságát; fonémakapcsolataik beilleszkednek-
e a korábbi rendszerbe, vagy újakat honosítanak-e meg? - 3. Hitelesítenek-e
feltehető nyel v jár á s i kü 1önf ej Iőd ése ke t?srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Még egyszer hangsúlyozom, hogy e dolgozat távolról sem tér ki valamennyi fo-
némára, illetőleg fonémakapcsolatra, csupán példázza - elsősorban a zárhangoknak,
illetve azok változásainak tükrében - milyen jellegű eredményeket hozhat ősmagyar
kori jövevényszavaink gondos vizsgálata, beilleszkedésük - remélem, józan - mérle-
gelése.

A józan mérlegelésre minden tekintetben nagy szükségünk van, hiszen jó né-
hány megállapításunkat (például a kronológiát illetően) megkérdőjelezheti a nyelv-
járási különfejlődés, mely éppen, az ősmagyar korban különböző időben és különbö-
ző módon színezheti át az egységesnek tetsző, de valójában semmiképpen sem ilyen
képet. ••ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . K rono lóg ia i követk ezte tések

Az uráli nyelvhasonlítás segítségével kikövetkeztetett ősmagyar kor eleji foné-
marendszernek a már írásban is tükröződő ómagyar kori állapotával való egybeveté-
se alapján meglehetős hitelességgel le tudjuk írni, milyen folyamatok, milyen hang-
változások zajlottak le az ősmagyar kor idején. E két kiindulópont azonban kevés
fogódzót ad olyan kronológiai kérdések megállapítására, hogy a mintegy kétezer év
alatt hogyan követték egymást a hangváltozások: melyek korábbiak, melyek későb-
biek, melyek párhuzamosak.

BÁRCZI GÉZA volt az, aki először foglalkozott behatóan az intervokalikus
zárhangok, illetve a nazálissrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ zárhang (vagy affrikáta) kapcsolatok változásának re-
latív kronológiájával (MNy. LVIII, 1-10), s feltett következtetéseit éppen a jöve-
vényszavakkal igazolta. Én bizonyos tekintetben módosítottam a BÁRCZI adta ké-
pet, illetve egy talán lehetséges másféle sorrendet próbáltam megállapítani (Benkő-
Eml. 27-30). Ezekre tehát most nem térek ki, hanem egyéb olyan jelenségeket mu-
tatok be, ahol az ősmagyar hangváltozások viszonylagos egymásutánját ugyancsak a
jövevényszók segítenek meghatározni.

1. Szókezdő mássalhangzók

A) AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*k/:)-. Közismert, hogy az uráli *k- veláris magánhangzó előtt *X-vévált,
tehát az ősmagyarban folyt egy k/:)- > X/:)- spirantizálódás, melynek során *kalawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>

*xala (:» hal), *kunta > Xodu (> had) stb. stb. lett. De hogy ez a spirantizálódás
az ősmagyar kor egészében folyt-é, vagy annak első szakaszában (az uráli őshaza
kora), illetve csak a másodikban volt-e eleven tendencia, arra nézve sem a nyelvha-
sonlítás, sem az ómagyar kor nem nyújt felvilágosítást.

Köztudott viszont (a vonatkozó szakirodalmat minden etimológiai szótárunk
közli), hogy ősmagyar kori török jövevényszavaink szókezdő k/:)- hangja (a török ve-
láris q) kétféleképpen viselkedik nyelvünkben. Néhány esetben ak/:)- X/:)-váspiranti-
zálódott (melyből aztán h lett): tör. *qaraT] > harang, tör. *qumaq > homok. A leg-
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több szóban viszont megmaradt k-nak: tör.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*qurumsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> karom, tör. *qapug > kapu,

tör. *qumlaq > komló stb. stb. Ennek alapján azt tesszük fel, hogy a harang és a
homok az ősmagyar kor első szakaszában, a többiek pedig a kései ősmagyar korban
kerültek nyelvünkbe (BÁRCZI: 1. OK. 2: 352; LIGETI, TörK. 153). Az uráli őshaza
idején zajlott tehát awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk8- > x8- változás, de az ősmagyar kor második felére már
megszűnt, érvényét vesztette a tendencia. Ennek alapján is kései ősmagyar jöve-
vényszónak tarthat juk a fentiek mellett kanyaró, karó, kor, kóró, kos stb. szavainkat
és az alán eredetű kard szót is.

Az eddig elmondottakból nemcsak az következik, hogy aszókezdő k8- > X8-

spirantizálódás az ősmagyar kor első szakaszában lezajlott, hanem az is, hogy már
az ősmagyar kor első felében megjelent nyelvünkben a X, amely ekkor még nem
önálló fonéma, hanem csak allofónja a k-nak, jól körülírható helyzetben: a szó kez-
detén, veláris magánhangzó előtt. Ugyanebben a korai szakaszban a palatális ma-
gánhangzó előtt megmarad a k8-: fgr. *kilte > kéz, *kif3e > kő stb. - A kései ősma-

gyarra viszont, amikor a török veláris q megmaradt szókezdőként is k-nak, a X már
nem allofón, hanem önálló fonéma, amely azonban szókezdő pozícióban (egy ideig)
csakis veláris magánhangzó előtt fordult elő. Ezt igazolja egy sajátságosan alakuló
iráni jövevényszavunk, a híd, mely az alán *x1d átvétele. A meglepö az, hogy az irá-
niban palatális a magánhangzó, s bár fonémarendszerünknek apalatális i erősen
terhelt, gyakori hangja volt, a mai magyar hidat, hidak-féle vegyes hangrendű ala-
kok arra mutatnak, hogy az első szótag eredetileg veláris 1-t tartalmazott. A megol-
dás minden bizonnyal abban rejlik, hogya X1d átvétele idején fonotaktikai rend-
szerünk olyan volt, hogyaszókezdő X-t csakis veláris magánhangzó követhette
(BÁRCZI: MNy. XLVI, 228). Az iráni palatális l-t tehát veláris l-vel helyettesitet-
tűk, méghozzá véleményem szerint rövid l-val. A veláris tőbelseji 1-hoz szabályosan
járult analogikusan a veláris tővéghangzó, melyet az ősi formánsok mindmáig meg-
őriztek: hidak, hidas, hidam stb. Majd a tővégi vokális lekopása után a már j > i

változáson átment palatális i nyúlt meg pótlónyúlással, s így állhatott elő a híd: hi-

dak hangzónyújtó tŐtípusa.
Ugyancsak kronológiai kérdést vethet fel a bizonytalannak ítélt hús, gazdag,

valamint kincs szavunk eredete. LIGETIvel érthetünk egyet, aki, bár feltételesen, de
mindhármat lehetséges iráni átvételnek tartja (TÖrK. 152, 165, 151). S bele is ille-
nek ősmagyar fonémarendszerünk viselkedésébe. A hús iráni származtatását a
TESz. elveti, LIGETI egybevethetőnek tartja a pehl. gost, a pamíri ,,/US stb. szavak-
kal (152). Véleményem szerint, ha ez a szó a korai ősmagyarban került át, termé-
szetes módon helyettesíthette nyelvünk a nálunk hiányzó szókezdő g- vagy,,/- f'oné-

mát veláris magánhangzó előtt X-vel, amiből h lett. A feltehetően szintén iráni ere-
detű gazdag már későbbi, alán átvétel lehet: a szókezdő eredeti g- t már veláris ma-
gánhangzó előtt is k-val helyettesítettük, hiszen török jövevényszavaink már megho-
nosították a klj- szókezdetet is. Ne feledjük, hogy a régiségben s még sokáig kóde-
xeinkben is kazdag- ot találunk: a kazdag > gazdag kései ómagyar zöngésülés ered-
ménye. - Ami a szókezdő hangot illeti, nem mondhat ellent az iráni származtatás-
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nakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkincs szavunk középiráni *giinJ-ből való eredeztetése sem (LIGETI, i.m. 151-

2), melyben a szókezdő iráni g-t palatális magánhangzó előtt magától értetődően
helyettesíti awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.

Feltétlenül megjegyzendő, hogy kései ősmagyar g-vel kezdődő török jövevény-
szavaink, a gödény, a görény és a güZü g- je ugyancsak kései ómagyar zöngésülés
eredménye: a TESz. ótörök *küdiin, *küriin, ill. *küsii,,/ alakot tesz fel az átvétel ide-
jére.

[Nehéz problémát, sok vitatható kérdést vet fel, s épp ezért külön dolgozat té-
mája lesz az, hogy a ••szabályos" k~-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> X~- (*kaJa > haJ), illetve k"8- > k"8- (*kiite

> kéz) megfeleléseknek olykor alapnyelvi szavaink is ellentmondanak, méghozzá ok-
kal (kopál, kajla, illetőleg hős, here stb.).]

Az eddigiekben a szókezdő k~- > X~- spirantizálódás kronológiájára, az új X~-

allofón, majd önálló fonéma bizonyítható meglétére, valamint a g-, 't: szókezdet hi-
ányára következtethettünk ősmagyar jövevényszavainkból.

A következő példák, még mindig aszókezdő zárhangok köréből,a t-re vonat-
koznak.

B) A *t-. Tudjuk, hogy az eredeti szókezdő *t- rendszerint (közel 40 esetben)
megmarad r-nek, s csak néhány szóban zöngésül d-vé (dorgál, daru, dug, domb

stb.). Ma elfogadott nézet szerint ez a zöngésülés a szóbelseji zöngés mássalhangzó
hatására következett be (LAKÓ: NyK. LXN, 64), illetőleg egyes esetekben a szó
hangfestő jellege magyarázza az eltérést.

Ennek fényében következő iráni jövevényszavaink egyrészt a t- > d- zöngésü-
lés idejére, másrészt bizonyos iráni szók átvételének korára vethetnek fényt, azaz e
jövevényszók rétegeit választhatják el egymástól.

Az iráni tej, tehén, tíz, illetve az anonymusi Dentumogerről van szó. Vala-
mennyi szó iráni szókezdő dh, illetőleg d-re megy vissza: a TESz. szerint a tej az
óind *dháyati 'szopik, iszik', a tehén az óind *dhéna 'nőstényállat, tehén', a tíz pedig
az óind *dáSa 'tíz' szóval függ össze (vö. még LIGETI i.m. 146-8). Mindhárom szó
igen régi átvételre utal, arra a korra, amikor szókezdő d- még nem lévén, az iráni d-

t a nyelvünkben megszokott, meglévő zöngétlen párjával, at-vel helyettesítettük.
Ennek alapján a t- > d- zöngésülést LAKÓVal együtt (NyK. LXN, 64) későbbinek
kell tartanunk (hacsak nem gondolunk egy-egy sajátos. korai nyelvjárási különfejlő-
désre).

Ezzel szemben az Anonymusnál ötször előkerülő Dentumoger első tagját nem-
csak külsó történetünk ítéli kései átvételnek, hanem szókezdő d- je is. LIGETI sze-
rint (TörK. 172-3) a Dentű előtag az iráni don, dan 'folyó, víz' szokásos palatális
változata, melyhez -tu magyar kicsinyítő képző járult. A kései ősmagyarban tehát
már előfordulhatott a d szókezdő helyzetben is.

Török jövevényszavaink közül a dara, a dél és a dől vonható ide. A dara az
EWUng. szerint (kései előfordulása miatt is) honfoglalás utáni kún jövevény, a dél

és a dől viszont feltétlenül kései ősmagyar csuvasos eredetű. LIGETI úgy gondolja,
hogya két szó elválaszthatatlan egymástól (TörK. 50), ám a csuvas t- - m. d- meg-
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felelést az etimolágiák kritikus pontjának tartja (17). Az EWUng. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd-t török nyelv-
járási sajátosságnak tekinti. Az is lehetséges azonban, hogy a fentebb említett régi
átvételek némelyikében a t-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> d- zöngésülés már bekövetkezett, s (amennyiben tö-
rök t-t vettünk át) ezekkel együtt dél és dől szavainkban is a magyarban ment vég-
be a t- > d- zöngésülés a szóbelseji 1 hatására. (Vö. a mindmáig meglévő túr - dúr,

törzsöl - dörzsöl kettősségeket.) A zöngésülést elősegíthette ahomonírnia elkerülé-
sének igénye is (tél, töl 'tölgy'.)

c) Szókezdő zárhangjaink változásának relatív kronolágiájával kapcsolatban
megemlítjük már itt - bár később újra vissza kell térnünk rá -, hogy ami a *p- > f-

változástwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(jaj, fa, fiú, fej stb.) és a *p- > b- szórványos zöngésülést (bal, bog, bőr

stb., 1.LAKÓ: NyK. LXN, 64) illeti, a *p- > b- -nek feltétlenül meg kellett előznie
a *p- > f- spirantizálódást, hiszen csakis a p-, nem pedig az f-, zöngésülhetett b-

vé. A *p- > b- változást ennek alapján az ősmagyar kor korábbi, a *p- > I: -et pe-
dig a kor későbbi szakaszára tesszük.

D) Végül érdemes szót ej tenünk zöld szavunk esetleges iráni eredeztetésérő1.
Azért tekinteném meglehetősen bizonytalannak ezt az etimológiát (osz. *ziildii),

mert ősmagyar fonémaállományunknak ugyan már tagja volt a z, azonban. ahogyan
a g sem, úgy a Z sem fordult elő szókezdőként (mindkettő gyakori volt intervokali-
kus helyzetben). A honfoglalás után főleg szláv szavak honosítják meg a z-s szókez-
detet, de persze azt sem lehet kizárni, hogy mégis az ősmagyar kori iráni zöld en-
nek első megjelenése. BENKŐ szóbeli közlése szerint a sző származéka lehet a régi
szöJd > zöld.

2. A szóbelseji mássalhangzók

Jövevényszavaink szóbelseji mássalhangzóinak alakulása ugyancsak hozzásegít-
het kronológiai megállapításokhoz.

Az uráli nyelvhasonlításból tudjuk, hogy intervokalikus zárhangjaink zöngésül-
tek és spirantizálódtak. Már BÁRCZI az ősmagyar kor első szakaszára teszi ezt a
változást (MNy. LVIII. 1-10), többek között jövevényszavaink tanúsága alapján.

A) A vándorlások korában átkerült török -p- már megmarad: csepü, kapu, ko-

porsá stb. stb.
Korai ősmagyar jövevény -p-re nincs példánk.

B) A -t- > -d- > -z- sort azonban már jövevényszavaink is igazolni tudják. így
nemez és (amennyiben elfogadható az etimológia) bűz szavunk iráni *niimad. illetve
*biId alakra megy vissza, méghozzá feltehetően korai átvétel. mely akkor jöhetett
át, amikor az ősi intervokalikus zöngétlen zárhangok zöngésülése már lezajlott, de
spirantizálódása még nem (BÁRCZI: MNy. LVIII, 1-10). Vagyis ezeket akkor vehet-
tük át, amikor a *kota, *kiite stb. típusú szavakban a -t- > -d- már végbement, s
ezek -d- -jével együtt spirantizálódott az iráni szavak -d- -je is -z- -vé. E két szó
tehát korábbi iráni rétegbe tartozik, mint az alán *Xld. amelyben a -d- már válto-
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zatlanul megmaradt. Ugyanígy megmaradtak, mert késői átvételek, török jövevény-
szavainkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-d- hangjai például az idő és id 'szent' szóban. S természetesen késeiek a
török -t-t megőrző, valamint a -z-t tartalmazó szavak is: bátor, sátor, csat; búza,

túzok stb.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) Nehezebb - de lényegében megoldott - kérdést vet fel a török nem szókezdő
q,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk, g viselkedése. Hogya bika, boka, eke, iker típusú szavak kései ősmagyar korú-

ak, azt az is mutatja, hogy intervokalikus -k- -juk nem vett részt a zöngésülés és
spirantizálódás folyamatában.

De ugyancsak kései ősmagyar átvételekben a szóvégi török -q, -k-nak a ma-
gyarban egyrészt ó, ő, Ú, ü felel meg (*burcaq > borsó, *iniik > ünő, *ucuq > ocsú,

*cöpik > csepü stb.), másrészt szép számmal találunk -k, -g megfeleléseket is (*ariq

> árok, *ciirig > sereg stb.). E kettősségnek kitűnő - LlGETItől is elfogadott
(TörK. 82) - magyarázatát adta BÁRCZI (MNy. XLVI, 223), aki rámutatott arra,
hogy ezen szavak átvétele idején a magyar nem ismerte aszóvégi -k, -g-t, ellenben
előfordulhatott a szó végén a --y, mely után igen korán lekopott a tővégi vokális. En-
nek következtében kettős megoldás jött létre: vagyanalogikusan véghangzót vettek
fel a -k, -g-re végződő szavak (árok, sereg stb.), vagy ugyanezeket a szóvégeket rt:

vel helyettesítették, sebből lettek a hosszú magánhangzós szóvégek (borsó, ünő stb.).
Mindez jól ismert dolog, s a kései ősmagyarra (különösen annak utolsó szaka-

szára) el is fogadható. Vagy gondot okoz, vagy éppen relatív kronológiai kérdést old
meg viszont a mindenkitől korai ősmagyar átvételnek tekintett homok szavunk török
*qumaq megfelelése. Ennek szókezdő *k8- ja az ősi *k;i- hangokkal együtt spiranti-
zálódik (k8- > X8-). Minthogy azonban analogikus tővégi vokálissal intervokalikus
helyzetbe kerülő szóvégi k-ja nem vesz részt a -k- > -g- > "t: zöngésülés és spi-
rantizálódás folyamatában, ebből arra kővetkeztethetűnk, hogy ez a folyamat koráb-
bi, már lezajlott akkorra, amikor aszókezdő k8- > X~- változás történt. Hasonló a
vallomása a harang- nak is, mely a *qumaq-kal együtt az uráli őshaza kori török jö-
vevényszavak legrégebbi rétegébe tartozik. A török "qarasi szóvégi TI-je analogikus
tővéghangzóval intervokalikus helyzetbe került, de akkor jöhetett át, amikor ősi ere-
detű szavainkban a -Tl- > "t: változás már lezajlott. Így az TI-t 'fl8-vel helyettesítet-
tűk (amely viszont már nem vett részt a denazalizációban). Aszókezdő k8- azonban
ebben a szóban is spirantizálódott X8- > h-vá (BÁRCZI: LOK. 2: 352-3).

Azt, ami ezekből kővetkezik, vagyis, hogyaszókezdő zöngétlen zárhangok spi-
rantizálódása az ősmagyar kornak nem a legkorábbi szakaszában zajlott, bizonyítja
az is, hogy az általános *p- > f- spirantizálódást is (mint már említettük) feltétle-
nül meg kellett előznie a szórványos *p- > b- zöngésülésnek (bal, bőr, bog stb.),
még, ha ezt a zöngésülést asszociációs váItozásként a szóbelseji zöngés mássalhang-
zó hatásának tulajdonít juk is.

D) Végül szólhatunk az -Tl- > "t: spirantizálódás idejéről is. Ennek korai vol-
tát tanúsította az előbb elemzett harang, de későbbi tenger szavunk is, mely a csu-
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vasos típusú törökzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*tiiTJir átvétele, s melyben az előbbihez hasonló -TJ-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-TJ8-

hanghelyettesítés történt.

A zárhangok változásának egymásutánja tehát a fenti példák alapján valószí-

nűleg a következő lehetett:

1. Szóbelseji zöngésülés és spirantizálódás:

-p- > -b- > -13- I -t- > -d- > -z- I -k- > -g- > -"{- I -TJ- > = t:

2. Szókezdő zöngésülés:

p- > b- I t- > d-

3. Szókezdő spirantizálódás:

p- > f- I k/:J- > X/:J- .

3. A szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok

A zárhangok körében maradva azt kell mondanunk, hogy sem iráni, sem török

jövevényszavainkban nem volt -pp-, -tt-, -kk-, ellenben mindhárom előfordult más

mássalhangzókhoz kapcsolódva. Közülük csak azokat soroljuk fel, amelyek ősi sza-

vainkban is voltak, hogy megállapíthassuk, fény detül-e a mássalhangzó-kapcsolatok

módosulásának kronológiájára.

A) Ami a -p+C-t illeti, két bizonytalan finnugor etimológia tartozik ide: -pl- :

fgr. *kupla > hólyag és -pr- : fgr. *topr3 ~ *tokr3 > túr. Ha e két etimológia helyes

volna, azt tennénk fel, hogya zárt szótag végi p (valószinűleg l3-n és vokalízálódá-

son át) beleolvadt az előző magánhangzóba, így hosszú magánhangzót hozva létre. A

p > 13változás az ősmagyar kor első szakaszában folyhatott. Erre vallanak a ván-

dorlások korában törökből átvett gyeplő, szeplő, apró és seprő szavaink, melyek a

-pl-, -pr- kapcsolatot (újra) meghonosították s meg is őrizték.

[Bár nem tartozik jelen problémakörünkhöz, mert nem zárhangról van szó, de

érdemes megemlíteni, hogy az előbb feltett (-pl- » -13/-, illetve a (-pr- » -l3r- lehe-

tőségét igazolják a törökből átvett -l3r- kapcsolatok is, melyek a 13beolvadásával ma

ugyancsak hosszú magánhangzóval hangzanak: *kiil3rié > kőris, *siprik > sőreg

. stb.]
A -C+ p-: A fgr. -rp- (fgr. *orpa > árva, illetve ?fgr. *arpa > orvos) az ősma-

gyarban feltehetően -rl3-nek hangzott. Ez az -rp- > -rl3- változás ugyancsak meg-

előzte a vándorlások korát, hiszen török árpa szavunk már megőrizte, illetőleg újra

meghonosította az -rp- hangkapcsolatot.

B) Török vagy iráni szavaink nem hoztak be -t+C- kapcsolatot. A -Cs-r- kapcso-

latok pedig ugyanúgy nem változnak (-It-, -rt-), mint eredeti szavainkban, tehát

kronológiai következtetések levonására nem alkalmasak.

c) A -z-val alkotott kapcsolatokban jövevényszavaink másképp alakulnak, mint

az eredetiek. Az adatokból úgy tetszik, hogy az ősi kapcsolatok k eleme hamarabb,

még a korai ősmagyarban eltűnik, kései ősmagyar jövevényszavainkban viszont

megmarad: -kl-: uráli *éik/'ii > sűly; tör. *toqh> toklyá; -rk-: fgr.* jorks- > jár,
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*perkasrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> féregzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstb., török eredetű boszorkány, sárkány, serke, tűrk;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ék-: fgr.
*rtJt!k3 - r(lsk3 > roshad, rossad, török eredetű kecske.

D) A nazális + zárhang (illetve affrikáta) kapcsolatok arra utalnak, hogy a jól
ismert zöngésülés + denazalizáció folyamata az ősmagyar kor első felében mehetett
végbe. Ámbár itt már erősebben befolyásolhatja a képet a nyelvjárási külön fejlődés
ősi eredetű szavainkban is (domb - nyj. dobájos, húgy - hangya, lágy - langyos

stb.), mégis biztosra vehetjük, hogy következő jövevényszavaink abban a. kései ős-
magyar korban jöttek át, amikor a denazalizáció már jócskán lezajlott, nem volt
eleven tendencia: török eredetű kender, kűndű, tengely, (*jinjü » gyöngy. S termé-
szetesen idetartozik a kései Dentumoger -nt- je is, melyben sem a zöngésülés, sem a
denazalizáció nem történt meg.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II . A fon ém aá llom ány m ódosu lá sa jövevényszava ink a lap ján

Ezzel kapcsolatban három kérdést vizsgálhatunk. l. Az első, hogy jövevénysza-
vaink meghonosítottak-e új fonémát nyelvünkben. 2. A második, hogy már ismert
fonémák előfordulnak-e olyan új helyzetben, illetve környezetben, amelyben koráb-

ban nem voltak. 3. S a harmadik, hogy jelentősen nőtt-e egy-egy fonémának fone-
matikus terheltsége, nővelték-e jövevényszavaink egy-egy fonéma gyakoriságát.

1. Az első kérdésre nemleges a válasz. Az ősmagyar kor eleji fonémarendsze-
rünkhöz képest feltűnt új fonémák valamennyien belső hangváltozás eredményei, s
jórészt már az ősmagyar kor első szakaszában létrejöttek. Meglepö, hogy kései ős-
magyar jövevényszavaink nem szaporították az állományt, de ez annak tulajdonít-
ható, hogy az átadó török nyelv mássalhangzó-rendszere nem tartalmazott szá-
munkra ismeretlen fonémákat (LIGET!, TÖrK. 216 kk).

2. A második kérdésre igenlő választ adhatunk. A következő fonémák kerül-
hettek új pozícióba:

I " r

A) Szókezdő J Jóllehet az -n~-> -J- zöngésülés + denazalizáció létrehozta a 3
fonémát, ez ősi eredetű szavainkban csak intervokalikus helyzetben fordulhatott elő.
Kései ősmagyar török jövevényszavaink a j-t szókezdő helyzetben is közismertté tet-
ték: török *Jarta > gyertya, *Jiplik > gyeplő, *Jinjü > gyöngy stb. (mintegy 25 szó).

B) Szókezdő k- veláris magánhangzó előtt. Amennyiben nem fogadjuk el, hogy
a késál, kopál, kajla, kiván stb. nyelvjárási különfejlődésként, veláris magánhangzó
előtt is megőrzött k-t tartalmaznak (de a kérdés még alapos vizsgálatot igényel), ak-
kor azt kell mondanunk, hogy ebben a helyzetben ugyancsak jövevényszavaink ho-
nosítanak meg egy új szókezdetet: a török eredetű kanyaró, kapu, karo, korom; ko-

porsá stb. stb., s ilyen az iráni jövevényszó, a kard is.
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c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzókezdő z-. Ez akkor fogadható el, ha az iránizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*zatdii > zöld megfelelés

hitelesnek bizonyul. Ez volna a honfoglalás előtt az egyetlen z-vel kezdődő szavunk.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A harmadik kérdéskör, hogy milyen mértékű az egyes fonémák, illetve foné-

makapcsolatok gyakoriságának változása a jövevényszók meghonosodása kővetkez-

tében. A probléma azonban sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk. Azt hinné az

ember, hogyaszókezdő helyzetre vonatkozóan egyértelmű választ tudunk adni. Ám

aszókezdő elófordulások szám szerint precíz meghatározása is nehézségbe ütközik,

hiszen a biztos, valószínű, bizonytalan stb. etimológiák feltevésében még szótáraink

sem értenek egyet. Ezért a továbbiakban a "kb." megítélésbe ezek is beletartoznak.

- Szó belsejében még nehezebb a számszerű meghatározás. Itt ugyanis nemcsak a

szóetimológiákra kell támaszkodnunk, hanem annak is tudatában kell lennünk, hogy

a szavak belsejében akár a második, akár a harmadik szótag magánhangzója után

ős~ eredetű toldalékként szinte valamennyi mássalhangzónk előkerülhetett. A szó-

belsejiek valódi gyakoriságát tehát semmiképpen sem tudjuk felmérnL legfeljebb

addig juthatunk el, hogy megállapítsuk (megint csak "kb."), mely mássalhangzók, il-

letve mássalhangzó-kapcsolatok szaporodtak fel jövevényszavaink hatására.

A) Aszókezdő fonémák

AszókezdőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp-. A zárhangok közül a p- - véleményem szerint - két ősi szóban

maradt meg: az uráli por, illetve a fgr. eredetű para szóban. (Sem a MSzFE., sem az

UEW. nem tekinti a magyar szavakat ősinek.) Az átadó török nyelv fonémarendsze-

rében szókezdő P: nem volt (LIGETI, TörK. 217), ezek számát a török átvételek

nem szaporították. (Ez nem jelenti azt, hogy már az ősmagyarban ne lehettek volna

hangutánzó vagy ma ismeretlen eredetűnek tartott P: kezdetű szavaink. Ez azonban

külön vizsgálatot igényel.)

Szókezdő b-, A p-vel szemben aszókezdő b- jól ismert fonémája volt az átadó

török nyelvnek. A már emlegetett eredeti szavainkban szórványosan végbemenő p-

> b- zöngésüléssei keletkezett néhány szavunk b- jét (bőr, bog, bony- stb.) több mint

30 török szókezdő b-s szó jócskán megszaporította (béka, barom, bátor, borjú, bér

stb.), s ha jó az etimológia, az iráni büz is ide tartozik.

Szókezdő t-. Mind ősi szavaink (több mint 40), mind török jövevényeink (tanú,

tarló, tenger, tinó stb., kb. 25) gyakori szókezdő hangja volt. Ezekhez csatlakozott

három igen korai iráni jövevényszó, melyben a nálunk akkor még hiányzó d-t r-vel

helyettesítettük (tej, tehén, tíz). c"

Szókezdő d-, Csak néhány szavunkban volt meg későbbi zöngésülés eredménye-

ként (dug, daru, domb stb.), s csak két török (dél és dől), valamint egy iráni (An.:

Dentumoger) szó növelte aszókezdő d- fonematikus terheltségét.

Szókezdő k-, Mint már szó volt róla az ősi *k8- szókezdő X8-vá spirantízáló-

dott (kb. 70 szóban). Aszókezdő X-k számát két török (harang éS):I01@k) és egy

alán (híd) szó növelte, valamint feltehetően hanghelyettesítéssel,i~f;~i~ iiáfl'i:~us-
"fus "f-jéből a hús. (E jövevények mai h-ja nyilván X-ből keletk1~~h.) --';;c!\

~(fl ~,~~~f~l>~.,'~:'.
~:::z ~~ ,~' J
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De - amint említettük - újratermelődtek a veláriszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkl$- szókezdetek a vándorlá-
sok korában, s elég szép számmal képviseltetik magukat (kapu, kanyaró, kos stb.:
kb. 20).

Nem a jövevényszavak kérdése - s ezzel is külön kell majd foglalkoznunk -,
hogy az uráli/fgr. k8-nek is megfelelhet mai h8- szókezdet: hős, here, hegy, hölgy

stb. (vö. RÉDEI: NytudÉrt. 58. sz. 169).
Aszókezdő palatális k8-k számát (több mint 60) szaporítják a török k8-s szó-

kezdetek (kecske, kender, kép, kis, kb. 25) s egy iráni jövevényszó (kincs).

AszókezdőwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg- hiányát nemcsak az uráli nyelvhasonlítás igazolja, hanem tanú-
sítják azok a hanghelyettesítések, melyekről a kronológiai fejezetrészben részletesen
beszéltünk (hús, gazdag, kincs stb.).

B) Az intervokalikus helyzetben lévő fonémák
Magától értetődik, hogy jövevényszavaink esetében itt tartjuk számon azokat a

szavakat is, melyek az illető fonémát szóvégi helyzetben tartalmazták, hiszen az ős-
magyar korban ezek - legalábbis az ősi formánsok előtt - feltétlenül felvettek egy
analogikus tővégi vokálist; szóvégi mássalhangzójuk tehát így intervokalikus hely-
zetbe került.

Intervokalikus -p-. Ez az ősi -pp- -001 egyszerűsödött az UEW szerint 14 biz-
tos, 11 bizonytalan adatban. Ezekhez járult 10 török (csepü, gyapot, gyopár, seper

stb.) szóbelseji -p-, s a török eredetű kép is. A -p- fonematikus terheltségét alig nö-
velte kevés számú -p képzés szavunk.

Intervokalikus -b- az ősi -mp- -001 jött létre 4 biztos, 2 bizonytalan esetben.
Szó belseji és szó(tag) végi helyzetben a b csuvasos jövevényszavainkban nem fordul
elő (LIGETt 62). Az irániból sem vettünk át -b- -t. Az intervokalikus -b-k számát
azonban a középfokjel jócskán szaporíthatta.

IntervokalikussrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1- nemcsak ősi -tt- -001,hanem -kt-, -tk- és -pt- kapcsolatokból
is keletkezhetett (összesen több mint 20 esetben). Ezekhez kb. 9 török szó járult
(bátor, betű, szatócs, sátor stb.). Az irániból nem került át intervokalikus -t-. Elő-
fordulását viszont -tM-t8 ige- és névszóképzőink, a T/2. birtokos személyjel, vala-
mint a T/2. igei személyrag és a -t tárgyrag megsokszorozhatta.

Intervokalikus -d- az ősi <mi-, *-nt- -001 kb. 17 szóban van, számukat növeli
az iráni híd s a török idő és az id 'szent' szó, Gyakoriságát jócskán felfokozza a no-
men- és verbumképző -d, s az El2. birtokos személyjel, valamint az igei személyrag.

Intervokalikus -k- az ősi < kk- -ból, illetve -l3kk- -ból kb. 27 szóban fordul elő.
Ehhez járul mintegy 30 vándorlás kori török jövevényszó (bika, boka, eke, iker, szék

stb.). A -k- fonematikus terheltségét erősen fokozhatta a -k többesjel, a -k: nomen-,
illetve verbumképző. valamint az igei személyrag.

Intervokalikus -g- az ősi *-1'\k- -ból, illetőleg az *-1'\- > *-1'\k- -ból keletkezett
negyvenegynéhány szóban. Török jövevényszavaink mindössze hárommal (ige, se-

reg, sárig 'sárga') szaporítják, iráni szavainkkal is három -g- került be (egész, gaz-

dag, üveg). Természetesen ezek számát is gyarapították -g ige- és névszóképzőink.

18



c)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIntervokalikus mássalhangzó-kapcsolatok
Itt csak azokra a jövevényszavakra kerítűnk sort, amelyek egyik eleme zárhang,

s ezekhez csak azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-n j- kapcsolatot és a -x- kapcsolatait vesszük. Természetesen itt
sem foglalkozunk a toldalékolt alakokkal, azaz a toldalékolás során egymás mellé
kerülő kapcsolatokkal, jóllehet például a felszólító módjel, vagy a -t képző, a -t

múltidőjel a kétnyíltszótagos tendencia működése következtében nagyon sokféle
mássalhangzó-kapcsolatot teremthetett.

A -p- kapcsolatairól az előző részben esett szó, s megállapíthattuk, hogya -pl-

(gyeplő, szeplő), a -pr- (apró, seprő) és az -rp- (árpa) szekvenciák a korábban meg-
lévő, de átalakult kapcsolatokat újítják fel.

A -b- kapcsolatai közül csak az -mb- -re őriz példát ősi domb szavunk.
A -t- -vel alkotott kapcsolatok közül a -r+C kapcsolatra ősmagyar jövevénysza-

vaink közt nincs példa.
A C« a következőkben fordul elő: -lt-: tör. *balrir-yan > bojtorján, *AltunwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Ajtony. (Az ugor *tult3 > táltos szóban az -It- megmaradt, ahogyan az ölt, olt

típusú képzésekben is.) Török -rt- jött át szirt, gyertya és (magánhangzókieséssel)
gyárt szavunkban. Iráni -rt- -t őriz a vért.

A -d-vel alkotott kapcsolatok közül bizonytalan a török -dm- a ködmön szó-
ban, s a török -dl- a *sidlii -y > szőlő-ben (LIGETI, TörK. 29).

Viszont találunk -ld- kapcsolatot a török ildom- ban, s ha jó az etimológia, az
iráni zöld- ben is; -nd- kapcsolatot őriz a kűndű (LIGETI: MNy. LXXV, 267-9) és a
kender; -rd- van a török eredetű érdem és az iráni jövevény kard szóban; -zd- az
iráni gazdag-ban. Török --yd- van búza (tör. *bu-yday - *bu-yzay) és túzok (tör.
*tu-ydaq - *tu-yzaq) szavunkban. Áro a --yd- > --yz- változás a törökben is megtör-
ténhetett (LIGETI, TörK. 30-1).

A -z-val alkotott kapcsolatokkal jövevényszavainkban újra teremtődnek - mint
láttuk - az ősmagyar kor első felében elveszett szekvenciák: -kl- : toklyó; -rk-: sár-

kány, boszorkány stb.; -ék-: kecske.

A -g-vel alkotott kapcsolatok: -1)8-: tör. tengely, tenger; -rg-: tör. ürge; -[3g-t

hozhatott át, ha jó az etimológia, iráni *iivg > üveg szavunk, de ez több mint bi-
zonytalan.

A X szóbelseji kapcsolatával csak azért foglalkozunk, mert az eddigi ekből az
derült ki, hogye fonéma csak szó elején, veláris magánhangzó előtt fordulhatott elő.
A kései ősmagyarban átkerült alán *aXsi"n szóban -Xs- kapcsolatot találunk. (Meg
kell jegyeznünk, hogya C+X,illetőleg a -Xt- a felszólító módban, illetve az -ít képző
előzményében az ősmagyar kor második felében már előfordulhatott.)

Az -'T]j- megmaradt néhány ősi szavunkban (langyos, hangya), ezekhez járult
a török eredetű *JinJü > gyöngy, s amennyiben elfogadható, az iráni jövevény
*giinJ > kincs. (A j -cs-re vö. agyar: acsarkodik.)

Ha ezeket, a csupán zárhangokat (továbbá j-t és X-t) tartalmazó jövevényszó-
beli mássalhangzó-kapcsolatokat áttekintjük, a következő megállapításokat tehetjük.

a) Egyesek csak szaporították az ősi, már meglévő kapcsolatokat: -It-, -rt-o
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b) Mások olyan ősi mássalhangzó-kapcsolatokat újítottak fel, amelyek a kései
török hatás idejére már bizonyára átalakultak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-pl-, -pr-, -rp-, -kl-, -rk-, -ck-o

c) Újak a zöngés zárhangokkal, illetve affrikátával alkotott kapcsolatok, hiszen
ezek maguk is az ősmagyar kor szülöttei. Közülük azwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nd-srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés az -T\8- a korai ősma-
gyar zöngésülés során már létrejött kapcsolatot elevenítik fel (az ősiek ekkorra már
denazalizálódtak). Az -ld-, -rd-, -zd-, -rg- és -~g- jövevényszavakban fordulnak
elő (de toldalékoláskor a kétnyíltszótagos tendencia eredményeként bárhol, ősi sza-
vainkban is előkerülhetnek: -rd -: fordul, -ld- : áldoz stb.).

d) Bizonyára új és egyedülálló aXsi"n szavunk -Xs- kapcsolata.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. A harm ad ik nagy kérdéskör , m elyb en jövevényszava ink

seg ítségünkre leh etn ek - m in t a bevezetőb en je lez tük -,

a nye lv járási kü lön fejlöd ések b izony ítá sa .

Minthogy azonban török elemeink elsősorban az s - cs. az s - sz, valamint az
i - ü nyelvjárási különállásról tanúskodnak, ebben, az elsősorban zárhangokkal fog-
lalkozó dolgozatban, nem kerítettünk sort a kérdéskör bemutatására.

A fentiekben rajzolt képet természetesen módosíthatják az ősmagyar kor isme-
retlen eredetű, valamint - szerkezeti felépítésüknél fogva mindenképpen ősinek
tartható - hangutánzó, hangfestő szavai. E dolgozat azonban csak a jövevényszók
tanúságtételét adta elő.

20


