
ma gyar nyelv tör té ne te bi zo nyos fo -
kig idõt len nek te kint he tõ: meg szü le -
té sé nek idõ pont ja nem ál la pít ha tó
meg, el tû né sé nek idõ pont ja, amely

re mél he tõ leg a be lát ha tat la nul tá vo li jö võ ben
lesz, szin tén is me ret len. Az ál ta lunk is mert
nyel vek több sé gé re ugyan ez ér vé nyes. A vi lág
is mert nyel ve i nek szá ma több ezer re te he tõ (a
pon tos szám adat alig ha ál la pít ha tó meg), egy ko -
ron va ló szí nû leg sok kal több is volt. Kö zü lük
sok idi ó ma nyel vi asszi mi lá ció ered mé nye ként
ki halt, nyom nél kül vagy nyo mo kat alig hagy va
me rült fe le dés be; ilyen pl. a dal mát, a lon go -
bárd és a gall.

Egy-egy nyelv és nyelv csa lád múlt já nak nyo -
mo zá sa kor fon tos kér dés, mi kor és hol ala kult ki.
E kér dé se ket meg vá la szol ni egy ál ta lán nem köny-
nyû, hi szen le he tet len egy nyelv éle té ben éles
ha tá ro kat meg von ni, amit a na gyon ré gi írás be li -
ség gel ren del ke zõ nyel vek ku ta tói is ok kal meg -
ál la pít hat tak. A hon fog la ló ma gyar ság nyel ve is
a tá vo li múlt ból ered, amely ben ter mé szet sze rû -
leg sok a ho má lyos pont. Azt azon ban a ku ta tók
ge ne rá ci ói tel jes bi zo nyos ság gal meg ál la pí tot ták,
hogy anya nyel vünk ro kon ság ban áll egye bek
közt a vo gul, az oszt ják, a finn és a lapp nyelv -
vel, mi ként a né met nek ro ko na az an go lon kí vül
pél dá ul az orosz és a por tu gál is. A mi nyelv csa -
lá dunk, az az az urá li nyel vek ese té ben – a ma -
gyar nak kö szön he tõ en – a leg ré gibb nyelv em lé -
kek hoz zá ve tõ leg ezer év re te kint het nek vissza,
ezért a ko ráb bi idõ sza ko kat csak a tör té ne ti-
össze ha son lí tó nyelv tu do mány tár hat ja fel, de
csak mo za ik sze rû en. Így egy-egy re konst ru ál ha - 2014/8
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tó nyelv tör té ne ti kor szá mít ha tár nak, de a ki je löl he tõ idõ pont ok bi zony ta la nok,
s nyil ván va ló an e ko rok nyelv ál la po tai nem kü lön böz tek lé nye ge sen a köz vet le -
nül meg elõ zõk tõl és a köz vet le nül utá nuk kö vet ke zõk tõl sem. Eb bõl fa ka dó an a
nyelv tu do mány meg ha tá roz ta idõ be li ha tá rok sem le het nek éle sek. 

Ha azt fir tat nánk, mennyi idõs, va gyis kb. hány éves a ma gyar nyelv, nem ad ha -
tunk pon tos vá laszt, amit ad ha tunk, az is csak na gyon-na gyon vi szony la gos. E kér -
dés hez tar to zik az is, mi ó ta be szél he tünk ma gyar nyelv rõl. Va jon csak azt kö ve tõ en,
hogy õse ink el vál tak leg kö ze leb bi nyelv ro ko na ink elõ de i tõl, vagy csak a hon fog la lás -
tól? Ilyen éles ha tá ro kat nem le het ki je löl ni, hi szen a nyelv vi szony lag las san vál to -
zik, gyak ran év szá zad okon át ért he tõ ma rad egy-egy nyelv a be szé lõk szá má ra, hi -
szen mi szin te min den ne héz ség nél kül meg ért jük Ba las si Bá lint és Zrí nyi Mik lós
írá sa it, de a Ha lot ti be széd maradéktalan (?) meg ér té se már is ko lá zott sá got igé nyel,
no ha mind ezen ko rok ban e szö ve gek a (ko ra be li) ma gyar nyelv meg nyil vá nu lá sai
vol tak. Idõ ben még tá vo labb ra vissza men ve is azt ta pasz tal nánk, hogy az egy mást
kö ve tõ ge ne rá ci ók szá má ra (szin te) ki fo gás ta la nul ért he tõk vol tak a kü lön bö zõ nem -
ze dé kek tag jai ál tal anya nyelv ükön meg for mált meg nyi lat ko zá sok. Így las san akár a
leg tá vo lab bi ko ro kig is el jut hat nánk, pl. ad dig a nyelv ál la po tig, ami kor a mai ma gyar
tá vo li elõz mé nye és a mai finn nyel vé nagy já ból még egy nyelv volt (mint pl. a mai
spa nyol és a mai ro mán elõz mé nye ként a la tin), va gyis a hely ze tet né mi leg ka ri kí -
roz va azt is mond hat juk, hogy ab ban a tá vo li idõ pont ban nyel vünk elõz mé nye szá -
munk ra ma gyar, míg pl. a fin nek szá má ra finn…

A hon fog la lást meg elõ zõ ko rok ma gyar nyel vé rõl fõ leg (a) a tör té ne ti-össze ha son -
lí tó nyelv tu do mány mód sze ré vel a ro ko na i val va ló össze ve tés, (b) az ide gen nyel -
vek kel ki ala kult kap cso la tok (szó kincs be li vál to zá sok, ide gen ha tás ra be kö vet ke zett
eset le ges nyelv ta ni újí tá sok) ér tel me zé se és (c) a nyel vi esz kö zök rend sze ré nek (tí -
pu sok sze rin ti) meg ha tá ro zá sa alap ján te he tünk szert fon tos is me re tek re.

E há rom rész disz cip lí na mind egyi ké rõl kell szól ni rö vi den ah hoz, hogy kö ze lebb
fér kõz hes sünk a cím ben meg fo gal ma zott ta lány rész be ni meg ol dá sá hoz.

A nyel vek köz ti ge ne ti kai ro kon ság gal a tör té ne ti-össze ha son lí tó nyelv tu do -
mány fog lal ko zik, amely vol ta kép pen két nyelv tu do má nyi mód szer együt tes al -
kal ma zá sá ból áll. A tör té ne ti nyelv tu do mány az egy-egy nyelv vagy nyelv cso port
éle té ben be kö vet ke zett vál to zá so kat de rí ti fel, és igyek szik a vál to zá sok nak okát
ad ni. Pél da ként meg em lít he tõ, hogy a Ha lot ti be széd ko rá nak nyelv ál la po ta és
anya nyel vünk mai for má ja köz ti szá mos fej le ményt e disz cip lí na mû ve lõi ta nul -
má nyoz zák. A ro kon ság gya nú já ba ke rült nyel vek köz ti vi szo nyok tisz tá zá sa, va -
gyis an nak el dön té se, két vagy több nyelv va jon ro kon ság ban áll-e egy más sal, kö -
zös elõz mé nyük volt-e vagy sem, az össze ha son lí tó nyelv tu do mány szak em be re -
i nek fel ada ta. A ma gyar nyelv ese té ben a leg több se gít sé get ter mé sze te sen leg kö -
ze leb bi ro ko na i tól, a vo gul tól és az oszt ják tól re mél het jük, ezek kel mu tat ja ugyan -
is anya nyel vünk a leg több egye zést és ha son ló sá got, de ter mé sze te sen a tá vo lab -
bi atya fi ak is sok ta nul ság gal szol gál nak. A leg kö ze leb bi ro kon nyel vek kel va ló
össze ha son lí tás azt su gall ja, hogy anya nyel vünk ben pl. a név elõ hasz ná lat vi -
szony lag fi a tal fej le mény, míg az ala nyi és a tár gyas ige ra go zás ket tõs sé ge meg le -
he tõ sen ré gi vo nás; eze ket a meg ál la pí tá so kat a tá vo lab bi ro ko nok kal va ló össze -
ve tés csak meg erõ sí ti.

Tör té ne te (és õs tör té ne te) fo lya mán nyel vünk be szé lõi sok más nyel vû kö zös -
ség gel ke rül tek kap cso lat ba. Az ilyen ta lál ko zá sok, ha csak nem fu tó la go sak, bi -
zony több-ke ve sebb nyo mot hagy nak az érint ke zés be ke rült nyel vek ben. Biz to san
tud juk, hogy anya nyel vünk elõz mé nyei meg le he tõ sen szo ros kap cso lat ba ke rül -
tek irá ni és tö rök sé gi nyel vek kel, a hon fog la lás kö rü li idõk ben és ké sõbb e kap -
cso la tok (bi zán ci) gö rög, szláv, ger mán (né met), la tin és új la tin kap cso la tok kal bõ -22
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vül tek; ezek rõl a leg be szé de seb ben az e nyel vek bõl a mi nyel vünk be át ke rült sza -
vak, az ún. jö ve vény sza vak ta nús kod nak. Kár pát-me den cei éle tünk so rán in do eu -
ró pai nyel ve ket be szé lõ né pek vet tek és vesz nek min ket kö rül, va ló szí nû leg az õ
nyel vük nek a mi énk re gya ko rolt ha tá sá nak is sze re pe le he tett ab ban, hogy év szá -
zad ok óta ál ta lá nos nak mond ha tó az (akár több szö rö sen is) össze tett mon da tok
hasz ná la ta anya nyel vünk ben; ez zel szem ben egé szen biz tos pl. az, hogy az ige kö -
tõ ka te gó ri á ja meg le he tõ sen ré gi sa já tos sá ga nyel vünk nek, ki ala ku lá sá ban sem mi
sze re pe nem volt a la tin, a né met és a szláv ige kö tõ zés nek.

A nyelv ti po ló gia azt ve szi szám ba, mi lyen sa já tos sá go kat mu tat egy-egy nyelv -
ben a hang tan, az alak tan, a mon dat tan, ame lyek az il le tõ nyel vet szem be ál lít ják
más nyel vek kel, vagy ép pen több-ke ve sebb ha son ló ság vagy egye zés ré vén egyéb
nyel vek kel nagy já ból azo nos cso port ba, tí pus ba so rol ha tó. Az új la tin, ger mán
vagy szláv nyel ve ket ta nu ló ma gya rok gyak ran szem be sül nek az zal, hogy e nyel -
vek sok min dent más ként ol da nak meg, mint a mi anya nyel vünk; a fel so rolt
nyelv cso por tok va la mely tag ját anya nyel ve ként be szé lõ ma gya rul ta nu lók is ha -
son ló fel fe de zé sek re kény sze rül nek. A mi nyelv ta nunk nem is me ri a név szók nak
a ne mek (hím-, nõ- és sem le ges nem sze rin ti) meg kü lön böz te té sét, míg az imént
em lí tet tek töb bé-ke vés bé kö vet ke ze te sen meg kü lön böz te tik eze ket. 

A je len dol go zat ban is mer te ten dõ ma gyar nyelv ál la pot az õs ma gyar és az
óma gyar nyel vi kor szak ha tá rán van, mi vel a ma gyar nyelv tör té net ben az egyik
„ha tár kõ” a 9. szá zad vé gén van, va gyis a hon fog la lás le zá ru lá sá ra esik. Az ezen
kor szak ma gyar nyel vé rõl köz vet len mó don az egy ko ri és egy ko rú fel jegy zé sek
árul nak el töb bet vagy ke ve seb bet: ke ve seb bet a kü lön fé le úti be szá mo lók és tör -
té ne ti fel jegy zé sek, lé nye ge sen töb bet a 12. szá zad vé gé tõl da tál ha tó, ám igen rit -
ka szö veg em lé kek. Az elõb bi ek job bá ra csak hang ta ni jel le gû kér dé sek meg vá la -
szo lá sát se gí tõ egyes sza va kat (fõ leg ne ve ket) tar tal maz nak, az utób bi ak pe dig
már nyelv ta ni elem zé se ket is le he tõ vé te võ, jól for mált szö ve ge ket.

A nyelv em lé kek bõl ki szûr he tõ in for má ci ók ki e gé szül nek a tör té ne ti-össze ha -
son lí tó nyelv tu do mány ered mé nye i vel, a nyel vek köl csö nös kap cso la ta i ból le -
szûr he tõ ta nul sá gok kal és a nyel vek tí pu sa i nak meg is me ré se és össze ve té se foly -
tán nyert in for má ci ók kal, így ezek együt te se ré vén anya nyel vünk hon fog la lás ko -
ri ál la po tá nak ta lán már meg bíz ha tó, de még min dig csak hi á nyos, kon túr sze rû
ké pe raj zo ló dik ki elõt tünk.

A most dió héj ban is mer te tett nyelv tu do má nyi disz cip lí nák ál tal fel tárt té nyek
alap ján meg pró bá lom be mu tat ni, mi lyen is le he tett a kb. ezer egy száz év vel ez elõtt
be szélt ma gyar nyelv.

A hon fog la lá sunk kö rü li idõ pon tot te kint jük az õs ma gyar és az óma gyar kor na -
gyon hoz zá ve tõ le ges ha tá rá nak. Az õs ma gyar kor nyelv ál la pot ára nyelv em lé kek hí -
ján a ro kon nyel vek val lo má sa és a ké sõb bi ma gyar nyelv tör té net ta nul sá gai alap ján
kö vet kez tet he tünk. 

Hang tan

Az õs ma gyar és az óma gyar nyelv va ló szí nû hang ál lo má nya ér zé kel tet he ti, mi -
lyen le he tett anya nyel vünk hang rend sze re jó ezer egy száz év vel ez elõtt. Az aláb bi ak -
ban a mai he lyes írás ál tal al kal ma zott be tû je le ket hasz ná lom, a má ra már el tûnt han -
go kat ide gen (gö rög) be tûk kel és (tu do má nyos hang ta ni) je lek kel je lö löm, ame lye ket
ter mé sze te sen alább meg is ma gya rá zok.

23

2014/8



Más sal hang zók
õs ma gyar óma gyar

p   b   m   φ   β p   b   m   φ/f   β/v
t    d   n    sz  -z- l   r t    d   n    sz    z    c l   r

s   cs s   cs
ny         j Ì ly ny          j Ì/gy   ly

k  -g-         χ γ k  g χ/h   γ
(Kiss–Pusztay 2003. 122.) (Kiss–Pusztay 2003. 284–286.)

φ = Az f-hez ha son ló zön gét len más sal hang zó, de nem a fel sõ fog sor és az al só
ajak köz ti ré sen hagy ja el a le ve gõ a száj üre get, ha nem a két ajak közt, ezt ne vez zük
bi la bi á lis f-nek (amely a bi la bi á lis zár ral kép zett ko ráb bi p-bõl ke let ke zett a zár nak
rés sé nyí lá sa ré vén). Az óma gyar ban kel lett len nie egy olyan kor szak nak, ami kor az
φ kez dett f-fé vál ni; ezek egy ide ig egy más mel lett él het tek, ezt mu tat ja az φ/f je lö lés -
mód.

β = A w-hez ha son ló zön gés más sal hang zó, de nem a fel sõ fog sor és az al só ajak
köz ti ré sen hagy ja el a le ve gõ a száj üre get, ha nem a két ajak közt, ezt ne vez zük bi la -
bi á lis v-nek (ilyen hang pl. az an gol water ’víz’ szó kez dõ más sal hang zó ja). Az óma -
gyar ban kel lett len nie egy olyan kor szak nak, ami kor a β kez dett v-vé vál ni; ezek egy
ide ig egy más mel lett él het tek, ezt mu tat ja a β/v je lö lés mód.

χ = Olyan fé le zön gét len más sal hang zó, mint ami lyent a né met ben a ch be tû kap -
cso lat je löl, pl. az ich ’én’ és az acht ’nyolc’ sza vak ban. E χ az óma gyar ban h-vá lett;
ezek egy ide ig egy más mel lett él het tek, ezt mu tat ja az χ/h je lö lés mód.

γ = Olyan fé le más sal hang zó, mint a χ ál tal je lölt, de ez zön gés, amely az óma gyar
kor fo lya mán el tûnt a nyelv bõl.

Ì = A cs be tû kap cso lat tal je lölt más sal hang zó nak (zön gét len affrikátának) a zön -
gés pár ja (ki ej té se kb. gyzs), amely az óma gyar ban kez dett gy-vé vál ni; ezek egy ide -
ig egy más mel lett él het tek, ezt mu tat ja a Ì/gy je lö lés mód.

ly = Az ezen be tû kap cso lat ál tal je lölt hang (az ún. jé sí tett vagy lá gyí tott l, ki ej -
té se kb. lj) ma már csak egyes nyelv já rás ok ban (a pa lóc ban, a szé kely ben és a csán -
gó ban) él, a nyelv te rü let nagy ré szén j-ként hang zik, a Du nán túl nagy ré szén pe dig
l-lé vált, pl. gólja ~ gója ~ góla. A jé sí tést a ma gyar be tû kész let ben y-nal je löl jük, vö.
még ny (~ nj), ty (~ tj), gy (~ dj).

-z-, -g- = A be tûk elõt ti és mö göt ti kö tõ jel azt mu tat ja, hogy a z és a g (az õs ma -
gyar kor ban) csak szóbelseji hely zet ben lé te zett.

Ma gán hang zók
Is me re te ink sze rint a tá vo lab bi ko rok ban az el sõ szó tag ban volt több fé le ma gán -

hang zó, a töb bi ben ezek nek csak egy ré sze for dul ha tott elõ. Mi ként mai nyel vünk -
ben van nak rö vid és hosszú ma gán hang zók, nagy va ló szí nû ség gel a ré gi ség ben is ha -
son ló le he tett a hely zet.

El sõ szó ta gi rö vid ma gán hang zók
õs ma gyar óma gyar 
Ï u    ü    i Ï u    ü    i

o          ë o    ö    ë
™ e ™  a          e
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El sõ szó ta gi hosszú ma gán hang zók
õs ma gyar óma gyar

í ú    û    í
é ó    õ    é

á á ē
(Kiss–Pusztay 2003. 123, 289.) (Kiss–Pusztay 2003. 288–289.)

A kü lön le ges be tû je lek hang ér té ke
Ï = Ún. há tul kép zett (mély hang ren dû vagy ve lá ris) i, ami lyen pl. az orosz сын

’valaki fia’ szó ban a ci rill ы be tû je löl te hang és a ro mán român szó ban a mel lék je -
les â be tû je löl te hang (amelynek ré geb ben î volt a be tû je le).

ë = A he lyes írá sunk ál tal nem je lölt zárt (vagy kö zép sõ nyelv ál lá sú) e hang,
amely a nyelv te rü let nagy ré szén él, pl. em ber sza vunk el sõ e hang ja ún. nyílt (vagy
al só nyelv ál lá sú) e, a má so dik pe dig zárt e, te hát ë, va gyis e szó ki ej té se: embër.

™ = Ún. ajak ke re kí tés nél kü li rö vid a, amely ma már fõ leg csak a pa lóc ban lé te -
zik, pl. k™p™ = ka pa.

ē = Hosszú nyílt e, amely ma pl. a Du nán tú lon egyes ese tek ben az el- ige kö tõ
han ga lak ja ként je lent ke zik, pl. ēmënt = el ment.

Szó vé gen va ló szí nû leg csak fel sõ nyelv ál lá sú rö vid ma gán hang zók (i, u, ü) le het -
tek. Va la mi kor szin te min den sza vunk tar tal ma zott tõ vé gi ma gán hang zót, amely az
óma gyar kor fo lya mán tûnt el, pl. küzü > köz, utu > út.

A szó hang súly az el sõ szó ta gon volt, mi ként ma is.
A ma gán hang zó-il lesz ke dés õsi jel lem zõ vo ná sa anya nyel vünk nek, amely a ro -

kon nyel vek nagy ré szé ben ma is meg van: ha egy szó ma gas (vagy elül sõ) hang ren -
dû, rend sze rint a hoz zá csat la ko zó kép zõk, je lek, ra gok is ma gas hang ren dû ek, míg a
mély (vagy hát só) hang ren dû sza vak hoz ál ta lá ban mély hang ren dû vég zõ dé sek já -
rul nak, pl. ház – ház-ban – ház-ak – ház-as – házas-ság, kéz – kéz-ben – kez-ek –
kez-es – kezes-ség.

A ma gyar nyelv ko rai újí tá sa az, hogy a szó tõ ma gán hang zó já nak ajak ke re kí té ses
vagy ajakkarekítés nél kü li vol tá hoz iga zod nak azon vég zõ dé se ink, ame lyek ma gán -
hang zó ja kö zép sõ nyelv ál lá sú, pl. lát-tok, néz-tëk, üt-tök, fá-tok, lé-tëk, nõ-tök, ház-
hoz, kéz-hëz, tõr-höz.

Alak tan

Az önál ló sult ma gyar nyelv nek min dig gaz dag kép zõ rend sze re volt. E kép zõk egy
ré sze a finn ugor és az ugor ko ri nyelv ál la pot ból örök lõ dött, más ré szük pe dig a ma -
gyar ban ke let ke zett. Az elõb bi cso port ba tar to zik pl. a fo lya ma tos mel lék né vi ige név
kép zõ je, az -ó/-õ (amely nek a hon fog la lás kö rül más volt a han ga lak ja, mint ma nap -
ság: -aγ/-eγ > > -au/-eü > -ó/-õ. A -ság/-ség (jó ság, szép ség) és a -szág (or szág, jó szág)
kép zõk a ma gyar kü lön éle té ben ke let kez tek. A to váb bi sok kép zõ il luszt rá lá sa vé -
gett meg em lí tem né hány na gyon ré gi kép zett sza vun kat: fára-d, foro-g, fõ-z, áll-ít,
ëszë-get, mondo-gat, keres-tetik, hámoz-tatik, név-telen ~ nev-etlen, gond-talan ~
gond-atlan, kez-û, láb-ú.

Név szói és igei je le ink mind anya nyel vünk ré gi ele mei, ezek te hát a hon fog la lás
ko rá ban is meg vol tak. Bir to kos sze mély je le ink és igei sze mély rag ja ink is a tá vo li ko -
rok örök sé gé be tar toz nak, pl. ház-am, ház-ad, ház-a, kez-ünk, kez-etëk, kez-ük, lát-
ok, lát-sz, lát-om, lát-od, lát-ja, néz-ünk, néz-tëk, néz-nek, néz-zük, néz-itëk, néz-ik.
A fel szó lí tó mód j je le (pl. mën-j, néz-z < néz-j) és a fel té te les mód -na/-ne, -ná/-né
(pl. lát-na, lát-ná, néz-ne, néz-né) je le is sokezer éves múlt ra te kint vissza. Ilyen
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mind két töb bes je lünk is, az i és a k, pl. há za-i-m, háza-k, a mel lék név kö zép fo ká nak
-(b)b je le, pl. ke vés-b-é, idõs-b, idõse-bb, sósa-bb, édëse-bb, a mai köz nyel vi múlt idõ
-(t)t je le, pl. nézë-tt, néz-t-e, va la mint a ma már ar cha i kus nak szá mí tó és nyelv já rá si
el be szé lõ múlt (pl. vala, láta, látá, néze, nézé) egy ko ri *j je le, amely már a hon fog -
la lás kö rü li idõk ben egy be ol vadt az ige tõ vé gi ma gán hang zó já val, és ma az -a/-e és
az -á/-é vég zõ dés ben „rej tõ zik”.

Rag ja ink egy ré sze igen ré gi, ezek kö zé tar toz nak igei sze mély rag ja ink, ame lyek -
rõl az elõbb szól tam, és név szói eset rag ja ink egy ré sze, még pe dig a -t tárgy rag (pl.
engëm-et, ház-at, kez-et), a ’hol?’ kér dés re fe le lõ -on/-ën/-ön kül sõ helyhatározóra-
gunk (pl. ház-on, kéz-ën, tõr-ön). Na gyon sok név szói eset ra gunk azon ban anya nyel -
vünk önál ló éle té ben ke let ke zett név utók ból. Ezek egy ré sze már az õs ma gyar kor vé -
ge fe lé kez dett ki ala kul ni, és csak az óma gyar kor ban zá rult le ez a fo lya mat. E név -
utók önál ló fõ ne vek bõl ke let kez tek, és hosszú utat jár tak be, mi re önál ló szó ból tol -
da lék ká vál tak. Ilye nek pl. a -ba/-be, -ban/-ben, -ból/-bõl (ezek a bél ’vminek a bel se -
je’ szó ból ke let kez tek), -tól/-tõl (a tõ sza vunk e rag for rá sa), -hoz/-hëz/-höz (ugor ko ri
’vminek az ol da la, szé le’ je len té sû fõ név bõl ala kult ki). Leg ko ráb bi nyelv em lé ke ink
mu tat ják, hogy ezen rag ja ink köz vet le nül a hon fog la lás után még név utók vol tak, il -
let ve las sacs kán kezd tek az elõt tük ál ló fõ név hez hoz zá ta pad ni, pl. a Ti ha nyi ala pí -
tó le vél feheruuaru rea meneh hodu utu rea = (va ló szí nû ki ej té se meg kö ze lí tõ en mai
írás mód sze rint:) fehérwáru rëá mënëγ hodu utu rëá = (mai nyelv re át ír va:) Fe hér -
vár ra me nõ had út ra (je len té se:) ’a Fe hér vár ra me nõ ha di út ra’, ki fe je zé sé ben a rea =
rëá, rá szócs ka/elem még név utó volt, a Ha lot ti be széd egy ér tel mû en mu tat ja, hogy
-ba/-be ra gunk ak kor még név utó sze rû elem volt, amely nek han ga lak ja még
hosszabb volt, és nem vett részt a hang ren di il lesz ke dés ben, vö. muncas vilagbele
= (va ló szí nû ki ej té se mai írás mód sze rint:) mun kás vi lág be lé (je len té se:)
’munkás (az az fáj da lom mal te li) vi lág ba’.

Mon dat tan

A mon dat ta ni sa já tos sá gok vizs gá la ta kor érez he tõ leg in kább a nyelv em lé kek hi á -
nya, ez eset ben ugyan is a ro kon nyel vek val lo má sá ra, a nyel vi vál to zá sok szol gál tat -
ta ta nul sá gok ra és a ti po ló gi ai fel is me ré sek re va gyunk utal va. A kö vet ke zõk ben né -
hány olyan ré gi mon dat ta ni sa já tos sá gun kat em lí tem meg, ame lyek jó részt ma is él -
nek nyel vünk ben, és ter mé sze te sen a hon fog la lók nyel vé ben is él tek.

A ma gyar nyelv – ro ko na i hoz ha son ló an – leg in kább a lét igé vel (van) fe je zi ki, ha
va la ki nek van va la mi je, pl. ne kem van há zam, szem ben a leg több in do eu ró pai
nyelv vel, ame lyek ilyen kor bir tok lás igét al kal maz nak, vö. né met ich habe ein Haus,
an gol I have a house.

A ma gyar ban a mel lék né vi jel zõ nin csen egyez tet ve a jel zett szó val a gram ma ti -
kai szá mot és az ese tet te kint ve, ami vi szont jel lem zõ vagy jel lem zõ volt az in do eu -
ró pai nyel vek re, pl. a nagy ház ban, a nagy há zak ban, vö. pl. orosz в большом доме,

в больших домах. Vi szont a ma gyar ban is egyez tet jük a jel zõt, ha az mu ta tó név más,
pl. eb ben a nagy ház ban, ezek ben a nagy há zak ban, vö. pl. orosz в этом большом
доме, в этих больших домах.

Ugyan csak õsi vo ná sa anya nyel vünk nek, hogy a szám né vi jel zõ után nem töb bes,
ha nem egyes szá mú a jel zett szó, pl. egy ló, két ló, el len tét ben a leg több in do eu ró pai
nyelv vel, pl. fran cia un cheval, deux cheuvaux.

No ha – is me re te ink sze rint – a ma gyar nem örö költ kö tõ szó kat a ko ráb bi nyelv -
ál la pot ok ból, né hány ilyen ele me is volt már a hon fog la lás kö rü li idõk ben, pl. de, is,
és, hogy, mert. 
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Nyil ván va ló an vol tak mel lé ren de lõ és alá ren de lõ össze tett mon da tok, de nem
fel tét le nül kö tõ szó val kap cso lód tak egy más hoz, hi szen ezek ma is elõ ál lít ha tók meg -
fe le lõ kö tõ szók nél kül is, pl. tu dom, (hogy) le ve let írt; meg lá to gat tam, (mert) bal eset
ér te; ijed té ben a ku tya uga tott, (és) a macs ka nyá vo gott. Az ilyen szer ke ze tet leg több -
nyi re ige ne ves szer ke ze tek he lyet te sít het ték, ame lyek ma is elég gé ál ta lá no sak a ro -
kon nyel ve ink ben, ilyen pl. a HB-bõl va ló idé zet is: hadlaua choltat terumteve
istentvl = (va ló szí nû ki ej té se meg kö ze lí tõ en mai írás mód sze rint:) hadlawá hol tát
terümtewé istentûl (je len té se:) ’hallotta az (õt) te rem tõ Is ten tõl, hogy meg fog hal ni’,
de a HB-ben ta lá lunk mel lé- és alá ren de lõ kö tõ sza vas mon da tot is, pl. wimagguc
uromc i˝ten kegilmet ez lelic ert. hug iorgo˝˝un w ne ki. e˝ kegiggen. e˝ bul˝ca˝˝a mend
w bunet = (va ló szí nû ki ej té se meg kö ze lí tõ en mai írás mód sze rint:) wimággyuk
uromk is ten këgyilmét ez lélikért, hugy jorgossun ûneki, ës këgyiggyën, ës bolcsássa
mënd û bû nét (je len té se:) ’imádjuk urunk is ten ke gyel mét ezen lé le kért, hogy bo csás -
son meg õne ki, és ke gyel mez zen (ne ki), és bo csás sa meg (ne ki) min den bû nét’.

Az ige ne ves szer ke ze tek kap csán kell meg em lí te ni azt, hogy tárggyal bõ vít he tõ
ige ne ve ink igen gyak ran tárgy rag nél kü li tár gyat tar tal maz nak, pl. a le gény el ment
ház tûz né zõ be, a gaz da a me zõn van szé na ka szál ni. 

Az õs ma gyar ban hasz ná la tos volt a ma már in kább csak nyelv já rá si és ar cha i kus -
nak mi nõ sü lõ el be szé lõ múlt, pl. vala, láta, látá, néze, nézé, és már meg volt a múlt
ide jû mel lék né vi ige név bõl ke let ke zett -t-jeles múlt idõ is, pl. volt, lá tott, lát ta, nézëtt,
néz te, sõt össze tett múlt ide jû ige alak ja ink is vol tak, pl. lát vala, lá tott vala, lá tott
volt, jó részt meg le het tek már a hon fog la lás kö rü li idõk ben, míg a láta vala, lát volt
rész ben ta lán ké sõb bi ke let ke zé sû ek. Sok fé le múlt idõ nek el té rõ funk ci ó ik vol tak,
ezek közt ta lál juk az idõ egyez te tést (consecutio temporum) is, pél da az óma gyar kor
vé ge fe lé (1450 kö rül) ke let ke zett Bé csi kó dex bõl (va ló szí nû ki ej té se meg kö ze lí tõ en
mai írás mód sze rint:) tõn min de ne ket, mel le ket õne ki Hester (= Esz ter) pa ran csolt
vala (je len té se:) ’megtett min dent, amit ne ki Esz ter pa ran csolt’ (értsd: a pa rancs el -
hang zá sa meg elõz te an nak tel je sí té sét); mi vel ige idõ ink jó részt már az õs ma gyar ban
ki ala kul tak, nyil ván va ló an funk ci ó ik is ab ban a hosszú kor ban gyö ke rez tek.

Az õs ma gyar kor ban szü let he tett meg a má ra már el sor vadt egy sze rû jö võ idõ,
pl. tëendëk ’tenni fo gok’, tëendesz ’tenni fogsz’, tëend ’tenni fog’, amely má ra fõ leg
je len ide jû mel lék né vi ige né vi szár ma zé ká ban õr zõ dött meg, pl. tëendõ,
(meg)írandó (le vél).

Szó kincs

Az úgy ne ve zett alap szó kincs (test rész ne vek, ro kon ság ne vek, a la kás sal és a ru há -
zat tal kap cso la tos meg ne ve zé sek, esz köz- és anyag ne vek, ál lat- és nö vény ne vek, ter -
mé sze ti je len sé gek ne vei, név más ok, szám ne vek, ele mi cse lek vé sek és tör té né sek
meg ne ve zé se) nagy ré sze az urá li, finn ugor és ugor kor ból örök lõ dött át mai nyel -
vünk be. Pl. kéz, fej ~ fõ, mell, szëm, fiú, lány, öcs, võ, ház, fal, kü szöb, kés, fék, íj, ív,
nyíl, ideg, arany, vas, mëny, ló, egér, nyúl, hal, sün, méh, fa, tõ, kérëg, fe nyõ, szil, ta -
vasz, õsz, tél, év, éj, rëggel, fe ke te, hosszú, jó, me leg, tûz, fëlhõ, víz, jég, én, të, ez, az,
ëgy, két ~ ket tõ, há rom, mëgy, kér, ér, tud, néz, ol vad, esik. Az ezen ré teg be tar to zó
sza vak egy ré sze már a Kár pát-me den cé ben hul lott ki, ilyen pl. a †jó ’folyó’ sza vunk,
amely csak né hány fo lyó ne vünk ben õr zõ dött meg, mint pl. Bërëttyó, Hejõ.

A hon fog la lás elõtt az õs ma gyar ok irá ni, tö rök sé gi nyel vû né pek kel és ke le ti
szlá vok kal is kap cso lat ba ke rül tek, azokból több-ke ve sebb szó (jö ve vény szó) ke -
rült be az õs ma gyar ok nyel vé be. Irá ni ere de tû ek: tíz, ezër, asszony, vám, te hén, tej.
Ré gi tö rök sé gi jö ve vé nyek, pl. ökör, disz nó, tu rul, bor, sör, térd, ár pa, bú za, gyé -
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kény, gyü mölcs, be tû, ír, szám, gyón(ik), gyar ló. Ré gi szláv ere de tû sza va ink: var sa,
zá tony, ta nya, gö rög.

A Kár pát-me den cé ben meg te le ped vén az õs ma gyar ok ál tal ho zott szó kincs újabb
szláv, né met, la tin és új la tin sza vak kal bõ vült.

Vé ge ze tül be mu ta tok egy rész le tet a 12. szá zad vé gén ke let ke zett Ha lot ti be széd
cí mû nyelv em lé künk bõl azt szem lél te ten dõ, kb. mi ként han goz ha tott a hon fog la lás
ko ri ma gyar nyelv. No ha e szö veg kb. két száz év vel a hon fog la lás után vet te tett pa -
pír ra, na gyon sok ban nem kü lön böz he tett a 9. szá za di nyelv tõl, hi szen pl. a Ka zin -
czy Fe renc ál tal a 19. szá zad ban írott szö ve gek sem áll nak messze mai nyel vünk tõl.

Benkõ Lo ránd (1980. 47–48.) ol va sa tá nak kis sé mó do sí tott vál to za ta:
Látjtjátuk fe le im szümtükχel, mik β™Ìmuk. Is™, por ës χomu β™Ìmuk. Mënyi

milosztben terömteβé eléβé miβ isëmüköt, Ádá mot, ës ™dutt™ β™lá ne ki p™r™dicsumot
χ™zoá. Ës mënd p™r™dicsumben β™loβ Ìimilcsëktûl mondá ne ki élnië. Xëon tilutoá ût
iÌ f™ Ìimilcsétûl. <e mondoá ne ki, mérët nüm ënëÇk: is™, ki n™pon ëmdöl ™z Ìimilc-
stûl, χ™lálnek χ™lálá™l χolsz. X™dl™βá χoltát terömteβé is ten tûl, Ìe φeledeβé. Engedé
ürdüng intetûínek, ës ëβék az tilβot Ìimilcstûl. Ës ™z Ìimilcsben χ™lálut ëβék. Ës ™z
Ìimilcsnek ólj keserüβ β™lá βizë, χuÌ turkok™t [= ?turkát] migé sz™k™sztj™ β™lá. Nüm
χëon mogánek, Ìe mënd û φ™jánek χ™lálut ëβék. 

A nyel vé sze ti leg nem kép zett ol va só szá má ra csak la tin be tûk kel, Benkõ Lo ránd
(1980. 47–48.) ol va sa tá nak alap ján a mai he lyes írás hoz kö ze li for má ban egy sze rû sít -
ve, ért he tõb ben át ír va:

Láttyátuk fe le im szümtükhel, mik wadzsmuk. Isa, por ës homu wadzsmuk.
Mënyi milosztben terömtewé eléwé miw isëmüköt, Ádá mot, ës adutta walá ne ki
paradicsumot ház zá. Ës mënd paradicsumben walow dzsimilcsëktûl mondá ne ki
élnië. Hëon tilutoá ût idzs fa dzsimilcsétûl. Dzse mondoá ne ki, mérët nüm ënëik: isa,
ki na pon ëmdöl az dzsimilcstûl, halálnek haláláal holsz. Hadlawá hol tát terömtewé
istentûl, dzse feledewé. Engedé ürdüng intetûínek, ës ëwék az tilwot dzsimilcstûl.
Ës ™z dzsimilcsben halálut ëwék. Ës az dzsimilcsnek óly keserüw walá wizë, hudzs
turkok™t [= ?turkát] migé szakasztya walá. Nüm hëon mogánek, dzse mënd û fajánek
halálut ëwék. 

For dí tá sa ar cha i zá ló mai ma gyar nyel ven:
Lát já tok, fe le im (= test vé re im), sze me tek kel, mik va gyunk. Bi zony, por és ha mu

va gyunk. Mennyi ma laszt ban (= ke gye lem ben) teremté élõ vé a mi õsün ket, Ádá mot,
és ad ta vala ne ki pa ra di cso mot ház zá. És a pa ra di csom ban lé võ min den gyü möl csök -
bõl él jen, mondá ne ki. Hi á ba tiltá (azon ban) egy fa gyü möl csé tõl. De mondá ne ki,
mi ért nem en nék (ab ból): bi zony, mely na pon eendel (= en ni fogsz) azon gyü mölcs -
bõl, ha lál nak ha lá lá val halsz. Hal lá hol tát (az õt) te rem tõ Is ten tõl, de fe le dé. Engede
az ör dög in té se i nek (= csá bí tá sa i nak), és evék a til tott gyü mölcs bõl. És azon gyü -
mölcs ben ha lált evék. És azon gyü mölcs nek oly ke se rû vala a vi ze (= le ve), hogy a
tor ku kat [= ?torkát] meg sza kaszt ja vala. Nem csak ma gá nak, de mind õ fa já nak (is)
ha lált evék.
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