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A magyar és más nyelvek érilltkezésénck tallullllányo7.ása meglehct(iscll nagy hagyo
mányokra tekin! vissza: a }9, s7á7.ad végén, a századforduló küriil már mcgalapo7..ol1
nyelvészeti nHídszerckkcl dolgozó magyar nyelvtünéneti klltatásoknak e7 volt ill egyik
kiizponli kérdése. A kor szellcménck megfelelően a nyelvi érintkezéseknek i17t i17, olda
lát vi7.sgúlták, anlely mtíveWdéstiinéncli-tünéncti következtetésck levon;ísára adoll alil
pot, ;ll.al, a nyelv történelét milHlenekeWII a nyelvet beszél(lnép tiilténctének forrásaként
fogták ml. Így a vilSg,ll! problémák kél, egymással swrOSllll üsszeJiigg(í szempont kiiré
csoportosultak: i1Z egyik a II<,/)törtéllel szempontja, a másik al elilllo/cíg;a szempontjll
voll. Ezcket II kénléseket e1s(idlegcsllek 11Irt va magától értel(jd(í, hogya külcsönszavak
álltak az érdckl(5dés homlokleréhcn, ráadásul a nyelvtilIli kiilcsiinl.éscknck még a
lehel(5ségévcl kapcsolaiban is sok,íig cSilk a kélelycit fogidnHlz.ta /Ileg il történeti nyclvé
szel. Résr.bcnmCrl ezck sokklll kevésbé ,JiIványosan" mlltillko7.llak meg, mint a kii1csiin
szavak, Igy nehezebben is kutathat6k; részben viszont talán i1zérl is, mert a korszakban
éppcn jelenl(5s sikereket föllll\llalÓ összehasonlftö nyelvlÖrténcl egyik alaptézise, fl

grammatikai hasonlóság elve gyengült volna meg, ha föltétclezik, hogy a nyelvtani ha
sonlósf~g kialakulásában nemcsak az "ősi iiriikség", hanem a más nyelvb(í\ való kiil
csiinzés is szerepeljálszhal. Így a nyelv más résl.rendszcreire gyakorolt, nyelvi él'intkcz.é
sekből adódó halásokkal szcmben némi idegenkedés volttapasz,lalhal(l. Ehhel mintha
al.. fl magyar nyelvészkiirlikben iII-oli még mindig tellcn éritetG érlék(-c1'í)ltélct is ito7.7.á
adtlcln<l (mind a /Il il i napig), hog.y al. uráli-finnngor- ugor, illel vc a belső ke!elkcz.ésíj
nyelvi clemck "él!ékcscbhck", mint a más nyclv hatására kialakultak.'

AM a nyclvészcti kutatások i(l{jköz.bcnj6cskiíntúHwladt,ík azt ill. áll;ísponlllt, hogya
nyelvi érintkezések els(ísorban a sl,úk.incse! él intik, a Inagyar nyelvészeti sZ.akilOtlalom
mintha tovúbl.na scm akarna tndonlásl venni crről a tényr(í1. A tiiIléncti él inlkezések
vil.sg,\Ial<íban ez !Így nyilván111meg, hogy a ktltatás jóformán még Inintlig kizárólag a
kiilcsiinszavaklil ir<ínYlll,l a lllai érintkezésck vizsgálatában pedig úgy, hogya szerkez.cli
kiilcsiinzéseket sokan még mindig romlásnak, eröz.i!Ínak, a lexikai kiiksiinzéseknél
lIlindenképpen károsabbnak, a magyar nyelv "sz,cllemét" rong:í1ónak tekintik, Küzre
jflts7.hal ennck a szemlélctnck a fcnnmaradflsáhan, hogya nyelvi érintkezések leírására
has7ll<Í\alos tcrminol6gia némiképpen Illcgtél'cs7.t(í: anlikm I/I'ell'eJ.; k!iz(jl/; külcsiill7.és
rm, <Íladéi és át vev() Ilye/vi/JI hcszéllink, kiinnyen clfclcdke7.hetlink a!Túl a lényréíl, hogy
a két érinlkc7() nyelv nelll !JeszéWiWI fii~,gclkniil érintkezik cgYlllfl<;S<lI 1'\ liísképpen sz(llva:
hogya nyelvi kiilcsiinzéslicz, a h'széJ(íkiiziisség vonalk(ll"ís'í!Janvalalllily,:n lobi és Illrr
tékíf k/uly/'II'I;'.It"fil'l' van s'l.ilkség.' A nyclvltllléncti vi'1,sg,tllid:\sok sOliíll nl,l g k/\nnyeh.
hen fekdl.:cliink fIIeg ('1I(í\ a fiillélelrfíl, hiszcn a hagYOln:ínyos klllilt;h ih'l'nkor végkcp-

moricka
Text Box



Sd"tI",. Id,f",------------------------
prn c~ak a IIre/vi adalokr~ iiss7.p()nt()~rlhal.anélkill. hogy ehben a hr~7éJ(ík jelenlélc és
\'al('srtgos nyelvi vi~('lkedé,se "Tllcg7,avam;l" ,

/ljl'len lII<lgyarp{lllí nyelvi érinlke7,éseinek vi7.sgálalában azonban a7, ulóbhi évli7.ed
hen lIIer.jelenl e~y olyan kutalási iránY7.al. alllely s7,akflva a lassan egy évs7,á7.adns nyel
vés7,eli s7,eniltlclll'1 és lIIóds7.erlallnal. jele,nli'ís eredményekel ért el - most lIIár nell1 a
magyar é~ más nyc:l\'ek kii7illli /rxikrf/ix kMrxiillzéuker, hanem valóhan a lIIagyarp;írú
kt'rll.l'e/I'IT.H'w·r vi/s~álv<l' E7.eknek a knlatá~oknak <17. egyik ellll<',leti alapvelése vrgs(í
fokonllriel Weinrl'it'i1l1ak a7. 1951-han frl. lI1a mM klass7.ikusnak s7.ámftó munbija, Mind
m;ii!! viss7hang nl'lkiil maradi viS7.Clnl a magyar nyelvés7.körökben Weinreichnak 37. a
gondolala. alllelyel III rt r ehhen a kiinyvben hangslílY07" és amely egy kés(íhbi, Lahovval
és I fcr7.llggal kii7üscn h1. s7.intén alapveli"l jrlenlliségfi tantlllll:\ny<inak (19ó!l) egyik vezér
gondolala: neve7,elesen, hogya nyel vtö, lénet i problémák rnegolcl:\s:lhan a jelen nyelvi'
folyamatainak ismerete legal:\hb annyira fonlos. mint egy adott kor nyelvi adatainnk
ismerete (Weinreich 1953: J 14). Pedig a s7.erző, maga is nyelvtiirténés7. iskolá7.0lls;íglí
lévén. arra is fiilhlvja a figyelmel, hogya nwi nyelvi érinlke7,é~ck s7,ocioktlllllr,ílis
fölléle/einek vizsg{llala és lipologi7.á/~sa sokkal inkább lehe!ővé tenné a nllíltbeli nyel
vi érintke7.ések t~rsadnlmi körlllrnényeinek rekon~lru~l~s~t, mint ha egyediiI a kölc,siin
szavak lal1libi7.onyságát vesszUk figyelembe (Weinreich '953: II O), A könyv el<1~7,a

vában pedig Marlin!"1 figyelme7.let arra. hogy az olyan IfpllSú fogalmak. mint a x;!II/'szr
rtfrllllP, ,rzu/JenzrnírllllP, ndxZlrtfrll1lP jelentése és nyelvlörténeli alkalma7.ható.sága csak
n jelenkori kétnyelvCfség folyamatainak és jellemz5inek i~meretében válh~t vil~goss~
(Martinet 1953:ix),

A magyar nyelvliirténeli folyamalok knrs7.eriT tíjmértelme7<'se lennrs7,etesrn nem is
egy. hanem liibb könyv fcladata lenne. 37. azonhan I~lán egy kisehb lericclelma fr,ís kere
tein helUl is hemulnlhnló. hogy máig megoldatbn kérdések lis7,tázás;l'1 hogyan segllheli
elc1 egy olyan s7.emlélelT1lckl, ~mcly nem a nyelv c/('lIleir. mr.gcsak nem is ki7.ár(llag an
nak m,dsz,erél, haneTll ln,ikiJdhh ves7.i alapul, illetve hogy mennyire m,is jellegíf. n7.
eddigieklcíl eltén1 krrdé~ek merlilhelnek föl egy ilyen lijfajla megkii7,elllés rtvén ..

/I pél<laanyag. amit haswálni fogok, a törléneli magym nyelvi érinlke7éseknek
arról aterüleléről s7.ánnazik, amely 3 legkidolgo7,ottahbak egyike és egyhen lal~n ~

legnn(!yobh kÖ7.érdeklődéSI is kelti: e7. a lilr/ik-magyar érinlke7.ések terlilete. /l7.ért
lehCl kUliinö~en érdekc~ a liiriik-magyar érinlke7.ések egyes szakaszainak ÖSS7.eve
tése. mert törlénelr sor:ln a magyar nyelv különbö7.ő török nyelvekkel érintke7.ett, és
bár ezek a nyelvek vis7.0nylng kÖ7,el Mlnak egynHlshoz lipol('giai S7"emponthc'll. a
magyar a7. érintett idils7akban jrlrnt<1sen megv~It(J7,(Jtt: ugyanakkor az érintke7ések
~zo~iokllllur:\lish,íttcre i~ igen eltér<1 a7, egyes korszakokat tekintve; állal~nos nyelvé
,~zel1 szempontból fonlo~ lehet a7. is, hogya magyar-török nyelvi érintkezések vo
nalko7.~s:\ban ~ nyelvi kapcsolatok mindkét f6lfpusa, a kölcsiinzés is és a
s7.lIbs7.tnllumhalás is Vi7.sg~lhaló.

A magyar-lijrök nyelvi érinlkczé~eket h:lgyormlnyosan négy nagy kors7.akra szokás
o~t:ni, E7.~k kÖ7.iil a7. els(1 a kÖ7.épsií (ismtlgyar korban, még a vándoriások kor<Ít meg
elo7.0cn 7.aJlott volna Ic. Enel a s7.akass7A11 kapcsnlathan gyakorlalilag c~ak kérdések
v(lllllak - hol voll dkor a lI1agyarsrtg. milyen népekkel rrintkezhelefl. mikor 7ajlollak le
e7ck a;. énnlke7,é~ck. sCll hogy lr.te7ik·e rgyállalán e7. a korai r~leg stb. --. Igy ~7empon
ltlnkbolnem killiinii~rhh n érdekes.

A 'I/lIR.mr liii ii/' li III '('''',T\t,~ h lllIIi ki;r;jf;ill~~"

/lnnÍlI ink;ihh az. a kései ő~magyar kOl~7akra dal~1t tiiriik-mag\'ar érintkc7.ése!: kér
désktirc, Bár még r7.7el n réteggel kapcsolalhan is mcp.lchet(lsen sok hipOlé7.isscl kell
dolgoz,nllnk. a7. tl liihbs7M kiilcsiins7.ó,l amely legkNál'ban valamikor tl7. 5. s7.ánd ~S a
K:lrp;í!-mc(kncei mcp,lelepcdés kii7.ütl keriilt n ma!!yar nyelvhe. már eléj! hi7tos kiin
dtll,iponlol nYlíjl niJh07" hOIlY a7. hinlke7.ések tiirténeli hálleréliíl képrt alkossunk, TtlC!
jllk például a7,t. hogy az. adott id(j~7.akban a magynrs;lg nem rgyrllrnliirük néppel érinlkr
7,elt. hanem lühhel is: e7ek ki\7iitt a legnagyohh ~7.erf'pct k('nlhhan a7. onogllloknak, k '
~(íhh a volgai bnlg;\roknnk. ma pedig a ka7ároknak tulajdonítják. dc a mai nnpig nem
7,;íriJalcí ki egyik tiirük népcsoport nyelve sem a7, ~tadcí nydvek snr;1h(,I, sCít e/lyre
vallÍs7.ín(íhhoek fI1nik, hogy átadcí nyelvként sZ(lha jéihet még a7. nvnr is, Ennek a hi
7onytalans;ígnak nagyon lecltys7eríisftve <17 a7 oka. IH1llY a tiiriik n,Ss7l'hasonlflcí nyt'lv
lii,tt'neti ktltatások sor:ín cltyre liihh liirt 'neti Wrii!: nép,ííl deriill ki. hogy nnI! I vaI6~7í

nffsl'!!llcllÍgynevczctt t'stlvasos IfpllSlí nYl'lvcl beS7,éll. Mivel pedi!! a honloplal;ís cllItt a
magyal ha kcriilt kiilcsiins7.avak 7,iime halll!lani és jrlentéslani krilél illrnok alapj:íll s7ill
léll l',!ykcll i cSllva~o~ nyelvrkkel hm.lwtü iiss7,entggéshe. valllh{lnys7or fiihnerllll allnak
a lehet<1sége. hogya m;1r ismerlekell kfviil má~ tiiriik csoporlok is hes7,éltek l'SllVasos
líptlSli nyelvet. milldig lijr~ !:ellett érlclme7.lli, hogy mi voll az áladó n)' Ivel beS7.I<i(í nép
neve, hogy hol é~ mikor jáls7.ódott le n7. érintkezés. és hn/lY C7. a7. érintke7.és milyen
hOSS7,li ideig l:lrthnloll. 1\7, ide kapt'sol(Íclr'l Iegfonlnsahh mel!old,ísi H~l(rlelek lS a 11Cl77;i·
jtlk kapcsolcídcí vilás kérdések száma olyatl nagy, Ill'gy ill még vá7.lalos ismerlelé,siikl'e
scm nyflik m(,,1. De - biwllYos .s7.emponlhtil - a rt's7.lclek nem is fonlosak. lJ/!~'anis

ak;hmelyik megold,i,St né7.7iik i~ meg. hizonyos von;lsokhanmC'!!egye7.llek. így lulajdon.
képpen egyel len modellkénl is fiilfoghaI6!:. E7. a modell a kiivelke7.ií: a honfoglal;í~ el(;l
li icl()khen II magyarság htl7amOS ideig élI liiriik nyel\'\Í néprk S7.0IllS7éd s<ig:íhan. alne
Iyrk Ib'én a map.y~r tiihh liirlik nyelv\'el is kapcsolalha kerlill: egés7en hi7,lo~nn volt
olyan idéís7.ak is. amikor ~ magyars{lg liirük fiigg(í~éghen. tiiriik ltir7,ss7.ö vclség lagi~kénl

léle7.ell. E7.eknek a7. érinlke7éseknek a kiivetke7ménye a7 a nngys7,;íllllí kiilrsiin's7."I. amely
a s7,ellellli és anyagi kulhíra. tl polilikai é.s kalonai ~7rr\'ez"dés lelje's eltiiriikiisiidésrriíl
lant'rskodik, valamint hogy a honfoglaló magyar liir7,sek kéi7,iil Irgal:1hh iiI liiréik nevel
viselt. és hogya magyarságot egés7.éhen véve is töriik né:pek nevével neve7.lék Illeg :l
koraheli források.

/I lürlik-magytlr érintke7.ések harmadik kors7.aka s7,intén tiibh rés7folyalllat!.l,;1 ;i1I1.
E7, a kors7.ak az ómagyar korra tehető. de {Itnytílik a kii7.él'lllagyar korba is: a he~enycjk

és n kunok cstltlako7ásámtk és ass7imiliíltíd;lsának idős7akát f"plalja magáha. /17 érint·
ke7.ő tiirlik nyelvek a honfoglalás előtt dominán's CSllvasos lípn's\Í nyeh'ekkel s7emhr.n a
liiriik nyelvek kipcsak ágáho7. !tlflO7.llak, a7. Ú7.0k révén c~elleg s7ámolhatunk némi og1l7
hatlÍssal is, de e7, l1rm lehetett m'!!yon jelentős.

/I tiiri\k-ma!!yar érintke7.ések negyedik korszaka a h(ldlllls;\!!kor ideje, amikm a7.
ogll7, nyelvágha lart07.6 oszmlÍn (a l11ai tiiliikolS7,:ílli tiiriik "Y(llv el(ídje'l kelHIf bprso
latha a m;lgyarTaI. r~7. él h:tl;í~. !liíl ho~s7.a liihh rvs7,;i7:ldl a lr'hellÍ. nem kiiH\n[',sch"cn
erék a kiilniins7avak jelrnl(í~ h:íllyad;, ímll fnll:ísl1khcíl adalolhalc; n~'yall. dc eltrl jedl
~ége a hlidollsrtgkOlhan scm IcheleIt n:lgynll S7 ~Irs klil(l, é a \'r" '{i fok"n él liifiikhri!
s7.~rtl1a7.(1 s7:lvak .il; rt's7r nrl11 ;s !:tizvelleniil, han III a7 oS7miín hadsele!! CI ~1's7.1:ív bIO,
n;íinak n~'f'I\'(~hiíl kerUlI a nl:l!!v;lrhn.

/17. anyng lch;íl nyel\'c's7('li s7r'nlpolllhlil ''''l!\'on írl~lelrsnrk l;ílS1ik' n !:é~l'i íí;'nln
gyal' knr; él intkr7 s kkel kapcsolalhan n na!!yar:\IIYli kiilr'siin7é~ mt'lIell S7l1hs7tr;ílllm

'I



Sri"rI"r Klrfro

h~l,ís is kereshetri: ehhf'1I a kClIh~1I már s7.nmolhatllllk olyalllll~pWrcdékr:kkel. amelyek il

hOlIfoglalásI megelő7,óen es~ll~k07,lak n rnagyarságh07., és a honfoglalfÍs idejére. de leg
aláhhis a7. a7,1 kiivClr\ s7.;í7adhan nyelvileg ass7,imilálódlak. 1\7. (lIna!!yar korban csal
lako7.011 liirlik népek awnos nyelvághO7, tart07.ó nyelvet bcs7,éltek. de esallak07.ásnk
s7.ociokulturtíli.s és polilikai ktiliilményei eltéréíek volt~k.1\ h()uolts;ígkori liiriik-ma!!ym
kélnyelvaség eltér a7. el(l7.ő korszakok kilerjedt - eriileljes külrsiin7,éshe7.. illetve a csal
InkmolInépek szelllpontj;íh61 nyelvcseréhe7. ve7.elél - kétnyelv(lsé!!étéíl: sokkal s7.íikehh
kiiralehetett e7. a kétnyelvaség. és mindenképpen a korabeli déls7,láv-magyar kélnyel
vCfséggel párl1ll7.alllosan vi7.sgálamI6. 1\7. öss7.evetés. a szelllhe;íllflás Icheléisége és a7.
ebbm fakad6 kedve7.éi kntat:ísi helY7,et tehát a7. egyes kors7.akokoll heliil és a7. egyes
kors7.akok kii7.Ölt is fennfÍll. F.nnek ellenére al. ilyen lípUSlí iiss7.evetések hiánY07.llak a
s7akirodalomhúl-"

1\ map.yar-liiriik nyelvi és liirténeli érinlke7.ések klllatása a Illagyal' turkol(lgn,sok 11111 n
kássállfÍn~k mindig kiizpOllti rés7.él :JIkolta: a magyarnrs7.flgi lmkoll')gi~ s7,iiletésélííl ke7.dve
végigvonlll e7. a hagynlll,íllY a dis7.Ciplfna liirlénelén - elég Gomboe7. Zoltánlurkol(lgusi
mCfkiidésére, Némelh nyula vagy Ligeli Lajos pillYéíjára utalni, 1\ ke7,delekkor a liiriik
Illagyal' kapesolalokra els(lsorhan a rokonság gondolata irányHolla a fi!!yelmet, későhb.

a7. ugor-tiiriik háboní III;ín - legalábbis a hivalalos tudomány résl.érl1l - ~l. érdekléídés
mindenekeliJII II magyar elnikum. történelem és nyelv alakulásában liibbs7.iir is Illeg
halár07.ó s7.ereppel hír() népeknek s7.61t. 1\ kutal;ls tiirténetének ismerletésére. a7. eudigi
kutatási eredmények rés71eles sl.ámoavélelére a jelen munka keretein be lill nincs m6d.
k~pel adhat viszont ('nííl. ha vá7.latosan átlekinljilk a l11agyar .. l(iriik nyelvi rrilllkc7.ésP.k
rélegeivcl, kÖIUll11ényeivcl. al. érinlke7,{í nyelvckkel, e nyelvi klll'fsolatok tIpusával kap
csolatos legfontosahh f!l'(\hlém;\kal, his7.enm;íig t~rl6 érvénnyel e kérdéskiiriik ki\ré S7er
ve7.l'5dik aklIIatás. E7.rk a k(ivelkel.{lképpen foglalhat6k iiSS7.e:
- villltott. hogy h;\rolll vagy négy Wriik kli!Csiins7.órétepéíl kell-c bes7élniillk. vagyis a7.,

hogy az (5sl11agyar kOI han számolhalunk-e az. ún. uráli magyar clsha7.éíban is löriik h~tás

sal:
- vilatott, hogya kései í,slm!!yar korban Ic,j fl lS7/,dott liirllk-magyar érinlke7,éseklJenmcly

I/irlik nél'rkkr~1 kerílll bpc,solatha a magyarság (a volp.~i ho1tt;íl'Okat, ka7.árnk~\, k;r.

baroka\, avarokal s7.oklflk emlegetni): hogy e7.ek a7. érilltkel.ésck hol jéíts76dtak le (~

mai Baskíria teriiletére helye7.ett Magna Hungaria. a KaZ.ár Jlirodalom. ~ Kárpát-me
dence kerlil általáhan s7,lÍha); hogy e7.ek a7; érinlkezések nlÍkor kezu{ídtek és menllyi
ideig tartott~k (a fi\lsorolt népeket-területeket favori7~1() Iléz,etek s7;erinl tcnnés7elesen
nem 7ári~ ki egymást ;17.. hogy - kliliinbii7.{l idéíben és helys7.ínen- pl. a volgai holg;í
rokbl ;s és a k:1l.írnkkal, val",ninl a kabmokkal. séí! ~vmokkal ;s érintkeleIt a ma
gyarság - a küHinhségek nbb61 ad6dnak, hogy melyik törlik népet tekinlik a l11agyar
ba került kölcsöns7.avnk s7.elllpontjáb()1 a legmeghaláro7.6bbnak);

- vil~tolt. hogya honfoglalás előtt milyen mérlékű küz.!i\rök hatásról hes7;élhelünk (és
hogy beszélhellink-e egyáltalán kii7.tiiriik haliísrúl ehhen a korban);

- vilatoll, hogy a7. 6magyar korbnll fiillélelc7.heljlik-e egy ogIl7.lrpll~ú nyelv (a7.rí7.) hal~

siíl is:
- vitalol!. hogy S7.élv;í1;ls7Ih~lIí"c c!!yállal;ín a bc~eny6 és II kun rélcg: hogya kun hat~sa

meddig lallhnloll (val!~fis meddig (il i71ék meg !iiriik nyelvükel). és h;íny magyarors7.ági
kunnyelvj,Í1;ísn')1 hr·S7.éIl1l:tiink;

- vitatotl. hogy a7. oS7.rnl1n korban milyen nngy,ságrel1ll(l kiilcsiiu,sz6-tiillleggel kell s7,á
molnunk. és hogy ennek fogyalk07.ásn ~ ma!ty~r nyelvllirlénet késríhhi s7.akas7.aihan
mennyihen has7.l11ílhat{) ~nal(lgiaként a koráhbi tilr/ik rétegek kiilcsiins7.ópuS7.lulásá
nak fiilbecslésére.

1\7. ;íltekintésbfll kiWuik. ho!!y a mllgyar-lörök nyelvi kapcsolatok kutatása során a
figyelem ugyamígy s7.inte ki7nrülag a népfi)llénelre é~ a7. elinlOl,ígÍllra irányult. ahogy n
l1l~gyar és egyéh nyelvek kapcsolatainak vi7.sgálata során. Minde7. li\hh s7.cmJ1ontb'"11 js
renné~7etesnek tlfnik: egyrh7.t a turkolc"lgusok sem voltak menlesek a magyar nyclvliir
téneti hag)'omiínyok kiivetésétl'5l. l11,í~ré~7.1 n honfoglal;ís előlti l1l~gyar Wrléncl ln ;17
írolt forrá,sok alapj;ín IIlrg tiiredt'kcschbenjelcnne meg, mini a 11yelvliitléncl s gíls(:g(-v('1.
[gy a Ilnkcl!c'lglls s7,akemberek mindenkori felcléísségc volt, hogy II komi magyar Iil,téne·
lem mcgínísflho7, klllatásllikkal honáj;ílllljanak. r"lindenllek awnhan al. a kiivelke7.l1lé·
nye. hogya lilrilk-l11a!!yar nyelv; érinlkc7.ésekkel foglalk07l1 írások a /1l[\gy~r nyelvre
gy~korolt liiriik hlllásl gyakorlatilag nonosítj;ík ~ S7.(íkinfset éri hal;l,ssal. I~s hál' II ma
gyar s7,()kincsre !!ynkorolt Iiiriik hal.ísl -'7,ámos jelentő,s tanulm.iny. l'l1onogrMi;], ma is
foly6 kUl~lás ell?m7i,7 a kép így s711kségképpf'n Wredc7.ell maradt. nemcsak a teljesség
he7. képest (e7, lermés7ctes). hanem a7. elérhctCí leheWségekhe7, képesi is.

Ugy;lI1akkor a tiiriik-magyar kt'lnyc!v(ísl'g r-ondolata cgy idcjc.jf'1cn v~n a szaki roda
Imnh;]n. Mf'gjelenésél két fonflshöl erede7telhctjilk. 1\7; egyik érv filnlúgiai jcllegíi:
nnHlI han-'7.1IIctCll Konstantin hires, A himdf//o/ll konl/ffll.l'uf,\rlní/ ('[Illíí lllllllk;\j;íllak :\9 ..
a kabarnkn\J sl.,·M, feje7etéhen s7.errpel egy olyan mond;]l. alllel~'h{íl liihhen arra kiivel
kC7.teltek. hogya 9--I n. s7.nladi magyars,íg. dl: Icgnláhbis egy ,l'Sle a magyar lIleltelI
liiriikiil is bcs7élt, 1\ másik érv nyelvé.s7.elijelle1!Cí: a honf"glal()~ r!ritt a mn,Q~'ar nyelvhe
keriill lüriik kiilcsiins7,avak Iiirnege liihb kllt~lr)t s7.illfén alla ve7elett. Illlgy kilerjedl és
hOSS7.lí ideig lart(l magyar- liiriik kétnYf'lv(ísff~et fiiltételez7,en.

KOT1.S7.lnntinos7; fsá.s7ár e l;írgyb~n sokat idbett nllHlIlala a kiivctkC7éí U'dor~vcsik

1950:175 és 19R4:r\(í: a giiriig s7.ii\·egetl. Mnr~v('sik-.Ienkil1S 19ri7:17r\):

,.[a bhnlOkl a ka7,árok nyelvére is meglnníl(1l1;ík f'7eket a lüd~iikct la m~?yarnkatl. s
mostanáig h~s7.n;ílj'ík e7.1 a nyelvel. eJe ll1dj;ík a Iiirkiik másik nyelvét is."

Vllnnak kllt~l()k. akik minden küliiniisehh lo\'~hhértehn('7.és nrlkiil S7lÍ szerint elfo·
gadják a sorokat (pl. Németh 199 t:~6: V~s;íl y 19Q~: 154):R vallnak. akik elisnlel ik. hl)l!)'
~ forrfls valamiféle kétnyelv(í~ég lrnyét 1(Ig 7.1ti. dr kiiliillhii7(ík((ppetl értelmezik ennek a
kétnyrlvCíségnek a mibenlétét. Németh Gyula llIár idbe!1 nlllnkiíj:ínak egy m~sik helyrn
például a7.! írja. hogy a kétnyelvűség nelll lehetelt o'y~n nagymérvíí. mint Kons7tanli
nOS7. frja. his7en akkor ennek valnmilyen módon jelenl!ce7.nie kellene ~ magyar sz6kincs
hen (Németh 1991 :2(2). Ligeli szerint a cs;í.sz:lr tud 't,síl:lS;íh{)1 arra lehet kiivelke7,telni.
hogya honfoglahí nyolc tör7.S kiizlil egyediii a kah~rok h S7 (Ilek tihiiklil (19R(í:3(j(]), és
hllgy a kor~hhi állapo!okkal s7.emhen. ~llIiknr a magyar elííkel{lk n)'ih';ín hes7. "tek ka
7ál nl. líj helY7et álli elő: a kazárok nak krllelt mer-tanlllnillk ma(ly~r ve7 lfíik n\'f'h·{-t
(19R(í::;.n-5.~3). Kri.stc\ (Iyula SZ('["il1t a f(irii!; T,nj:ín, .Ien(í. Krr rs Kesz; (í\r7S R:\O t:íj:ín
csal!akll7otl n ll1ngyars:ígh()z. n bhnrok perli,!! a R:'iO·cs t<vekbcn, (os (,7rk a rsnll~k07"lI

liir7.srk ~nnyil a megvállfl7lall:lk a tiir7.ss7iivrls~l1en heliili {'tnib; .11\' h'i vi, 701l\·t. Il/W\'
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a magyarság nyelvvesztése elkezdődiitl; e nyelvvesztést megeJ(íző kétnyelvfJséget re
gisz,trálná Konsztantinosz hfradása (Kristó 1994: 145), De van olyan vélemény is, amely
~zerint az itt fiil.jegyz('.tt kélnyelvfJségnek nincs sok köz.e a kaharokhoz: Sz(fcs len(5 úgy
véli, hogya biz.ánci forrás által emlftett, "megtanult" török nyelv valójáhan nem a
kaharok nyelve volt, hanem egy "sok évszázados tlirök nyelvi és etnikai infiltráció 11Ia
radványa, aminek emléke a7.0nban már annyira elhomályosult, hogy az itt-ott - minden
jel sZ.erint 'Iétegnyelvként' - még élC5 törclk dialektusok a kaharokkal val6 alig évszáza
dos szirnbióz.isból voltak magyarázhatók". Ez. SzfJes szerint arra is utal vis7.0nt, hogy
ebhen a korban a "normatfv nyelvi állapot az volt, hogy a hét törr-s népe magyarul be
sr-élt" (Sz(ics I992:2R9). !I. bemutatott álláspontok nyelvész.eti szempontú elemzésére itt
nincs lehetőség.~ Az azonban mindenképpen megállapfthat6, hogy az értelmezési lehe
t(5ségek közül a sZ.acs lenőé az, amelyet a nyelveserére. kétnyelvCíségre vonatkor-ó álta
lános nyelvész.eti ,ismeretek támogatnak. Never-etesen ez, az egy nem mond ellent annak
a tapasztalatnak, hogy mind a kétnyelvCfség kialakulásában, mind annak fennmaradásá
ban,minrl a nyelvcserében társadalmi tényezők játssr-ák a döntő s7.erepet, fgy a presztfzsvi
sz.onyok 'O mindenkori alakulása az" amely ez,Cket a folyamatokat meghatározza. II

Vásáry István (19q3: 154) nem az. ,frntt források, hanem a magyarság elnevez.ései és a
magyarba a honfoglalás előt,t bekerult nagymennyiség(i kölcsönszó miatt fiiltételer-i, hogy
a magyarság kétnyelvCf VOIt. 12 Nem szól kifejezetten a kétnyelv({ségr(51 Róna-Tas And
rás, de több sr-áz évig tartónak, és - legalábbis bizonyos szakaszokban - "igen közeli
nek" tartja a honfoglalás eWtti törők-magyar kapcsolatokat. 1J Kiindulva ahból, amit a
nyelvi kontaktusokról eddig megtudtunk, nem látsz.ik termész.etes állapotnak az, hogy az
intenz,fvnek tartott török hatás (politikai fiiggőség, gaz.dasági és kulturális dominancia)
mellett a magyarság évszáz.adokig fenn tudta tartani kétnyelvfiségét. A nagyon hossz!í
icleig tartó kétnyelvűség nem lehetetlen, cle mindenképpen alapos magyarázatot igényl<3
jelenség lenne. A nagyon intenzfv nyrlvi hatáshoz nem kell sok emberöltC5nyi. kiilü
niisen nem mbb évsz.ázarlnyi többnyelvCfséget föltételez.nUnk: ha a kétnyrlvffség elrg
kiterjedt, és az, áladó nyelv presz,tfz,se jóval magasabb, mint az átvev(íé, ráadásul- ahogy
arra éppen a Hírük kiilcsi'insz.avak jelentéséh(51 következ.fetnek - a sz'ellemi és tárgyi kul
hira, a gilzdasági és politikai sz,ervcr-C5dés teljes vállása támogatja a másodnyelvet, ilkkor
i'lyen intenz,fv nyelvi hatáshoz néhány évtiz.ed is elegendő,

Másrészt viszont a kiilcsönsz.avak nagy számát alapul véve elképz'elhetétlennek lfJ
nik, hogy ez. a rendkívül intenz'fv hatást gyakorló tiirök nyelv vagy inkáhh nyelvrk csak
a szókész'letben okoztak volna mélyrehiltó változ.ásokat. Thomason-Kaufman a nyelvi
érintkez'ések sz'akiroda1Jnrtban bemutalott esettanulmányok alapján egy kölcsönzési ská

lát állított össz.e (19RR:74- 1(0). ti. csak szákiilcsönzést fii1Jnutiltó első fokozat olyan hely
r-elekre jellemzi), amelyekben a ki'ilcsiinz'ést előidéző tényez/ik minimális hatásúak. Ti
pikus esele ennek ('~y idegen klJlt!íra jellemz'(5 snvainak ar- álvétele (indián sr-avak <lZ.

észak-amerikai an~olhan, újkori francia snvak a nlOdern brit angolban slb.). A második
fokonira, az enyllc kii/rsöllzf.sre az. jellemz/5, hogya sz'ókölcsiil17és melleIt anyelvlani
kölcsiJnr-és is megjelenik: soksz'or akkor fordul er- elő, ha példánl a besz.éWkör-össég
által kiivetett vallá.shll7 egy másik nyelv társul (pl. ilyen az arah hatása az. iSz'lámot kiive
líí török népek nyrhében. a latin halás a az. ;lIlgolban - vagy akM a magyarban stb.) A
haflnadik fokozat a IIIfn,'kr/f. a ne ycdik n kii'f'fJ('.\·, az iiliidik az, elrí:~ kiilrsi\nz'és foko
zata. Ivlindh,Í!omban jclrn V;lIl az. imlll;ír az. al;ll'.szt'lkincs('\ is ('rintíí S7.(íkiilcsiinz<'s nwl·
lelt a nyelvtani kiilcsiinzrs, mégho77.<1 egyre eríítrljc.sehben: mérsékcIt kiilcsiinz,fs esclén
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hanf'tani iÍtvélelek inbíbh csak <lZ. átvelt szavakhan vannak, rlíífordul, hogy az ,ítvell
sz'avakhan sz.erepl() kél'z'íik leválnak, és a nyelveredeli szavain is megjelennek. A kiizc
pes hatásra jellemzíi, hogy til'016giai v;Htoz.ásob1t még nel11 okoz, dc el<íidbheli a
fonémarendsz'er átalakuliísiÍt. a nHlITol(lgi;íban líj esetek megjelenésél, a l110ndaltanban a
sz6rend megváltozásál. Az er(is kiilcsiinzés pedig a tipol6giai jelleg átnlakulás;ít, a fono
16giai és morfológiai sz'ahályok csaknem telies megváltozását is jelentheti.

A magyars;íg korabeli forrásokban hasz'lHíll elnrvezései aZ.t hiz.onyítj;ík. ho!!y a kiir
nyer-15 népek a kelet-európni nOl11iÍd törökséggel aZ.onosítotlák íiket. A kései (ísmilgyarba
került tiiriik kölcsiinsl.avak igen jelent(ís kulluriÍlis h"tásr{)ltarIÍlskoc1nak: a magyarság
politikai és hadi szervczíidési mint;íi, kultúrája, gnzc1a.s;ígi berendezkedése a sl.akiroc1a
IOIll l(S a fennl11aradl kii1csiinsz/lilnY;lg talllí<:ága al;lr.i;ín is liiriikiisnek mnndhatcí. Ebhen
nz esclhen visz.nlll semmiképpennrmlélclczhrljlik liil. hogya kiik.<önzést ,el{lic1l'z(í ténve
zfík hill;ísa olYiln gyenge heli volna, mint az e!síí fokoz;ltha, azaz :1 csak sZ/lkiilcsiinzé
seket lilrtalmaz.ö esetek kiirébe sorolhat(l érinlkez'éseknél szokiÍsos lIa a kiílcsiill7.ésl
elfíidéz.ci tényez<ik hilliÍsa olyan enís. nlint az! a 11Onflll1I:i1oís e \{í II i IIl:l,!!yar-·liiriik érint
kczr'seket illetííen fiiltélelezik, ;lkkor;l kiilcsiinz'és a kiilcsiinlr'si skála hanll:lllik-negvc
dik fnknzatát SZ,Oktil rllulillni. Mi lehet ilkkor az oka amlilk, ho 'Y cgyel{ire nem lill;ílt;ík
nyomiÍl a magyarbiln Wriik nyelvtani kiilcst\nzésnek? Els(idlegesen, de nem kir-ál(llilg
valöszfn(fleg ilZ, hogy n mis kerrsték."

A grmnmatikai külcsiill7és lehelfiségél az irodnlomhan - tiihhl'-kevésbé határoz.ol
tnn - egyedlil Ligeti (1976:~19-32~, 19R6n:132-1~6, l!l!l, 192) ut;lsflotl<l el. a liihhi
knlnt(lI1;í! egyáltalán fiil sel]) merül!. hogy n szllkincsen kfviil JIlás nyelvi résnendszere·
ket is l1legváltOl.talhatoll a töriik hiltás. S6t: <l liiriik hiltást il sZ{lkincsbcn is jMorm;ín
kil.árólilg a teljes átvételek vonalkozásáhan vil.sgált;ík. n tükiirfordfl;ísokkal <llig (Ligeli
1976:) 19-:~23: Enlfídi 1976, 197R; Bereczki 19R l. 191D), a hilJl idkiiksi\l1lésekkel, jc
lentéskiilcsiinl.ésekkei egyáltalán nem foglillkozlak.t~

Kélsrgtelen, hogyanyelvlnni ki\lcsi\nzésekel egy évened távlaláh(íl nchez.cbh nlcg
találni ,17. indoe\llópili kii1l1yel.ell)('n igcncsak :ít,l]nkull magYilr nyclvhen: de ha a liirCtk
credel gY<llllíja fiilmerlilnc is egy-egy nyelvtani elemmel kap~solathan. il hasonl(ls:ígol n
tipo\c'lgiai az.nnosságnnk szokt;ík tnlajdonftani. Az i.s kétséglckll. hogy kél. lil'o\Cígi'lil'lg
sok hason\císágolmutnt6 nyelv kiiziitt megint csak nehel.ehh fiilfcc1e7.lli a nyelvtani kiil
csi\ll7.éseket, viszImI a kI11ltaktoltl/.\Íai vizsgálalok megfigyelé.sci s7erint a nagymél víj
til'0l(l!'-i;!i hasonl6ság dlisf'Rrri a nyclvlani kiiksiinz.és foIYilln<l';íl. 1\ hírpedig il ma!'-yar
nyelv a hmlfoglalás ('!(itli korhan til'rl!('!,-iaililg sokbl kiil.elchh :íllt a tiiriik nyelvekhez.
mint ma. Arnikor nem a SZlíkiucset, hanem nlás nyelvi Irsnendszereket ért halásoka1
kereslink, kliliiniisen fnntos, 110gV Ile a Illai ,íllaplllokb(,L hnnem nz érill!krzésck kllr;íra
rekllllslr",íltnkhr'J1 induljunk ki (~)' olyall szerkezeti l1aslllll(ls;ígllha is fiilrinelheliink,
all1elyek a mai magyarh(ll kiindllllva lI1:ir nellllcnnének elr'! Iwlíí"k A l11agv;1l kii1íísz.flvas
alárelHlelés elterjedésc péld;ílll valr'Jszfllíflef' nem pnsz1:ín n hOllff'l-'hl:ís Ill(,ni li.i 11\'('1\'

ki illlY('7elllck llldhat(í he: szelrpe lehetel! ebhell a v,íltoz{t,shan :1I1n<lk is. hogv 1I1<'1~szfínl

a szinl('n igl'lle\'cs alárendelés! hns7ll;í!r'J Uiriik nyelwl; !;OI17('I\';ílr', h:lI;í'<I.
A7. élinlkczésck (ll il rllelt hossZlí idei és a 11IIídszCII:11l; nclll'z"f'of'k aZ0nh:1l1nell1 ;1(1

hnlrwk okol nrra. hog.' legillábhis ne kí.q<reljiil: niC,[' nlf'.t>l:ll:íllli a ny'·I'.'I:lIli ki'l('<;il17és
IlvlllIl:lil Ann;í! is i"bhh, IIICI l :I icknlíís s71·,kr.s7Irli kll:ís IIwll['1I f' 'V IlI;í'il; Itlll":I":í.!'
is :I l:il!'ljrdl b"lnl'el\'l"ís~)l nW"!'1I -'7{JI' a'1 :ílla!!ll,n:íl !WIll!',;!I' n:q'\,I"'" ;'I;íll\h'lll. h:l
IWII1 '''"10sf'''ll:r'I'Zr'i /I,;fhi! ke'l iiiid: a Uil hk i~'I'I; ;1 1l1a,l'v:1I ha. "IIW!"Z P-\' ," <'77,,1 :lzl :"1
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IIl1iver7.~lisn~k tekinlen s7.~hMyl (I. Mor~vcsik 197R: III), hogy igei értékfl lexikai egy
séget soha nem klllnlillii7 e!!y nyelv egy Ill~sik nyelvhm.'~ Vagyis: ~7. igetliveket ~Ilal~

han névsz6i értékhen ves7.i ~t ~z egyik nyelv ~ l11~sikt6l, és ij!ekép7.(ível ellntv~ tes7.i
alblm~ssn ana, hogy saját igei paradigmáihan hasmálhassa - a magyar vis7.0llt hOllosf
tás nélkiil, mim!en jel s7.erint valóhan igeként vetle át a ti;rökhől az igéke!. Emellett
maga Ligeti is {Így gOlldoU~, hogya mri;k hatására "korábban ismeretlen ha.ngok meghono
sodtak a magyarban (19R6:' 82)", hogy a török nyelvkömyelCtnck szerepe lehetett a
veláris 'f meg(5rzéséhen (19R(i: IRS), ugymnígy, ahogya tővéghang7.ók sorv~dns~n:lkel
indílásnhan (198(i: l R(i). Kiemeli, ho!!y két lijrök eredel(( mí, a kor és a Up névlltcív,í
vnl;ísa "figyelmet érdemel. mert a két kérdéses S7.Ó a Wriik nyelvekben (legalábbis egy
ré.sziikben) hasonhí fejlííclésről talllískodik" (I9R(i:.! RR)."

/\ nyelvtani kéilcsiin7ésekhez. hasonllían ~ kétnyclv(ls 19 kiterjedls«ge, fOrlnnja, Ilpll
sa scm kcrilll sZ.6ha milld ez. id.íig. Vilalhat~l'al1, hogy eZ.ekre a kérdésekre csak hon:nve
tőleges, töredékes válaszokat kaphatlInk, hiszen nincsenek megfelelő adalaink a ki\l
esi\nzést cWidézi'l társadalmi lényez.i'lk ponlos rekonstrukcilÍjáhnz.. /\ mai modellek ~I~p

j,ín vis7.0nt tühbé-kevéshé meghatár07.1wt6k a7.ok ~ feltélelek, ~melyek hiá"ycfbclII "CIII

számílhalunk bi7.0nyos kiilcsiinzési rnodellek egykori meglétére. Ebhől kiindulva péllhí
ul nagyon kevéssé látsz.ik valószínűnek. hogy a török kölcsönszav~k zöme akabarok
nyelvébfíl került volna a magyarba, ahogy péltlául Tóth Sándor László (1993:71-72)
föltélelezi. 1O A nyelvi érinlkcz.ések következményeinek kialakulásában a di\ntő szen'pel
~ nyelvi rendszeren kivOli tényez.ők: II két beszél(5közrisség kÖz.ölti gaz.dasági. polilik~i,

kulturnlis dominanciavisz.onyokjáISSZJ~k,19 a kabarokn~k pedig nemlehelell elég SlílYllk
ahhoz., hogy nyelvllk ilyen er(5s halást gy~koroljon ~ magyarra. Polilikailag azért ncrn,
mert védelmet kérve, n kazár függlÍség elcíl menekiilve csal!nkozlak II m~l!yarokhoz:

kulturálisan - belchtve ez. esetben a g~z.llálkodás módját is - azért nern, mcrl csalla
kcmísuk idején, II 9. sz~z~dban a magy~rok rnegjelené~hen, kullliráb~n. swkásokban
m~r ugyanolyan tiiriik m(ldon rendezkcdtek bc, mini a kllbnrok. Ugy~n~kkor. ~hogy Li
geti is nílllutal. II kabalOk nyclvéh(il nyilvnn kerültek kölcsönelernek II m~gy~rba

(19R(i:'í33). Fonlos awnban, hogy ebben az. esetben semmiképpen sem a kölcsönsz.avak
összességéről van szA

I-igeli az. imént i helyen frotlakh07. (1 98(i:533) hoz.l.nfO'zi még: valósz.\n(l, hogya kaha
rok "egykori nyelviikhéíl magyar nyelvjárásukba átmeiltetlek egy-egy szót vllgy llikiirki
fejez.ést" . Ezt erilscbh formáhan is megfog~lm~z.hat.iuk: csaknem bizios, hogy a k~harok

egykori nyelvlIkMI. Icgal~hhis egy ideig, megi'lriztek még szavakat. Ismét fonlos kilélel,
hogy selllmiképpen nem a kései ősmagyar kor török kCilcsönsz~vlljn~k i\sszességénll
vagy ~kár ziimér(íJ vnn S7Ó: legalább ennyire fontos, hogy II ll1~gyarságba beolvadt bba
rok nyelvi' "örökségét" keresve nem is els()sorban ~ sz.ókincset kell tÜz.etesehhen. meg
viz.sgjlnnnk.

A "megőrl.és" elmélete nem líj: komoly form;íb~n el(isz.ür Zichy István velClte ml
1939-ben, líjabhan pedig Halasi-Kun Tibor (1990) elevenflelle ml azt n nézetet, hogya
magYllr nyelv honfogl~lás el(illi liiriik kCilcsönsz.avai valójában nem kölcsönzés erec1rné
nyeképpen kerültek 1Ill1agYllrb~, hanem a magyarság eredeti.lilriik nyelvének öröksége·
ként foghatók föl. E néz.elek szerint az. eredetileg liiriik nyelvű mngyars<íg nyetvcsele
rl'vén jutott volna mai, fillnu~or ercdetű nyelvéhc7..211 Zichyelméletét éppen Ligeti bírál
la (llJt\3:(i,\ -(,'í). 1\z.7.al érvelt. hogy 11 lIlaf!yar nyelv honf()gl~lás el611i tiiriik ki\lcsr;n
sZ.avni nem lehetnek rgl'f'/Ie" li\rök nyelv ntnradvnnyai, IlleIt ezek a szavak maguk is
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({ih" nyeh'le és id(íhen is liihh korsz.akra ntaln<lk. Hlllasi-KlIll Tihor elllll'lclél CIS(;>CHh;ln
l1liirh.'neti etlloszocill\('pi:ír~ :I!apmv:l hfnílla 7.iJnollyi Istl'nn (Il)l)()). ~ kritikflklioznH'g
egy <íllal<ínos nyelvészcli érvet is h077.;íadhatllnk: a S7nhsztr:ílll1l1hllt;ís f,nnirííl ill. h:ír
ntegllevezelteniil. SZ.6 van) nem okoz. ilyen mérvfí változ:íso\;at n szÓkés;;Jethell.

SZ.éles killhen elterjedl gy~kOllat sZ.crint a .'zuhS7.1r:ítllln ,\11;11 Ok07ollllj'eh'i v:í1t(l7<í,t
és a tulajdonképpeIli kiilcsiill7.ést nem küliinhiiztclik me~ egj'm:í.shíl. h~nem ~ s7uh
szlnítnmhatást is II kiilcsiinz.és egyik fonmíj:ínnk tekilltik <lmll az. alapOll, IHlgv Cl. ~ fo
IYalnat is tíj elemek megjelenését okona egy adoll nyelvhen. \Jl'Y~llakkor mind :1 két
fnlyamalnyelvi rendszeren kíviili h;íllcre. milld nyelvi rendszelen heliili \'Cliilctiil: chér
egYlll,ísl61. 1\ kiilcsiinz.é.shen két iinálllÍ, egyidcjííl té1ez(i nyelv vcsz lész.t \Így. ho!!y 017
<Ílvcvil nyelv Illc"ldpsul. tic nelll !íínik el. 1\ SZnh';7tdtllm"at;í.' vi.s;rolll akkor jiin h'lre. ha
egy hesz.élííkiizii.s.sér. nyelv<.:scle spr;íll clégtclcniil saj;ílfl.ia cl az, '·'.i n\cll'c1. t's régi n\'l'I
vél,el: Iial:ís;íra ahhall rends7,ere'; ..Iiihákat" 1:1I1'l'1 el (az.az cpykoli anyanyell'énck cg~'cs

elelllcit ~tcrllcli lij nyclvéhe). EZ.eket a ..hihákat" késííhb a n)'Clv eredeti hesz.élfíí is
.ílvehelik./\ kiiksi\nz.é..s a nyelvi rendszer részrendsz.erei kiiziil cllí,sziir é.s ICl!er{jteljesL'h
hen a sZ.()kinesel él inti. a hangtnni, sz.int~ktikai és végHI a IIHll (ohigiai kii1csiill7:ésrk
kt:'s6hhi f:íz.isokhall .íelellnek meg. 1\ szuhszlnítum hatása enel szemhelI els(ísmhan a
hangtallhan és a szilllnxisb~n ér\'éllyeslil. s(H eWfonJlIlhal. hogy lll. alakI allt is ink:íhh
érinti, minI ~ SZlíkész.letct. 21 SZ.erencsésehh tehál, ha megm~r~c1ullk a kij/csöl1,rs S7.íí
kehb éltelmezcésénél. s terl1linol(\giail~g is clv:ílasz.tjuk egym;\st"ll a Ilyelvi kiilcslinha
liisokn~k ezeket a folyamalh~II ~s vé.~ere(hnrllyhen is ellér{i v:í1lmlltail (i\ jelen ir :íshiln
mindvégig a sz.ílkehh él'telmez.ésbcn szerepel a S7(1)

Milldez. nemcsak aZ.t jeleIIti, hogy ~ magyar nyelv hOllfllglal;ís el(ílfi 'iiriik s7nvai
ncmil!ell lehetnek lín. lelikhllnSz.av~k, azaz ~ n)'clvcsere 1Ilnn megmaradt nyelv elemei,
hancl1I azl is. hogy II Illllgyars,ígha ofvlldt kilhal'llk - és Ill~S 11l'I'C!: -- IIyel\'i "iiriikst:'gét"
scm CISllsolh,m a sZ(lké.szlethcn. "allell' ismt:'leltl'n a nyclVl:lI1h:1I1 kell kell''1liillk 1\ 1I1:í
sik oldalníl' mi\'eltudunk am·'1. hogya maI:!YIII..s,íghoz. t1'>r(ik népek, kiizlük a bb~rok is
csatlakm.lak, a kései iísmagy~r kor !Ciriik-magyar nycl\'i kill'esolatail't'll heS71~lve fog
'~lk(l7ll1lnk kell a kiilcsi\nzés mellett a 5zllbsz.tr:Í!umhatá.ssal is. Dc nel1l vagy-vagy ala
pon, és nem ItRr(l/wIJ!J,i! a nyelvi anyagh61 kiindulva.

;\ klivelke7.ll két korszakol lerjedelmi korl;ílok mial! csak v;ízlnlosan van mlil10lll
él'intl'IIi. /\ terjedelmi korl(\tok hel;lI't,ídt azonh~n megkiinnyrli. hogy eZ.ekre II rélegekre
is érvéllyes n1Índaz. alllit az. el(izli kOlsz.llkhoz. t'Cfz.őd(lcll ellllolldlllnk: a7 eddigi kuliltiís
kiz.•ín·llag a nyel vi rendsz.erre, ezen heliil is ~ .szlÍkim~sre és il ki'llcsi\nz <Sle iisSFronlllsíl
Kiiliillhségnek sz,ímíl viS7.0lIt al. ehlz.(í korszakhoz. kllpe~t, hogy a7. ()mal'\·II1. illcl\'e
ki\zépmagvar kori ti\riik-magyar nyelvi él'illlkc7.ések vonatkoz,í.s;íhall soha fii! srtll mc
riilt a kétllyclvíísc'g SZ.üksl;gessége. júllchel ""III/Hitrell fok" kélnyelvíi.ség milldcII kiil
csiillzésnck ~Ii\pmltétele.

;\z. címagy,ll kori magyar ·tiil'iik érilltkv.ésck kutatiísa ált:lli\h;1Il vb'e is elh;lIlv,lgol
tnhlmak hílszik. millI ~kár ~z c1íiz{j, abr az. Utállll küvc,tkeztl réle ,é. i\ hOllfogl;l1ás el(illi·
hez h'pest kevés kölcsi\nsz.(Í, lígy lálsz.ik, nem vlmia mag:ha k lIííkc'l'ren a II\'(:lvés7d:
figyellllét. és milltha a lIelll-h(lnfogl~lás eUítli és il ncmh,',dolts;igkori st.itUS7 tov:íhh
IlIIItan,' e ..kiiz.éps{jllek" is nevezett rélrg esl'lveil arra. hogy al:ll'0.s fiilcl"leIl7<í~h"n rtl
szesiiljiin. PI'liI;ína czl ti\hlwk kii;riitl lil!etim:k (lcJl\(i) az a7 rli:ít<Í~;l. !lf'!'\' :Ilniklll il
llI;lgyal' Ilyelv IWllfn!,lal;í, cl(ítti. illel\'(' Ál p:íd kori liiriik kiilni ill'7;I\'ilill;lk II lIh ,'.
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I(ídésltirléneli vonnlk07.f1snit elelmi, n7nz téll1akciriik s7.erint bontjn esoportokrn n tár
gyait s7,avnknt. akkor n két nnllyobb kors7.nk szavait nem kiiliiníti el epYI1H1stól. (llY a kun
eredet(f s7.avak és n honfpf'lnl;ís előttiek keverednek egymássnl, az átvételek kii7.i'Hti tete
mes időbeli és liirténeti kliliinbségek elmosódnak - s éppen e7.ért a kilfT7iltt célt. n
mOvelőuésti\rténeti hat;\s hernlltntásál is csnk nagyon áltnlánosan (a "régi Wriikre" vo
nMko7óan). követkel-ésképpen igen pontatlmml éri el. A hiperkritikájáról hfres Ligeti
Lajostól s7.0katlnn móds7.ertani eljárás magyarál-nla az lehet, hogy Ligeti nem látta elég
ségesnek - és elég jell.".nlősnek sem - a besenyő és a kun anyagot nhh07" hogy iinálló
elem7.és lárgyává tegye.n Sokszor hivatko7.nnk arra is, hogy a besenyő és a kun kö1csiin
elemek gyakorlatiing s7.étválas7.lhatnllanok. merthogy a két átadó nyelv azonos liiriik
nyelvágból s7.ánnn7.ik. fllY epymásho7. kilzC'1 álló nyelvekrfIl vnn szó. s ez nem tes7.i lehe
tŐvé. hogya megszokoll hanglani-jelenléstani-mClvelódésllirténcti-szMiildraj7.i kri
térillmoknl albhnnz\lk n két S7.ócsoport elkilliinítésére.

Sem a kil!Csöns7.nvi1k vis7.0nyli1f! kis s7.áma, sem a besenyő é.s n kun ereuetfi S7.avak
elktiHinílésének nehé7.sége nem szolgáltathat okot arra. hogya kUll-1l1agynr kélnyelvű

ség vagy nkM a besr.ny(í-magyar kélnyelv!fség vi7sgálatáról lemondjunk. hn a nyelv
téirténetét nem ki7.án-)lng a nyelvi rendszer történeteként értelrne7.7.iik. A történeti isme
relek sok s7,empOnlh(íl elleosúIY07,hatják n nyelvi rends7.erhe7, Inrto7,6 adatok csekélyebb
s7.ámát, s n besenyőkel illetően ilyen s7.elllpontb61 jobh helyz,elnen vagyunk. minI a hon
foglalást megelőző időkel illetl)en; a kunokat illetően pedig - tilrténeti viszonylathan 
kifeje7,etten jók a kutntó esélyei: magyarországi t/)rténeltik viszonying jól aclnloll. még
a7. ass7.illliláció egyes fá7.isail is nyomon lehel követni; ráauásul a Illagynrorsl-ági kun
nyelvnek - bár meglt"hC'léísen tor7.ll1t formában fcnnmaradva - még n)'rlv(,'ll1lékei is
vannak, A kÖ7,épkori nW/1yar társndalomníl és a magyar nyelv történetéről is té\hbellud
nánk. ha olyan kércléseket is JIIe!!klsérclnénk lllegválas7.0lni, mint hogy hány ncm7.edék
alntt cserélhettek nyeh'l'l n bC'senyl'ík; hogy mi volt Kun Lás7.Ió királyunk első nyelve;
hogya magyar elökelC\k kii7.lil hes7,élt-e kllnul például a felügyefelUkel inté7.ő nndor:
hogy volt-e szerepe a kun nyelv has7.nálatának a nemesség Lás7.Ió ellcni cllens7,cnvének
kial:lkulásáhan; hogyablonai jelcnll'lség csökkenésével hanyatloll-e a kun nyelv kunok
kii7.iitti presztfzse: hogy a kereszténység fölvételének volt-e s7.erepe a kun nyelv el
tűnéséhen: hogya reformáci() terjedése c\ősegílelle-e a kunok nyelvcseréjét. vagy in
kábh lass ft otta; stb.

Nemcsak a kii!csön7.és, hanem a besenyők. illetve a kunok nyelvcseréje sem ját.~zód

halott le a kélnyelvClség fá7.is;ínak n kihAgyásával. Noha a kUllokr(ll hi7.tosnn tudjuk,
hogy nyelvel cseréltek, és n7,1 is hi7,tosan tudjuk. hogy nyelvcsere ul:\n s7,ubs7.tr:ílumhat:ís
s7,okott megjelenni a fölveti nyelvben. egy ilyen h:llás meglétél csak a legtJl(lbhi idOk
hen. s akkor is csak igen hizonytalAnul vetették ml (Mándoki 1971: Mlíndoky Kongm
19cn és H. l('\lh I99.'i:289-290). Mándoky Islván (1971 és 1993) kifcje7.etten nz egykori
kun teriiletek nyelvjárásainnk ,r"ókillcséhell kereste a kun szubsztráturnhatás nyomail 
eredménnyel. A magyal' nyclvjárástörténel valószfllmeg továbhi "datokk,,1 gazd:lgod
halna, ha a kun hatásál ott is keresnénk. Ahol az - minden valószlnlTség szerint - még
inkáhh megtalálható: a hangtnnban és n s7.intnxishnn. Mert ignz lehel ugyan. hogy n
h6dollságkor alall és óta cllcll n~pm07g~sok alnpnsan iisS7.ckus7f1lták a nycivj;ín\si je
lenségek i7.0glo$$z:íil. dc 'I M:índoky <iltnl henmlalotl s7.avak is fennmaradlak valnhogy.l\

E7.ek fl kulntások. :lmagyarorszáf:!i kun nyelv é~ a kunok nyclveseréje, legal:\hh annyirn
fontos kéldése lehel nr n IIII'l:pl(ígi:\nak. mint a mn!!ynr nyelvliirlénrlnek. Mégi$: a maj.!yar-
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(lIsz:\gi kun nyelvvel idig f'o!!lnlkll7.tnk edrlig. IA Fhbeu tal;ín s7erepe lehet illlnak. hngy a
nwgY'1f'(lrs7.ági kun nyelv f'cnnmnmdt emlékei. n kis7álllol(lvcrsek. m(lIHlúk;ík a kllllok
nyelvi ns.~7.imih\ci6in után is hns7.llálathnn Illarmllnk. é.s n7, inlluiír érthctetlrnné vált p.öve
[!.rk halancl7.sávn tor7.ll1lak lov:íhh. I\·1:índnk y Istv:'ín kf.~é"('I('i (I cJcn) hrhi7,nnyfloll:ík.
hogy e s7iivcgek viss7ailllílá~n nem 1l,ljesen rCll1éuylrlcn. (í a7.on"an esnI: a kC7dcti lépé
sekel tehette meg: fl magyafC1rs7.ági kuu emlékek mindmnig filldolgozlísm vámak.1

< Pe
dig még olyan is vnn fl nyelvcmlékek kÖ7.iill. nmelyet elég pontosan lehet TekOllstrlliílni.
lllert kiitiitt s7,iivc~I(lI. n Minly:íllk fordftlí~,ír(ll vnn s7A Enel knpcsolnthnn kliICiniisen
szere.uesésuek mondhat6 kilrillméllY, hngy létc7.ik ellY másik, ..klluors7.iígi" kuu Mi·
ntytink-v;\IIC17al iS.l~ a két s7,iivE'g fgy iiss7evcthct(l. A párhIlzam I:li!iilliis n $7elnhcf(!tlŐ\'é

les7.i. hogy n nWf!ynrors7.ági kun rcknnsllllkci('.iakor. hacsnk neln a Irgkor:íhhi. fl ll,
s7,lÍ7.nd kii7.epéle jrllcln7,(í tillapntot célo7.7.uk mcg. nem hagyhaljnk lil!yelmen krvlll n
IIlngyar hat.ís:\t. Más s7.nvnkkal: a lIlagvarors7.:ígi kllllhan nem ..s7.iivrglollllás" V:lgy
"Imnloll alak" egy-egy maf!yarn,s s7.lírcnd vagy egyéb s7,iutakli\:ni IlIrgold;1s. hanclIller
llIéS7.rlrs rés7.c a IIlngyar kiirnye7.etben átalakult tiirilk nyelvIlek.

T:i1;ín n h(,doltság ko"ínak liiriik ki\k~iins7avni a legkii7,isnlerlchhrk: n kii71urlalhan
állnl<íhan e7, a rélegjelcnli "n" liiJük kiilcsiinS7nvaknl, Kevéshé kii7isnlcltlény vi'7onl.
hogya liiriiknek vélt s7.avak jelent(í~ rés7.e valt\i:íhan nem n7, O$71l1:íllh61 keriill a mn
gyarha, hnllem n7,okunk n mus7.lim vall{]sú, cic S7liív nyelvCf. fííkénl h('~ny:ík blon:íknnk
n nyelvrhm. akik a Il1npynrors7:ípi hcíc1ílá~ok"nn és a l'ortn mfl u yarors7:ígi hatnlll1:íllak
fcnlllart:ísáhan fOlltos s7erepel j:íts7otlak (ide tarto7ik pl. a niVl/fI. tifl!ifl. !Cl'(?IIIf', !)(IRtI

I'in stb,). Vallnnk Cllynll. s7.illlén li\riiknck hitt s7.avHillk is. amelyek u~yan minden
vn1cís7.fn(fs~g s7,erinl mel!voltnk a húdo1tság kor:\Il:lk mngyar nyelv('hcn, dr a ti\ri\k mn
10111 mcgs7.(lnése ulnn kihaltak. és cS:lk a 19 s7.á7aclban kiilrsilnC\7.1r (iket !'Ijrn a magyar.
ftltal;íhnn a németbííl (ilyrn n iJn/.:,I'is. tlrlvi,r, ""f'nfj, is,ltílll sth.),

A s7,nkitodalom (I. Nt'meth 1%7:57-59: Kakuk ICJR7:l):,) a h(Hlnlls:ígkoli tiiriik kiil
csiins7.avnknl mindig is allnak n7. ch'nek ll1('gf"lclfíen ke7elte. hOll:' r7ck C!!ysépcl aIknt
nak nkkor is, ha kil7,vetlcn Ilyelvi eredetiikct· tekintve Icgnl:íhh h~I'(Hn flllr:ísnyeldl(íJ
s7álllla7,nak: a s7,étválas7.láQ,kknl fiilrajlo!t nt(ívcliidé~li\lléllrl i kél' s7.iik.~égképpen lor7
lenne. A7.lílvl'lelek lI1ii!!iil1 ;íllt', kélnych'\lség lermés7. le is C71 kív:íllja1l1C'g: n ht'l doll s:íj1
kor;íllak 1I1agyal-tiiriík krlnyelvl1ségc S7,OIosan iisS7Cbpcs(\11',dik a magyar-s7láv kél
lIyclvűsl;ggel. s(Í( fiiltélelc7,heWcn maguk n S7.I:ív nnynnyelvCl kalon:ík is tiililk -s7l;ív kél·
nyeh'(fck voltnk. a7az nem leheteltlitr.n n h~rc Il1llyclvCf~ég sen1. A S7élv;íln~7thatnllnn

kapcsnlalln ulaI. hogy ehhell A kors7,aklHíl el~g spk kél~7.elCs ;ílvl;tch(íf ludunk: ezek
egyik lagja kci7.vetlenlil a ti\ri\kb(íl. n másik tagj, vis70nt a ~7'(ívh(il krrHlr n l11a1')':uhn
(pl. flilc - (li/o, sZfln"i - sNltfhin. lerr'lIl - /f'I'('II/f'. I('(lr;i - 1f'!'~.-il1 slh.). E7. c!!)'hcn a71
is jelenti. ho!:'!y I'RYOllfllllrnk a katonas:ígnak il n)lclvéh(\l f'g\'s~('rl'f' kel iilhl'!tck !:ii7\'('tlen
liiliiknek. illetve ~7,I;ív kii7vCtfléstT tiiriiknek neve7,ell s7f1\'é1k a 1I1:1gYillha Iflnwllcll. hogy
trnnés7elescn az. rgynyeh'l1 Wri\k bllln;ík n)'elve is ,s7.0lgiílhatnll n7 lill. kii7\'l'ticn liii iiI;
.ítvrlelck forr ás:í uI).

Egy m:í~ik riv is ér\'éllye~lil al. PS7111:íll ki\lniill~7;lvak vi7~1!;í1alaknl: hp!!)' '7ét kell
v:í1a~7.1alli azoknl a7 elcl11rkel. al11clyrkrt fiiltt'lletílrn a km aheli magyar l:ikps~tig 'll -.

S7.e. dc Irgal;íhhi.s je\n'S7,(' isnlf'lhrletl. illel\'(' a711l:nl. alll'h",\; r~a\: (,[''''7l'lj adillkrllt
vagy rsak bi70llYOS rO 1'1 iísesopPI l(ll;han (pl I\1;\:('s !el'rkihen va,!!\' :1" hiiki i h'·rll1ifl:írir',
"d"I:,ih:lll) f"Idlltn"k c'W (K:I\:lIk IC)7(,) A \:ol:llwli nla,"yal 1'[)Iliís"I:I,,"i (nl:,,·:íllkw'iC'k.
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n<lpklk. lell,írak. törfénelmi ir<llok és ilOd"lflli fllÍlvek) <I(1<IIolh"t6 milller,y 1000 szlÍh(,1
csak e7,ek kb, 75-::l0(i'~-a tart07,ik nz elsií csoporlha (K<lkuk 19R7:9l'í), /\z egykor s7,éles
kl\rhen h<ls7.llált kii!csöns7,av"k o<lgy része fll~rJI kihnll (pl. ol'!l?hi 'Ianull emher' • fer
1/11111 'a swlltln Irásos pnranc.sa'. cJirrlR 'alattvah'í' sth,), a mai fll<lgyar lIyeJvvllllo7,alok·
lJ<ln (n sztenderdben. <I lIyeh'jllrllsokban és a korn'íl .sz()16 s7,épirodalolll nyelvében) mint
e!!y GD-70 hódoltsllgkori s7,6 van (pl. d(l'rlll,\', dolu111)', kál'é, kazrlll. kefe, papllCS, csiZIlIa.

('Jiriz slb.). Ez alapjlln Wképpell a7: a kérdés s7.0kott fiilmerlilni, hogy milyen mérlék(f
lehetett a honfoglalás eUHti IÖriik h<ltlls, ha ahból a korh6l, hoss7,ahb idt5 eIteile III,íll is
soks7.0rta ennyi kmcsi\ns7,(, maradt meg (pl. Kakuk 197G: I (,4). /\1. nn<llógia csak nagyon
óvatos következtetések levolH!sllra ad alkalmat, hiszen a két Ilyelvi érintke7,és időtarta

Illa. swciokulturlllis hálIere. politikai köriilményei nem a7,onosak, nes7,édes vis7,ont az
egyszer adatolható, illetve forráscsopol1okhoz kiithető kii1csön7,ések n<lgy száma (az. iisS7,es
<Idat 70%-a). mert ezek ana utalnak, hogy az írástudók körében nagyobh aránYlí volt a
kétnyelvfiség, mint a7, egys7,erffhb emberek köréhen, Nem szabad perS7,e elfcledke7.nlink
<Irról, hogy adataink (roll forl'lIsokh(11 s7,árJlla7.ll<lk, Igy sztlkségképpen csak n7, írástudók
r61 adnak képet, de az arányheli cllérések Igy is elég jelent(lsek <Ihhoz, hogy <I kélnycl
vflscSj!l't cltel;jerllchbnek fekinlsllk a fclslThb IMsadnll1li kÖrÜkhen. Emellell S7Ö!. hogya
mr<lk kOltés7,et sem mar;HII h<llástalnn M<ll!ynrors7,ágon: nalassi Valaháll)' tihiik brjt-je
tal(jn a Icgismertebb példa ennck n h<llásnak a bi7.0nyltására (liiriik vonalkozásairól I.
Némclh 194R és S7,örényi 1976). de ludunk vegyes nyelvtl. vcrseketl<lrtahnazó kiilelck
reil, sőt vegyesnyelvtl, liil'i\k-mOlgynr, illelve liiriik-magyar-horvlll versekr(5( is (Kovács
19R7), Németh Gyula s7l'rinl (1967:67) a7. lIIésházy Miklc'ís ex librisét viselő, magyar
helyesfráss<ll késziilt tiiriik nyelvl<ln a fj<ltal gróf megrendelésére készlill, lallln éppcn a
diplomáciai pályára v<llrí fiilkésztilés részeként, és Balassi nlllintt61 is maradIak rllnk
Wriik följegyzések (Németh 1952),

l\. luídollságkori m<lgY<lr-töriik kélnyelv(fséggel kapcsolatban, úgy Wnik, <IZ eddigi
nél még nagyobb figyellllct kellene fordítani a magyar vezeWrétcgek tiiriiktudásának
vi7,sgáIMára, Fontos a7. is. hogy ;l hódoJtsllg és az a7.t lIIegel6z6 h<lrcok mintegy kéls7,áz
évének egyes kors7.akaitmcgklséreljllk kiiliin kezelni. val<ll1lint hogy Erdély és az ors7.ág
kii7.épsrJ rés7,ének kétnyelvflségét se mossuk össze, hiszen ezek politikiai és kulturális
IHíltere különbö7,ő volt,

Öss7,efoglalva: a töriik-magyar kélnyelvflség gondolalajelcn van ugyan a s7,akiror!a
lomban, de csak a kései ';smar,yar kor t(irök kiilcsiin,~zavait illct6en, S úgy láts7,ik, ott is
anélkiil, hogya konibhi kép és kénlésföltevések jelcntősen lIlegválto7,tak volna: <I ielen
kori kélnyclvtlség vi7.sgálata során elért eredmények eddig nem épültek be a klllairtsb<l,

Ligeti Lajos 1976-ban és I977-ben háromrészes l<lnulmánysOIozatot írt a m<lgY<lr
nyelv mrök kapcsol<ltairríl ,s mind<lrról. ami <lkkori!Jall "körüliiltük" volt. A t<lnuhll,íny
Soro7,at ugyanarra a 1l16ds7ertani <llapvetésre épül, amire Ligeti egész életlIlIIve: hn' a
magyar nyelv török kapcsol<ltait kU1Mjuk. nem eJégedhellink meg pusztán e kapcsol:ltok
fiillárás:1val. a "kiirliliilliik lév(íkct", irániakaI. mongolokat is hc kell vonnunk vi7sg~llJ

rl;í~ainkh:l; fontos. hogy ismrl jiik <17, érintkezésck tiillénrli hálIerél. a tiiriik n elvekel
amelyekkel a Ill<lgyarsál-' bpc'sol<ltha keriilhetefl, e tiiriik nyelveket hes7élő népek liir:
IéneIét. klllltír;íj:ít Ez a ve7érelv érvényesiii az életmtTvel iiss7,eg7,ő 19Rtí-/ illl megjelent
1Il0nogrMirtban is, Kétsél-'I len. hogy ennek a móds7,ertllni tétclllrk a7, Illkahlla7,;ísa S7.:í-
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nH1S vonat k"z~,shan pllntosíllllla a IfJI iik-magpr bprsnlatokr III kialnkílol! képel. s je
Icnl(iscn r Ii'll'(" vi Ile <I kulllltísl.

li!!y gondololll. hllllY <I mal-'ym--ti\r(ik érinlke7C~sck kulaliÍsóban ma ism ;11'1j ml:llokr'a
és líj m<'uls7I'rek!'e van s7iikség Ilkkor. hll 117. l'ddiginél nem pll, 7,{tn ponto ahho hancm
teljesehh képet is akarlInk kapni e7,ekről a bpc.solalnknll, /\hh07, a1.rmh,,". hogy líj ada
lok és lij l11ríds7el'ek jelenjenek meg a ving:í1alokhan. líj s7,enMll'tre van s7,iikség: a7
eddir,i tiirténclemkii7.ponlú helyettnyelvki\7ponllíla, V<lf:!yís ana. hllpy a nyelvctne ('JIIk

liirféneli forr~skénl, hanem valóban Ilyell·ké",. <17, emherek kiiziilti kapcsolall<lrtás eS7,
kil7,eként vizsgáljlIk. E7.7el el!ylltt j:ír az. hogy nem lekinlhetilnk CI a7, ~Ilal:lnos nyelvé·
s7et eredményeinek <llkaltnllzásál<'ll, v<lgyis hogy új. l1yr/l'hzl'f; n\[',ds7erek jelenjenek
lllrg a klllnl,ishan, és e7ek iinl11agllkhan is olyanlelii/elekle vil;ígílhalnak 1I1ajd Irt, ame
lyek líj. nerll(csnk) a Iexikou"" vonatk07.rí adai okat is s7olg;iltalllak,

S ha érvl-nyes e7, " m<lgyar- liiliik kapcsolatok vi7-,,!!,ílalára. akkor I11 c; l! ink;íhh érvr:
nyes a magynr-e!!yéh tiilléneti nyelvi érinlke7,ések kllfat,ísár<l. amell'eklll-l, \Így tíínik, a
lll"I!YM--tii'iik kapcsolatok vizsr,lIlata clííhhle lart. Mert IIJ!yanllinl's okllllk l'iillélrIe7.lli.
h"/lY a már IC7.~rlllt és lIjl'lcnhcn 7"ajl(, n)'rlvi v(jltll7,(Jsnk ellér(lnll'l'h:lIlÍ~mllsok s7,erinl
mrlkiidnének (siíl e7, maf!:llr'l1 érl(ídlinek h<lnI-'7,ik). Illrgis: a trndiciol1;ílis s7,emlt~lclrl Iiir
léneli nyclvé~7,el a legritkáhb esethen hivalko7,ik a rckonstrllkci,') eh'ég7ésekor mai fo
lyamatok lInaltígilljllra, Pedig ezek a kntatások hi7.los fogód761 nYlíjlhallliínak <I kélnyel
vI1S«g mihenlétének, tfpll.~ainak.jclle!!Zelességcinckmegismeréséhen. hi~7en n jelenhen
7,aj16 nyelvi érintkezések esctében nem flillételczése,krc vagyunk ulai va: ezek a7. érinl·
ke7.é.sek n szemiInk el(ítl játsz6dnnk le, a kétnyelvűség nye/vi prndllktlllnai. a ny h'cser e
I 'zajl:~sllnak fll7isai és nyelvi következményei liig7fthetflk. ellenriri7hctők, I, gyen S7rí
akár két nyelv érintke7.éséről. aknr a nyelven heHillélrejiHt folyam<llokról. a nyell'tiírté
nész továhhr<l is csak n nyelvi rendszer ciell1einek. legjohh eselben is l'.s<lk valaJlIiféle
hes7,éWit(ílmegfos7,lotljcirellds7,crnek és nelTl <I 1I,I'c/l'1Iek a tiirlénetét képes megfrni. hn
lemond <Inói a fonásr<ÍI, amely mllllkájáhan legjobhan segllheti: ;17, élő nyetv lanulmá
nyozásár61.

Jegyzetek

I, E7 a s7,emlélet ahbtíl adr'ldhat, hogy vannak. akik s7,;ím;íra nenl lenll('~7,ele~ nyelvi
folyamaI, ha kllllú"ík érintkezése kiilc,stil17.éshen (is) megnyill'ánllllí n~'elvi érintke~ése.
kel VOn Ill<lga ulnn: nlintha úgy érlékelnék. hogya kiiks(jnzr) nyelI'. illetve a7, azt bes7,élc)
nép alncsonyahh rendű. hiszen a másik ..segítségére" S7,orlll. Nehe7en hihrt(í lIf!Y<ln.
hogy vnll mai magyar nyelvész. <lki ezt a tételt ehhen a form:íhan magáénak vallall:i,
mégis leIlCll érhelő ez a !!ondolat "kkor. <Imikor a7 IIr'íli-finnu!!()r-IlI~I'I'. illetve a hels(i
kelelkr7é~(1 etilnrl!(l!!irtk rés7,esiilnek lígYlllonrl el(íllyhell il 7, .. idq!rlwl:k 'I" S7,elll 'en. ha
egyéhként a7,onos Slílyú hi70nyfltí anyagot tndnak liilvollllllalnj lIli;l~i\lliik: vagyakkor.
amikor "has7nos" és ..s7,iik,~églekn" blegríl'i;íkla pq.lj:ík a7, .. /dq!l'1l S7r'," Ilal: nel'e
zell. napiainkhnn a lIlagyarha kerülr; kiilcsiins7,avabl. Minde7 e!!Y((l"n~n slíjtia a liiriik
(~s nelllli'Illlk kiílrsiinclemrkel. ric - [(i1lel"'I('en a7 f'g,' él'~7;í7,arlrlal "71'I,illi 11('01 !iiliik
h:íhoni miall - 'llintha fokozottan érinlené a liiriik clerle71 'I <s kel. (F!!~' If)RX-han S7 •
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geden rendezett régé~Zeli konferencián egyik vel.et() nyelvtiirténé~l.(ink elő:ldá~áh:ln h:lng
7.Ott el pl. az, hogya "tIlIkori!" turkológu~ok ~zeretnek (~ic) mindent a tiiriikbéíl magya
rázni.)

2. HO~~Zlí ideig nell1c~:lk a magy<u. hanem a nemzetktizi nyelvliirténeti irod:llom ~em

fngl:llkozott klilölI(i~ehhen a nem lexikont érinlő kont:lktu~lwtá~okkal (err(\) I. GCcrlZ

19R7: a magY:lr ~zakirod~lomból L pl. B:lko~ 1982; Horváth 197R; Knicz~~ 1955: Mnllay
19R2: Or~zágh 1977 ~th.).

3. /\ kifejeletten a kölc~(in~zavakk:ll (é~ nem a kétnyelv([~éggeJ) foglalk07.lí magyar
~zakirodalomban ugyan má~fél évtil.eddel ezel(5tt megjelent már el. a szemlélet (Kontra
19R I), lígy HTnik a7.0nhan, hogy mindmáig nem ~ok kiiveli'lre talál!.

4. E kutalá~ok Magyaror~7.i~gon az amerikai magyarok nyelvfnek vingálatával kez
d(ídfek (Kontfil '990). ké~()hh a határonlúli magyar nyelv. illetve a magyaror~zági ki
~ebhségek nyelvha~znál:ll;ínak viz~gá'atára i~ kiterjedtek. /\l. eredményeket tartnlmazó
puhlikációk zöme a Tmlll/lI/lfn)'ok fl h(/ttfmi/lko/l t,íli kétllye!vIYség1'fr! (IKontra ~zerk. 1991),
a 1I1111Rflm/óRifl 3. a Klln)'elv7YséR éJ 1}l(/R)'flr nye/vhaszntf/ol (Ka~~ai ~zerk. 1995) é~ a
lúsehbségi II/(/R)'(/r i.l'k%i "yc/l/ha.Wln/nt (C~ernic~kó-Yámdi ~z.erk, 19%) cfmő ktile
tekben. valamint a KII".\'I'/I'7Y.H?R e. folyóimtban jelent meg. /\ hat,\ronllíli Ina gyar két
nye"'(í~ég kutntá~át jelenleg egysége~ ~zempontok ~l.erint végzi egy kutntóc~oport (I.
KOnint 1996). /\ kutal,í~ emellett időközhen kiterjedt má~ ameribi !I1lllgyar kÖl,ii~~égek

re i~ (Bartha 1993: V;ízsonyi-Kontra 1995 é~ Fenyvesi 1995), é~ hiba lenne Illcgfekd
kC7.l1link arról, hogya kt<tnyelv([séggel foglnlkc)7(\ ncrnzclkiili ~l.akirl1dnlolll egyik
alnpmunkája a fel~()ílri I1Ingyarok nyelvc~eréjét frja le (Gal 1979).

~. t\ k~rdé~~el fo/!lalkol.6 ~lakiroda'omb:ln 100 é~ 500 kl\lé tc~z.ik <l7.0knak a hon
foglalás elillli Wliik kiik~ön~l.avaknak a ~zámát. amelyek a mni llapig fenlllnnradtak a
Illagynrban. /\ honfoj1l:lhí~el(llli idCíkre néz.ve ezt a ~zámot n tiihb~l.i\rií~ére bec~lIlhetilik,

6. Magam egy el~(í v{jltozatban megfrt egyetemi jegYl.et formájában próbálkol.·tam
az érintkel.é~ek egylitte~ tárgyalá~ávnl (Sándor 1993).

7, PI. GOlllhocz 1912; Knkllk 1973; K. Pallél 1982: Ligeti 1977 19R()a: M,índoki
1971, M<lndoky Kongm 1993: Németh 1990a .1990b.

8...Nagyon érdcke~en ~l.emlélteti el, a tucl6~ftá~ egy ilyen idegen nyelva c~allnko

7.011népré~l,nek al, ríj uralkoMl ré~l.hel. vnló nyelvi vi~lonyát. /\ kovámk [kabarok I meg
tanítj;ík ttirökül a magyarokat, de (lk i,~ megtanulják a magyar nyelvet. ~ a folyamat vége
al.után - minI a ké~őhhi állapotokb(ll I<ítjuk - al.. hogya fnagynrok is. il kovárok i~

elfelejtik a török-ktlv<lr nyelvel. ~ mindnyájan csak magyarul beszélnek. (Németh 1991 :~(»)

"A [bbarokl a In:lf!yarokal megtanítoll,ík ~aj<lt nyclvlikre, ők maguk pedig megla
nultnk magyarul, ~ a 10. ~z,ízad keil.erén még mindkét nyelvet hasZIIálták_ fme egy vilá
go~ példája imnak. hogyan c~atlako7.tak é~ olvadlak be török lIépcsoportok n nwgyarba.'·
(V<l~áry 1993: 154)

9. Ha csak llta"í~~zer(ícn i~, de fontosnak látsl.ik nzonhan megjegyezni, hogy Né
meth szerint a kazárok kiiztiiriik nyelvet be~zéltek, és ezért nem találta nyomát n)'el
vliknek a magyar ~l.lÍkincshen; valamint hogy a Kri~ló Gyula által e1llllílelt négy liil7.s
lörOk nevébííl még np.m lehet arra követkel,lelni, hogy e tiirz.sek népe töriik nyelvet
be~lélt volna.

10. /\ pre~ztíl.svi~70nyokIlleglehető~en iis~zelellm6c1(J11alakulnak ki: nem pU~l-'án

polilikai c1olllinanci;íl(íl. léleksl_ámheli vi~l.onyokf'(jl. ga7.da~<lgi el()nyökníl vau ~lA ha
nelll kulturális ténycli'íkrííl is. /\l. '1I1yanyelvhez 6s a Imí~ocJnyelvhel. rűl.őclő vi~wnyt
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ezek a lényu(ík egyliltesen alakítják ki m;ud az egyén, mind a uy(>lvkii7.tis~ég vC1nalko-
7.:í~áhnn. ,

II. Sl.Cíc~ idbett v61eményéhez Iw~onlú nézetekel fejtetl ki 1939-ben Zichy '~tv;ín.

nki ~l.in(én kélelkedelt abhan, hogy a e~á~zári tud('~ít~~t ~z() ~l,erint kell rrtelrnel.ni CZichy
19~9:2(»). t\ ~(lk vOl1nlk(l7.:í~hanegé~zen mai ~l.elll'6IeI(T, a presltíl.~vi~zonyokra alapull')
meg(lldá~i kf~érlelét azonban annak véf!követkel.teté~e mintl - Zichy lígy vélte. hogya
mngynr~:íg eredetileg Hírlik nyelvCf volt. é~ nyelvc~erllvcl .iutoll mai. rinllHgnr eredc((f
nyelvéhez - telje~ egé~zében figyelmen krviillwgyj~k, hololI sl.ámos ré~z,eleme Illegron
tolandónak é~ továhbgondolásra érdcll1e~nek lanik.

12. "Mindal.. amit a ~zavir. onogur. tiirk é~ bl.ár Ö~~lefiil!gr~ekl'(íl elmondtunk.
valmnint a magyar nyelv régi tiirök jiivevénY~l.avninnk nagy lIIennyiséj!e é~ jellege al.t
erli~ft i l11eg. ho/?-y a finnugor nyeh'fI magyarok é~ kllliinhiil.(\ H\rlik népek klil.litt lal tcís
~l.imhi6zi~ volt. melyet éV~l.ázndokig a kétnyelva~ég jellemzett, ., (Vl\~áry 19l)~: 15-1)

13...(/\ magynrságl igen közeli kapc~olntbn kerlilt a ltillik~ég kiilönhiizJí c~oportia
ival. /\ bpcsolat el~ő é~ jelenWsebb idŐ~711kában. amely llihh ~lál. évig lal Ihnloll, a
tiirtikség nem jelentéktelen fOrJnál6 hntá~l gyakorolt a 11lal!YaJ~ágl a." (IU'Iw-Tas 199~: XI)

,.t\l. átvétel hos~l.l\ntartó. intem.rv egyiittélésre lItai. ajiivevénY~l.avak egye~ C~OP("t

jniban ('c~lIl'a~. rná,s c~opolt.inihan ktilépc~lIV;l~ jellegzctes~égek('t figyelheliInk rneg·I .. ·1
t\z átvélel nemc~ak ho~~zabb idíín át. dc liihh helyen i,s liirtéllt. .. (R("la-T,,~ I99.'i:27-1 )

14, Errm 1993 ~zeplel11beré cn Szegeden. ;l .l t\TE t\ltaji~ltikai Tallsl.éke á1talsl,er-
vel.ell nCl11zetkilzi lurkológiai ~l.i/TIpozionon. majd 199-1 nyar<1n Egerben, a VI. Magyar
Nyelvésl,kongre~~l.u~on Kii/iil1c I/yelv-e fllllOR.I'(Ir z cll11mel tarlottam eJ(índ;í~t.

15 . .l(>lcI1lé~kök~linl.é~ lehet pl. a mngynr [//'('!1 ~l(l/lak a 'fnrka~' jel(>nté~e. /\ ·IT~Sz.

slerint eJ(i~z.lir 1519-blJl ndatolható a fél'l'R 'vadállat, kárt6kony állal' jC'lcntéshen: az
LJMTSl. ~l.erint a/éreR 'farka~' .icl(>nté~hen tiih" nyelvjárá~hól i~ adatolható. ~l6ii~~l.el(o

telekben is (pl.jéreR,iórns 'fnrkn~oknak gyakori. c~apalban val(, ell1f'ol'llnlása ~~ kárlevé
~e'); ·farka~. medve' jelentésben szerepel a Inl'ol'f)'lf1({éI'eg ö~~7.etélelben ('Ir.Sz.. ): O.
Nagy ~l.erint al. ordO, nrilll fl!lfho szom/lfrre~é~ akolIInI: lIliIII o 1'l'I'l'nrhe e.'I''' r(//'I((/,~

~l,inonim ~l/)I,í~ok (O. Nagy 19R5': 1RR. 1%). /\ ttJriik nyelvekhen <l ql/rl '\\,onll' é.s
'wolf' jelenté~hen i~ i~melete~ (Clau~on 1972:()48). al. lll(,hbil nmnb~n e~nk az. oglll.
nyelvek i~merik: n 'farb~'ielenté~fI ql/rl al. ogllZ ~l(lké~l.lelnek amn elelllei kiil.~ Inr·
tOl.ik, ;lIllelyek n l:ipe~ak ~l.ók6~l.lettel ~zclllhenállnak (Ligeti Il)R()a' 128), Ez nlérl nC'1ll
gycngfli a lllagyar.fhl'R 'farb~' .icleIJtr~ének lilrök ercclel,lelé.~~I. Illerl I.igeti ( 198()~:4q8)
rámlltat arra is. hogy ..e~lIV~~os .s7.úké.~zleli elelllcink al. oglll. nyeh·ekhez. tehát a nYlIgnli
~ghoz ~inltllnak" .

/\ hihl idkiilc~iimé~re pélcln a SO/llO}!Y - SO/II0S nrv: n ((iri ik eredelfr JOli/ ~l(,h(ll.

(Ligeti I98!ía:292-293) a magyar -RV, illetve -J flomen ro~~es~oris kél'z,Íi járult, az a7,l\
no~ alaktani fölépflé~a törlik modellt követve. amely tclje~ ~tl'étel fonnáj,íban is hckerillt
a m~gyarha, é~ ma a SOIll/Ó - SOIll/Yó helynev kben él. (t\ helynévre vonatkOló adato
kal é~ a koráhbi néz.elek ö~~7.cfoglalá~;ít I. I\lelich 19lil) /\ rNESl., lIgyan egyértelmííen.
a TESl" pedig némi kétkedé~~el elfogadja Melicllllek (1%:1) él fiildrajz.i névrr vllllalkll7/'
etimol('giáj~t. aki ~l.erinl el. a a JOII//ik 'héj,ílJ('l, tokjáh(,l kifejlik' ige lllcll knél'j igene
ve, é~ jelenlé~e 'las~an omladozó hegy' leheletl. ke\'é~hé erlí!teletlnck l;íl~l.ik az a magya
r~7.at. hogy él *m/llM '~ommnl henlíll terlilel' < Hir. >1'(, IIII/I/q '~on1fllnl hCfli'ítl t('rtilet'
~zúh(Í1 ~l.Mmaz.ik. /\z. etimolfJgia jcJ('nl(o~lanil"g nelll il!('nycl kiiliiniisel'h Illaj! ;lr;ílnlll1.
a hangtani lllel!f("c1r~ is teljc~('n ~l.aMlyo~. és afl'fl('giája i~ V;Ill. él /(iik,il/(j n v. Ez a77.al
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Srllld"r Klef/"_._--_._----------------------
is er(5síli n S"//Iló liiriik elilllol6giiíjál, l)(lgy a Klikél/yes-sel lIgynlll',!!y e/1yn7.0n tiiriik
Illl)(le!ll kövcli'l leljes helyctfcsltésscl. iIIcIve hihridkiilcsiin7.éssel iílvet1 névpMI alkot,
nhogy a SO//logy - SO//lOJ, Sn//l";'

In. ,,/\ lexicnl ilem whose mcnning is verbnl cnn nevel' he includeu in Ihe sel of
bnrrowed properties" (Mornvcsik 1978: III).

17. Hogy Ligeli miérl 6vakodik mégis allól, hogy elfogadjfl II nyelvIani kölcsiin7.t:s
lI1eglétt'1. nkkor is, hn e7.7.el - snját példiíj( is figyelmcn kIvliI hflgyva •. iillcllentll1l111dií
sokh<l oonyollídik, m,ír egy másik. a tudoll1ányliirténeti háttcret tMgyalcí tnlluhnány té.
m.\ja.

IR. T<Ílh S;\ndor 1.;ís7.16n<lk kÖs7.önöm, hogy érteke7.ésének ké7.imt;\1 rcmlelke7.éselll
re !Jocsiítollfl,

19. L. pl. Gal 19R7 (mngy;mrl 1991).
20. 7.ichy és IInl;\,sj·Kun rés7.1ctcibcnmásként, II lényeget tckintve fl7.ononn <l7.onOS;Jn

kép7.elle el C7.! II folyamato!.

21. A kétféle nyclvi foIY<lm<lt klili;nbség.eiről bővebben I. Thomason-Kaurlllan
19RR:37-39.

22. E7.t támns7.tja nl;\ könyvének le7.árása is: "Végs(5 követke7.tctésként megtíllapít
hntjuk, hog.y a honroglnltíst mcgeIG7.1'5 s7.ázndokban a magyarra gyakorolt oolgé\r-ka7.ár
nyelvi hntás i!!en jelcnl{í.s volt. Ez n nyelvi ha(;ís S7.erves rés7.ét képe7.le imnak <I löriikiis
nomád műveliségnek. melynek koh6j:íhan a mllgynrs;íg aránként kialnkltot1n a maga
lársadnlmi, kntonni, ga7dasági rrndjét. Mellelte n hesl'll)'lr hnufJ jdmlfkl"lrllllek mm/d

'/(/Irí, O~ liz fier/ii< il/hí"" r.wk jelkél'CJllf'k. ;\ k,illok IIIeRkhelI llo//lrirl"rr7F"'fSIi<<! lIIár

('mk .reliilele.~ ,,)'nIllOI hOf!.\'oll //If/Ra Illáll. /\ nyclvi. m(!veléidési hnlásniíl nCIll kcvéshé
.ielcntős a7. a tény, hopy a mn!!ynroa bcolvadt tiirök népek h07.7.áj~rultnk a nwgynr clni
kInn kinlnkulásáho7.. " (I.igcli 19R6:543-544; kicmclés tIlIcm.)

23. Fiildrnj7.i ncvckhcn. személynevekhen, beccnevekhcn is. F.7.ckct Rásonyi Nagy
L;'is716 gy(fjltitle ösm~ é~ kC7.(lle el Wldolgo7.l1i (1957, J962, I Qnn-(Í9), dc e7. a Illunka
hal,Ihívnl mcgszakar.lt. Nem Ichet tudni nzt sem. hogy Málldoky István korai haliíla mennyi
re veti vissz.a a7.t n gy(fjtiílllunkát, amclyel kezdeményezésére tnn<Írok, diákok végc7.tek
a7. egykori kun terülcteken.

24. A s7.á7.ad clsej relében Més7.iíros Gyula (1914) és Més7~íl'O~ ki\nvvérőJ frt bfr;í1a
t<Íban Némelh Gyula (1914). a köz..elmúltban Mándoky Kongur István '(1975 és 1993).

25. A ITIngyaror.s7á!!i klln nyelv emlékcivel pl. Ligeti (198(,) sem foglnlk07.ik töhb
minI hnlszií7. olda!lns, a knn halást is tárgyaliÍ monográfi<íj;\ban. Van olyan mngyarors7;Igi
kun ellllék, a f-{(//n.~i (Illek. amelynek két s7.üvegválto7.alár6Itud a s7.akirodnlolll (Més7.á
ros 1914: Németh IQI4). holott az egyik "szövegvá!t07.at" nem miís, mint <17. emlék
kii7.lésénck hibás másolnia. Ú!!y jött Iéire, hogy a7. ének első kiI7.lője, Gyárrás lstviín
(I RR2:6R) állni kil7.üll énekel Kuun Gé7.a (1885:643-646) idézte GYllrfáslól: n kél ..vál
Iomt" kii7.ülti eltérések pcdig jelleg7.etes másolási hibák (1lI( helyett/Il stb.). /\ tévedést
ki\nnyff éS7.revenni, his7.cn Ktlun nemcsak az éneket, hanem a7. eli'5lte és ulHna :111,., soro
bir is idé7.i GyiílHslcíl, ennek ellenére még e7. a7. alapvelcí filol(lgiai tisztá7.ás sem töl'lént
eddig meg. (Mándoky I1)9J·bnn kindolt könyvében éppen csak ll1egrmlfti n Ilnlasi éne
kel. részlelesen nem foglalko7ik velc.) Tiihbek kÖZÖl! e7. a példn is j61 mUlaqn, hngy a
klln emlékck elhanyagol;ísa mögiill illkáhb mnglínak a ..kiizépső" (hesenylí és kUli)

rélegnck a7. elhanyal!0l:ha hli7e\dik meg, mint val<lmiréle lekil7.dhr.lclkn m(ldS7.t'rlalli
akad:íly.
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