
A NYELVTÖRTÉNETI KORSZAKOKRÓL 

 

 

AZ ELŐMAGYAR ÉS AZ ŐSMAGYAR KOR 

 (a kezdetektől a honfoglalásig) 

 

o nem maradtak fel írásos dokumentumok; a hangok, a nyelvi jelek csak a rokon 

nyelvek összevetésével következtethetők ki 

 

A hangrendszer 

 a ma használatos elöl képzett i mellett létezett a mély, hátul képzett i (ld. mély 

hangrendű toldalékok illeszkedése pl. híd : hídon, hidat kín : kínos, kínban, sír : sírja, síron, 

sír : sírok, sírtok, ír : írok, írnak, vív : vívás); ahogy minden bizonnyal a  

 (nyelvjárásokban megőrződött) zárt  e (ë) is, 

 ajakkerekítés nélküli (a palóc nyelvjárásban megőrződött) a. 

 Voltak kettőshangzók (diftongusok) is: pl. ai, ei, öü. 

 Nem voltak zöngés zárhangjaink (b, d, g), csak ezek zöngétlen párjai (p, t, k), 

 nem létezett a labiodentális (ajak-fog) spiráns (réshang), a v, helyette a bilabiális zöngés 

spiráns, a w volt használatos (mint a mai angol well szó w-je).  

 Alapnyelvi örökség a magánhangzó-harmónia, az a jelenség, hogy egy szóban azonos 

hangrendű magánhangzók lehetnek (pl. utu ’út’, firdik ’fürdik’); ma ez már jóval szűkebb 

körű, főképp a vegyes hangrendű, és az illeszkedésre képtelen egyalakú toldalékok miatt. 

 A szavak, szóelemek mindig magánhangzóra végződtek. 

 

 

A nyelvtani rendszer 

 Ősi eredetűek az ige különböző módú alakjai és a múlt idő jele (kéré, mosá), 

 az igeragok személyes névmásból alakultak: igető + személyes névmás = ragos ige, pl. ad●  

+ m● (’én’) = adom (● vmilyen magánhangzót jelöl). 

 E korban már megvolt a főnevek többes számának jelölése és néhány határozórag (-n, -t); 

 alapnyelvi a birtokos személyjelezésnek az igeragozáshoz hasonló megoldása (személyes 

névmásból); 

 a tárgyeset korábbi jelöletlenséget ekkor kezdi felváltani a raggal történő jelölés. 

 A melléknevek középfokjele már az uráli alapnyelvben kifejlődött; 

az igeneveket is megtaláljuk már ekkor, kivéve a határozóit, amelynek nincsenek rokon nyelvi 

kapcsolatai, így a magyar nyelv külön életében fejlődött ki. 

 

 

Az ősi szókészlet 

Az uráli korból származó szavak száma kb. 100, általában egy vagy két szótagúak. 

 Igék: él, hal, kel, megy, fal, fúj, tud, fon, mos, fő. 

 Főnevek: 

a) természeti jelenségek: víz, tó, hab, köd, hó 

b) állatnevek: hal, nyúl, nyű 

c) testrészek: szem, nyelv, szív, máj 

d) rokonságnevek: vő, meny, ős 

 Melléknevek: agg, vén, lágy, mély 

 Számnevek: egy, két, három, négy, öt 

 Névmások: én, te, ő, mi, ti; ki?, mi?; határozószók (fel, túl, át); mondatszók (nem). 



Az előmagyar korból származó tőszavak száma 1000 alatt van, később azonban újabb szavak 

képzésének, szóösszetételeknek váltak alapjukká, szócsaládjuk hatása igen jelentős, használati 

gyakoriságuk szótári gyakoriságukat jócskán meghaladja. 

Már a honfoglalás előtt is kerültek be idegen szavak a magyarba: 

 óiráni: tíz, tej, szekér, tehén 

 alán: híd, vért 

 perzsa: vám, vásár 

 ótörök: bika, ökör, borjú, disznó, tyúk; túró, sajt; búza, árpa, gyümölcs, szőlő, bor, alma; 

 ács, gyöngy 

 

 

 

 

AZ ÓMAGYAR KOR 

(896-1526) 

 

A hangrendszer 

 Sok elem eltűnik, vagy képzése annyira megváltozik, hogy már más hangnak tekintendő. 

 A hosszú magánhangzók számát jelentősen növelte, hogy a kettőshangzók jó része hosszú 

magánhangzóvá egyszerűsödött (pl. keik > kék v. kík, köü > kő, lou > ló v. lú). 

  Az ö az ü-nek nyíltabb (alacsonyabb nyelvállással történő) képzésével jött létre (ürdüng > 

ördög, tümlüc > tömlöc). Mai szavaink is őrzik emlékét: törül > töröl, lük-tet > lök-dös. 

 A korszak legfontosabb változása a tővégi magánhangzók lekopása/eltűnése. E 

tővéghangzó azonban megőrződött az ősi toldalékok előtt (uta-t, uta-k, köve-k) 

 A tővégi magánhangzó eltűnésével bekövetkező ejtésidőtartam-veszteséget ellensúlyozta 

az ún. pótlónyúlás: a tő belsejében lévő magánhangzó megnyúlt (utak, utam, utas : út; 

ludak, ludam : lúd; vizek, vizes, vizet : víz). 

 Általánossá vált a hangok nyíltabb, alsóbb nyelvállásfokkal történő ejtése, a nyíltabbá 

válás (pl. szim > szem, pur > por, potok > patak). 

 Továbbra is megmaradt a jésített l, a nyelvjárásokban néhol még ejtett ly. 

 Szabályos változások n > ny (meni > mennyi), t > ty (portáz > portyáz), d > gy (mesde > 

mezsgye). 

 Ha két magánhangzóra végződő szótag követte egymást, akkor a másodikból a 

magánhangzó kiesett (uruszág > ország, berekenye > berkenye, várotok > vártok). 

 

 

A nyelvtani rendszer 

 A nyelvtani rendszer a jelöletlenségből vagy a csekély jelöltségből egyre inkább a jelöltség 

irányába változott: terjedt a tárgyrag használata, a birtokos személyjelek mellett felbukkannak 

a birtoktöbbesítő jel alakváltozatai (-ai, -ei; -jai, -jei), nőtt a ragok és a névutók száma. 

 Egyes névutókból újabb ragok keletkeztek. Névutóból (bele) keletkezett a -ba/-be  rag, a 

reá névutóból keletkezett a -ra/-re. Hasonlóképp: belől > -ból/-ből, kort, koron > -kor. 

 Kialakult a határozott névelő a mutató névmásból (pl. az árok ’az az árok > az árok’; 

később az egy számnévből a határozatlan névelő. 

 Kialakult az igekötők végleges alakja. 

 Az ikes igeragozás még elkülönült a cselekvő igék iktelen ragozásától, csak szenvedő és 

visszaható igéken használták (pl. adatik, mosakodik), sőt egyes igéknél csak a ragozás 

különböztette meg, hogy szándékos vagy szándékolatlan-e a cselekvés, amelyet az ige jelöl: 

tör : törik, hall : hallik, (meg)bíz : (meg)bízik. 



 Az igeragozás sokkal gazdagabb volt igeidőkben, mint ma, legalább négyféle múlt idő 

mutatható ki : (1) folyamatos múlt (vár vala); (2) elbeszélő múlt (vára); (3) befejezett múlt 

(várt); (4) régmúlt (várt vala). 

 A jövő idő jelöletlen volt, a jelen idejű alakot használták a jövő kifejezésére, megjelent 

azonban a fog, kezd igékkel szerkesztett, ún. összetett jövő idő, és egy -md > -nd jeles jövő 

idő is (emdül ’ enni fogsz’), ez a szóelem ma is felismerhető a beálló melléknévi igenév 

képzőjében. 

 

 

A szókincs változásai 

  Belső keletkezés elsősorban szóképzéssel történt, de már az összetétel is jelentkezett a 

szóalkotás módjai között (buthuruth ’a bú tőrét, bútőrt’; fa hay, fa hew, fa hey, fahy ’fahéj’).  

 Számos gyakorító képzőnk ősi eredetű (-d, -g, -l, -r, -s, -z, -sz), ezek közül a –z ma is 

termékeny (internetezik, videózik). Az ómagyar korban ezekből képzőbokrok jöttek létre, pl. -

gat/-get. A -tat/-tet műveltető képző is ekkor jött létre. 

 Latin jövevényszavak: klastrom, templom, oltár, mise, ostya, legenda,iskola, lecke, tábla, 

tégla, lámpás, uzsora. 

 Szláv jövevényszavak pl. gabona, rozs, szalma, bivaly, bárány, kakas; ablak, gerenda, 

pince, kemence, konyha, ebéd, vacsora, tészta, zsír; szent, csoda, pokol, szerda, csütörtök, 

péntek, karácsony. 

 Német jövevényszavak pl. herceg, gróf, zsellér, prém, páncél, ostrom, kastély, erkély, 

torony, lant, tánc, kaptár, csűr, puttony, pünkösd. 

 Olasz jövevényszavak pl. füge, narancs, mandula, rizs, datolya, tányér, piac, forint. 

 Francia pl. kilincs, lakat, szekrény, mécs.  

 

 

 

A KÖZÉPMAGYAR KOR 

(1526-1772) 

 

A hangrendszer 

 Megjelent egy új fonéma, a dzs (török hatásra, ld. findzsa, dzsida, szandzsák). 

 

 

A nyelvtani rendszer 

 Megkezdődik az ikes igeragozás kiszorulása a myelvhasználatból. 

 Az igeidők folyamatosan egyszerűsödtek, leggyakrabban a -t/-tt jeles befejezett múltat 

használták. 

 Tovább nőtt a viszonyt kifejező szavak száma: a meglévő igekötők egyre több igéhez 

kapcsolódtak (pl. lebeszél, lemond), som új jelentésárnyalattal gazdagodtak (elég, elolvad); 

új névutók keletkeztek (szemben, múlva, számára, tájban, folytán); új kötőszók jöttek létre 

(szintén; részint …, részint …; ellenben, tehát, ugyanis). 

 

 

A szókincs változásai 

 A szókincs folyamatosan gyarapszik a szóképzéssel, egyre nagyobb szerephez jut a 

szóösszetétel. Ekkor kezd terjedni a -né asszonynévképző. 

 A 16. századtól fokozatosan alakul ki a magázás. A maga ebben a szerepben a 17. sz.-ban 

jelent meg. 

 Latin jövevényszavak: majoránna, citrom, levendula, angolna, krokodil. 



 Német:  pisztoly, sörét, bomba; kalmár, bognár, pék, prés;  púder, gavallér, lakáj, kalap. 

  Szláv: repce, málna, szamóca, kacsa, kukac, jérce; galuska, lekvári. 

 Oszmán-török: kávé, tarhonya, pite; zseb, papucs, pamut; dívány, korbács; basa, bég, aga. 

 

 

 

AZ ÚJMAGYAR KOR 

(1772-től) 

 

A hangrendszer 

 A beszélt köznyelvben általánossá vált a j ejtése ly helyett is, amivel az nyelvjárási 

jelenséggé szorult vissza.  

 

 

A nyelvtani rendszer 

 Az ikes ragozás hatóköre tovább szűkül. 

 Szinte teljesen kiszorultak a nyelvhasználatból a szenvedő igék. 

 Névutók folyamatosan keletkeznek ragos névszókból (pl. A szekér útján indul > A szekér 

után indul). 

 A 20. században a szóalkotásnak teljesen új módja terjed el, a betűszó- vagy mozaikszó-

alkotás. 

 

 

A szókincs változásai 

 Továbbra is keletkeznek hangutánzó és hangulatfestő szavak (pl. bizsereg, dáridó, latyak, 

motyog, nyafog, recseg, röfög, sistereg) 

 A latin hatása továbbra is érezhető (reakció, drabális, mágnás, illegális). 

 Megnő a német befolyása: kuglóf, szaft, szósz; rékli, batiszt, slepp, slicc, stafírung, puccos; 

parkett, kuglizik, vicc, pojáca, frakk; bank, kontó, rizikó, tarifa. 

 A nyelvújítás mesterséges szógyarapítása: 

(i) Tájszókat vontak be az irodalmi nyelv szókészletébe (barangol, burgonya, 

falánk, hullám, hűs, idom, laza, szikár); avagy nyelvjárások ragjait, pl. –lag/-leg, 

ld. főleg, kizárólag, valószínűleg. 

(ii) Fölelevenítették régi, elavult szavak használatát (alak, év, fegyelem, hölgy, lomb, 

rege, szobor, terem, vihar, verseny. Elavult képzőket is fölelevenítettek: -m: 

állam, illem, hajlam; -ár/-ér: hordár, tüzér. 

(iii)Új szavakat alkottak meglévő szóelemekből: fagyaszt, növeszt, illeszt; társalog, 

tiszteleg, hízeleg; népszerűsít, valószínűsít, mozgósít; jeleskedik, építkezik, 

iratkozik; szánalom, történelem, gerjedelem; gépész, nyelvész, sebész; 

állítmány, élmény, sütemény; szenvedély, ünnepély, hatály; hiszékeny, 

folyékony, változékony. Elvonással: gyárt → gyár, címer → cím, romlik → rom, 

árnyék → árny, vizsgál → vizsga. 

(iv) Nagy számban keletkeztek szavak összetétel útján (szellemdús, vérszegény, 

szolgálatkész. Szóösszerántással: cső + orr = csőr, levegő + ég = lég, könnyű + 

elméjű = könnyelmű, talp + alj = talaj, rovátkolt + barom = rovar, zengő + 

tambura = zongora (eredetileg zengura), híg + anyag = higany. 


