
Hangcserék a magyar nyelvben  
 
A Grimm-féle hangtörvények szerint az „indoeurópai” nyelvekben a mássalhangzók egy része 
időnként szabályszerű módon felcserélődik egy másik mássalhangzóra. Ennek felfedezői azt 
is feltételezték, hogy a lecserélt „korszerűtlen” hangok idővel ki is hullanak a nyelvekből. 
Továbbmenve kiderítették még azt is, hogy ezek a változások a nem „indoeurópai” 
nyelveknél is gyakran bekövetkeznek, így természetesen a magyarnál is. Ezeket a 
változásokat akkoriban a német nyelvészek egyirányúnak és törvényszerűnek vélték, így a 
nyelvek fejlődésének bizonyítékát látták bennük. Később rájöttek, hogy ilyen törvények a 
valóságban nincsenek, mivel a hangok nem mindig változnak meg, (vagy változnak, vagy 
nem,) és nem is mindig ugyanabba az irányba változnak, így mindössze annyi a biztos, hogy 
egyes mássalhangzók időnként felcserélődnek valamiért. Ráadásul a kihullásra ítélt hangok 
mégiscsak megmaradnak, és ha a nyelvészek be nem tiltják a „helytelen” verziót, 
párhuzamosan használják őket a párjukkal. (Ilyen pl. a legvár-lekvár, vagy a bicigli-bicikli 
szópár.) Így aztán a Grimm „törvények” felett enyhén szólva eljárt az idő. 
  
Ám a „mi” nyelvészeink még mindig ezekre hivatkozva utasítják el a magyar nyelv 
tárgyilagos összevetését a régi, nem „finnugor” nyelvekkel. (Régi „finnugor” nyelvemlékek 
viszont nem léteznek.) Azt állítják ugyanis, hogy ezek miatt a törvények miatt idővel minden 
nyelv meg kellett hogy változzon, így a mai magyar nyelv semmiképpen sem lehet olyan, 
mint egy régi nyelv. Sőt! Miután kényszerűen meg kellett hogy változzon minden szó, (bár 
ezt még a szóban forgó törvény sem állította,) ha mégis ugyanolyan mondjuk egy ősgörög és 
egy mai magyar szó, akkor a kettőnek semmi köze nem is lehet egymáshoz. Ez természetesen 
hamis logika, hiszen a statisztika törvényszerűségei egyértelműen kizárják azt, hogy két eltérő 
eredetű nyelv megalkotói ugyanolyan szavakat egymástól függetlenül nagy számban 
alkossanak. (Csak az a két szó tekinthető azonosnak vagy rokonnak, amelyik értelemre és 
hangalakra is megegyezik.) Már annak is elenyészően kicsi a valószínűsége, hogy négy-öt szó 
véletlenszerűen megegyezzen, így nyelvészeinknek az az állítása, miszerint ez akár kétszáz 
szóval is megtörténhet, teljes képtelenség. (Lásd: dr. Aczél József: Ősgörög eredetünk és a 
kun-szkíta nyelv c. könyvét, vagy Varga Csaba ezirányú fejtegetéseit!) A rokonnak tartott 
nyelveknél éppen ezeket a hasonlóságokat, azonosságokat kutatják, és éppen ezek alapján 
jelentik ki, hogy rokon nyelvek rokon szavairól van szó. Csak hát ezek szerint van amit 
szabad, és van amit nem szabad összehasonlítani.  
 
Ráadásul időközben az is kiderült, hogy a magyar nyelv egyáltalán nem olyan változékony, 
mint amilyennek ezek a nyelvészek állítják, érdemes tehát ennek is utánanézni! 
 http://www.leventevezer.extra.hu/Nyelvemlékeinkről.pdf 
 
Ami pedig a valódi változásokat illeti, ez is tiszta sor, hiszen ha már tudjuk: miből mi lesz, 
akkor nyilván azt is tudjuk, hogy mi - miből keletkezett? Éppen erre alapozva próbálták meg 
kikövetkeztetni az indoeurópai ősnyelvet egyes nyelvészek. Harmatta János nagy 
igyekezetében már nyolcezer évvel ezelőttig eljutott ezzel, de a nyugati nyelvészek ezt a 
segítséget már nem fogadhatták el. Valószínűleg túlzásnak tartották, mivel akkoriban még 
nem is léteztek indoeurópaiak, de rögtön felmerül a kérdés, hogy akkor a magyar nyelvet 
miért is nem lehet ugyanilyen módon visszavezetni az időben valameddig? 
Hát azért nem, mert rögtön kiderülne, hogy a magyar nyelv még az eddig gondoltnál is 
közelebbi rokonságban áll az ősnyelvekkel. (Szumir, etruszk, pelaszg, ősgörög, stb.) Hogy 
csak egy példát említsek, a kör a szumirban még gur. (De legalábbis g_r, a szumir 
magánhangzókat illetően megoszlanak a vélemények.) És mint tudjuk, g>k. (Jusson 
eszünkbe: gurul, gördül, görbe, girbe-gurba, stb!)   



   
Talán az sem véletlen, hogy ezeknek a hangcseréknek a feltérképezése a magyar nyelvben 
máig sem történt meg. Viszont ha erre hivatalosaink nem hajlandók, akkor talán nekünk, 
amatőröknek kellene megpróbálkozni vele! 
 
Első lépésként szedjünk össze mindent amit tudunk, hátha világosabban látunk! Én már 
elkezdtem, de biztos vagyok benne, hogy amit itt leírok, az csak a jéghegy csúcsa. Próbáljuk 
meg bővíteni a kört! Hogy ezek a hivatalos nyelvtan szerint elfogadottak-e vagy sem, ezúttal 
mellékes. Csak az a lényeg, hogy a nép nyelvén, azaz a valóságban léteznek-e. Jöhet 
bármilyen nyelvjárás, csak az a lényeg, hogy elkezdjük feltérképezni ebből a szempontból is a 
saját nyelvünket! 
 
Ha valaki még nem tudná, a „Grimm-féle hangtörvények” szerint idővel a 
g-ből k lesz, (abból esetleg h) 
a d-ből t lesz, 
a b-ből p, abból v, majd f, 
az r-ből pedig l. Ezekre és a fordítottjaikra keresünk példákat. (Nyelvészeink mindezt jóval 
körülményesebben fogalmazzák meg, de számunkra ennek nincs jelentősége. A lényeg 
ennyi.) 
 
bicigli-bicikli (Budapesten) 
legvár-lekvár (Vas megyében) 
karambol-garambol (Dunántúlon) 
rizigó-rizikó 
kebel-geleb (Borsodban) itt hangátvetés is van, de ez is elfogadott 
gunyhó-kunyhó 
kun-hun 
 
dúr-dúl-túr-tör-tarol-darál 
mint-mind (pl. azt mondjuk: „olyan mind’a libagége” (elvileg helytelen) 
viszket-viszked (mint apad, sorvad, ernyed, stb., de itt mégis a viszked a „helytelen”.) 
 
plomba-blomba 
bogácsa-pogácsa olaszban foccaccia (a bogácsa besenyő vidékeken használatos)  
 
recept-receft 
 
margarin-margalin (a margalin is helytelen, de létező változat) 
parizer-parizel (mint az előbbinél) 
 
Folytassuk!  
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