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 Kemény, kritikai dolgozatot tartanak a kezük-
ben tisztelt olvasóink, melyben többek között 
megkövesedett nyelvészeti tilalomfákat fogunk 
vallatóra, vizsgáljuk keletkezésük körülményeit, 
jelenlétük jogosságát. 
 A tilalomfák általában két fontos szerepet töl-
tenek be: közvetlen hatásukként kategorikusan és 
parancsszerűen megtiltanak valamit, ugyanakkor 
megakadályozzák, hogy olyan ismeretek birtokába 
kerüljünk, melyek a fennálló beidegzéseinket 
gyengítenék, vagy éppen azok leleplezéséhez segí-
tenének bennünket.1 Nyelvünk uráli/finnugor 
eredetét hirdető tudósaink ilyen tilalomfákkal 
bástyázták körül magukat. Az immár másfél év-
százada bizonyíthatatlan elméleteiket, levezetése-
iket védelmezik velük, s egyszersmind ezekre hi-
vatkozva tiltják meg másoknak nyelvünk és né-
pünk (népeink) származásának más irányú kuta-
tását. Ezek a dogmák nyelvészeink szerint már ön-
magukban elegendők az ilyen kísérletek elvetésé-
re, gúnyos hangú lesöprésére. 
 A következőkben a kitűzött uráli/finnugor ti-
lalomfák mentén haladva mutatjuk be a finnugor 
elmélet és az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű 
hangzósításának összeférhetetlenségéről alkotott 
gondolatainkat. 
 Mindez hatalmas anyagot ölel át, szinte a 
nyelvészet teljes mélységét érinti. Viszont ha az 
összeférhetetlenség legfontosabb elemeit szeret-
nénk kiemelni, akkor kidöntése előtt az egyik 
terebélyes tilalomfát, az ún. szabályos hangvál-

                                                 
1 Ezt a gondolatot neves elődjei nyomdokán Péter László - 
az University College London tanára - a következőképpen 
fogalmazta meg A nemzeti múlt legendái és tilalomfái 
(Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1982), 171-172-es olda-
lakon közölt tanulmányában. „A tilalomfák nélkülözhetetlen 
eszközei az elfojtásnak - annak az öncsalás-mechanizmus-
nak, amely akadályozza, hogy olyan ismeret jusson a tu-
domásunkra, vagy olyasmit értsünk meg, ami beidegzése-
inket gyengítené. A tilalomfákat a hatalom vagy a társadalmi 
konszenzus legtöbbször a legendák környékén és azok vé-
delmére állítja fel, hogy ne zúduljon tömegesen a tuda-
tunkba olyasmi, ami a legendák erősítése helyett inkább 
azok leleplezéséhez segítene bennünket. Kategorikusan ér-
vényre jut a tilalomfa tiltó parancsa a politikai érdekekkel 
közvetlenül összefüggő történeti kérdésekben.” 
 

t(oz)ások/hangmegfelelések kérdését kell körbe-
járnunk. A nyelvtudomány mai magyar képviselői 
szerint az ősi - 3-4000 évvel ezelőtti - etimológiák 
napjainkra megváltoztak (többnyire két-, illetve 
több alak és hangváltozáson estek át), így a mai 
szavaink hangállománya nem egyezhet az ősi 
hangalakokkal. Aki tehát az ősi írásokat a mai 
magyar nyelv (beleértve az elmúlt 800 év írásos 
emlékeit is) szókincse/hangtana alapján olvassa, 
az szerintük tiltott úton tévelyeg, hiszen nemcsak 
a kialakult egyetemes történelmet, de ezzel együtt 
a még szentebb nyelvészet tudományos vívmá-
nyait utasítja el. 
 S bár több ezer ellenpéldával, eddig félreér-
tett szöveges példák, ősi számolási menetek ma-
gyar olvasatával, s azok helyes matematikai meg-
oldásával bizonyítottuk az ellenkezőjét, az ún. tu-
domány magaslatán állók minderről tudomást sem 
vesznek, görcsösen ragaszkodnak az uráli őseti-
monokra épített elméletükhöz. Iskolás tananyag-
ként, de szorgoskodásuk eredményeként sajnos a 
külvilág számára már bizonyított tényként állí-
tották be nyelvünk finnugor (ezek után fgr.) szár-
mazását. 
 Szorosan véve kifejezetten a nyelvészek fel-
adata lenne annak eldöntése, hogy az új adatok is-
meretében nyelvünk vélt uráli/ugor származtatása 
továbbra is helytálló-e. Másrészt olvasataink során 
számos olyan szerkezeti, hangtani kérdésbe ütköz-
tünk, melyek az uráli/finnugor kikövetkeztetett 
alapnyelv jellemzőivel, pl. hangtanával szöges el-
lentétben állnak. Így aztán akarva-akaratlanul 
nekünk is szembe kell néznünk az ún. szabályos 
hangváltások / hangmegfelelések kérdésével. 
 A dolgozat első felében az ún. ősi-uráli hang-
alakok (általában mássalhangzók) változásait tesz-
szük nagyítónk alá, és arra a kérdésre keresünk 
választ, hogy a nyelvészeink által kikövetkeztetett, 
pontosabban visszavetített/feltételezett uráli ősala-
kok, és a mai nyelvünk között hirdetett genetikai 
összefüggések mennyiben helytállóak, ill. egyál-
talán bizonyíthatók-e? Az alábbi kritikus elem-
zéssel a sorok mögötti    logikai összefüggéseketlogikai összefüggéseketlogikai összefüggéseketlogikai összefüggéseket és és és és 

ellentmondásokatellentmondásokatellentmondásokatellentmondásokat faggatjuk, s közben nyelvünk 
eredetének kutatására használt ún. tudományos 



TANULMÁNY 

 3 

módszereket tesszük mérlegre. 
 
 Vizsgálódásaink során három egyetemi tan-
könyvet elemezünk, melyekről elmondhatjuk, 
hogy a felvetett kérdésben az uráli/finnugor ere-
detre alapozott nyelvészet utolsó negyven évének 
álláspontját híven tükrözik. 
 Elsőnek Bereczki Gábor, A magyar nyelv 
finnugor alapjai, Universitas Könyvkiadó (Buda-
pest, 1998) ma is oktatási célokra használt tan-
könyvét vesszük szemügyre, hiszen saját szavaival 
élve: „Ez a munka a magyar szakos hallgatók szá-
mára a magyar nyelv kialakulását érintő nélkülöz-
hetetlen ismereteket tartalmazza, s didaktikai 
szempontból megokolt ez az eljárás. /.../ A jegyzet 
sokat merít más kutatók összefoglaló jellegű ura-
lisztikai műveiből.”2 Ezek ismeretében Bereczki 
gondolatait a fgr. elmélet ma is (1998-ban) ér-
vényben lévő reprezentánsaként fogadjuk el. Jól 
szerkesztett, áttekinthető tankönyv, a fgr. elmélet 
legfontosabb ismeretanyagát valóban tartalmazza. 
Mondanivalója mindenki számára tanulságos le-
het. 
 Másrészt ő is elődeinek „vívmányaira” épí-
tett, így gondolatainak alaposabb elemzéséhez 
szükségesnek érezzük Hajdú Péter, Bevezetés az 
uráli nyelvtudományba (a magyar nyelv finnugor 
alapjai) - sokat forgatott egyetemi tankönyv – téte-
leivel, tilalomfáival (részben) megismerkedni.3 
 Sajnos az idő szalad, s vele együtt a nyelv-
tudomány aktuális álláspontja is folyamatosan 
változik. Ezért harmadjára Kiss Jenő és Pusztai 
Ferenc szerkesztésében a 2003-ban megjelent 
Magyar Nyelvtörténet című ugyancsak egyetemi 
tankönyvet vonjuk faggatóra. További nyolc társ-
szerző közreműködése fémjelzi a nyelvtudomány 
jelen alapjainak széles képviseletét, így nem érhet 
bennünket az elhamarkodott, téves adatokra épí-
tett kritika vádja. Annál is inkább, mert az Előszó 
legelső mondata így szól: „Új egyetemi magyar 
nyelvtörténeti tankönyvet, új magyar nyelvtörté-
neti leírást indítunk útjára.”4 A könyv megjele-
                                                 
2 Bereczki Gábor, A magyarnyelv finnugor alapjai Univer-
sitas Kiadó (Budapest 1998), 3; ISBN 963 9104 18 3. 
3 Hajdú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba (a ma-
gyar nyelv finnugor alapjai) Budapest, 1966; Ötödik kiadás 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989; ISBN 963 18 2244 3. 
4 Kiss Jenő Pusztai Ferenc, Magyar nyelvtörténet Osiris 
Tankönyvek (Budapest, 2003). Társszerzők: E. Abaffy Er-
zsébet, Gallasy Magdolna, Haader Lea, Horváth László, 

néséért felelős: „A könyv az Oktatási Miniszté-
rium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok 
Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- 
és Szakkönyv- támogatási Pályázat keretében je-
lent meg. Oktatási Minisztérium” 
 

*       *       * 
 

 Vezérfonalként nyelvünk finnugor származá-
sát az egyetemeinken hirdető Bereczki Gábor vé-
lekedését idézzük könyvének 35. oldalról: 
 
„A magyar nyelv finnugor alapjainak vizsgá-
latához az lenne az ideális eljárás, hogy a mai 
nyelvállapotból kiindulva jussunk el az alap-
nyelvig. Ez azonban gyakran nem lehetséges vagy 
rendkívül bonyolult. Ezért a másik lehetőséghez 
folyamodunk: a rekonstruált alapnyelvből kiin-
dulva vizsgáljuk, mit őrzött meg a magyar nyelv 
finnugor örökségéből, s mit vesztett el”5 
 

*        *        * 
 

 Először is elismeréssel vegyes irigység hang-
ján szögezhetjük le: Bereczki mesterhez méltó 
mondatokat faragott. Első olvasásra minden a 
helyén van, hiszen A finnugor alapnyelv jellem-
zése című fejezet bevezetőjében nemcsak bemu-
tatja álláspontját, hanem tárgyalásának módszer-
tanára is sort kerít. Sőt, megnyeri bizalmunkat, 
őszintén bevallja, hogy az ideális, közvetlen út 
járhatatlan. Megtudjuk, hogy mai nyelvünkből 
sajnos a fgr. alapnyelv nem vezethető le, ám he-
lyette itt van „a másik lehetőség”. Fordíthatunk a 
soron, és a vele egyenértékű utat most visszafelé 
követve anyanyelvünket a fgr. rekonstruált alap-
nyelvből „vezetjük majd fel”. 

                                                                               
Korompay Klára, Mátai Mária, Sárosi Zsófia, Zsilinszky 
Éva; ISBN 963 389 534 6. 
5 Persze ezen a téren sincs a finnugor elmélet hirdetői között 
egyetértés. Ismerkedjünk meg Fodor István gondolatával: 
„A kezdeti romantikus elképzelések azok voltak, hogy a mai 
leánynyelvek történetében visszafelé haladva teljességgel 
megszerkesztik az alapnyelvet úgy, ahogyan valaha 
hangzott, fonetikai rendszerében, alaktanában és mondat-
tanában. /.../ Később azonban kezdték belátni, hogy az 
alapnyelv visszaállítása nem olyan egyszerű dolog, s még 
talán a hangtan terén lehet a legtöbb eredményt elérni, míg 
a jóval több elemből álló alaktani rendszer felállítása sokkal 
nehezebb, a mondattan megszerkesztése pedig még ma is 
gyerekcipőben jár.” Fodor István, Mire jó a nyelvtudomány? 
Balassi Kiadó, (Budapest 2001. ISBN 963 506 409 8), 
35.-36. oldal. 
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 Nos... mindez csak látszat. Bereczki a fenti 
mondataival ennél sokkal többet tesz, s mint látni 
fogjuk gyanútlan olvasóit/hallgatóit többszörösen 
’megvezeti’. Bevezetőjében nyelvünk fgr. szárma-
zásának mindmáig kutatásra szoruló, vélt alapjait 
bizonyított tényként lopja mondataiba, sőt ennek 
alátámasztására nyelvünk feldarabolásától sem 
riad vissza. Olvassuk el gondolatait újra, akár 
többször is, és figyeljük meg, hogy mi-mindent 
állított mesteri bevezetőjében napjaink egyetemi 
oktatásához tankönyvet író nyelvész-tanár. 
 
 Gyakorlatilag mai nyelvünkből kiindulva - 
térben és időben elhelyezve nevezzük ezt a köny-
nyebb szemléltethetőség kedvéért Á pontnak - 
vizsgálataihoz meg akar keresni egy feltételezett 
alapnyelvet: „A magyar nyelv finnugor alapjainak 
vizsgálatához az lenne az ideális eljárás, hogy a 
mai nyelvállapotból kiindulva jussunk el az alap-
nyelvig.” Ez utóbbi keresett alapnyelvet pedig 
(ismét térben és időben) B pontnak kereszteltük.6 
Namármost... ismereteink szerint bármely elmélet 
bemutatásakor elöljáróban még nem állíthatunk 
semmit, így Bereczki sem tudhatja/állíthatja, hogy 
nyelvünknek egyáltalán finnugor alapjai lennének 
(ez a tankönyvének címe is). Ezt kezdetben csak 
feltételezheti! Sőt, tankönyvének éppen az a célja, 
hogy érveit felsorakoztatva az egyetemistákat rá-
vezesse tételének igazára, más szóval nyelvünk 
fgr. kapcsolatait (szavaival élve alapjait) bizonyít-
sa. Nem úgy Bereczki. Ő a finnugor vonalat, és 
ezzel együtt az ún. alapnyelv létezését már régen 
elfogadta, a tudományos rávezetés ezért a hall-
gatók/olvasók számára szerinte felesleges: „didak-
tikai szempontból megokolt ez az eljárás”.7 
Magabiztossága persze csak látszólagos, jól tudja, 
hogy tojáshéjon jár, így a bizonyítás fogalma he-
lyett a vizsgálat valóban ide illő szavunkat hasz-
nálja. Tehát a mondat elején a tudomány szabá-
lyait szándékosan túllépve már eleve állít, majd 
vétségét enyhítendő látszólag visszatér a vizsgáló-
dás kitaposott útjára. 
Van azért egy kis bökkenő. Az Á-ból B-be vezető 
út követése bevallása szerint gyakran nem lehet-
séges vagy részeiben még az egyetemistáknak is 
rendkívül bonyolult. Ezért nem is feszegeti tovább 

                                                 
6 A feltételezett nyelvészeti fokozatokra (ősmagyar-, ó-
magyar kor) itt nem térünk ki. 
7 Bereczki, op. cit., Előszó. 

ezt a kérdést, hanem huszárosan fordít a soron, és 
azt a másik lehetőséget ragadja meg. Más szóval 
Bereczki szerint a B-ből az Á-ba vezető út azonos 
az Á-ból B-be vezetővel. 
Látszólag igaza is van, hiszen adott feltételek 
között könnyen ellenőrizhető ez a geometriai állí-
tás. Így aztán a gyanútlan olvasó/tanuló elsiklik az 
ilyen lazán fogalmazott mondatok olvasásánál a 
lényeg felett. Pedig itt vezet be bennünket a fgr. 
csőbe. 
Hiszen még nincs is B pont! Éppen azt fogjuk ke-
resni az ezután következő oldalakon. Na meg ki 
tudja, hogy használható-e, ill. hová vezet az általa 
használt ún. tudományos módszertani levezetés, 
és hol lesz a felfedező utunk vége? 
Szerinte ezen nem érdemes fennakadni, mert - 
mint nemzetközi szinten is elismert nyelvész - ő 
már tudja, hogy onnan visszafelé is ugyanaz, mint 
innen odafelé. Hát nem ugyanaz! Ég és föld a 
különbség. 
Ha szépen felgöngyölítve, mai nyelvünkből leve-
zetve érné el azt a keresett ősi alapnyelvet, akkor 
ez a kritikus elemzés felesleges lenne. Érvei súlya 
előtt meghajolva elfogadnánk elméletét. De ez 
szerinte is lehetetlen. Innen kezdve a többi már 
csak hit kérdése: 
- Hinnünk kell, hogy a nyelvésztársai által ösz-

szeállított, és általa is kiindulásként elfogadott 
*-gal jelölt, kikövetkeztetett alapnyelv – ezen-
túl *B-vel jelöljük - azonos az általunk is ke-
resett B ponttal, és ez szerinte nem más, mint 
a fgr./uráli alapnyelv/csomópont. 

- Hinnünk kell, hogy Bereczki már látta a fényt, 
és tudja, hogy az egyetlen helyes út csakis a 
*B-ből Á-ba vezet - térben és időben sok ki-
térővel - felfelé. 

- Sőt, már eleve el kell hinnünk, hogy a magyar 
nyelv onnan (*B pont), azaz helyileg az Urál 
hegység lejtőiről (?) származik.8 

 Következő mondatával egyúttal elárulja, hogy 
vizsgálódása során abból a rekonstruált alap-
nyelvből indult ki, melyet a magyar nyelv segít-
sége nélkül alakítottak ki. Ez utóbbi következ-
tetést második mondatából vonhatjuk le: „Ez (a 
levezetés, sic!) azonban gyakran nem lehetséges 
vagy rendkívül bonyolult.” A magyar nyelv tehát 

                                                 
8 Az őshaza elméleteknek ma már se szeri se száma, te-
kintve, hogy egyikkel sem értünk egyet, a klasszikus uráli 
megfogalmazásnál maradunk. 
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nem volt jelen a *-gal jelölt etimonok kialakí-
tásánál, hiszen azt lehetetlen volt mai nyel-
vünkből levezetni. 
Összegezzük csak szépen gondolatainkat: nyel-
vünk ősi homályba vesző eredetéből megtagad 
mindent, ami szerinte az összeállított, „rekonst-
ruált alapnyelvből” nem vezethető fel mai nyel-
vünkhöz. Az általa (és társai által) meghatározott 
*B pont, tehát a feltétel nélkül elfogadandó ki-
indulást jelenti, így csakis az a szókészlet, nyelv-
tani, hangtani és szerkezeti alap lehet a miénk, 
ami onnan származik. Kereken: kőkemény előí-
télet, praeconceptio. Elméletének igazolása érde-
kében aztán nem riad vissza attól sem, hogy 
nyelvünket szükségletének megfelelően feldara-
bolja. Az ún. bizonyítható rész finnugor (helyesen 
uráli), a többi idegen eredetű, hiszen mások szó-
kincsében is megtalálható. Szerinte az utóbb em-
lített szavainkat népünk vándorlása során köl-
csönöztük össze. Bizonyítása jobb híján majd há-
tulról történik, s merthogy nyelvünk csak kis ré-
szét tudja így átfogni, eleve lemond minden más 
irányú eredet lehetőségéről. A magyar szakos 
egyetemistákkal csakis azt vizsgáltatja, hogy úgy-
mond „mit őrzött meg a magyar nyelv finnugor 
örökségéből, s mit vesztett el.” További szavaink 
alapjait az ún. donor (átadó) népek szókincsében 
kell majd keresni, s ha ezek ott sem találhatók, 
akkor vagy hangutánzó (általános) tőre vezethetők 
vissza, vagy esetleg az ismeretlen eredetű (fél)tu-
dományos kategóriába kell sorolnunk őket. Ez a 
nemzetközileg is elismertetett „tudományos mód-
szer” egyszersmind elegendő ok arra, hogy né-
pünk zivataros történetét is hozzákössék, hiszen a 
szókölcsönzések időrendisége szerintük meghatá-
rozza népünk vándorlási útvonalát (vö.: Az uráli 
nyelvcsalád esetleges távolabbi rokoni kapcsolatai 
és érintkezései más nyelvekkel).9 
E gondolat végtermékeként született aztán a 
TESZ, A magyar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára. Gyűjteménye önmagában véve mindenki szá-
mára értékes adatokkal szolgál, noha a szavak 
származástörténeti levezetése rendre javításra szo-
rul. 
 Végső soron ez a fejtetőre állított „tudomány-
talankodás” az önmaga gyártotta *-gos alapnyelv-
vel együtt a tényeken nem változtat, ettől nyel-
vünk fgr. (ha egyáltalán volt ilyen) származása 
                                                 
9 Bereczki, op. cit., 62. 

akár még igaz is lehetne. Csakhogy a bemutatott 
úton ez nem bizonyítható. Mi több, Bereczki és 
fgr. elméletet hirdető társainak a fentiekben meg-
fogalmazott álláspontja az általunk ismert „tudo-
mány” fogalmát, valamint a logika alapszabályait 
sérti. 
 
Összefoglalva: 
 Az idézett egyetemi tankönyvben felhozott 
érvek nem azt bizonyítják, hogy nyelvünk eredete 
a finnugor népek között keresendő, hanem a 
fordítottját, nevezetesen azt, hogy mennyire húz-
ható rá az ún. uráli/finnugor „zubbony” mai nyel-
vünkre, ill., mint láttuk, annak is csak töredékére. 
 
Itt tehát megakadtunk. 
 

Bereczki fent idézett kezdő mondatai helyesen, és 
a szükséges kiegészítésekkel együtt így szólhat-
nának: A magyar nyelv feltételezett feltételezett feltételezett feltételezett finnugor 
alapjainak vizsgálatához az egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadható 
eljárás, hogy a mai nyelvállapotból kiindulva 
jussunk el az alapnyelvig. „Ez azonban gyakran 
nem lehetséges vagy rendkívül bonyolult.” Ezért 
(számára sajnos) a magyar nyelv finnugor alapjai 
közvetlenül nem bizonyíthatók. 
Helyette csak azt vizsgálhatjuk (de a tények hiá-
nyában ez nem bizonyítás), hogy az általunk 
rekonstruált ún. fgr. *-os alapnyelv milyen vissza-
vezethető hasonlóságokat/azonosságokat, egyúttal 
eltéréseket mutat mai nyelvünkkel. 
 
Ennyi! 
 

Itt akár be is fejezhetnénk a fgr. elmélet alap-
jainak értékelését, hiszen a tudomány mai köve-
telményeinek megfelelő bizonyítási eljárással 
Bereczki kifejezetten erről szóló egyetemi tan-
könyvében nem találkoztunk. 
Végigtekintve a fentieken egyúttal megállapíthat-
juk, hogy a finnugor elméletet, mint nyelvünk bi-
zonyított eredetét, és az erre épített történel-
münket valóságként beállítani messze több mint 
hibák sorozata, ez ..., a minősítést önökre bízzuk. 
 

*      *      * 
 

 Másrészt népünk és nyelvünk eredetét, kora 
történetét immár másfél évszázada ehhez a nyel-
vészeti feltételezéshez kötötték hivatásos tudó-
saink. Ezt hirdetik külföldön, s mint már meg-
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jegyeztük, tanítják iskoláinkban, egyetemeinken 
is. Alapját az a *-gal jelölt feltételezett (finnugor-
uráli) alapnyelv képezi, melyből kiindulva szókin-
csünk nagy részét későbbi átvételnek kell tekin-
tenünk, hiszen a *-os alapnyelvben ezek még nem 
szerepelnek. 
Nos, a számunkra kötelező kíváncsiságtól indíttat-
va nézzük meg közelebbről is, hogyan jött létre, s 
mennyit ér az a bizonyos kikövetkeztetett *-gal 
jelölt alapnyelvi „tőszó-halmaz”, jelrendszerünk 
szerinti *B pont. 
 Hajdú Péter az alapnyelvről többek között a 
következőket írja: „Az alapnyelvi formák rekonst-
rukciójától nem várhatjuk az alapnyelv egyidejű 
rendszerének, szinkron működésének visszaállí-
tását.”10 Megjegyeztük! 
 Mellékeljük Rédei Károly vélekedéseit is: 
„Az uráli alapnyelvig visszavezethető szókészlet 
az UEW (3:274) szerint 432 (a biztos etimológiák 
száma: 284), a finnugor pedig 626 (a biztos egye-
zések száma: 419) tőszóból áll.11 Összesen: 1058 
szó (ebből biztos: 703).”12  

De térjünk vissza Bereczki Gáborhoz: 
„Mikor alapnyelvről beszélünk, két dolgot érthe-
tünk rajta: Az egyik az őshazában... beszélt nyelv. 
/.../ Az alapnyelv nyelvi tarkasága a maga teljes-
ségében    örökre elérhetetlenörökre elérhetetlenörökre elérhetetlenörökre elérhetetlen marad számunkra. 
A másik alapnyelv-fogalom -    s a következs a következs a következs a következõõõõkben kben kben kben 

mindig errmindig errmindig errmindig errõõõõl lesz szól lesz szól lesz szól lesz szó - a mai uráli, ill. finnugor 
nyelvekből a történeti-összehasonlító módszer se-
gítségével a múltba, pontosabban az alapnyelv fel-
bomlásának idejére visszavetített, rekonstruált 
nyelv. /.../ 
Az alapnyelvre kikövetkeztetett alakokat tehát    
nem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényeknek kell fel-
fognunk, hanem olyan rövid formuláknak, melyek 
a kutató számára tömören összegezik, mit tudtunk 
meg eddig a kikövetkeztetett alakot illetően. Ezek 
a formulák függvényei a kutatások pillanatnyi 
állásának, s ismereteink módosulásával változ-
nak.” 13 (A vastag betűs kiemelések tőlünk szár-

                                                 
10 'Hajdú. op.cit., 40. 
11 UEW = Rédei Károly [Hrsg.] et al.: Uralisches Ety-
mologisches Wörterbuch 1-2. Budapest 1988. 3. Register. 
Budapest 1991. Ide sorolható a hasonló tartalmú EWUng = 
Benkő, Loránd [Hrsg.]: Etymologisches Wörterbuch des 
Ungarischen. 1-3. Budapest 1993, 1994, 1997. 
12  Rédei Károly, Őstörténetünk kérdései, Balassi Kiadó 
(Budapest, 1998), 23. 
13 Bereczki op. cit. 31. 

maznak.) Őszinte sorok, ezeket is emlékezetünkbe 
véstük! 
 Kezdjük elemzésünket az idézet második ré-
szével. Nyelvünk eredetét, ezzel együtt sajnos tör-
ténelmünket is nagyjaink a nem reálisan létezett 
nyelvi tényekre alapozták! Sőt, merthogy mindez 
függvénye a kutatások pillanatnyi állásának, törté-
nelmünknek is vele kellene változnia. Menet köz-
ben ismét tanúi lehetünk Bereczki mesteri fogal-
mazásának, hiszen most óvatosan nem az álta-
lános nyelvtudományról, s nem is annak finnugor 
tagozatáról beszél, hanem csak nyelvünk ősének a 
kutatásáról. 
Még valamit! Bereczki társaival együtt ügyes ki-
búvót is beépített a fgr. teóriába: a formulák... is-
mereteink módosulásával változnak. (A hibás for-
mulákra alapozott történelmünk viszont nem.) 
Csak gratulálhatunk! Így a finnugor elmélet egy-
szerűen forgatható, mint a köpönyeg, azaz megfog-
hatatlanná, cáfolhatatlanná vált. 
Tekintve, hogy ez a gondolat egyúttal a fgr. elmé-
let egyik sarokpontja, idézzük a negyven évvel 
ezelőtt egyetemi tankönyvíró Hajdú Péter ezirányú 
vélekedését is. Érdemes szóról-szóra végigrágni, 
hiszen már akkor erre épült az egész elmélet: 
„Az alapnyelv tehát olyan nyelv, amelyet tökéle-
tesen soha nem ismerhetünk meg: nyelvjárásairól, 
a benne végbemenő változásokról a nyelv eleme-
inek működéséről sem közvetlenül, sem közvetve 
részletes információt nem nyerhetünk. A rekonst-
ruált alapnyelv ezért egy olyan logikai rendszer-
nek tekintendő, amelynek a létezése ebben a for-
mában reálisan nem képzelhető el. Szükséges 
viszont, hogy egy ilyen hipotetikus rendszerbe 
sűrítsük az alapnyelvről vallott nézeteinket, mert 
ezzel a rokon nyelvek összehasonlításához nélkü-
lözhetetlen alapot teremtünk.”14 
Tiszta beszéd! Bereczki harminc évvel később 
szépen kihagyta a terhelő megállapításokat, így 
csak annyit vallott be a rekonstruált alapnyelv fo-
gyatékosságaiból, amennyi feltétlenül szükséges 
volt. A kutatások mai állása ugye ezt megengedi. 
Mégis érdemes kiemelni: az alapnyelvben végbe-
menő változásokról, a nyelv elemeinek működésé-
ről sem közvetlenül, sem közvetve részletes in-

                                                 
14 Hajdú, op. cit., 40. utolsó mondata egyébként a körbe-
járás iskolapéldája, hiszen a nyelvi rokonság megállapítása 
éppen a fent említett hipotetikus rendszer alapján történik. 
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formációt nem nyerhetünk /Hajdú Péter/. Ezt is 
megtanultuk! 
 
 Ezek után kíséreljük meg a rekonstruált 
nyelv fogalmának pontosítását. Bereczki szerint 
alapját a maimaimaimai uráli, ill. finnugor nyelvek képezik. 
Gyűjtésük, rögzítésük kb. 130 évre tekint vissza, 
mi több, a finn és az észt nyelv kivételével írásos 
emlékeik egyáltalán nincsenek.15 De most jön 
csak a neheze! Bereczki ugyanis „visszavetít” a 
múltba, mégpedig a „történeti-összehasonlító 
módszer” segítségével (a fenti idézet első része). 
Ismerjük el, mesteri húzás. Már majdnem elhittük 
ezt a tételt is. A gyanús csak az volt, hogy mon-
data a mindent elsöprő gördülékenysége ellenére 
túl tudományosan hangzik. 
Kezdjük az igei állítmánnyal. Nyelvünk nem szo-
kott „visszavetíteni”. Érzésünk szerint ez modern 
korunk egyik műterméke. Mit jelenthet ez a ki-
fejezés nyelvészeink nomenklatúrájában? A szak-
irodalomban tallózva Hajdú Péternél találkozunk 
vele. Ő a magánhangzók kutatása (vokalizmus) 
során a következőket írja: „Oktalan lenne kereken 
tagadni az alapnyelvi magánhangzó-alternációk 
lehetőségét, de egyet kell érteni Itkonennel ab-
ban, hogy az osztják paradigmatikus magánhang-
zó-változások    visszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv korára 
módszertanilag veszélyes, és ezért lehetőleg mel-
lőzendő.”16 
A „visszavetítés” tehát a nyelvészet berkeiben a 
bevett szokások egyike, egyúttal Hajdú szerint (az 
osztyák magánhangzók esetében) meglehetősen 
veszélyes eljárás, ezért mellőzendő. Alátámasztá-
saként a következőket olvashatjuk: „Vitatható te-
hát, hogy az alapnyelvi vokalizmus rekonstru-
álásában lehet-e egyáltalán a    nyelvi konzervanyelvi konzervanyelvi konzervanyelvi konzerva----

tivizmustivizmustivizmustivizmus érvére hivatkozni.” Idézet a 49. oldalról. 
A TESZ szorgalmas forgatója lévén feltűnt, hogy 
az ősi, fgr. kori szavaink legnagyobb része a mai 
uráli nyelvekben jószerével egységes mássalhang-
zós vázzal rendelkezik. Felsorolásuk, ismertetésük 
után a TESZ egyúttal megadja az alapnyelvi *-gal 
jelölt alakot (etimológiát) is, mely rendre a bemu-
tatott mai hangalakok „mértani közepének” te-
kinthető.17 Tehát az etimológiák kialakításá-

                                                 
15 Az uráli szilánknépek először a Komszomolban tanultak 
meg írni/olvasni. 
16 Hajdú, op. cit., 49. 
17 Lásd később bemutatott példáinkat 

nál/visszavetítésénél (a TESZ adatai alapján) hiá-
nyoljuk Bereczki által oly könnyedén odavetett 
„történeti összehasonlító módszer” alkalmazását. 
Lassan azért kezd derengeni: a „visszavetítés” 
Bereczki által említett műveletéhez a    maimaimaimai (urá-
li/fgr.) nyelveknyelveknyelveknyelvek,,,, valamint a    nyelvi konzervativiznyelvi konzervativiznyelvi konzervativiznyelvi konzervativiz----

musmusmusmus titokzatos fogalma szükséges (és ez nemcsak 
a vokalizmusra vonatkozik). 
 Magyarul, az elmúlt 150 évben gyűjtött uráli 
szilánknyelvek, valamint a finn+észt nyelvek ösz-
szevetéséből származó hasonló jelentésű szavak 
hangalakjait a „többségi elv” alapján egy felté-
telezett szóba tömörítették, majd ezt a *-gos eti-
mológiát a nyelvi konzervativizmus érvére hivat-
kozva elegánsan visszavetítették, azaz    kineveztékkineveztékkineveztékkinevezték 

több ezer éves alapnyelvi ősalaknak. 
Az így kialakuló alapnyelvi szóhalmaz tehát nem 
más, mint modern korunk szülötte, következés-
képpen erre sem nyelvtant, sem hangtant, de 
nyelvtörténetet, kivált népek történelmét építeni 
nem lehet. Más szavakkal, de pontosan ugyanezt 
állítja Hajdú Péter, és bár sarkaitól megfosztott 
formában, de ugyanerről értesülünk Bereczki Gá-
bor tankönyvéből is (vö. fenti idézeteikkel). 
 
 Végiggondolva az újfent szerzett ismerete-
inket, sajnos a következő, leküzdhetetlen logikai 
akadályba ütköztünk. A már jelzett őszinte máso-
dik mondat után (az alapnyelv levezetése nyel-
vünkből gyakran nem lehetséges vagy rendkívül 
bonyolult, Bereczki) most meg a nem reálisan lé-
tezett nyelvi tények, tilalomfák állják utunkat. 
 
Kérdéseink: 

1). Ha egy vizsgált nyelv    egy részétegy részétegy részétegy részét az ún. 
nem reálisan létezett nyelvi tényekre 
támaszkodó feltételezett alapnyelvvel 
(bizonyos módszerek alkalmazása ese-
tén) úgymond sikerül megfeleltetni, ak-
kor azt mindjárt a kérdéses nyelv gyö-
kerének kell-e kikiáltanunk? 

2). Következik-e ebből az is, hogy a vizsgált 
nyelv többi része törvényszerűen későb-
bi átvételnek tekintendő? 

3). Vagy rossz úton haladtunk, és egy jóval 
korábbi, valóban létezett nyelvészeti 
egységet kell keresnünk/feltételeznünk, 
ahol a vizsgálandó nyelv „teljes egésze” 
is megtalálható?  
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Különösen érvényes ez a kérdés nyelvünk ere-
detének vizsgálatára, hiszen Bereczki szerint a 
fgr. alapnyelvhez nem vezet közvetlen út. 
 
De lépjünk tovább. 
Természetesen nem tisztünk a történeti-össze-
hasonlító nyelvtudomány eredményeit sem lépés-
ről-lépésre bemutatni, sem értékelni. Bennünket 
elsősorban annak hangtani vonatkozásai érde-
kelnek. 
 
Ismét Bereczkit idézzük: 
„A nyelv állandó változásban lévő rendszer. Egy-
egy alapnyelv felbomlása után az egyes rokon-
nyelvek különböző földrajzi és nyelvi környe-
zetben fejlődnek tovább. A finnugor nyelvek ese-
tében, mivel a nyelvcsalád szélső tagjai több ezer 
éven át éltek egymástól elszakadva, az egyes nyel-
vekre nem a szemmel látható egyezések, hanem 
sokkal inkább a szabályos eltérések a jellem-
zők.”18 
 
 Ez a gondolat látszólag ismét logikus. Első 
mondatában Bereczki még csak nem is állítja, 
hogy a nyelvek fejlődnek, helyette változásban 
lévő rendszer-ről beszél. Így másodjára már köny-
nyebb lenyelni a fejlődés szót, lám ...különböző 
földrajzi és nyelvi környezetben fejlődnek. Ám le-
gyen. Még mindig hiszünk, bár az egyébként egy-
értelműen pozitív fejlődni szavunkat manapság 
tréfásan akár fordított előjellel is használhatjuk: 
visszafejlődni. Példa erre nyelvünk Késő-Közép-
kori hanyatlása.  
Viszont... a harmadik mondatban kiderül a tur-
pisság. Itt bújik meg a korábban már említett 
alaphiba. 
Rendben van, a népek elszakadtak egymástól, 
más környezetben nyelvük is megváltozhatott (ha 
a mai utódnyelvekre gondolunk részben még hihe-
tő is). Szerkezete tovább finomult (belső fejlődés), 
új szavakkal gazdagodott, felesleges tárgyak, fo-
galmak ’eltűntek’ szótárából. 
De hol marad, pontosabban miért nem működik a 
mindenkire vonatkozó szabályos hangmegfelelé-
sek „törvénye/szabálya”? Bereczki szerint a hang-
tan is változik, így nem a látható egyezések, ha-
nem sokkal inkább az ún. szabályos eltérések a 
jellemzők. Mielőtt a gondolat alapjait elemeznénk 
                                                 
18 Bereczki, op cit., 31-32. 

megkérdezzük, hogy a nyelvtudomány berkeiben a 
sokkal inkább minősítés az pontosan mennyi? 
Sőt... szerinte az egyezések csak véletlenek lehet-
nek, az azonos hangalakokra épített szóegyeztetés 
„szöges ellentétben áll a történeti-összehasonlító 
nyelvtudomány eddigi eredményeivel.”19  

Tehát harmadjára megjelenik a szabályos elté-
rések fogalma is... Most már igazán jó lenne tudni, 
hogy ki/mi - kihez, ill. mihez képest tér el szabá-
lyosan? Az uráli nyelvek mai ismérveit egymás-
hoz, vagy a „napjainkban” gyártott *-gos ősnyelv-
hez, esetleg mindkettőhöz kellene viszonyíta-
nunk? 
Elgondolkodtató kérdések... 
 
Mégis..., hogyan lehetséges az, hogy: 
a.) néhány napjainkban is fellelhető uráli szi-
lánknép, és persze a finn és az észt is, 4000-éves 
ősi alakokat hord még ma is nyelvében, amikor a 
szabályos változások, valamint újabban a szabá-
lyos eltérések (törvényszerűen?) rájuk is érvénye-
sek? Az areális nyelvhatások mindenkire vonat-
koznak! Sőt, sem a finnek, sem az uráliak késő 
története nem tekinthető zökkenőmentesnek. A 
feltételezett török ősnyelv, de a hunok nyelve is 
(?) bizonyára hatott az ő hangtanukra, nem is be-
szélve a még későbbi szláv, északon a germán 
nyelvek areális befolyásáról. Ugyanakkor a fgr. 
alapnyelv kialakításához felhasznált gyűjtések jó, 
ha 200 évvel ezelőttre tehetők. Kereken: miért 
nem változott meg az uráli nyelvek hangállománya 
is szabályosan, akár tendenciaszerűen, ugyanúgy, 
mint azt nyelvészeink a mi nyelvünkről hirdetik? 
Hogyan volt náluk lehetséges a 4000 éves ősi 
hangok megőrzése, ha az az ún. hangváltás sza-
bályosan, Bopp és Grimm szerint törvényszerűen 
történik? 
b.) Feltételezésükben ugyanarról a fészekaljról 
származunk, ugyanannyi idő futott el felettünk is. 
Következésképpen jó lenne tudni, hogy miért csak 
mi vagyunk a szabályos kivétel? Miért nem őriz-
tük meg mi is mindazt, amit ők? 
Konkrét válasz hiányában szarvashibának számít 
a fent jelzett utódnépek mai hangtanának a ma-
gyar nyelvre is érvényes alapnyelvi hangtanként 
történő beállítása. 
 
 Ezek ismeretében vegyük a fáradságot, s néz- 
                                                 
19 Vö. A később közölt idézettel, lásd még a 27. lábjegyzetet. 
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zünk meg együtt néhány példát a szabályos hang-
megfelelésekre és a szabályos eltérésekre. Jelen 
esetben nem a példák száma a döntő, hiszen Be-
reczki szerint: „az egyes nyelvekre nem a szem-
mel látható egyezések, hanem sokkal inkább a 
szabályos eltérések a jellemzők”. Irányítsuk fi-
gyelmünket tehát kifejezetten az eltérésekre, hi-
szen bármely azonosság csak véletlen lehet! 
Vizsgáljuk meg a *k és a *t ősi mássalhangzók ki-
következtetett hangtani útját: 
„A fgr. szókezdő k magyar folytatásának szabálya: 
palatális mássalhangzó20 előtt a k megőrződött, 
veláris előtt viszont h fejlődött belőle. Az ómagyar 
nyelvemlékek alapján azt is tudjuk, hogy a fej-
lődés χ fokon keresztül történt (vö. HB chomuv, 
charmul; ch = χ ). Ez a hang az obi-ugor nyelvek 
egyes nyelvjárásaiban szintén megvan a fgr. *k 
folytatásaként veláris magánhangzók előtt, de ez a 
magyartól függetlenül jóval későbbi időpontban 
jelent meg. /.../ Az ősmagyar kori török jövevény-
szavak szókezdő k-ja veláris magánhangzó előtt is 
megőrződött, pl. kantár, koporsó, kos stb. /.../ A 
magyarban a finnugor *k a szó belsejében zöngé-
sült és spirantizálódott, s a γ w-vé vált, majd a w 
vagy megmaradt (ν alakban), vagy vokalizálódott, 
s diftongust alkotott az előző magánhangzóval (vö. 
om. jou ’folyó’), majd monoftongizálodott hosszú 
labiális magánhangzóvá olvadt össze. Ez utóbbi 
esetben a fgr. *k emlékét csak a magánhangzó 
hosszúsága őrzi.”21 
 Eddig a szabály/törvény. 
A valóság viszont másképpen néz ki. Kövessük a 
magunk módján újra *k hang feltételezett fej-
lődését, mely nem kis meglepetésünkre a szavak 
belsejében az ún. hosszú labiális magánhangzóba 
torkollott. 
Először is a fenti idézet szerint a szókezdő k-ról írt 
magyar folytatás már nem is érvényes az ősmagyar 
kori török jövevényszavakra, hiszen bennük a ve-
láris magánhangzó előtt is megőrződött a k hang 
(vö.: kantár, koporsó, kos)! Másrészt... csodálattal 
adózunk a szó belsejében menet közben végbeme-
nő zöngésülés és spirantizáció feltevésének. Kí-
váncsian várjuk az ezirányú bizonyítékokat. Eddig 
tehát nyelvészeink szerint a következő történt: 

                                                 
20 Tollhiba, a szerző feltehetően itt nem y-sített mással-
hangzókra gondolt, hanem a palatális és veláris magánhang-
zókra. 
21 Bereczki, op. cit., 68. 

*k → *y → * w/ν. Innen kezdve azért bonyolódik 
a helyzet, mert ez a közbülső w alak vokalizá-
lódhat, s ilyenkor az előző magánhangzóval lép 
házasságra (diftongust alkotott). Majd a protokoll 
szerint a közbülső sallangok (feltételezett alakok) 
szépen eltűntek, beleolvadtak az éppen kéznél lé-
vő akármilyen magánhangzóba (monoftongizáló-
dott), hogy megérkezhessünk végcélunkhoz: „Ez 
utóbbi esetben a fgr. *k emlékét csak a magán-
hangzó hosszúsága őrzi.” 
Ismerjük el, az ilyen levezetésekhez nemcsak fan-
tázia, de bátorság is kell. 
 Vegyünk egy közismert példát a *k fejlődé-
sére, s a szabályos eltéréseket keresve nézzük 
meg a TESZ mondandóját: „ „ „ „házházházház 1195. /.../ Ősi 
örökség a finnugor korból; vesd össze.: osztj. V., 
Vj. kat ’ház’; zürj. V.-ka: ker-ka ’ház, lakóház, 
szoba’ (ker ’gerenda’), P. -ku: ker-ku ’ház’; vojt. 
Sz. -ka: kor-ka ’ház’ (kor ’gerenda’), -ko: vu-ko 
’malom’ (vu ’víz’); cser. KH. kù-δ  ’cseremisz 
nyári kunyhó’; md. E. kudo, M. kud ’ház, lakó-
szoba’; finn kota ’kunyhó, főzőház’; észt koda 
’ház, épület, nyári konyha’. A finnugor alapalak 
*kota lehetett.”22 
 Tehát a felsorolás széltében és hosszában, 
azaz az ún. finnugor utódnyelvek mai gyűjtéseiben 
- beleértve a finnben és az észtben is - mindmáig 
megmaradt a veláris magánhangzó előtti ősi *-k 
hang „k” hangnak. A *kota ősalak a felsoroltak 
nyelvében 4000 éven keresztül napjainkig meg-
őrizte ’k’ hangját, és sehol sem alakult ’h’-vá. Hol 
marad akkor a rokon nyelvekben a szabályos 
hangváltás, illetve az egymás közötti szabályos 
eltérés jelensége? Rögtön azt is megállapíthatjuk, 
hogy rájuk nem érvényes az ún. „magyar folytatás 
szabálya”. Sőt, a k hang tekintetében semmilyen 
hangváltás/hangmegfelelés szabálya sem! Ez len-
ne tehát a „visszavetítésnél” alkalmazott törté-
neti-összehasonlító módszer? 
 Megtanultuk: „A másik alapnyelv-fogalom -    s s s s 

a következa következa következa következõõõõkben mindig errkben mindig errkben mindig errkben mindig errõõõõl lesz szól lesz szól lesz szól lesz szó - a mai 
uráli, ill. finnugor nyelvekből a történeti-össze-
hasonlító módszer segítségével a múltba, ponto-
sabban az alapnyelv felbomlásának idejére vissza-
vetített, rekonstruált nyelv.” 
A rend kedvéért most már nézzük végig a *k 
hangról írtakat. 

                                                 
22 TESZ 2, op. cit., 76. 
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A szóvégi helyzetben a levezetés még bonyolul-
tabb. Teljes bemutatásával nem terheljük türel-
mes olvasóinkat, csak megemlítjük, hogy a már 
bemutatott vokalizálódás mellett, az ősmagyarban 
geminálódott→*kk, illetve, és most megint idé-
zünk: „Az úr. *-k melléknévi igenévképző magyar 
folytatása ó, ő. Az úr. *k többesjel viszont meg-
maradt k-nak. A kivételes fejlődés oka nem fone-
tikai, hanem morfológiai. Hogy funkcióját világo-
san betölthesse, a fgr. *-k többesjelnek meg kel-
lett őrződnie a magyarban.”23 
 Nem vitás, aki tud, az tud... Tehát az úr. *k 
többesjel megmaradt k-nak, ugye morfológiai 
okokból annak meg kellett őrződnie. 
 
De ha már itt tartunk, nem maradhat ki a „t” 
hangunk sem a hangmegfelelések bemutatásából, 
lám a fenti ház példában a kota szóközi „*t”-jéből 
az évezredek során nyelvünkben ’z’ hang fejlődött. 
Sőt! Ha egyszer, mondjuk úgy 100 évvel ezelőtti 
gyűjtés alapján tudjuk, hogy a kéz szavunkat a vo-
gul kät-nek ejti, az osztják kột-nak, a zürjén és 
vojték ki-nek, a cseremisz kit-nek, a finn és az 
észt käsi-nek, akkor kutya kötelességünk elfogad-
ni, hogy ,,A finnugor alapalak minden bizonnyal a 
*käte lehetett.”24 
Ezek után ugye magától értetődik, hogy mi, a 
csellengő magyarok késői leszármazottai, őstest-
véreinkkel ellentétben ezt a szóvégi/szóközi *t 
hangot ma már szabályosan csakis „z”-nek ejt-
hetjük. 
 Hova tegyük mindezt? Hajdú Pétertől mást 
tanultunk: „az alapnyelvben végbemenő változá-
sokról a nyelv elemeinek működéséről sem köz-
vetlenül, sem közvetve részletes információt nem 
nyerhetünk”. 
 

*      *      * 
 

Nyelvészeink által követett módszert a követke-
zőképpen foglalhatjuk össze: 
 
1./ Ha nem találjuk azt a hőn óhajtott alapnyelvet, 
akkor majd készítünk egyet. Ez a törekvés egyéb-
ként is a nemzetközi nyelvészet berkeiben álta-
lános jelenség. 
2./ Majd körülnézünk az úgynevezett rokonnyel- 

                                                 
23 Bereczki. op. cit., 68. 
24 TESZ. II 478 

vek mai hangalakjai között, hogy közös vonásaik 
alapján kialakíthassuk, valamint *-gal jelöljük az 
általunk kinevezett (elegánsabban kifejezve visz-
szavetített) ősetimonokat. 
3./ Ezt a tőszóhalmazt elnevezzük „az alapnyelv 
felbomlásánák idejére visszavetített, rekonstruált 
nyelv”-nek, az uráli/finnugor csomópontnak. 
4./ Mindez persze csak akkor válik hihetővé, ha 
egyszusszal azt is kijelentjük, hogy az alkalmazott 
módszerünk tudományos volt, sőt hirdetjük, hogy 
a rokonnépek szerencsésebb helyzetben lévén, 
jobban (mindmáig) megtartották ősi nyelvüket, 
mint mi. 
5./ Ezek után már csak azt kell vizsgálgatnunk, 
hogy az általunk összeállított, a valóságban soha-
sem létezett alapnyelvhez képest nyelvünk hová 
„fejlődött”? 
 
NB.: A nyelvtudomány mai állása szerint 830 
előtti időkből a magyarokról (és nyelvükről) 
egyetlen írásos nyelvemlék sem ismeretes. Az urá-
li szilánknyelvek első tudományos lejegyzése pe-
dig a XIX. századra tehető. 
 
 Mielőtt a szabályos hangmegfelelések értéke-
lésére térnénk, néhány szót kell ejtenünk a 
Grimm-féle hangtörvényekről.25 Ez a rendszer az 
indogermán nyelvekben feltételezett hangváltá-
sokat foglalja magában. De mert több volt a ki-
vétel, mint a szabály, ezt az „elavult” rendszert 
nyelvészeink ma már nem tekintik érvényesnek. 
Tartózkodnak Grimm nevének akár csak az em-
lítésétől is, hiszen az általuk használt szabályos 
hangmegfeleléseket nem akarják összemosni ezzel 
a tudománytalanított, elavult hangtörvényekre 
épített rendszerrel. 
Gondoljuk végig! Anatómiai, fiziológiai változások 
az elmúlt 5000 évben nem érték hangképző szer-
veinket. Hallásunk sem változott, így nem lehet a 
szabályos hangváltások/hangmegfelelések magya-
rázataként néhány nagyothalló, esetleg beszéd-
hibás társunkat okolni. Ahhoz, hogy Bereczki által 
bemutatott szabályos hangmegfeleléseket, azok 
fgr. sorrendjét, s vele időrendjét elfogadjuk, vilá-
gos válaszokat, bizonyítékokat kellene nyújtania a 
következő kérdésekre: 

                                                 
25 Jákob Grimm hangtörvényeit Hermann Grassmann, majd Karl 
Verner fejlesztették tovább. 
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a) A szabályos hangváltások/hangmegfelelé-
sek miért nem mindegyik uráli nyelv-
családból származó népre érvényesek? 

b) Hogyan lehetséges az, hogy a szabályos el-
térések a fgr. szilánknépek nyelveire egy-
más között, de a finnek nyelvére sem jel-
lemző? 

c) S kőkemény bizonyításra vár a magyar 
nyelv feltételezett különleges helyzete. 

 
Ellenkező esetben mindez még ma sem több mint 
sok más hasonló, bizonyíthatatlan, komolytalan 
feltevés. 
 
 A szabályos hangmegfelelések fogalmának 
pontos meghatározását mindmáig óvatos „csend-
függöny” lebegi körül. Oka megítélésünk szerint 
önkényessége (bemutattuk, hogy nem vonatkozik 
a többi finnugor nyelvre), és besorolhatatlansága, 
így használatának jogossága enyhén szólva vitat-
ható. Hajdú Péter felismerve a törvény szó me-
revségét kísérletet tett helyettesítésére: „Minden-
képpen indokolt tehát, hogy a gyakran még ma is 
szokásos „hangtörvény” terminus helyett a szabászabászabászabá----

lyos hangváltozáslyos hangváltozáslyos hangváltozáslyos hangváltozás vagy    hanhanhanhangfejlgfejlgfejlgfejlõõõõdési tendenciadési tendenciadési tendenciadési tendencia 
kifejezést alkalmazzuk.”26 A szabályos hangváltá-
sok gyűjtőfogalmának meghatározására tehát ő 
sem vállalkozott, helyette a hangfejlődési tenden-
cia kifejezést javasolta. Ennek pontosabb megkö-
zelítését a következő fejezetben tárgyaljuk. 
 
 Ezek után azt hihetnénk, hogy a hibák hal-
mozását már nem lehetett fokozni. Sajnos téved-
tünk. Bereczki szemmel láthatóan elfelejtette a 
maga, és mesterei által hangoztatott alaptételt, 
mely szerint elmélete a nem reálisan létezett 
nyelvi tényeken nyugszik, és leállt minősíteni is: 
„Se szeri se száma viszont az amatőr próbálkozá-
soknak, délibábos elméleteknek, melyek közül a 
magyar-sumér nyelvrokonítás burjánzik legin-
kább. Ezeket a próbálkozásokat a történeti-össze-
hasonlító nyelvtudomány módszereinek elvetése, 
a nyelvfejlődés általános törvényszerűségeinek fi-
gyelmen kívül hagyása jellemzi. A 4-5000 évvel 
ezelőtti sumér szavak e délibábos irányzat köve-
tőinél legtöbbször tökéletesen megegyeznek a mi 
magyar szavak hangalakjával, ami szöges ellen-
tétben áll a történeti-összehasonlító nyelvtudo-
                                                 
26 Hajdú, op. cit., 31. 

mány eddigi eredményeivel. Azért sem bocsátko-
zunk ez utóbbi kérdés tárgyalásába, mert tulaj-
donképpen nem nyelvészeti probléma, hanem 
pszichikai, pszichiátriai, a nemzeti tudat kóros el-
változásával hozható kapcsolatba.”27 
 
Minősítését önökre bízzuk. 
 

*       *       * 
 

 A bevezetőben már jeleztük, hogy Bereczki 
Gábor vélekedése mellett érdemes lesz megismer-
kednünk a keresett fogalmak legfrissebb meghatá-
rozásaival is. Ismét egyetemi tankönyvet tartunk a 
kezünkben (Magyar nyelvtörténet, Osiris tanköny-
vek), melyet - mint azt már jeleztük - további 
nyolc szerző munkáiból Kiss Jenő és Pusztai Fe-
renc 2003-ban állítottak össze. Reméljük, hogy 
nyelvészeink végre tiszta vizet öntenek a pohárba. 
A következőket illik megszívlelni: „A maradék-
talanul, kivételek nélkül érvényesülő hangvál-
tozást nevezzük    hangtörvénynekhangtörvénynekhangtörvénynekhangtörvénynek.... Az ősi tővégi 
magánhangzók eltűnése volt ez.”28 Tehát itt ol-
vasható a fentiekben hiányolt meghatározás! Ezzel 
akár egyet is érthetünk, még akkor is, ha nem 
bizonyítható a szóvégi magánhangzók általános, és 
szabályszerű ősi jelenléte, tehát eltűnése sem. 
Másrészt enyhén szólva feltűnő, hogy több példát 
a    hangtörvényekrehangtörvényekrehangtörvényekrehangtörvényekre nem is említ az ősi magyar 
hangtan szakavatott osztályozója. 
 De hát akkor hová sorolták napjaink nyel-
vészei az eddigi, ún. szabályos hangvált(oz)áso-
kat? Kapunk-e erre is világosan megfogalmazott 
választ? 
Érdemes az alábbi „meghatározásra” alaposan 
odafigyelni: ,,A fonémarendszerek módosulásában 
leghatékonyabban azok a hangváltások működnek 
közre, amelyek egy vagy több fonémára vonatko-
zóan egyaránt érvényesek, jobbára tendencianya-
lábokban hatnak. Ezek a    szabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciasze----

rrrrûûûû hangváltozások hangváltozások hangváltozások hangváltozások.... Máskor csupán az történik, 
hogy egy-egy szó egyik hangja módosítja a szó 
másik hangjának ejtését: ezek az    asszociációs asszociációs asszociációs asszociációs 

hhhhangváltozások.angváltozások.angváltozások.angváltozások.””””29292929 
 Mielőtt az idézet elemzésébe kezdenénk, elő- 
                                                 
27 Bereczki, op. cit., 65. 
28 Magyar nyelvtörténet, Osiris tankönyvek, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. Szerkesztette Kiss Jenő és Pusztai Fe-
renc. Az idézet a Hangtörténet című fejezetből származik 
(írta E. Abaffy Erzsébet), 109. oldal. 
29 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 109. 
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rebocsátjuk a következőket: 
Ne higgyék, hogy kötekedni akarunk, vagy sza-
vakon lovagolva egyetemi tanárok munkáját 
akarjuk aláásni. Ennél sokkal többről van szó!    
Hiszen a haladás, ezáltal népünk múltja, ill. nyel-
vünk kutatásának útjába pontosan ezeket a mon-
datokat állították. Erre hivatkoznak axiómaként 
minden fórumon, világgá kürtölik, hogy ez az 
egyetlen tudományos út.30 Ergo... munkák alapjait 
érinti. Így nemcsak jogunk, de kötelességünk is az 
ellenünk felhozott érveket mérlegre tenni. 
Tehát továbbra is kíváncsian várjuk a hangvál-
tozások pontos besorolását. Félreértés ne essék, 
nem a részletezését hiányoljuk, hanem a hangvál-
tozások, mint gyűjtőfogalom osztályozását. Csak 
ennek ismeretében lehet eldönteni vélt működé-
sének jelentőségét, érvényességi határait, alkal-
mazásának jogosságát, egyáltalán tudományos vol-
tát. 
Nos... 
Először is, értették-e az első mondatot? Ha jól 
olvastuk, akkor    a haa haa haa hangváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozás,,,, 
mely így és úgy működik közre, itt és ott érvényes, 
illetve ilyen és olyan körülmények között hat. 
Ismereteink szerint önmagával semmit sem lehet 
meghatározni, még kevésbé besorolni! Másrészt 
jellemzői leírásánál sorozatban találkozunk pon-
gyola kitételekkel: leghatékonyabban, közremű-
ködnek, egy vagy több fonéma (több változat nincs 
is), jobbára. 
A fentiekből tudós nyelvészeink szerint egyenesen 
az következik, hogy ezt a nem osztályozható gyűj-
tőfogalmat ezután szabályosnak kell neveznünk: 
szabályos, ... hangváltozások. 
Más szóval pontos besorolásával most is adósak 
maradtak, helyette inkább a megnevezését „ja-
vítgatják”. Gyakorlatilag kis változtatással ismét 
elővették Hajdú Péter kifejezését: az eredeti 
hangfejlődési tendencia mára szabályos, tenden-
ciaszerű hangváltozássá finomult. 
 S ezzel beleütköztünk a sokadik fordulópont-
ba, tilalomfába. Ám legyen, viseljük türelmesen 
sorsunkat, és a kibúvók útvesztőjében vizsgáljuk 
meg a tendenciaszerűség nyalábjait is. Ha valaki 
az első olvasásra nem értené a tendencianyalábok 
nagy ívű meghatározását, annak részletesebben is 
segítségére siet a következő magyarázat: 
„Ha egy hang azonos fonetikai helyzetben, azonos 
                                                 
30 Vö. Bereczki idézetével: op. cit., 65. 

időben az esetek jelentékeny részében azonos mó-
don változik meg,    hangváltozáshangváltozáshangváltozáshangváltozási tendenciáróli tendenciáróli tendenciáróli tendenciáról be-
szélünk.” 
Lássuk csak... a szabályos tendáláshoz tehát a kö-
vetkező szükséges, úgymint: 1.) azonos fonetikai 
helyzetben, 2.) azonos időben, 3.) az esetek jelen-
tékeny részében, 4.) azonos módon változzon az a 
fonéma. 
Természetesen a fentieket alátámasztandó példák-
kal is bombázzák hüledező gondolatainkat, mert 
„Azonos fonetikai helyzetről van szó például az 
uráli *p- > m.f- változás esetében. Az ősi p ki-
zárólag szókezdő helyzetben válik f-fé. *pata > 
faz(ék) /.../ Azonos idő azt jelentené, hogy egy-egy 
hangváltozási tendencia csak meghatározott idő-
szakban érvényes. A *p- > f- változás például 
csak az ősmagyarban folyt: a honfoglalás után át-
került p-vel kezdődő jövevényszavak már nem 
vettek részt benne: szl. pop > pap, szl. potok > 
patak.”31 „Végül: a hangváltozási tendencia nem 
érvényesül minden számba jöhető esetben.” 
Ez most így egyszerre nekünk egy kicsit sok. 
1.) Kiderült, hogy a törvény szigorú, tehát jó-

szerével csak a szóvégi magánhangzókra vo-
natkozik. Nyelvészeti szakkifejezése: apokopé. 

2.) Helyette a nyelvünktől idegen szóval kife-
jezett tendenciaszerű-ségről értesültünk. Az 
idézet értelmében ebbe aztán minden uralisz-
tikai vágy belefér. 

3.) Valamint szükségesnek érezzük a tendencia-
szerű-ség pontositását: 
„tendencia „tendencia „tendencia „tendencia     

----    irány, irányzat, irányulás áramlat, 
- jelenség, vagy esemény kibontakozásá-
nak iránya 

- törekvés, hajlam, hajlandóság… ”32 

Tehát se törvény, se szabály, se semmi... 
A tendenciaszerű ködös megfogalmazás helyett - 
Tótfalusi István nyomán - tehát ma a hajlamszerű, 
az áramlatszerű, a törekvésszerű, az irányzatszerű 
stb. magyar szavakat kellene használnunk. Persze 
jelentése azért nem ilyen „egy-szerszerszerszerûûûû”, mert ha az 
lenne, akkor nem kellene a szerű toldalékot hoz-
zátenni. Végül is Bereczki tankönyvének újra-
nyomása óta eltelt immár öt év, de még most sem 

                                                 
31 Magyar nyelvtörténet, op, cit., 109. 
32 Tótfalusi István, Idegenszó-tár Tinta Kiadó, Második 
kiadás (Budapest, 2005), 900. 
Magyar nyelvtörténet, op. cit., 111. 
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tudjuk pontosan, hogy a szabályos hangváltozások 
napjainkban történt besorolásakor valóban a nyel-
vünktől idegen tendenciáról beszélünk-e, vagy 
sem. A fentebb említett nyalábokkal itt nem is 
érdemes tetézni a tendenciaszerűség körüli bo-
nyodalmakat, viszont... ha mégis mérlegre ten-
nénk ezt a maghatározást, akkor kíváncsiak va-
gyunk, hogy: 

4.) miért nem érvényes ez a tendencia-
szerűség állandóan, ill. mitől/mikor kez-
dődik, és miért múlik el? 

5.) Miért tendálunk mi magyarok, és bizonyít-
hatóan miért nem tendálnak az ún. nyelv-
rokonaink? 

6.) S ha már kijelentették, hogy a „hangvál-
tozási tendencia nem érvényesül minden 
számba jöhető esetben”, akkor kíváncsian 
várjuk ennek magyarázatát is. Itt nem ele-
gendő elbújni a „törvény az ugye törvény, 
a tendencia pedig tendencia” szólam mö-
gé, mert - már többször leírtuk - a tudo-
mány általános követelményei szerint 
semmit sem lehet önmagával bizonyítani. 

 
Nos, két oldallal hátrább megismerkedhetünk az 
érvényes magyarázattal is: 
„A hangtörténetben számos tendenciával fogunk 
találkozni. Bár törekszünk majd arra, hogy meg is 
magyarázzuk, miért megy végbe egy-egy hangvál-
tozás, erre nem mindig sikerül fényt deríteni. 
Például a *p- > f- változásról is csak azt tudtuk 
megállapítani, hogy szókezdő helyzetben, az ős-
magyar korban folyik, s hogy nem kivétel nélküli.    
De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem 

tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.”33  

Sejtettük, sajnos már meglepetést sem okoz. 
 A szándék szép, az őszinte beismerés tudós-
hoz méltó, csak hát ilyen alapon nem lehet más-
irányú kutatásokat kóros pszichikai elváltozá-
soknak stb. minősíteni (vö.: Bereczki ítéletével). 
Bizonyítékok, de legalább is elfogadható magya-
rázatok hiányában, a magyar nyelvben feltétele-
zett *p- > f- változásról szóló dogmatikus meg-
állapítás továbbra is csak az indogermán Grimm-
féle hangtörvényeket majmoló üres szólam.34 

                                                 
33 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 111. 
34 „Összesen kilenc hangmegfelelést talált (Grimm,sic!), 
amelyek szabályos minta szerint különböztették meg a ger-
mán nyelveket az indoeurópai alapnyelvtől. /.../ A Grimm-

A szóban forgó tankönyv idézett fejezetének elején 
egyébként már megismerkedhettünk a *p- > f-
változások párhuzamainak egybevetésével. Te-
kintve, hogy ez a szabályos tendenciaszerű hang-
változásokra hozott példa, mint paradigma több 
helyen is szerepel, érdemes az alábbi táblázatot 
(Hangtörténet, 107. oldal) szemügyre vennünk: 
 

m. 
 

vog. 
 

osztj. 
 

zürj. 
 

vojt. 
 

cser. 
 

md. 
 

f. 
 

lp. 
 

szam
. f p p p p p p p b p 

 
Egy szempillantás alatt kiderül, hogy az összes ős-
kori, ún. uráli nyelvtestvéreink a lappokon kívül 
ma is p hangot hallatnak szókezdő helyzetben a 
mi f hangunk helyén. A p →b lapp hangváltás 
könnyebben elfogadható, hiszen mindkét hang 
bilabiális képzésű. A bemutatott további nyolc - 
egyébként sehol sem tendáló - uráli p hanggal 
szemben a mi f hangunk viszont súlyos kivétel. 
Ha a TESZ I, 983. oldalát felütjük, akkor a fúj 
szavunk etimológiai levezetésével találkozunk:    
„„„„fújfújfújfúj    1372. /.../ Ősi hangutánzó szó az uráli kor-
ból.” Azért itt álljunk meg egy pillanatra, mert az 
f hang képzésénél az alsó ajkunk és a felső foga-
ink közötti résen keresztül préseljük át a levegőt. 
Nemhiába nevezi ezt a hangot a nyelvészet labio-
dentalis-nak. Másrészt a pattanó, pengő p hangot 
mindkét ajkunkkal képezzük (bilabiális). Csak-
hogy a p- kiejtésével nem lehet fújni, még kevés-
bé hangutánozni. Két, lényegesen különböző kép-
zésű hang! Ez még akkor is igaz, ha a latin–in-
dogermán pater-father, piscis-fish párhuzam las-
san már a könyökünkön jön ki. Megkérdezzük, 
hogy a halász-vadásznak titulált őseink hogyan 
fújták, élesztették a tüzet a p hanggal. A TESZ 
persze ismeri a választ, lám: „Az uráli alapalak 
*puβA- vagy *puyA- lehetett.” A táblázatból látha-
tó, hogy az „uráli rokonok” mindmáig púj-nak, és 
csak mi fúj-juk a kását. „Vö.: vog. T. puw- ’fúj’ 
(NyK. 25: 184); osztj. V. pŏy- ’ua.’; cser. U. puę• 
m ’fúj <ember, szél>’; md. E. puvams ’fúj, elfúj, 
ráfújással gyógyít’;”. Reméljük, hogy náluk a fel-
soroltak nem hangutánzó szavak. 
 Vajon gondoltak-e nagyra becsült nyelvésze-
ink arra, hogy ha az ősi *p-hang (két kivételtől 
                                                                               
törvény azonban nem adott kimerítő magyarázatot a germán 
nyelvek és a többi indoeurópai nyelv eltéréseire. Túl sok 
volt ugyanis a kivétel.” A fenti idézetet David Crystal, A 
nyelv enciklopédiája (Oziris 1998), 409. oldaláról vettük át. 
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eltekintve) az ősmagyar-kor végére rendre átten-
dált (spirantizálódott) f hanggá, akkor gyakorlati-
lag nem maradt őseinknek egy-két ezer évig *p 
kezdőhangja. Itt kivételként említjük a gemináták 
feltehető rövidülését: -pp-> -p- fgr. *säppä > ep 
(mai epe). Másrészt hasonló cipőben járnak az ősi 
*t, és *k hangjaink is. Ha ezek is rendre zöngésül-
tek, akkor egyszerűen hatalmas űr támadt szeren-
csétlen őseink fonémaháztartásában. Ismét idé-
zünk: „Szótáraink bizonysága szerint az alapnyel-
vi *p- több mint 70 szóban f-fé vált, 3 biztos és  
7-8 bizonytalan etimológiában b-vé zöngésült 
(bal, bog, bőr), 2 szóban pedig megmaradt a p 
(por, para ’hálóúsztató fa’).”35 
Kirívó ellentétként hivatkozunk az ún. ősmagyar-
kor végére kialakult feltételezett mássalhangzó-
rendszerről készített táblázat első sorára, melyben 
a továbbiakban is megtalálható a szókezdő bilabi-
ális p hang (122. oldal). Most akkor eltűnt, vagy 
mégis megmaradt? Nyelvészeink tehát nincsenek 
tudatában az általuk bevezetett hangváltozások 
következményeivel, nevezetesen azzal az egyszerű 
ténnyel, hogy ha egy hangot az alapnyelvből az 
egyik nyelvkorszak végére eltüntetnek, ponto-
sabban belőle egy másikat faragnak, akkor űr ma-
rad utána. 
Ilyenkor lenne jó ismét elővenni a Grimm-Verner-
féle bh → b → p → f „indogermán körforgás” 
elvetett törvényét.36 
Egyébként szeretnénk azt is tudni, hogy mennyi 
lehet az idézetben szereplő több mint hetven 
nagyságrend, hiszen a további 3 + 7-8 + 2-vel 
kiegészítve a minimális érték mintegy 82-83 szóra 
rúg. Felidézve Rédei ÜEW gyűjteményét, a sze-
rinte holtbiztos 703 ősetimológiának ez már így is 
több mint tíz százaléka. Összehasonlításképpen 
mai teljes szókincsünk mintegy 4% -a kezdődik p 
hanggal. A statisztika segítségével megállapíthat-
juk, hogy az ősmagyar kori feltételezett f irányú 
tendálás ezek szerint jól sikerült, hiszen a kelet-
kezett űrt mindmáig nem sikerült feltölteni... 
 De egyáltalán hihető-e mindez? Gondoljuk 
meg, a legújabb egyetemi tankönyv szerint csak 
két szó maradt meg az alapszókincsből a szókezdő 
p hanggal!37 Akkor pl. hogyan pppp-attogott a tűz, 

                                                 
35 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 109. 
36 Crystal David, op. cit., 409. 
37 Reméljük, hogy ez a statisztika az uráli/finnugor alap-
szókincs összes *p hanggal kezdődő szavára érvényes, azaz 

hogyan pppp-ergették a mézet, vagy hogyan pppp-irí-
tották eleink a szalonnát stb.? Elfogadható-e az, 
hogy tudós nyelvtörténészeink szerint az ugorból 
átvedlett magyar őseink az ősmagyar-kor végére 
tehát csak „föfögni” tudtak? Ha ezt mégis komo-
lyan vesszük, akkor sürgős válaszra vár néhány 
alapvető igénk időbeli kialakulásának meghatáro-
zása. A legtőbb p hanggal kezdődő szavunk a 
TESZ szerint ti. szláv eredetű, vagy a sokkal bi-
zonytalanabb hangutánzó jellegű. A fenti idézet 
értelmében ez utóbbiak már nem tendáltak, így 
csakis az ősmagyar-kor    utánutánutánután alakulhattak ki. 
 
 Összegezve a fentieket: 
Miért nem merült fel nyelvészeinkben az a kézen-
fekvő lehetőség, hogy nyelvünkben a feltételezett, 
és agyontárgyalt *p- > f- változás egyáltalán nem 
következett be, hiszen akár kezdettől fogva mind-
két hang egymás mellett is létezhetett. Miért nem 
fújhatták eleink ősidők óta a „hangutánzó” f han-
gunkkal a fűzfa sípot, vagy ha kellett, figyelték a 
folyó folyását, és miért kell mindenáron csatlakoz-
nunk az ebben a kérdésben egyöntetűen p hangos 
uráli csapathoz? 
Miért nem veszik komolyan szakavatott nyelvtu-
dósaink a nemzetközi nyelvészet ezirányú véle-
ményét, melyet az idézett fejezet bevezetésében 
mi is olvashattunk: „Tudvalevő, hogy a szókészlet 
nagyon rugalmas és változékony, a fonémarend-
szerbe viszont csak ritkán lép be egy-egy új, vagy 
vész el belőle egy-egy régi elem. Ennek oka az, 
hogy a szókincs a szavaknak nyitott, rendszerbe 
kevésbé foglalható halmaza, a fonémák viszont 
szigorúan    strukturáltstrukturáltstrukturáltstrukturált,,,, többé-kevésbé    zárt rendzárt rendzárt rendzárt rend----

szertszertszertszert alkotnak, amely nemcsak a szinkróniában 
(egyidejűség, sic!), hanem olykor igen hosszú időn 
át a diakróniában (egymásutániság, sic!), is    szinte szinte szinte szinte 

változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.”””” 

Miért kellett a „tudvalevőket” a következő mon-
datban félresöpörni? Miért kell csupán feltétele-
zésekre támaszkodva kijelentgetni, új - mint lát-
tuk gyakran bizonyíthatatlan - tételeket gyártani 

                                                                               
maradéktalanul azonosítható az UEW = Rédei Károly 
[Hrsg.] et al: Uralisches Etymologisches Wörterbuch 1-2. 
Budapest 1988, és az EWUng=Benkő Lóránd [Hrsg.]: 
Etymologisches Wörterbuch  des Ungarischen. l-3. Buda-
pest 1993, 1994, 1997-ben felsorolt, kikövetkeztetett alap-
etimonjaival. Ellenkező esetben fel kellene tüntetni a to-
vábbi ellenpéldákat, valamint a szelekciójogosságát, tudo-
mányos okát. 
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az ún. szabályos tendenciaszerű változásokra, egy-
úttal annak a későbbi bizonyítható elmaradására? 
Mert Abaffy Erzsébet a Bevezetés utolsó monda-
taként a nemzetközi állásponttal szembefordulva 
így folytatja: „Az a fonémaállomány azonban, 
amely a magyar nyelvben az ősmagyar-kor kez-
detén, mintegy 3000 évvel ezelőtt megvolt, nap-
jainkra nagymértékben módosult.”38 
 
Végezetül foglaljuk össze a fgr. elméletről kiala-
kult ismereteinket/kételyeinket: 
 
- 830 előttről semmilyen írásos emlékkel, biz-

tos archeológiai lelettel nem rendelkezünk a 
magyar nyelvről, még kevésbé az uráli/finn-
ugor alapnyelv létezéséről, s annak milyen-
ségéről. 

- A finnugor alapnyelvet tehát rekonstruálni 
kellett a mai uráli szilánknépek ugyancsak 
mai nyelvének több ezer évvel ezelőttre tör-
ténő visszavetítésével. 

- Nyelvészeink egyúttal nyomatékosan figyel-
meztetnek arra, hogy a *-gal jelölt etimológia 
halmazt tehát    „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi 

tényeknektényeknektényeknektényeknek kell felfognunk”.  
- Valamint: az alapnyelvről, „nyelvjárásairól, a 

benne végbemenő változásokról a nyelv ele-
meinek működéséről sem közvetlenül, sem 
közvetve részletes információt nem nyerhe-
tünk”. 

- Mai magyar nyelvünk viszont nem vezethető 
vissza a rekonstruált alapnyelvhez: „A ma-
gyar nyelv finnugor alapjainak vizsgálatához 
az lenne az ideális eljárás, hogy a mai nyelv-
állapotból kiindulva jussunk el az alapnyel-
vig. Ez azonban gyakran nem lehetséges vagy 
rendkívül bonyolult.” 

 Visszatérve az alapkérdéshez, íme álláspon-
tunk: az ún.    szabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerûûûû han han han hangváltogváltogváltogválto----

zások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényét - 
lehet válogatni - a fenti érvek alapján elutasítjuk. 
Ezzel szemben elfogadjuk, hogy a mai nyelvünk-
ben előforduló hangzók - fonémák „...szigorúan 
strukturáltstrukturáltstrukturáltstrukturált,,,, többé-kevésbé    zárt rendszertzárt rendszertzárt rendszertzárt rendszert alkot-
nak, amely nemcsak a szinkróniában, hanem oly-
kor igen hosszú időn át a diakróniában is szinte 
változatlannak mutatkozik.” A fentiek ismereté-
ben csak egyetlen végkövetkeztetés vonható le: 
                                                 
38 Magyar nyelvtörténet, op. cit., op. cit., op. cit., op. cit., 106. 

A nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekre alapozott 
bizonyítatlan feltevések egymásra halmozott soro-
zata végén csakis nem reálisan értékelhető nyel-
vészeti eredményt kaphatunk. Ennek ismeretében 
kifejezetten    szándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnek tekintjük 
nyelvünk vélt finnugor/uráli eredetét bizonyított, 
tudományos tételként hirdetni! 
 

*          *          * 
 

 Tekintve, hogy Fodor István Mire jó a nyelv-
tudomány című munkáját nem elsősorban az egye-
temistáknak, hanem a nagyközönségnek szánta, a 
fenti boncolgatásból kihagytuk. Mint újgrammati-
kus nyelvész szerinte a nyelvnek    csak történeti csak történeti csak történeti csak történeti 

sssszempontú vizsgálatazempontú vizsgálatazempontú vizsgálatazempontú vizsgálata lehetséges. Elrugaszkodott 
megállapítása közül néhány mégis ide illeszkedik: 
„Az alapnyelvet ma nem tartjuk változatlan, egy-
séges rendszernek. Nyilvánvaló, hogy az együtt-
élés korszaka mindegyik ősi népnél hosszabb ide-
ig tarthatott, s az évszázadokig tartó korszak alatt, 
mint mindig, változott a nyelv. Azonkívül, pedig 
ahogy minden nyelven belül vannak nyelvjárások, 
az alapnyelven belül is voltak nyelvjárások vagy 
típusváltozatok, amelyek a későbbi leánynyelvi 
különbségek alapjául szolgálhattak. Ma tehát az 
alapnyelvet időbeli és változati (nyelvjárási) típu-
sokra igyekszünk felosztani.” Fodor, op cit., 38.39 

Lám-lám, a kibúvók sora végeláthatatlan. 
Másrészt Fodor István is kénytelen elismerni: 
„Azonkívül az olyan alapnyelv, amelyről semmi-
féle írásos maradvány nincsen, mindig csak hipo-
tetikus, absztrakt rendszer lehet, nem is annyira 
végcél, mint inkább közbülső félkész termék, 
munkahipotézis ahhoz, hogy a leánynyelvek kö-
zötti viszonyt tisztábban lássuk, hogy más nyelv-
családok után lehessen kutatni. Az ilyen alap-
nyelvet tehát ma inkább csak virtuális rendszer-
nek tekintjük, amelynek segítségével viszonyítá-
sokat lehet elvégezni.” Fodor, op. cit., 36.  
„Az elmondottakból az következik, hogy a vizsgált 
nyelvek hangrendszerének, szókincsének, nyelv-
tanának nem kell azonosnak lenniük ahhoz, hogy 
a rokonságot kétségkívül kimondhassuk, az össze-
vetett szavak és nyelvtani alakok a hangalak 
szempontjából teljesen eltérőek lehetnek úgy, 
hogy a felületes megfigyelő szinte rájuk sem is-
mer;    a köza köza köza közös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, 

                                                 
39 Fodor István, Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó 
(Budapest, 2001) ISBN 963 506 409 8. 
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hogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelések----

kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.”””” Fodor, op. cit., 23.40 
 
Szegény Fodor István! Vajon tudja-e, hogy mit 
állított? Gondoljuk meg, szerinte „a vizsgált nyel-
vek hangrendszerének, szókincsének, nyelvtaná-
nak nem kell azonosnak lenniük ahhoz, hogy a 
rokonságot kétségkívül kimondhassuk.” Más szó-
val félre a strukturalista szinkrón - diakrón nyel-
vészettel, s így a leíró nyelvészet összes vívmányát 
elvetve átesett a ló túloldalára. A nyeregből kilőtt 
utolsó nyilai a következőt üzenik: a nagy hármas - 
a hangrendszer, a szókincs és a nyelvtan - egy-
általán nem lényeges! Szerinte egyedül és kizáró-
lag a nyelvészeink által kiötlött, és nem reális 
nyelvészeti alapokon nyugvó    szabályos hangmegszabályos hangmegszabályos hangmegszabályos hangmeg----

felefelefelefeleléseklésekléseklések döntenek a rokonság meghatározásában. 
Nem veszi észre, hogy a leíró nyelvészet alap-
jainak elvetésével, de a szabályos hangmegfe-
lelések közbeiktatásával ő is egyszerűen visszatért 
a tudós nyelvésztársai által már többszörösen osto-
rozott/elítélt csupasz szóegyeztetés útjára. 
 
„Mindezekből egyértelműen következik, hogy az 
„ősnyelv” hangtani-nyelvtani rekonstrukciójának 
semmi reális alapja nincsen.” Fodor, op. cit., 122. 
 
Hát nem, Fodor István! Az érveiből nem ez kö-
vetkezik... Meg kellene egyszer már szívlelni, 
hogy éppen a saját, és társai feltevései alól hiány-
zik a reális alap! Idézzük saját szavait: „Azon-
kívül az olyan alapnyelv, amelyről semmiféle írá-
sos maradvány nincsen, mindig csak hipotetikus, 
absztrakt rendszer lehet.” 
 

•    •    • 

 Nyelvészeink tananyagában viszont csak el-
vétve találkozunk az írás nyelvvédő, konzerváló 
szerepével. Pedig ez az egyik alaptétel: az a nép, 
amelyik gondolatait rögzíti, sem kultúráját, sem 
nyelvét nem veszíti el. 
Az Egyiptomban kialakult ősi írásrendszer a kép-
íráson alapszik. A képek - a Nílus völgyében a 
hieroglifák - szemléltetik rögzítőjének gondolatait. 
A hieroglif írás vegyes írás: képjelek, szótagok, és 
                                                 
40 Sárosi Zsófia is hasonlóképpen gondolkodik: ,,A tőtípusok 
kialakulásában tehát a jelentésnek lényegében nem volt 
szerepe: létrejöttüket alaki változások sorozata eredmé-
nyezte.” Magyar nyelvtörténet Osiris tankönyvek (Budapest, 
2003), 129. 

az önálló (mással)hangzók egymást kiegészítő 
együttese. 41    Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak 

tartoziktartoziktartoziktartozik,,,, tehát jelentése kiejthető. Ezt az alap-
tételt Champollion óta az egyiptológia is elfogad-
ta.42 A képek csoportosítása (nevezzük szóképzés-
nek) a hangértékük szerint történt (tehát fonetikai 
alapokon nyugvó írásrendszer), valamint a mon-
datban elfoglalt helyzetük (a nyelvtani szerkezete) 
egyedi. Olyan ez, mint az ujjlenyomat. 
 A közvetlen olvasás során a hieroglifák látvá-
nyából származó hangzókat képről-képre kell ki-
mondani, azaz az írás törvényeinek figyelembe-
vételével a képeket hangzósítani kell. Az így 
kialakuló hangértékek egymásutánja fejezte/fejezi 
ki az egyedi képektől most már akár független 
szavakat, gondolatokat. Röviden:    amit látok, azt amit látok, azt amit látok, azt amit látok, azt 
mondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimon----

dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az õõõõsi gondolatotsi gondolatotsi gondolatotsi gondolatot (ez 
eltérhet a képek egyedi látványától). Következés-
képpen csakis ezen az egyetlen nyelven válik ér-
telmessé a szavak és mondatok ősi szerkezete, ill. 
érvényesül a már korábban említett ideogrammák 
+ szótagok (s vele az ún. rébusz-rendszer) + ön-
álló (mással)hangzók (egy-mássalhangzós foné-
mák) hármas hangtani egysége, kereken a hie-
roglifás írás. 
Vö. az 1. ábrával. 
NB.: a hieroglifás írásához és olvasásához az ősi 
nyelv ismerete tehát elengedhetetlen! 
 

 
 

1. ábra 
 

Ha valaki nem ismeri, ill. megbontja a hieroglifa 
képértéke (látványa) és a hangzósítása közötti ősi 
rendet, akkor az írás/olvasás lehetetlenné válik. 
 

 
 

2. ábra 

                                                 
41 Csillagszoba, 22-24. 
42 Champollion felfedezését az Académie française 
titkárához, M. Dacier-hoz írt levele alapján ismerte meg a 
tud.-os világ: Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des 
hiéroglyphes phonétiques (1822. szept. 27). Magyar Nagy-
lexikon 5, C-Csem, 281. 
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 Idegen ajkúaknak - szemben a tiszta kép-
írással - egyszerűen követhetetlen a hieroglif írás 
alapját képező fent jelzett hármas egység, kivált 
az ún. rébusz-rendszer magánhangzó-váltó rend-
szerének közvetlen olvasása.43 Az egyetlen járható 
út - a 2. ábrán ⇒-lal jelöltük - az ősi (számukra 
ismeretlen) nyelv mondatszerkezetének felderíté-
se, szócsoportok elkülönítése, mondattani szere-
pük meghatározása volt. Ezen fáradozik az egyip-
tológia kutatása immár több mint 180 éve. A hie-
roglifák és a belőlük képzett szavak vélt ősi hang-
alakjára a környező képjelekből összeállított más-
salhangzós értékek - az ún. transzliteráció - alap-
ján lehet következtetni.44 Tekintve, hogy egyazon 
hieroglifa általában változó környezetben szere-
pel, az alaphangértéke nem lehet azonos mind-
egyik transzliterációjával.45 Pontos meghatározá-
sához mindeddig hiányzott a látvány és a hang-
alakja közötti eredeti összeköttetés, hiányzott az 
ősi nyelv. A szakirodalom szerint a jelcsoportok 
számos tagja a váltakozó írásmód, és a toldalékok 
rendjének következtében a hangzósításnál másod-
lagossá vált, így ezeket a hieroglifákat elnevezték 
meghatározóknak, determinatívumoknak. Hangzó-
sításuk viszont még nagyobb zavart okozna, ezért 
megszólaltatásukat közkívánságra hibának nyilvá-
nították. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 
bibliai történetekre alapozva a középbirodalmi 
(vélt) hangtan felállításához a szemita nyelvek 
szerkezeti elemei mellett a héber hangzókat is be-
vezették. Ezek aztán rendre elfedték az archaikus 
és óbirodalmi hangalakokat. Ettől természetesen 
továbbra sem lehetett az eredeti hieroglifákat 
közvetlenül olvasni, ugyanakkor nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez a transzliteráció nem alkalmas az 
összefüggő, értelmes beszéd kialakítására, a sza-
vak mondatok értelmének meghatározására.46 Az 
egyiptológia tehát a közvetlen olvasás helyett 
megfeleltet, azaz a szakirodalom által követett út a 
2. ábra alapján: képértékek ⇒ írás ⇒ mondat-
tani elemzés ⇒ megfeleltetés/fordítás. Vö. az  
                                                 
43 Csillagszoba, 26-35. 
44 A koptok nyelvének tanulmányozása is hangtani ana-
lógiák levonásához vezetett. 
45 Gardiner gyűjteményében a hieroglifák vélt szerepük sze-
rint, mint ideo., det. vagy phon. jelentkezhetnek, de szerinte 
léteznek vegyes változatok is: semi-ideo, phon. det., semi-
phon. A legtöbb hieroglifa nem rendelkezik mindegyik tu-
lajdonsággal, így vannak csak ideogrammák, de szerinte 
léteznek pl. csak determinatívumok is. 
46 A transzliteráció kialakulását külön fejezetben tárgyaljuk. 

1. ábrával, ahol a helyes sorrend: az eredeti kép-
érték ⇒ hangérték ⇒ írás. Ekkor született meg a 
Nílus-völgyi írás napjainkig használt besorolása: 
szemita-hamita vagy újabban afró-ázsiai alapokon 
nyugvó magvaszakadt, kihalt nyelv. Általános vé-
lekedés szerint ma már senki sem tud egyiptomiul 
beszélni! 
NB.: egyetlen eddig feltárt archeológiai lelet sem 
tanúskodik a szemita népek közép és újbirodalmi 
jelenlétéről. 
 Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a Nílus 
völgyében 4000 éven keresztül folyamatosan az 
ősi hieroglifákkal írtak. Természetesen a „sze-
rény” ősi jelkészlet az idő múlásával kibővült, az 
írás a hieroglifák stilizált jeleinek bevezetésével 
felgyorsult (hieratikus írás), viszont szóképző 
rendszere, mondattani építkezése megtartot-
ta/megvédte ősi tulajdonságait. A képek és hang-
alakjainak ismeretében olvasni „mindenki” tu-
dott. Zseniális írásrendszer! Ezért van aztán az, 
hogy mindmáig ismerjük az írástudó szerepét, de 
szókincsünkből hiányzik az olvasástudó fogal-
ma.47 
 
Összefoglalás: 
 
1./ ./ ./ ./ A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó 
összetett/vegyesösszetett/vegyesösszetett/vegyesösszetett/vegyes írásrendszer. írásrendszer. írásrendszer. írásrendszer.    

2./ Hajdan a kép és a hangérték összefüggése 
alapján közvetlenül írták/olvasták a jeleket, tehát 
ez nem mesterséges/analitikus írásrendszer. 
3./ Olvasni csak az tud/tudott, aki ismeri/ismerte 
a hieroglifák kép és hangértéke közötti valódi ösz-
szefüggést. Modern korunk egyiptológusainak er-
ről halvány fogalmuk sincs, így nem tudnak köz-
vetlenül olvasni.48 Kényszerűségből a szótani-
mondattani elemzésekre alapozva csak megfelel-
tetnek. 
4./ A Középbirodalom hangtanának biblikus alapú 
megközelítése, pontosabban a héber hangzók be-
vezetése, az eredeti hangtant nem állíthatta hely-
re. Itt jegyezzük meg, hogy ha a héber hangzók 
valóban a helyes hangtani utat képviselnék, akkor 
ma az ó-héber nyelven közvetlenül kellene tud-
nunk értelmesen olvasni a középbirodalmi szöve-
geket. Ez viszont lehetetlen.  
                                                 
47 Ez a megfigyelés Kiss Dénestől származik. 
48 Gardiner magyarázat helyett a kérdéses transzliterációk 
után leggyakrabban kérdőjelet tesz, ill. férfiasan bevallja, 
hogy „for unknown reason, phon...” 
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5./ Ergo... bármilyen hangváltás esetén – akármi-
lyen szabályosan is történik az - olvashatatlanná 
válik az ősi szöveg. Az írás, jelen esetben    a hiea hiea hiea hie----
roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az õõõõsi nyelv szersi nyelv szersi nyelv szersi nyelv szer----
kezetétkezetétkezetétkezetét ésésésés a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját. 

 
Az általunk követett út sematikus ábrázolása: 
 

 
 

3. ábra. Az ősi, óbirodalmi hangalakok 
visszaállítása a mai magyar nyelv segítségével 

 
Marad a kérdés: miért az (ős)magyar nyelv az ol-
vasás kulcsa? 
 
A válasz a fentiek értelmében a vártnál egy-
szerűbb: 
A hieroglifák látványa és azok középbirodalmi 
transzliterációja ma már mindenki számára elér-
hető. A transzliteráció középbirodalmi mással-
hangzóit viszont az óbirodalmi - azaz az eredeti - 
hangértékeikhez újra vissza kell vezetni.49 A hie-
roglifák ősi hangalakjainak visszaállításához ezt a 
helyesbített mássalhangzós vázat, és korunk tiszta 
magyar nyelvét használjuk.50 S ekkor, de csakis 
ekkor, ismét helyreáll az ősi rend a hieroglifák 
kép és hangértéke között. Más szóval, ha a helyes 
nemzetközi transzliterációs értékeket választottuk, 
fáradozásunk eredményként kialakuló (ős)magyar 
szó hangalakja és egyben értelme megegyezik a 
hieroglifa látványával! Ez képezi munkánk ellen-
őrzését, egyúttal    a tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv haszná----

latának jogosságát.latának jogosságát.latának jogosságát.latának jogosságát. Vö. a 3. ábrával. A képek 
hangalakjának ismeretében (bizonyos feltételek 
mellett) rendelkezésünkre állnak a magánhangzók 
is, így mi is közvetlenül olvashatunk. A más-
salhangzós vázak (bizonyos határok között) a kez-
dettől fogva változatlanok maradtak.51 
                                                 
49 Vö.: Csillagszoba IV fejezetével. 
50 A tiszta magyar nyelv alatt azt a feltételezetett - mai 
nyelvünkben is jelenlévő - nyelvállapotot értjük / kutatjuk, 
mely szókincsének elemei visszavezethetők az ősi alapok-
hoz, s melynek szerkezete mentes a nyelvünktől idegen 
izoláló/ flektáló görög/latin/indogermán stb. szerkezetektől, 
mondatépítkezéstől. Fonémarendszere az ősidőktől fogva 
változatlannak tekinthető. 
51 Csillagszoba, 37-42. 

Eddig az írás/olvasás elméleti megközelítése. 
Gyakorlati megvalósítását a következő fejezetben 
boncolgatjuk. 
 

•    •    • 
 

 A fenti gondolatok tárgyalása közben óhatat-
lanul is belekontárkodtunk a nyelvészek munkájá-
ba. Tettük ezt kényszerűségből, hiszen a világgá 
kürtölt, de ez idáig csak feltevésekre épülő légvá-
ruk, nyelvünk finnugor eredete, a haladás, s vele 
nyelvünk valódi megismerésének útjában áll. Saj-
nos nem is várható, hogy akár csak egyetlen finn-
ugor elméletet hirdető nyelvész nyíltan beszéljen 
nyelvünk feltételezett uráli eredetének bizonyára 
benne is felmerülő kétségeiről. Állásával, tudomá-
nyos tekintélyével kellene fizetnie az ilyen „té-
velygésekért”. A mai gyakorlatban csak anyagilag 
független, a nyelvészetet kívülről megközelítő ku-
tató vázolhatja fel, írhatja le nyelvünk kutatásának 
új irányát. 
 
 
 
 
 

 
 

Mátyás király mellszobra 
(Internet) 


