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NYELVÉSZET 

Czeglédi Katalin : 

 

Angela Marcantonio Az uráli nyelvcsalád című könyvéről 
 

Bevezetés 

Angela Marcantonio nyelvismerete, tudományos felkészültsége, a módszertanban való jártassága, Rómában az 

egyetemen végzett tanítási gyakorlata megkérdőjelezhetetlen, amely mind szükséges ám elegendő ahhoz, hogy az 

uráli nyelvcsaládot bemutassa és annak kritikáját adja. Az első (A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete) és 

második (Az uráli nyelvcsalád) könyvben vannak átfedések, de ez természetes, hiszen az elsőként bemutatott könyv 

a tanulmányok gyűjteménye, amely szükségszerűen alapul szolgált a másodikként elemzett könyvnek. Úgy ítélem 

meg, az előforduló ismétlések a figyelem felkeltés megerősítését szolgálják, ezért azokat szándékosan benne 

hagytam.  

 

Szakmai megerősítések, megjegyzések, kiegészítések, vélemények 

Marácz László az Amszterdami Egyetem tanára már 2005-ben kitűnő előszót írt e könyvhöz. Az elmúlt 100 év 

legfontosabb könyvének tartja a magyar nyelv eredetéről. Méltatja a szerzőt, Angela Marcantonio professzort, aki a 

római La Sapienza Egyetemen történeti és uráli nyelvészetet tanít. E munkája eredetileg 2002-ben angol nyelven 

jelent meg az oxfordi székhelyű nagy hírű nyelvészeti társaság „The Philological Society” sorozatában.  

Kiemeli, hogy a szerző nem kevesebbet állít, „mint azt, hogy az uráli, finnugor, ugor nyelvcsalád elmélete nincs 

tudományos tényekkel és érvekkel alátámasztva.” Mindez ellent mond a Magyarországon folyó iskolai képzésnek. 

Mindhárman – Angela Marcantonio, Marácz László és jómagam – egyet értünk abban is, hogy a kérdéskör 

súlyához méltóan és elfogulatlanul, kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve tudományos felkészültséggel 

kell foglalkozni e témával, a nyelvtudományon kívüli tényezők - mint romantikai, politikai elképzelések – 

mellőzésével, amely Magyarországon ma sem oldható meg könnyen. A helyzet az, hogy azoktól az egyetemi 

tanároktól, kutatóktól, akik a munkájuk során szembekerültek a finnugor elmélettel akár teljes egészében, akár 

részben, már elvették a katedrát és a megnyilvánulási lehetőséget – előadások, publikálás - ha volt, vagy eleve a 

közelébe sem engedik. A tanárok, kutatók másik része pedig a megélhetését féltve és védve behódol, mert ha nem 

tennék, őket is tönkre tennék.  

Marácz Lászlóval egyet kell értenem az előszóban megfogalmazottakkal, mint pl.: „Marcantonio állításával 

vitába kell szállni, hiszen ha ezt nem teszik, akkor éppen azon állításait igazolnák, hogy az uráli, finnugor, ugor 

nyelvrokonság tévhitekre épül, s e rokonság hangoztatói tévhitek sorozatát megdönthetetlen tudományos 

igazságként, azaz dogmaként kezelik.”  

Másrészt kritikusan kell tanulmányozni Marcantonio könyvét, hogy az esetleges eltérő álláspontokat 

ütköztessük, egészséges vita alakuljon ki csakis azért, hogy ily módon is gazdagíthassuk a tudásunkat, előrébb 

vigyük a tudományt. Egyet kell értenem azzal is, „ha Marcantonio professzornak igaza van, akkor a magyar 

őstörténetet is újra kell írni, hiszen az akadémiai magyar őstörténet a magyar nyelv feltételezett finnugor 

rokonságán alapszik. Ez egyértelműen téves kutatási kiindulópont. Így nemcsak a magyar őstörténetet kell 

revideálni, de ez maga után vonja az eurázsiai őstörténet felülvizsgálatát is.”  

A szerző, Angela Marcantonio a Bevezetés-ben világosan és tömören megfogalmazta a könyv célkitűzéseit, 

köztük azt, hogy „A könyvben alkalmazott részletes elemzés feltárta a tudományos bizonyítékok teljes hiányát 
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azzal az elképzeléssel kapcsolatban, hogy az uráli nyelvnek egy nyelvcsaládot, azaz rokon nyelvek származásilag 

összetartozó csoportját képezik. Ezért azt a következtetést vonom le, hogy ez az elképzelés (a továbbiakban uráli 

csomópont”) nem megalapozott.” (31. old.) 

Ami az uráli forrásanyagot illeti, a kutatók egyik része szerint szabálytalan, a másik része szerint viszont 

szabályos. Ez utóbbi kapcsán egy sor tételt állítottak fel, köztük: „A modern uráli nyelvek egy élő-urálinak nevezett 

genetikai szülőtől származnak, és a környező nyelvekkel nincsenek genetikai kapcsolatban.”  

Erre vonatkozóan egy sor kérdés adódik, pl.: hogyan nevezték a genetika szülőt, az ősanyát és az utódot, 

utódokat. Milyen sajátos gondolkodásmód volt rájuk jellemző, amelynek a mentén teremtették, alkották meg azokat 

a szavakat, amelyekkel magukat és a környezetüket megnevezték? stb. Állítják, hogy a meglévő kölcsönhatások 

„kölcsönzés vagy a véletlenszerű hasonlóság” eredményei. „Az ősnyelv és a családfa alsóbb csomópontjainak 

legtöbbjét megbízhatóan következtették ki.” „Az első uráli nyelvet az Urál hegység térségében beszélték legalább 

6-8000 éve.” „A helyreállított családfa összhangban van a modern nyelvek esetében megfigyelt megfelelésekkel.” 

„A leánynyelvek – melyek az anyanyelvből későbbi rendezett kettéválások eredményeként jöttek létre – megfelelő, 

közös újításokat és a modellel összhangban álló, ősi jellegzetességeket tartalmaznak.” „A leánynyelvek jelenlegi 

hangrendszere alapvetően szabályos és a rendszerszerű hangváltozás eredménye.” „Az ősnyelv alaktanilag gazdag 

volt.”  

Több gond is van a fentiekkel. Először is meg kell vizsgálni a kölcsönhatások mibenlétét. Válaszolni kell egy 

sor kérdésre, pl.: Mit jelent és mi az oka az ún. véletlen-szerű hasonlóságnak? Mi igazolja azt, hogy az első uráli 

nyelvet az Urál hegység térségében beszélték s éppen 6-8 ezer évvel ezelőtt? Mit jelent az, hogy első uráli nyelv, mi 

van a második, harmadik stb. uráli nyelvvel? Mi a különbség a helyreállított és a nem helyreállított családfa között? 

A modern nyelvek esetében nem elegendő csupán megfigyelt megfelelésekről beszélni, azoknak rendszerszerűen 

kell működni, hogy bizonyítékként alkalmazhatók legyenek. Hol vannak ezek a bizonyítékok? Melyek azok? Mi 

igazolja az ún. leánynyelvek létrejöttének fenti módját? Az újítások és ősi jellegzetességek rendszere hol van 

felállítva és bizonyítva? Először is hol van bemutatva maradéktalanul a jelenlegi ún. leánynyelvek hangrendszere 

külön-külön? Hol vannak azok a szabályos rendszerszerű hangváltozások, amelyek ráadásul összhangban lennének 

és utalnának az ősi jellegzetességekre? Mi igazolja az ősnyelv valamikori meglétét? Hol van bemutatva a még nem 

igazolt ősnyelv alaktana, amely ráadásul gazdag is volt? Mitől volt gazdag? Mik voltak az egységes alaktani 

jellemzők? A hangtani, alaktani tulajdonságokon túl keresem a jelentéstani és mondattani jellemzőket is. Hol 

vannak, melyek azok?  

Egyet értek Angela Marcantonio következő világos megfogalmazásával: „E könyvben azt kívánom bemutatni, 

hogy a fenti tételeket nem támasztják alá bizonyítékok … nagyon esedékes az egész paradigma felülvizsgálata.”  

Alapvető hiba, tudományos munkában megengedhetetlen az a tény, hogy „az irodalom gyakran nem tesz 

különbséget a tudományos bizonyíték … és a vélemények vagy értelmezések között,...” (34-35. old.) 

Valóban, a földrajzi nevek „túlnyúlnak az uráli terület feltételezett határain és így összeegyeztethetetlen az uráli 

elmélettel.” 

A magyar és a manysi népnév magyarázatát másképp látom a földrajzi névi kutatásaim fényében is. (ld. 

CZEGLÉDI 2007) 

Egyet értek azzal is, hogy „…valójában nem helyes az az állítás, hogy az uráli nyelvcsaládot (több mint 100 

éve) kétséget kizáróan, tudományosan megállapították.” (38. old.) 

Hozzáteszem, sem kétséget kizáróan, sem tudományosan nem történt meg a megállapítás. A szerző úgy ítéli 

meg, hogy „az uráli nyelvcsalád fogalma a 16. és 18. század között keletkezett a magyarok latin népneve a 

hungarus és az Urál hegység közelében lévő orosz földrajzi név a Jugria közötti látszólagos hasonlóságból.” (39. 

old.) 

A. Marcantonio szerint „arra is van bizonyíték, hogy a hangváltozások többsége a különféle tényezők zavaró 

hatására nem szabályosan megy végbe. Ilyen tényezők: a társadalmi, földrajzi és nemzedéki különbség, nyelvek és 
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nyelvjárások keveredése az érintkezés miatt és azok a bonyolult, gyakran önkényes folyamatok, melyek 

következtében a változások szétterjednek, befejeződnek vagy ki sem fejlődnek.” 

Én magam ezt a kérdést úgy látom, hogy a nyelvhasználat során a nyelv különböző irányban alakult, változott, 

ám sohasem önkényesen és sohasem véletlenül, nem szabálytalanul, hanem a tudat és gondolkodás kölcsönös 

kapcsolatában igenis tökéletes rendszerhez igazodva.  

Vajon mihez képest lehetnek szabálytalanok a változások? Amennyiben egy megalapozatlan, feltételezésekre 

épített nyelvtanhoz, akkor azok a változások éppen ellenkezőleg, igazak is lehetnek. A. Marcantonio óriási munkát 

tervezett, amint írta: „megkísérlem leírni… az uráli nyelvcsalád magyarázatára használt bizonyítékokat, 

feltételezéseket és modelleket…Bemutatom mind a főirányzatú tankönyvi értelmezést, valamint az irodalomban 

jelentkező sok egyéb változatot…Mindig megkísérlem elkülöníteni a tudományos bizonyítékot a feltételezéstől, az 

értelmezéstől és az okoskodástól.” (43. old.) „Beszámolok a történelem, a fonológia, a szókészlet, alaktan, morfo-

szintaxis tipológia, onomasztika és más nem nyelvészeti területek, mint például a régészet és genetika területéről 

nyert adatokról.” (44. old.) 

A szerző óvatosan fogalmazott, hiszen mára már világossá vált: „Lehetséges, hogy nemcsak az uralisztika 

vizsgálandó felül.” Nemcsak lehetséges, biztos s a felülvizsgálatra nemcsak az ún. uralisztika, hanem az altajisztika, 

az indoeuropeisztika és a hozzájuk sorolt konkrét nyelvek, köztük a magyar nyelv grammatikája, továbbá az ún. 

mezopotámiai nyelvi kultúra kérdése is felülvizsgálatra szorul.  

Az okok között szerepel, hogy. „…a bizonyítékok nem támasztják alá az uráli elmélet tanait, sőt, nagyon sok 

szól ellenük.” (45. old.) „az ellenbizonyítékot módszeresen lekicsinylik vagy átértelmezik…” (46. old.) 

„Amennyiben a bizonyíték nem illeszthető az elfogadott modellhez, a modellt igazítják az uráli 

szövegkörnyezethez.” (46. old.) „Néha a bizonyítékot „javítják” (vagy „átértelmezik”), ha nem egyezik az 

elmélettel.” (47. old.) 

Nemcsak a magyar és a manysi illetve a hungár, ungár, ogur, jugur stb. neveket nem tudják magyarázni, de a 

többi népnevet is rendre tévesen értelmezik. Természetesen a nevek említése az első és a további forrásokban több 

szempontból figyelemre méltó, a megoldáshoz hozzájárul, de önmagában nem elegendő. Pl.: „Az első történelmi 

források”: A „finn” szót először Kr.u. az első században Tacitus római történetíró (Germánia 45. fejezet) említi 

fenni alakban.” (59. old.) Az észt népnév összetartozik a litvániai Aista folyónévvel, azonban ennek az igazolása 

kiterjedt kutatások hátterében lehetséges. A „kiriali” nevet (ld. karjala) először a 11. 12. században egy névtelen 

norvég szövegben említik. A „cornutti finni” a lappokat jelenti. A lapper mint a lappok neve egy 12. századi izlandi 

szövegben fordul elő. A sum és suomi formákat „a 11. századtól kezdve az orosz krónikákban lehet fellelni.” A 

vepsze, cseremisz, mordvin, permi nevek a Nestor krónikában (1000-1100) olvashatók. A „Sremnise … meren” 

Jordanesnél fordul elő. (59-60. old.)  

A népnevek megfejtéséhez e források adatul szolgálnak, azonban a megoldás kulcsához eljutni a földrajzi névi 

kutatásokkal lehetséges. A latin források „A magyarokat állandóan a Mongóliából származó hun-tatár típusú nomád 

avarokkal azonosítják.” 

Jól látja A. Marcantonio: , „a császár …sehol sem említi a magyar nevet, ehelyett nála Mεγέρη szerepel. A 

szöveg szerkezete azt sugallja, hogy egy törzsi vezető nevéről van szó, de úgy szokták értelmezni, hogy a császár a 

magyarok őseire utalt.” (63-64. old.)  

Helyes észrevétel, hogy „Moravcsik nem magyarázza meg, hogy miért „nem kétséges” az a tény, hogy a császár 

itt a „magyar törzsneveket” jelölné, és … arra sincs semmi bizonyíték, hogy az a sajátos szerkezet „ó-magyar 

kifejezésmód” volna….A szerző … nem igazolja a Νέκη és Mεγέρη finnugor eredetét, …” (67. old.) További 

megfejtetlen nevekkel találkozunk. (68. old.) 

Az eddigi szakirodalom szerzői és a szófejtők azt sem látják, hogy a magyarok és a manysik nem elkülönültek 

egymástól, (70. old.) hanem a szkíta-hun elődök nyelvének más-más jellegzetességeit őrzik a népnevükben.  

Igaz, „a magyaroknak az „ugor-őshazából”…feltételezett elvándorlásuknak egyáltalán nincs semmi nyoma.” 

(71. old.) Az nem igazolható, hogy „A hungarus név vélhetően a türk on-ogur-ból származik, ..” (72. old.) 
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A továbbiakban is (82-87. old.) számos olyan szó található, amelynek a magyarázata elfogadhatatlan s az ok 

több tényezőben gyökerezik. Nem ismerik a kutatók azt, hogyan gondolkodtak eleink akkor, amikor a szavakat 

teremtették, alkották, ezért nem ismerhetik fel azokat a jelentésszálakat sem, amelyek a szavak jelentéseit 

összekötik. A hangtan, alaktan rendszerét pedig nem dolgozták ki, hogy az működjön oda-vissza. Az uráli 

nyelvelmélet mindenáron való uralmon tartása és a nyelvcsaládok rendszeréhez ragaszkodás ezt nem is teszi 

lehetővé. Nem csoda, hogy nem látják helyesen pl. a magy. orr (or + r) szónak a helyes összefüggését a finn turpa 

stb. szóval.  

A köldök szó értelmezéséhez is hozzásegítenek a földrajzi névi kutatások. A szó párhuzamai ugyanis a földrajzi 

nevekben ’két tó vagy folyó közötti összekötő csatorna’ jelentésben fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy az ilyen 

nevű csatorna éppen a funkciója miatt kapta a nevét. Maga a szó tehát tartalmazza a magyarázatot is. Eszerint a 

forráshoz, az anyához tartozik, ugyanakkor összeköti vele a másik tavat, az utódot. Nem véletlen, hogy a lapp 

kiäldäk ’szalag, ideg, húr’ jelentésű. A törökben ismert párhuzamai, pl. tat. kündük ’köldök’ összetartozik vele. A 

szó két elemből áll: magy. köl + -dök, lapp kiäl + -däk, tat. kün + -dük stb., ahol az első elem a magy. kút, csuv. külě 

’tó’ stb., a második elem –dVk pedig ’valamihez való tartozás, valamivel való ellátottság, valami mellett lévő’ 

jelentésű grammatikai lexéma, amely valamikor olyan önálló szó volt, amelynek képviselete a magyarban, pl. a tő, 

töv-, tőke, tönkő stb. szó.  

A haj és a szőr esetében a jelentést érintő látszólagos ellentmondást csak akkor értheti meg a kutató, ha látja azt, 

hogy az eredeti komplex jelentéstartalom alkotó részeinek miért éppen ezt a két elemét őrzik bizonyos nyelvekben 

az ember fején lévő haj és a test más részein megjelenő szőr megnevezésére s bizonyos nyelvekben miért nem 

tesznek különbséget e két kinövés között s a szőrt is hajnak fogják fel. Ez pedig egyaránt érinti a három 

nyelvcsaládba sorolt nyelveket.  

A finn taka- ’mögé’ (87. old.) és a magyar mög, möge összetartozása is beleillik a rendszerbe. A finn szó az 

eredetibb változatot őrzi a szókezdő t-vel.  

Lényegesek a források áttanulmányozásának következtetései: „Nincs történeti feljegyzés, ami uráli-finnugor 

népességre, nyelvre vagy kultúrára utal…. A létező kevés történeti feljegyzés vagy összeegyeztethetetlen az uráli 

paradigmával, vagy semleges.” (93. old.); „az uráli család létezését a 19. század utolsó évtizedeiben – az általános 

hiedelemmel ellentétben nem alapozták meg tudományosan.” (94. old.); „Sok szerző elismeri a szabványos uráli 

paradigma (egyik vagy másik) tantételének vagy a hagyományos családfának ellentmondó adatok létezését, 

néhányan az uráli nyelvek genetikai rokonságának elutasítását” ajánlják. (105. old.); „Az uráli nyelvek közös 

eredetét … tagadó tudósok alapvető bizonyítéka az, hogy a megfigyelt közös hasonlóságok nem is eléggé jók, és 

számban sem elegendők arra, hogy fenntartsák a genetikai rokonság elméletét”; „Az uráli nyelvek között fennálló 

hasonlóságokat jobban lehet magyarázni az érintkezés / nyelvi szövetség eredményeként.” 

Van kutató, aki szerint „Az uráli nyelvek közös jellegzetességének eredete mindmáig ismeretlen.” 

A. Marcantonio idéz Pusztay Jánostól: „Az uráli nyelvekben nincs sok olyan elem, melyek elegendő súlyuk 

révén az őket tartalmazó nyelvek között genetikai rokonságot engednének meg, mivel hasonló jellegzetességekkel 

találkozunk az észak-ázsiai térség más nyelveiben is….az uráli nyelvek… a paleo-szibériai nyelvekkel együtt 

(valamint az altáji csoporthoz tartozókkal) nagy kiterjedésű, tipológiailag nagyon egységes területet képeznek, 

melyekben a nyelvészeti kategóriák többségét mind szerkezetileg, mind anyagát tekintve nagyon hasonló módon 

alakítják….”. Pusztay szerint „azokat az elemeket, melyek csak néhány uráli nyelvben vannak jelen, nem lenne 

szabad visszavezetni a közös ősnyelvre.” 

Mások szerint „ha létezett volna ősnyelv, az egyfajta közvetítő nyelv kellett legyen az északkelet-európai 

vadász-gyűjtögető népek között. Ez a magyarázat jobban illik Eurázsia társadalmi és földrajzi helyzetéhez.” (112. 

old.) 

A. Marcantonio szerint „a fent körvonalazott vitának már puszta léte is … azt sugallja, hogy a hagyományos 

paradigmában valami megválaszolásra szorul. A vitából kibontakozó fő kérdés az, vajon az uráli nyelveken belül a 

hagyományosan felismert megfelelések elég jók-e, elég számosak-e ahhoz, hogy genetikai rokonságot 

bizonyítsanak.”; Érdekes, hogy „a különböző kutatók ugyanazokat az adatokat és elemző módszereket 
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használták…., és mégis ellentmondó következtetésekre jutottak az uráli nyelvek eredetét és besorolását illetően.” 

(117. old.) 

A. Marcantonio szerint közös, átfogó alaktani rendszer hiányzik. Nem lehet működő rendszer az olyan, ahol „a 

forrásanyag több hangtörvényt tartalmaz, mint amennyi szófejtést.”. Nem utal tudományos eljárásra az sem: 

„Gyakorlattá vált, hogy az adott hangtörvényeket követő szófejtések száma nagyrészt a személyes értelmezés 

függvénye, és nem a felállított szabályok szerinti vizsgálat tárgya.” (124. old.); „A 4.1. táblázat első sorában látjuk, 

hogy 19 szabály van, amit csak egyetlen szófejtés támogat.” (126. old.) A módszer alapvető problémája, hogy 

„szabálytalannak tekintett bizonyítékon alapul, de azt úgy közlik és értékelik ki, mintha (lényegileg) szabályos 

lenne.” (131. old.)  

Egyértelmű, hogy mindenáron meg akarnak felelni a politikai akarat felállította elvárásoknak, azaz igazolni az 

uráli nyelvelméletet. Fontos tény, hogy a legtöbb nyelv tartalmaz teljes képzésű és redukált magánhangzókat. Attól 

azonban nem lehet eltekinteni, hogy kiderítsük, hogyan keletkeztek, milyen rendszerbe illenek. (132. old.) 

Nem csoda, hogy a felhozott példák (137-139. old.) problémaköre átíveli a három nyelvcsaládba sorolt 

nyelveket, sőt azokon túl is vannak párhuzamaik, amelyek egy egész rendszert alkotnak. Pl.: A személyes és 

visszaható névmások, azok esetraggal való ellátása, a birtokos személyjelek és az igei személyragok (tárgyas és 

tárgyatlan) együttes számba vétele során rajzolható meg a rendszer, amelyből világosan kiolvasható a 

kialakulásának igen ősi gyökere és az, hogy ebben a rendszerben az alkalmazást illetően hol helyezkednek el a 

három nyelvcsaládba sorolt nyelvek. Ha pl. a magyar én E.sz. 1. személyű névmásnak nézem meg a kapcsolatait, 

akkor a következő összefüggések láthatók:1  

 

Nominativus: 

magy.        én (< *wVn < *wVnγV < *wVngV2 < *δVngV < *tVnkV <     

                       *tVtkV < *tVtVkV) 

vog.           ε  m (< *wVnm / *wV m < *wVnw < *wVnγV) 

osztj.       mä (< *wV < *wVn) 

zürj.        me 

votj.        mon (< *mVnγ < *mVnγV < *wVngV) 

cser.        mi ń 

md.         mon 

md.         mo ń 

finn         minä 

észt         mina 

               ma 

lp.           mōn 

               mūn 

jur.sz.     mań 

jen.sz.     moďi (< *mVdjV3 < *mVdγV < *mVdgV) 

szelk.      man 

               mat (< *mVtx < *mVtkV) 

kam.       man 

csuv.         e   pě4 (< *VnwV < *VnγV < *wVnγV) 

                 e   p 

oszm.     ben ( < *wVn) 

                                                           
1 A magán- és mássalhangzókat a helyi értéküknek megfelelő helyre tettem. 

2 A venger nem más, mint az 'énhozzám tartozó', másképpen az 'anyához tartozó'. 

3 Vö.: magyar népnév és a madjar változata. 

4 A –p- fél zöngés ejtésű. 
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kirg.       men 

k.kalp.   men 

kaz.       men 

nog.      men 

kum.     men 

türkm.   men 

tuv.       men 

üzb.      men 

ujg.       män 

azerb.   män 

tat.        min 

bask.    min 

hak.      min 

mong.   bi (< *wV < *wVn) 

lat.          e  go (< *VngV  < *wVngV) 

 

ném.       I   ch ( < *Vnx < *Vnk < *wVnkV) 

ang.        I 

              (á   j) (< *Vγ < *Vnγ < *Vnk) 

or.           ja (< *en5) 

           

Accusativus: 

magy.   enge-m (< enge: szótő, vö.: személyes névmás Esz. 1. szem. + -m: 

                              birtokos személyjel < személyes névmás E/1. < mV) 

             enge-me-t (< enge: szótő, vö.: személyes névmás Esz. 1. szem. + -me: 

                              birtokos személyjel < személyes névmás E/1. < mVn + -t: 

                              tárgy ragja) 

csuv.  man-a (< man: személyes névmás E/1. +-a: tárgyeset ragja) 

oszm. ben-i (< ben: személyes névmás E/1. +-i: tárgyeset ragja) 

or.      men’-a (меня < мен + -я < 1. *ja < *ji 2. *-en) < men: személyes névmás 

                       E/1. + -ja: vö: oszm. ji, ju: tárgyeset ragja) 

ang.    me (me: vö.: személyes névmás E/1.6) 

 

Genitivus: 

magy.   enyé-m7 ( < enyé: (< *enje < enge: személyes névmás E/1.) + -m: 

                                birtokos személyjel < mV: személyes névmás E/1.) 

csuv.   mană-m ( < mană: személyes névmás E/1. + -m: (< *mV: személyes 

                        névmás E/1.) 

oszm.  beni-m (< beni: személyes névmás E/1. + -m: (< *mV: személyes 

                        névmás E/1.) 

or.       mo j 

ang.     my (mai) 

            mi –ne (main) 

 

Dativus: 

csuv.    man-a ( < man: személyes névmás E/1. + -a: esetrag) 

oszm.   ban-a ( < ban: személyes névmás E/1. + -a: esetrag) 

                                                           
5 Vö.: magy. én. 

6 A szórend alapján (alany, állítmány, tárgy) a tárgy helyén szerepel a mondatban. 

7 Ld. még nyj. enyim. 
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or.        m n-e (< mn < men: személyes névmás E/1. + -e:8 esetrag) 

ang.     me (< ld. az Acc. nál) 

 

Locativus: 

csuv.    man-ra (< man: személyes névmás E/1. + -ra: helyhatározórag) 

oszm.   ben-de (< ben: személyes névmás E/1. + -de: helyhatározórag) 

 

Ablativus: 

csuv.    man-ran (< man: személyes névmás E/1. + -ran: eredethatározós 

                           esetrag9) 

oszm.   ben-den (< ben: személyes névmás E/1. + -den: eredethatározós 

                           esetrag) 

 

Visszaható névmás E.sz. 1. szem. 

magy.    maga-m (< maga: vö.: magy. mag főnév + -m: ( < *mV) személyes 

                             névmás E/1.) 

              maga-ma-t (< maga: vö.: magy. mag főnév + ma: személyes 

                             névmás E/1. + -t: tárgyrag) 

              maga-m-nak a (< maga: vö.: magy. mag főnév + m: ( < *mV) 

                                       személyes névmás E/1. + -nak a: birtokos esetrag) 

              maga-m-nak (< maga: vö.: magy. mag főnév + -m: ( < *mV) 

                                       személyes névmás E/1. + -nak: részeshatározós esetrag) 

 

              maga-m-mal (< maga: vö.: magy. mag főnév + -m: ( < *mV) 

                                       személyes névmás E/1. + -mal (< -val: eszközhatározós 

                                       esetrag) 

              maga-m-ról (< maga: vö.: magy. mag főnév + -m: ( < *mV) 

                                       személyes névmás E/1. + -ról: eredethatározós esetrag) 

 

T.sz. 1. sz. 

magy.    mi (< mink) 

     nyj.   min-k (< min: személyes névmás E/1. + -k: többes szám jele < két, 

                         kettő számnév) 

csuv.     epi-r (< epi ( > epě: személyes névmás E/1. + -r: többes szám jele) 

oszm.   bi   -z ( < bi: személyes névmás E/1. + -z: többes szám jele) 

mong.  bi   -den ( < bi: személyes névmás E/1. + -den: többes szám jele) 

or.        my (cirill: мы) ( < my < 1. m: személyes névmás E/1. + -i: többes szám 

                    jele 2. vö.: magy. mi < mink ) 

ang.      we ( < *wV: személyes névmás E/1. ) 

ném.     wi  -r ( < *wV: személyes névmás E/1.  + -r: többes szám jele) 

 

Igei személyragok: 

Alanyi ragozás: 

E.sz. 1. szem. 

magy. vagyo-k (< vagyo: igető + -k ( < *nk < *Vnk < *wVnk < *wVnkV): 

                              személyes névmás E/1) 

  

  

                                                           
8 Vö.: oszm. –a/-e Dat. esetrag. 

9 Vö.: magy. –nan, pl. onnan. 
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T.sz. 1. szem. 

magy.  vagyu-n-k ( < vagyu: létige + -n ( < *-Vn < *-Vnk): személyes névmás E/1.) + -k: 

                               többes szám jele) 

 

Tárgyas ragozás: 

E.sz. 1. szem. 

magy. esze-m ( < esze: igető + -m ( < *mV): személyes névmás E/1.) 

           járo-m ( < járo: igető + -m ( < *mV): személyes névmás E/1.) 

 

T.sz. 1. szem. esszü-k ( < *esz-jü-k) 

                      járjuk    ( < jár-ju-k) 

 

Az E.sz. 1. szem. személyes névmásnak az adatok alapján kikövetkeztethető alakjai a következők: 

*mVtkV > *mVdgV > *mVngV. A *mVtkV olyan fejlemény, amelynek elődje *wVtkV < *δVtkV < *tVtkV 

lehetett. Az első személyű személyes névmás olyan gondolkodás alapján születhetett, vagyis eleink úgy 

értelmezték, hogy én vagyok az anya, a mag, te vagy az ősanya, az ősmag, ő pedig az utódom. Többes számban a 

mink (nyelvjárási alak) a 'sok én', a tik a 'sok te', az ők pedig a 'sok ő' jelentésű. Mindezt a földrajzi névi kutatások 

segítségével ki lehet olvasni magukból a névmásokból.  

A fenti nem teljes rendszerben is sok minden meglátható, amelynek részletezése most nem feladat. Ezen kis 

bemutatóval csak arra kívántam felhívni a figyelmet, melyik út mutatkozik járhatónak. Ezzel együtt világos, miért 

nem jók az eddigi etimológiák, egyes esetekben még a népnevekre is utaltam. Természetesen az eddigi munkákból 

a jó elemeket meg kell tartani és azokra fel kell hívni a figyelmet. Végül látható, miért nem működik és nem 

működhet az uráli, finnugor, ugor nyelvelmélet és miért hibás a nyelveket nyelvcsaládokba sorolni úgy, ahogyan 

azt eddig tették. Nem bizonyított szóetimológiákat írtak, a magyar nyelvtant egy feltételezésekre épített finnugor 

nyelvtan alapján írták meg, következésképpen a magyar nyelvtan is nagyrészt használhatatlan. Ennek ellenére ma is 

az az elfogadott és mérvadó akadémiai álláspont.  

Tanulságos átgondolni a a következő idézet jelentés tartalmát: „Az észt nyelvben az alanyeset végső 

magánhangzójának elvesztése oda vezetett, hogy e magánhangzót átminősítették, mint flexiós esetvégződést a többi 

esetben. Ez a tény – valamint a szabályozó környezet elvesztése a fokváltakozáshoz és a magánhangzó-

váltakozáshoz – olyan flexiós alakokat teremtett, melyeket kizárólag a váltakozások révén lehet felismerni (bár 

maguk a változások már nem jósolhatók meg a szótő alakjáról). Ezek tehát inkább összeolvadó, mint ragozott 

alakok.” (139. old.)  

Először a mássalhangzó készletet kellett volna rekonstruálni. Ennek egyszerűen az az oka, hogy mindig – már a 

kezdetektől - a mássalhangzó a meghatározó. A magánhangzó ejtése a mássalhangzó minőségétől függ.  

Tény, hogy „a rekonstruált ős-uráli magánhangzórendszer alapjául szolgáló bizonyíték valójában nem támasztja 

alá a tankönyvekben általában közölt eszményített képet.”; „sem az uráli nyelvekben szórványosan megfigyelhető 

mennyiségi kölcsönhatások sem a különféle magánhangzó váltakozások nem jelentenek összefogott, következetes, 

módszeres jelenséget az adott nyelvekben! Ráadásul igen szabálytalan eloszlást mutatnak. Ezért felmerült az a 

kérdés, hogy vajon ezeket a jelenségeket nyomon lehet-e követni az ős-uráli időkig…” (140. old.) 

Biztos, hogy nem, mert egyrészt nem voltak ős-uráli idők, másrészt rossz etimológiák alapján csak rossz 

hangváltozási sorok állíthatók fel, amelyek eleve nem lehetnek törvények. Ráadásul a hangváltozási sorokat nem 

etimológiák, hanem az adatok (szavak, nevek, grammatikai elemek) összehasonlító vizsgálatai adják.  

Amikor pl. a ’név’ (141. old.) jelentésű szavak etimológiáját akarjuk megírni, tudni kell, hogy a név, a jel, a betű 

stb. genetikailag összetartozó szavak mind jelentéstani, mind alaktani, mind hangtani szempontból. Az 

összetartozás igazolható: 
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magy. né v < *nV w < *nVδγV < *tVtkV < *tVtVkV 

osztj.  ne m < *nV w 

ném.   Na me < *nV wV 

ang.    na me 

cser.    l ê m < *δV m < * δV w < *tV γ < *tVtkV 

csuv.   j at < *jVtkV < *δVtkV < *tVtkV 

ÓT.       at < *jat 

magy.  betű < *bVtVw < *bVtVγ < *bVtVg 

ÓT.     bitig 

mong.  bičig < *bVtVg 

magy.   pecsé-t < *pVčVw < *pVčVγ < *pVčVg < *pVčVk 

magy.   jel < *jVδ < *jVδkV < *jVtkV 

 

A szakirodalomban, tankönyvekben gyakran olvashatunk arról, hogy bizonyos hangzók, szavak, grammatikai 

elemek szabálytalanul viselkednek. A kérdésem az, hogy az ún. szabálytalanságok mihez képest szabálytalanságok? 

A feltételezésekre épített uráli vagy finnugor szabályokhoz képest? A. Marcantonio igenis jól látja, hogy ily módon 

„a magánhangzó váltakozás rekonstrukciójához rendelkezésre álló lényegi finnugor anyag olyan gyér, hogy 

semmilyen biztos következtetést nem lehet levonni. ….Lehet arról elképzelésünk, hogy milyenek lehettek a 

múltbeli magánhangzó változások és szabálytalanságok, de pontos minőségüket és jellegüket nehéz helyreállítani.” 

(147. old.) 

Az ősuráli mennyiségi magánhangzó változások kérdése (152. old.) kapcsán elmondhatjuk, hogy csak konkrét 

nyelvek konkrét adataival érdemes dolgozni. A rekonstruáltakkal nem lehet mit kezdeni, mert vagy igaz, vagy nem. 

Tudományos felelősséggel nem írhatók le olyan gondolatok, mint amilyet pl. Janhunen-től idézett Marcantonio: A 

„szótövek …hangminősége világosan rekonstruálható a szabálytalanságok ellenére feltéve, hogy a 

szabálytalanságok valahogy igazolhatók.” (158. old.) Ilyen nincs. Felelősséggel nem építhetünk arra, hogy a 

„szabálytalanságok valahogy igazolhatók.” Komoly kutató ilyet nem mond, nem gondol. Garantáltan lehetetlen „Az 

ős-uráli mássalhangzó rendszer helyreállítása”. (165. old.) Milyen rendszer az, ahol „Az összkép jelentős számú 

változatról és kivételről szól.” (166. old.) Az oda-vissza működés biztosan lehetetlen. Igaza van Marcantonio-nak: 

„Az általam elfogadott rekonstrukciók ellentmondásban vannak a családfa vélelmezett mélységével.” (167. old.) 

Ráadásul a kutatók közül mindenki mást mond: „A rekonstruált affrikáták helyzete…bizonytalan…Néhány tudós 

úgy véli, hogy az affrikáták és a sziszegők az ősnyelvben egymás változatai lehettek.” (168. old.) Természetesnek 

tűnik, hogy a kettős hangok rekonstrukciója az etimológiai „anyag hiánya miatt bizonytalanabb.” (169. old.), ám 

bőséges, sok nyelvből és a földrajzi nevekből vett adatokat vizsgálva egyre pontosabb eredményekre jutunk.  

Abban is egyet értek Marcantonio-val, hogy „nincs bizonyíték a családfa gazdag rétegződésére vagy másféle 

időbeli mélységére, mivel kevés különbség van a rekonstruált mássalhangzók és tényleges tükröződéseik 

között….nincs jelentős különbség a mássalhangzó szerkezetben az ős-uráli és az ős-finnugor között.” (171. old.) 

Többször megerősítettem, hogy a szó etimológiák (172. old.) rendszerint tévesek. Nehéz olyan szómagyarázatot 

találni, amely nem tartalmaz alapvető hiányosságokat. Ennek pedig két fő oka van: a nyelvcsaládokban 

gondolkodás és az uráli nyelvelmélethez való ragaszkodás. Mindkettő gúzsba köti a kutatókat. Ezek a korlátok 

nagyban hozzájárulnak ahhoz is, hogy a kutatók nem ismerik eleink gondolkodásmódját, következésképp a 

szóteremtés, szóalkotás indítékait, körülményeit. Mindezt a Marcantonio által is idézett példák közül a szem, a szőlő 

és a gyümölcs szavunkon keresztül szemléltetem.  

A TESz állítása szerint a magyar szem ősi örökség az uráli korból, a szőlő csuvasos típusú ótörök jövevényszó, a 

gyümölcs pedig török eredetű. Mindhárom állítás hamis. A hamis jelző jogos használatához egyetlen hiba is 

elegendő lenne, azonban ennél sokkal több van, közülük néhányat mutatok be.  
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A növénynevekkel először egyetemista koromban a 70-es évek kezdetén foglalkoztam, a gyümölcsnevekből 

pedig a szakdolgozatomat írtam s csak a földrajzi névi kutatásaim idején sok év múlva jelentkezett a megoldás. 

Ekkor vált világossá, hogy a vízforrás, mint az élet kiinduló pontja, a folyók eredetének helye mintául szolgált a 

természetben ugyanúgy vagy hasonlóan működő elemek elnevezésének. S hogy ez mennyire így van, igazolják a 

ma is ismert és használt idevonatkozó szavak, amelyek közül most csak háromról szólok.  

A magyar szem jelentései: ’a látás szerve, kalászos, hüvelyes mezőgazdasági növények magja, megítélés, több 

egyforma rész sorozatából álló tárgy egy darabja, bogyós gyümölcs termése, tekintet, figyelem, igen kis mennyiség, 

kötés, horgolás, rügy, szem alakú rajzolat, értékjel a kártyán, pont a játékkockán.” (TESz) 

A szócikk írója nem hivatkozik, pl. a magy. tengerszem szóra, amely szorosan idekapcsolódik s a TESz a 

következőket írja róla: tengerszem: ’hegyi tó’. Tükörszó, de közvetlen mintája nem határozható meg. Megfelelő szó 

van néhány más nyelvben, vö.: latin…. német…., szlovák…. Jelenlegi ismereteink alapján nem dönthető el, hogy a 

kifejezés melyik nyelvben keletkezett, s mi volt a szemléleti alapja, vagyis hogy a ’tenger’ és a ’szem’ fogalmak 

milyen képzettársítások révén kerültek bele. Az mindenesetre valószínű, hogy a magyarban nem önálló fejlemény. 

Feltűnő, hogy a hazai latinban már 1689-ben előfordul.” (TESz) 

A kutatásaim fényében a tengerszem (tenger ’víz’ + szem ’forrás’) összetett szó, jelentése ’vízforrás’.  

Ami az utótagot illeti, vö.: finn silmä ’szem’, silmäkkee ’kibuggyanó v. felbuggyanó víz, fakadó forrás’. 

(SZINNYEI 1884) További nyelvek adatai tartoznak ide, pl. csuv. śăl ’forrás, kút’, ÓT. jul, mong. ceel ’forrás, kút, 

forrás, ahol állandóan bugyog fel a víz a földből.’ (JEGOROV 1964) A szó a földrajzi nevekben többféle formában 

ismert, pl. csuv. śaval, or. civil stb.  

A ’mag’, mint a szem másik jelentése szorosan kapcsolódik a forrás jelentéséhez. A mag ugyanis nem más, mint 

a növények, állatok, emberek forrása, eredete. Következésképp a termés, azaz a gyümölcs, a teremtmények, azaz az 

állat és az ember, mind egyfajta magzat, a maghoz tartozó, maggal ellátott. A szőlő és a gyümölcs jelentését 

’bogyóság’-ként kell értelmezni s ez meg is felel a valóságnak. A szőlő nem más, mint szemekből álló fürt, a 

gyümölcs pedig szemes termés.  

Hangsúlyozom, e jelentés felőli megközelítés és magyarázat nem találgatás, egy rendszerből olvasható ki, 

amelynek tagjai a három nyelvcsaládba sorolt nyelvek és a földrajzi nevek s amelyet támogatnak a hun kutatások és 

más tudományágak eredményei is. A rendszerbe a következőképpen illik e három szó hangtani oldalról: A magy. 

szem a TESz (miután ősi örökségnek tartja az uráli korból) adatai korlátozottak, vö.: vog. šεm, osztj. sem, zürj. śiń, 

cser. sinzä, mdE. śεľme ’szem’, finn silmä, észt silm ’szem….’, lp. čâľbme ’szem…’, szam.jur. sέβ, jen. sei, tvg. 

śäime, szelk. jai, sai, sei, kam. sima, mot. sima, kojb. sima, tajgi šime-dä ’szem’…Az uráli alapalak *śilmä lehetett. 

A szóvégi m finnugor *lm > magy. m fejlődéssel magyarázható. (TESz) 

További adatok tartoznak ide, pl. mong. samar ’fenyőmag, mogyorószerű, ehető belű, csonthéjas termés’. Az or. 

szemer és a magy. szemernyi (szemer + -nyi: képző) töve genetikusan összetartozik, jelentése 0,073 gram-nyi 

patikasúly. A szemer (szeme + -r: képző10) tövének jelentése ’gabonaszem’, amely súlymérték orvosság és 

nemesfém mérésére. (vö.: TESz)  

Ugyancsak ’maggal ellátott’ jelentésű a magy. szilva, amelyet szláv eredetűnek tart a TESz. Az or. sém’a ’mag’, 

or. sam ’maga’: visszaható névmás. Idetartozik a ko. sin ’forrás’, vö.: vasin (< va ’víz’ + sin ’forrás’) ’forrás, amely 

állandóan jön fel a tó vagy folyó aljából’, vö. még udm. ošmes-sin ’forrás’, hanti mêγsem ’forrás’ ( < mêγ ’föld’11 + 

sem ’forrás’. (LYTKIN-GULJAJEV 1999) Rokon a ko. sin (sinm-) ’szem’, udm. sin ’szem’, mari šinča ’szem’, md. 

s’el’me, fi. silmä, szam. čâlme, man. säm, šäm, hanti sem, magy. szem ’ua.’ (LYTKIN-GULJAJEV 1999) 

A szó kapcsolatai nemcsak a Volga-Urál vidéke földrajzi nevei között (vö.: csuv. Śaval, Śăl, Śălav stb.), hanem 

a Kárpát-medence földrajzi neveiben is megvan, vö.: magy. Szinva, ahol a patak a forrásáról kapta az elnevezést. 

                                                           

10 A TESz helytelenül az –ar elemet tartja képzőnek.  

11 Vö.: fi. mi, me ’föld’, magy. Móka ’szőlős, gyümölcsös kert neve’. 
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Ilyen a magy. Salgó, Zagyva stb. földrajzi név. Idetartozik, pl. az Ázsiában ismert Szelenge folyónév is. Számos 

közszói és tulajdonnévi példát hozhatnék, hiszen kiterjedt rendszere van Eurázsia-szerte.  

Ami a szavak hangtani oldalát illeti, úgy tartoznak össze, hogy a szókezdő valamennyi esetben s-, š-, amelyek 

eredeti t-ből keletkeztek. Az –l- szintén –t- eredetű (vö.: -t- >-δ- > 1. –l-, 2 –w- >-V- > -0-.  

A szem mind jelentéstanilag, mind hangtanilag, mind alaktanilag alapul szolgált a szőlő és a gyümölcs szónak. A 

magy. szőlő a TESz szerint nyj. szöllő, szöjlő stb. formában is megvan. Mint csuvasos típusú ótörök jövevényszót 

összevetik a csuv. śyrla, tat. yiläk, bask. yeläk, nog. yilek, yelek, karacs. dzsilek ’bogyó’, vö.: mong. dzsedegene 

’egy fajta bogyó’. …. a szöllő alak –ll-je vagy hangzóközi geminálódás eredménye, vagy egy korábbi *szödlő-féle 

formából keletkezett hasonulással…(TESz). A szócikk írójának ismereteiben több hiányosság is megmutatkozik. 

Nem vesz figyelembe további adatokat, vö.: csuv. śyrla, tat. žilek, oszm. čilek, ujg. jemiš, hak. čistek (JEGOROV 

1964), továbbá or. jadro (ядро ’mag’, ядерный ’mag-’). Az oszm. üzüm ’szőlő’ szót nem szokták idézni a szőlő 

kapcsán, mert nem látják az összefüggést. Arról van szó, hogy a kezdő mássalhangzó elenyészett, a szóbelseji –z- 

előzménye a -δ- ugyanúgy, mint az –l-, -r- ill. a –w-nek. Az –m pedig ugyanaz, mint a magyar és társaiban található 

–m. 

A párhuzamok egyrészt jelentéstanilag és hangtanilag beépülnek egy hatalmas rendszerbe. Másrészt figyelemre 

méltó az ujg. jemiš, amely átvezet a gyümölcs szavunkhoz, a hak. čistek ( < čis + -tek) is igazolja azt, hogy a szó 

belsejében a tő čis, a magy. szöllő (< szöl + -lő) szöl, a szöjle (< szöj + -le) szöj, a csuv. śyrla (< śyr + -la) śyr, a 

tat. yiläk (< yi + -läk) yi, a bask. yeläk (< ye + -läk) ye, a nog. yilek (< yi + -lek) yi, yelek (< ye + -lek) ye, karacs. 

dzsilek (< dzsi + -lek) dzsi, mong. dzsedegene (< dzsede + -gene) dzsede a szótő, or. jadro (< jad + -ro) jad, 

jadernyj (< jade + -r + or. –n-: melléknév képző + or. –yj) jade, amelyek hangtanilag úgy tartoznak össze, hogy a 

tő végi mássalhangzó, valamint a hiány közös ősre vezethetők vissza, mégpedig eredeti –t-re. A fent jelölt –δ-: 

interdentális zöngés spiráns előzménye volt nemcsak az –l-nek, (vö.: magy., md., finn, észt, lp. l, ), hanem az –r-

nek, (vö.: csuv. r), a magánhangzónak (vö.: szam. i), a hanghiánynak (vö.: magy., tat., bask., nog., karacs. –0-), a –

d-nek (vö.: mong., or.), a –j-nek (vö.: magy. j), az –s-nek: -s- < - J (-th-) < -t- (vö.: hak. –s-). Ezek a hangzók 

genetikusan összetartoznak. (vö.: CZEGLÉDI 2004-6)  

Hogy mennyire szabályosan, a saját törvényei szerint működik a nyelv, azt igazolják az adatok, köztük a magy. 

szöllő és a szőlő páros. Arról van szó, hogy a szótő –l- -jének előzménye olyan –δ- (interdentális zöngés spiráns), 

amely egy másik irányú változás esetén ( vö.: δ > w12 > V13 > 014) eltűnt, miközben megnyújtotta az előtte álló 

magánhangzót (ld. magy. szőlő). A változási sor tartalmazza azokat az állapotokat is, amelyeket megőriztek, pl. a 

szamojéd adatok. A spiráns δ > 1. l, 2. r, 3. z15 4. w fejleményei egyaránt igazoltak a nyelvekből.  

Mint ahogyan a szőlő szavunknak, úgy a gyümölcs-nek is a szem szó egyik formája szolgált alapul.  

A magy. gyümölcs (gyümöl + -cs) gyümöl, nyj. gyümőcs (gyümő + -cs) gyümő töve és más nyelvi 

párhuzamainak a töve egyrészt összetartoznak, másrészt a szem szavunkkal és párhuzamaival vannak genetikai 

kapcsolatban, vö.: ujg. yemiš (yemi + -š) yemi, hak. čistek (čis + -tek) čis, stb.. A szőlő és nyelvi párhuzamainak 

második eleme a magy. –lő, hak. –tek, csuv. –la, tat. –lek, oszm. –lek, ujg. –š formákkal kapcsolatos és ’valamivel 

való ellátottság’ a jelentése a képzőnek, amelyek ma gyakran gyűjtőnévképzők..  

A tanulságok közé tartozik, hogy a nyelvjárási és más nyelvi alakokat figyelembe kell venni, de azt csak akkor 

vagyunk képesek, ha logikusan gondolkodunk, figyelmesek vagyunk és levetjük az uráli nyelvelmélet korlátait. Ily 

módon azt is láthatjuk, pl. hogyan tartozik ide az or. jagoda (cirill: ягода) ’bogyó’ is. A magyar gyümölcs szót 

                                                           

12 ld. szam.jur. sέβ –β (w)-je. 

13 Vö.: jen. sei szó –i-je. 

14 Vö.: kam. sima.  

15 Vö.: oszm. öz ’lényeg’, özel ’saját, magán’.  
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ótörök eredetűnek tartván a TESZ, török párhuzamokat hoz, vö.: ujg. yimiš, oszm. yemiš, tat. yimeš, dzsimeš, csuv. 

śiměś ’gyümölcs….Előzménye a tör. ye-, (yi-) ’eszik’ ige, eredeti jelentése ’étel, eledel’. A mongol nyelvek 

megfelelő szavai a török nyelvekből valók, vö.: mong. dzsimis, kalm. zems, burj. žêmês ’gyümölcs’….A tör. š ~ 

magy. *lč megfelelésre vö.: bölcs, bölcső stb….(TESz) Jegorovnál a csuv. śiměś ’étel, termés, gyümölcs, zöldség’ 

jelentésű a szó, amelyet összevet az ÓT. yimiš, ujg., üzb., kirg., azerb., oszm., kumük jemiš, bask. jemeš, nog. jemis, 

türkm. ijmiš, kazah, k.kalp. žemis, tat. žimes, tuv. čimis ’termék, gyümölcs’ szavakkal. A szótövet párhuzamba 

állítja a XII-XIII. sz.-i jem ’fű, takarmány’, tat. žim, kirg, kazah žem, azerb., üzb. jem, türkm. ijm ’étel, 

magtakarmány’, alt. d’em szavakkal, melyeket a śi- ’enni’ szóból eredeztet….A mong. žime ’termés, gyümölcs, 

mag’, burj. mong. džimis ’termés’ törökből valónak tartja. (JEGOROV 1964) 

A ’fű, magtakarmány’ ( vö.: jem, žim, žem, ijm, d’em, žime) jelentésű szavak összetartoznak a szem szóval s a 

gyümölcsöt jelentő szavak alapjául szolgáltak. Az igaz, hogy további kapcsolataik vannak az ’étel’ jelentésűekkel, 

ebből következően az ’enni’ igével, de a gyümölcsnek közvetlenül nem az ’étel’ jelentésű változatok szolgáltak 

alapul. A gyümölcs, gyümőcs és más nyelvi párhuzamai is szótő + képző szerkezetű. Eszerint magy. gyömöl + -cs, 

(ld. még gyümöl + -csény), gyümő + -cs, csuv. śimě + -ś, ÓT. yimi + -š, nog. jemi + -s, türkm. ijmi + -š, tat. žime + 

-s, tuv. čimi + -s, džimi + -s. Figyelemre méltó a türkm. ijmi szótő és a türkm. ijm ’étel, magtakarmány’, amely a 

magy. nyj. szöjlő szöj- tövével a –j miatt van közelebbi kapcsolatban.  

A gyümölcs szónak további nyelvi párhuzamai vannak, vö.: plody (plo + -dy) ’termés’, frukty (fruk + -ty), 

jagody (jago + -dy), amelyeknek az első eleme a plo, fruk, jago összetartozk a magy. szem, mag, bogyó szavakkal, 

a második elem (-dy, -ty) pedig a ’valamivel való ellátottság’ képzője, a törökségben a csuv. –ś, ÓT., ujg. stb. –š, 

nog., k.kalp. tuv. –s, magy. –cs, -csény rokona. 

Bár a TESz nem említi, de a szakirodalomban az –l-t az –lcs, -lgy (vö.: tölgy, völgy stb.) kapcsolatban gyakran 

nevezik szervetlenül betoldott mássalhangzónak. Hangsúlyozom, ilyen nem létezik, a nyelv egy olyan tökéletes 

rendszer, ahol mindennek megvan a maga helye, oka, okozata. Ha nem látjuk, azért a hiányosságaink a felelősek és 

a magyarázatot nem a nyelv tökéletlenségében kell keresni. Ez azt is jelenti, hogy a magy. szem nem lehet uráli 

eredetű, a gyümölcs és a szőlő nem lehet török eredetű kölcsönszó. A magyarázatot jóval nagyobb 

összefüggésekben találjuk meg, amelyet a fentieken kívül a hun kutatások is egyértelműen igazolnak.  

Nemcsak a földrajzi nevekből, a közszókból is kiolvasható, hogy a szem, mint mag nemcsak forrás és a víz 

szóval tartozik össze, hanem az étellel, itallal is, hiszen az első és legfontosabb, ami a létfenntartást, az életet 

biztosította - különösen a kezdetekben - a víz volt.  

A három szó (szem, szőlő, gyümölcs) etimológiája közül egyik sem állja meg a helyét. A szakirodalomban és a 

mérvadó TESz-ben a tévedések sorozata van jelen mind a jelentés, mind a hangtan, mind az alaktan terén. Belőlük 

nyelvészeti és őstörténeti következtetéseket levonva csak hamis eredményekhez lehet jutni. A megoldás pedig az, 

hogy előítéletektől, előre felállított szabályoktól mentesen felül kell vizsgálni a szakirodalmat, a forrásokat újra kell 

elemezni és értelmezni, a nyelvünk grammatikáját újra kell írni. Természetes, ami eddig jó volt, meg kell hagyni, és 

tanulni kell belőle.  

Nem véletlenül látja Marcantonio úgy, hogy „A különböző beazonosított hangváltozásokon olyan nyelvek 

osztozhatnak, melyek talán nem is azonos csomóponthoz tartoznak, amint például a magyar és a szamojéd közötti 

közös változások mutatják.” (176. old.) 

Az ellentmondás törvényszerű: „az uráli mássalhangzó rendszer alapvetően változatlan maradt az ős-uráli és az 

ős-finnugor közötti szakaszban. Ez a megfigyelés ellentétben áll a családfa feltételezett nagy időmélységével,…” 

(185. old.) 

Alapvető a tévedés egy hangot szabálytalannak nevezni: „a vogulban a szabálytalan szókezdő *s-t és a 

magyarban az ugyancsak szabálytalan szókezdő h-t találjuk a várt fejlemények helyett…” (192. old.) 

Alapvető, hogy a törvényt, a szabályrendszert nem mi állítjuk fel, az megvan, sok ezer éven át alakult a 

nyelv(ek) használata során. A kutatóknak ezt csupán fel kellene ismerni. Ha nem így történik, baj van. Nem csoda, 
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ha úgy látják, hogy a mássalhangzó rendszer változásait „pillanatnyilag nem lehet…szabályosnak tekinteni.” (197. 

old.) 

Marcantonio feltételezése megalapozott: „A hangrend rendszertelen eloszlása és egyenlőtlen jellege ahhoz a 

feltételezéshez vezethet, hogy nem volt uráli jellegzetesség…, hanem a különféle nyelvekben egymástól 

függetlenül fejlődött ki.” (198. old.) 

Az egyes uráliba sorolt nyelvek hangtani jellegzetességeinek valóban kiterjedtebb kapcsolatai vannak. A 

tudománytalanság magas foka az, hogy tudományosnak minősítenek olyan feltevéseket, amelyeket nem valós 

nyelvi adatok összehasonlítása, nyelvi elemzése alapján fogalmaztak meg. A felelőtlenségen túl, az emberek 

szándékos megtévesztésének kategóriájába tartozik az, hogy mindezt állításként kezelik. Ráadásul a más 

eredményre jutott kutatóktól is ezt várják el, engedetlenség esetén földönfutóvá teszik. Mindennek a tetejében a 

hamisat, a tudománytalant tanítják a köz- és a felsőoktatási intézményekben.  

Marcantonio-nak további figyelemre méltó észrevételei, pl.: „a hangrend olyan jellegzetesség, ami Eurázsiában 

összeköti az uráli és az altáji nyelveket.”; „mind az altáji, mind az uráli nyelvek rendelkeznek a következő 

jellegzetességekkel: a, a magánhangzó rendszer gazdagsága összevetve a mássalhangzók viszonylag csekély 

számával. b, a mássalhangzó torlódás korlátozása, amely tilos szókezdő helyzetben, ritka a szó végén és 

valószínűleg elkerülendő a szó belsejében, c, a helyreállított ősnyelvek fonotaktikai egyszerűsége….Végül …az ős-

finn és az ős-szamojéd …magánhangzó rendszere meglehetősen hasonlít egymáshoz. De ez a két uráli rendszer az 

ős-türköt és az ős-mongolt (valamint az ős-tunguzt és „ős-koreait”) magában foglaló altaji ősnyelvekhez 

rekonstruálható magánhangzó rendszerhez is igen hasonló.” (199. old.); „…az általános hiedelemmel ellentétben a 

hagyományos családfa csomópontjait nem az elfogadott összehasonlító módszer szerint következtették ki.”; „A 

közhiedelem ellenére az ős-uráli csomópontot nem valósnak vélt alkotó részeiből rekonstruálták. A szokásosan ős-

uráliként emlegetett csomópontot valójában csak az ős-permi-finn és az ős-szamojéd rendszeres összehasonlítására 

alapozzák, és kimarad belőle a kulcsfontosságú ugor csomópont.”; „Általában azt hiszik, hogy az ős-ugor 

csomópont létezését történelmileg a 19. század végén állapították meg. De nem ez a valóság. Az ugor csomópont 

létezésébe vetett hit egyedül a hasonló nevek (Jugria és hungarus) véletlen egybeesésén alapult,” (200. old.); 

„Általános hiedelem az, hogy az ős-finnugor csomópontot e terület alapítói a 19. század végén hozták 

létre….valójában ezt a csomópontot Donner vezette be….Azonban Donner nem szolgáltatott rekonstrukciót – a 

nyelv egyetlen szintjén sem – amivel igazolta volna annak megállapítását.” 

Tudománytalan eljárás, s csak hamis eredményhez vezet az, hogy a teljes uráli családfa rekonstrukciója „nem 

közvetlenül elsődleges nyelvészeti adatokat hasonlít össze. Helyette általában rekonstrukciók között történik az 

összehasonlítás, és ezért ezek nem ellenőrizhetők a tényleges adatokkal szemben.” 

A p- > f- változás sem igaz: „Azonban a magánhangzó rendszerről fent készített elemzésünk azonosított néhány 

(”legtöbbször”) szabályos hangváltozást, pl. az ő.-u. *p- > magy. f-, ahogy a tankönyvekben bemutatják. Bár ezek a 

változások általában más szempontból szabálytalan etimológiákba ágyazódnak,…” (201. old.) 

Nem jöhet ki más eredmény, mint az, hogy „a rendesen alkalmazott összehasonlító módszer szerint az uráli 

nyelvek legalábbis a fonológiai szerkezet szintjén nem képeznek nyelvcsaládot.” (202. old.) Bizonyítékként szolgál 

az a tény, hogy nincs egységesen elfogadott álláspont, vitatkoznak az alapszavakon: „Az alapszavak (melyek a 

létrehozott ős-uráli etimológiák legnagyobb részét képezik) igen ingatagok…” (204. old.) Már a vita is jelzi, hogy 

„az uráli szófejtések kérdésesek.” (205. old.) 

Csak téves lehet Decsy-nek az uráli ősnyelv átfogó rekonstrukciója, amelyet „az UEW-ben kikövetkeztetett 472 

ős-uráli szófejtésre” alapoz. (206. old.) 

Halmozott bizonytalanságról szól Collinder, amikor „kiemeli, hogy a tárgyban szereplő különféle 

hangváltozások hogyan fordulhatnak elő „elszórtan” „néhány szóban”, „néha,” „néhány nyelvjárásban,” „bizonyos 

szavakban” és „bizonyos szövegösszefüggésekben” stb.” (207. old.)  
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Ez már önmagában is arra utal, hogy csak azért, mert egy nagyobb ősi rendszernek a tagjai, utódai, nem lehet 

törvényszerű. A hiba abban is megmutatkozik, hogy „véletlenszerűen kiválasztott szavakat szembeállítanak 

statisztikailag egyenértékű megfelelési szabályokkal.” 

A „ Mi utal a valódi nyelvrokonságra és mi a véletlen hasonlóságra?” c. fejezetben Angela Marcantonio 

hivatkozik „Az ’1’-’10’ ős-uráli számnevek jelentősége”-re. (210. old.) 

Hangsúlyozom, a számrendszereket (kettes, hármas, hatos, hetes, tizes) és a számneveket csak egy nagyobb 

eurázsiai méretű összefüggésben lehet látni világosan. Téves etimológiákra építve nincs értelme semmilyen 

következtetésnek.  

Elvileg beszélhetünk véletlenekről, ám a nyelvben nincsenek véletlenek, ezért a következőt másként látjuk: „Ha 

két nyelv egyáltalán nem rokon egymással, akkor is várhatják, hogy véletlenszerű hasonlóság miatt van néhány 

közös szavuk.” 

Janhunen szerint is „A szótári anyag világosan azt sugallja, hogy az ős-uráli számrendszer csak a ’2’ és az ’5’ 

vagy ’10’-es számneveket tartalmazta.” (211. old.) 

Az öt rekonstruált jelentése nem lehet öt vagy tíz. Eleve hibás a szómagyarázat. A statisztika bevonásának csak 

akkor lenne elfogadható eredménye, ha az etimológiák hibátlanok lennének. Egyelőre nem azok. 

Marcantonio helyesen gondolkodik, a kutatásaim támogatják a következőt: „Meg vagyok győződve, hogy a 

párhuzamoknak az összes szóban forgó nyelvcsoport bevonásával elvégzett teljesebb vizsgálata – elkerülve az 

előítéleteket – értékes eredményeket hozhat. Ha végül is bebizonyosodna, hogy létezett ilyen eurázsiai állomány és 

tovább gondolhatnám a dolgot, akkor azt vetném fel, hogy a szótani tételek közötti rokonság bizonyos fokig 

genetikai jellegű.” (227. old.) Rögtön adódik a kérdés: mi az akadály? A válasz: Egy korpusz adatainak a 

feldolgozása.  

A következő idézetnek is van tanulsága: „Személy szerint én ahhoz az elképzeléshez vonzódok, hogy ezek a 

szavak széleskörű szóállomány részei, mely átíveli az egész eurázsiai térséget, de az indoeurópai nyelvek 

kizárásával.” (230. old.) 

A tudományos kutatásban alapvető hiba, ha már az indulásnál eleve kizárunk valamilyen lehetőséget, ugyanis 

sohasem én, a kutató, hanem a nyelv, a rendszer mondja meg az eredményt. A széleskörű vizsgálatok nélkül 

valóban nem lehet „ ezen a ponton e széles nyelvi összefüggésben megkülönböztetni a kölcsönzött 

jellegzetességeket az öröklöttektől…” . 

A kölcsönzött kategóriába azért erőszakolnak bele rengeteg szót, mert a manipuláció útján létrehozott öröklött 

kategóriának az uráli nyelvelméletet és a nyelvcsalád elméletét kellene igazolni. Ami szerintük innen kilóg, az vagy 

kölcsönzött, vagy nemzetközi ill. vándorszó vagy ismeretlen eredetű. Más megközelítési pontra van szükség. 

A tapasztalataim alapján a kutatási lépéseket figyelembe véve a helyes sorrend a következő: Az összehasonlítást 

elvégezni hangtan, alaktan, jelentéstan terén, majd fel kell állítani a lehetséges egymást követő lépések sorrendjét. 

A feltehetően helyes etimológiák elkészülte után az idő, tér figyelembe vételével megállapítható a genetikai 

összetartozás s lehetséges egyfajta viszonylagos kronológia felállítása. 

Logikus, „Ha valóban létezne uráli csomópont, akkor elvárnánk, hogy az adatok ennél döntően nagyobb 

statisztikai fontosságot mutassanak. Egy maroknyi jelentős szó egyszerűen nem elég egy nyelvcsalád 

létrehozásához különösen, ha ezek a szavak máshol is jelen vannak.” (231. old.) 

Törvényszerű, hogy a hibás alapállás miatt számos komplikáció adódik: „A kor uralkodó újgrammatikus 

nézetéhez felsorakozva úgy hitték, hogy az öröklött szavak szabályos hangtörvényeknek engedelmeskednek, míg a 

kölcsönzöttek legtöbbször szabálytalanok”. 

Nem csoda, ha a szerző úgy látja, hogy „a szabályosság” és a „szabálytalanság” mintái nem tisztelik az uráli 

terület hagyományos határait.” Továbbá „a nyelvi adatok nem teszik lehetővé a kölcsönzött szavak 

megkülönböztetését az öröklöttektől.” (233. old.) 
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Nem véletlenszerű az sem, hogy „egyes erőteljes izoglosszák átszelik az uráli térség hagyományos határait. 

Például az északi izoglosszák tartalmazzák a tunguz nyelveket és néhány északi uráli nyelvet, a déliek a magyart, a 

csuvast, a mongolt és a köztürk nyelveket foglalják magukba, és végül északkeleten találhatók olyanok, melyek a 

szamojédot és a jukagirt ölelik fel. Néhány szerző, mint például Ligeti…és Sinor…meglepetésének ad hangot, hogy 

e megfelelések némelyike hangzásban és jelentésben is oly „hibátlan” lehet. De amikor az összehasonlító módszer 

használatával e hibátlan összefüggés magyarázatához érkeznek, akkor nem tekintik ezeket a genetikai rokonság 

bizonyítékának, mert ez a magyarázat ellent mondana az eleve megalapított családoknak. Ehelyett az „egy irányba 

tartó fejlődés” vagy szabályos „közvetlen kölcsönzés eredményeként magyarázzák” őket. (234. old.) (vö.: 

BOTALOV). 

Tulajdonképpen minden baj forrása, hogy az uráli nyelvelmélet hívei felállítottak maguknak egy politikai 

elvárásoknak megfelelő szabályzatot, amelyekhez igazodni kell mind a kutatóknak, mind a nyelvnek. Csakhogy a 

nyelv más természetű, mint bizonyos kutatók, nem engedelmeskedik az emberek előírásainak. Az e csoportba 

tartozó kutatók pedig ezekre az esetekre is kitaláltak valamit. A szavak egyik részét „öröklöttnek” nevezik. 

Hangsúlyozom, nem hibátlan kritériumok alapján. A másik részét „kölcsönzött”-nek, és a harmadikat „véletlen 

hasonlóság”-on alapulónak. Mindez pedig újabb tévedések forrása.  

Ha konkrét nyelveket vizsgálunk s a nyelvet nem arra használjuk fel, hogy politikai indíttatású vagy 

tudatlanságból, tévedésből előre felállított szabályokat akarjunk vele igazolni, elkerülhetők a következő típusú 

problémák, értetlenségek: „néhány uráli és altáji nyelvnek számos közös alapvető fonológiai jellegzetessége, sőt 

néhány nyilvánvalóan közös hangfejlődése van. E helyzetben azt kellene bizonyítani, hogy az uráli családon kívüli 

nyelvekkel a megfelelések bizonyos értelemben szabálytalanabbak, mint az uráli családon belüliekkel, de nem 

világos, hogy ilyen osztályozáshoz milyen sajátos ismérveket lehetne felhasználni.” Továbbá „egyszerűen nem 

világos a tényleges esetenkénti bizonyíték, amellyel a megfelelést „kölcsönzöttnek”, öröklöttnek”, vagy „véletlen 

hasonlóságnak” osztályozzák.” (236. old.) 

Miután „nem létezik megfelelő ős-uráli összehasonlító forrásanyag,” nincs miről beszélni. A felmerülő 

problémák ezek után törvényszerűek: „a matematikai elemzés megerősítette, hogy az urálin belül etimológiák 

megállapítására általánosan alkalmazott ismérvek meglehetősen lazák,” „A nem uráli nyelvekkel fennálló 

párhuzamok” vizsgálata a szótárakra és elismert irodalmi forrásokra támaszkodva csak hibás lehet. (237. old.) 

Oka van annak, hogy „az uráli és az altáji nyelvterületen léteznek közös fonológiai jellegzetességek és különféle 

egybeeső hangok vagy hangfejlődések.” (246. old.) Hibás megközelítés esetén „Az uráli és tunguz egyezések okát 

„közvetlen” kölcsönzésben látják. Azonban a szótani összefüggések pontos természetét – kölcsönzött vagy öröklött 

valójában egykönnyen nem lehet kideríteni.” (247. old.) 

A kazár nyelv kérdése – amely állítólag túlélők nélkül kihalt – is része a vizsgált problémakörnek, amely 

tartalmaz az eddigi tudománytalan eszközök közül néhányat: „Az óbolgár – türk nyelvek szintén kihaltak, a 

csuvasból kell rekonstruálni …a feltételezett magyar jövevényszavakat és felhasználják a rekonstrukcióhoz, mintha 

ezek szabályos hangtörvényeknek engedelmeskednének….néhány szófejtésnek egyáltalán nincs csuvas 

megfelelője, így a kikövetkeztetett forrása a feltételezett magyar jövevényszó marad, ezt a szót aztán úgy idézik, 

mint az óbolgár-türkből történt kölcsönzés bizonyítékát.”  

A kazár, a bolgár, a csuvas és a magyar kérdés különös tekintettel az ún. bolgár bélyegekre szétfeszíti e négy 

nyelv kereteit, kapcsolatainak a nyomait egész Eurázsiában megtaláljuk. Jogos A. Marcantonio észrevétele: Az r/l, 

z/š bolgár és köztörök bélyeg, „Azonban ugyanezeken az izoglosszákon a mongol is osztozik. További szavakban a 

várt „szabályos hangtani fejlemények” nem játszódnak le…, más szavak pedig egyszerűen nem tartalmazzák a 

kérdéses hangokat.” (250. old.) „A csuvast…a bolgár ág egyedüli modern képviselőjének tekintik,…Bajkanov 

besorolásában…, ahogy a szerző nevezi: a „nyugati hun” csoport egyenrangú tagjaként osztályozza (a törökkel, 

baskírral, tatárral stb. együtt), a „keleti hun” csoporttal szemben.” (252. old.) Ligeti szerint „a magyar rotacizmus 

közvetlenül a csuvasból származik. Bizonyítékait két szóra alapozza, ahol a rotacizmus a magyarban végbement, de 

a mongol megfelelőkben nem. Csakhogy mindkét szónak hiányzik a csuvas megfelelője.” (253. old.) Valójában 

mind a rotacizmus, mind a lambdacizmus elmélete hibás etimológiákra épül, (vö.: szem, gyümölcs, szöllő stb.), 
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másrészt a jelenség eredetét is tévesen ítélik meg. „A magyarban található jövevényszavak osztályozása és 

időrendje.” kérdésében a kutatók csak találgatnak. (256. old.)  

Hibás etimológiákon alapuló következtetés csak téves lehet. A tudományban nincs helye a találgatásoknak: A 

tényekkel, számos nyelvi adattal nem tudnak mit kezdeni a kutatók, pl.: „egy feltehetőleg türk eredetű fontos 

magyar szónak ismét van közeli párhuzama a mongolban, úgyhogy ténylegesen nem lehet megmondani, melyik 

nyelvcsoport lehetett a kölcsönzés forrása.” Rédei szerint „a jukagir / uráli párhuzamokat …úgy kell magyarázni, 

mint az uráliból a jukagirbe történt kölcsönzéseket.” (258. old.) Továbbá „úgy tűnik, hogy a jukagir osztozik 

bizonyos uráli nyelvekkel, különösen a szamojédekkel, némely szótani, alaktani és morfoszintaktikus 

összefüggéseken.”  

Angela Marcantono szerint „az összefüggések nagyrészt véletlen hasonlóságoknak köszönhetők.” A kutatásaim 

azonban nem igazolják azt, hogy a nyelvben véletlen hasonlóságok előfordulnának. 

Valóban tudománytalan, ezért aaz a kérdés jogos: „hogyan állíthatja valaki, hogy az uráli / jukagir szótani 

megfelelések közvetlen, egyirányú hatás eredményei az uráliból (nevezetesen a szamojédból) a jukagirbe, ha 

közülük sok máshol is megvan?” (259. old.) Egyet értünk, a tudományban nincs helye a találgatásoknak, különösen 

annak nem, hogy feltételezésre, mint állításra építsen a kutató. 

Nincs egységes álláspont: „A legtöbb kutató kölcsönzés következményének tekinti az uráli és indoeurópai 

szótani összefüggéseket. Azonban vannak néhányan, beleértve a nosztratikusokat is, akik a genetikai rokonság 

mellett érvelnek.” (261. old.) 

Van olyan vélemény, hogy „nem zárható ki annak lehetősége, hogy az itt feltárt fanevek némelyike közötti 

hasonlóságok esetleg régi genetikai rokonságot – közös őst tükrözhetnek.” (262. old.) Nagy hiba, hogy az elemzők 

gyakran a kikövetkeztetett ős * alakokat vetik össze. Konkrét nyelvi adatokkal kell dolgozni. Az alábbiakban jelzett 

indoeurópai és uráli kapcsolatok megítélésekor csak abban az esetben juthatunk elfogadható eredményre, ha eleve 

konkrét nyelvekkel dolgozunk és nem feltételezett ún. „ős-indoeurópai” és „ős-uráli” nyelveket próbálunk 

vizsgálni. Sok szónak kell megírni a helyes etimológiáját, majd a rendszerben elfoglalt helyük alapján a 

következtetéseket létrehozni. A névmások, a számnevek, növénynevek példáin túl a nyelv szókészletének további 

szavai alkalmasak erre, pl. magy. gyalog ’1. lábbal történő járás, menés 2. alacsony’, vö.: cser. jal ’láb’, mdE. jalgo, 

mdM. jalga ’gyalog’, finn jalka ’láb’, észt jalg ’láb, lábszár’, lp. juol’ge ’láb, lábszár’. A TESZ a magy. gyalog szót 

gyal- alapszóra és –g denominális nómen- képzőből állónak magyarázza tévesen. A szó gya + -log elemekből áll, az 

idekapcsolódó ang. walk ’gyalog, lábbal’ pedig wa + -lk, a cser. ja + -l, a mdE. ja + lgo, mdM. ja + -lga, az észt ja 

+ -lg, a lp. juo + -l’ge szótő + képző szerkezetű. A vizsgálatokból nem hagyhatók ki a csuv. ura16 ’láb’, ÓT., 

csag., oszm. adak, alt., hak., sárga ujg. azax, azak, ujg. tat., bask. …ajak, üzb. ojok, azerb. ajag, jak. atax ’láb’, 

számos nyelvben ’alsó rész, vég’, vö.: mong. adag ’vég, torkolat, alsó rész, következő’. (JEGOROV 1964)  

A ’láb’ jelentésű szavak számba vétele és tanulmányozása arra is figyelmeztet, hogy a szó belseji –l-, -j-, -r-, -z-, 

-d- egyrészt összetartoznak, másrészt, hogy az ún. lambdacizmus és rotacizmus egy eurázsiai rendszer része. Nem 

csoda, hogy nem működik akkor, amikor a csuvasban és a magyarban keresnek rá adatokat.  

A. Marcantonio helyesen észlelte a következő ellentmondásokat is: Vovon szerint: „Az ős-indoeurópai és az ős-

uráli viszonya azonos természetű, mint az angol és az orosz közötti kapcsolat, csak távolabbi.” Korhonen szerint: 

„az uráli és az indoeurópai között olyan hasonlóságok vannak, melyeket gyakran eredeti genetikai rokonság 

jeleként magyaráznak,”. Greenberg szerint „a tényleges hasonlóságok tekintetében van elég, amely alátámasztja 

mindkettőnek a nagyobb eurázsiai családbeli tagságát.” 

Marcantonio szerint „az indoeurópai /uráli párhuzamok, ha valódiak, látszólag egy-egy indoeurópai és szintén 

egy uráli nyelv közötti kapcsolatra utalnak, semmint a két nyelvcsalád közötti genetikai rokonságra.” (263. old.); 

„Azt a nézetet, hogy az indoeurópai / uráli szótani összefüggéseket inkább szerzett, mint öröklött 

jellegzetességekként lehet magyarázni, megerősíti…a két nyelvcsalád közötti alaktani és morfo-szintaktikus 

                                                           

16 Vö.: magy. jár ige. 
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hasonlóságok teljes hiánya.” (264. old.); „az irodalomban feltárt alaktani kapcsolatok nem a genetikai rokonság és 

nem is a kölcsönzés eredményei, hanem egyszerűen a véletlen hasonlóság következményei, különösen a 

rekonstruált indoeurópai és uráli alakok egyszerű és alapvető természetének fényében.” (265. old.) 

Az indoeurópaiba, uráliba és altájiba sorolt, valamint további nyelvek közötti kapcsolatoknak a valódi okait csak 

úgy ismerhetjük meg, ha az ősök gondolkodásának mentén az egyes jelentésszálakra felfűzzük a különböző 

nyelvekben meglévő idevonatkozó szavakat, amelyek mint az eredeti komplex jelentéstartalom részei együtt a 

jelentés mellett alaktanilag és hangtanilag egységet képeznek. Nem véletlen, hogy Marcantonio számára 

„nyilvánvaló, hogy az izoglosszákon alapuló modell alkalmasabb arra, hogy megmagyarázzuk az eurázsiai 

térségben megfigyelt bonyolult összefüggéseket, mint a családfamodell,…” (266. old.) 

Nem a véletlen műve, hogy „Az ős-uráli nagy régiségének a feltételezését nem támasztja alá régészeti vagy 

néprajzi adat, annak ellenére, hogy sok kísérletet tettek az ős-uráli közösségnek ilyen vagy olyan adott anyagi 

műveltséggel való társítására….Régi feljegyzések sincsenek.” (267. old.) Ami a „Rekonstruált fanevek és az uráli 

ősnyelv időrendje”-t (268. old.) illeti, téves etimológiák esetén törvényszerű, hogy a helyes virágpor-elemzés mást 

bizonyít, nem feltétlen az uráli egység idejét. A felsorolt példák etimológiája hibás, Marcantonio nem véletlenül írt 

róluk. (269. old.) 

Nem elfogadható eljárás az, amikor „Az uráli nyelv nagy régiségének támogatására felhozott ősnyelvészeti 

bizonyíték szorosan kapcsolódik ahhoz…amelyet az uráli őshaza azonosítására hoznak fel,…” 

Az a tény, hogy „a történeti nyelvészet módszerei nem sokat tudnak mondani az „abszolút időrendről”, és ez az 

indoeurópaira is érvényes….”, egyrészt, a helytelen megközelítésnek és alkalmazásnak köszönhető, másrészt az 

időrend megállapítása csak több tudományág egymástól függetlenül elvégzett kutatásainak az eredményeit 

összehasonlítva lehetséges.  

Nem véletlen, hogy „eddig még nem állapítottak meg világos fonológiai ismérveket, amelyek lehetővé tennék a 

valódi átadó nyelvnek és az indoeurópaiból az uráli nyelvi környezetbe történő kölcsönzés pontos korszakának 

meghatározását.” (272. old.) 

A nyelvi kapcsolatok ugyanis nem a feltett nyelvcsaládok alapján működnek. Természetes, hogy  

„az adatok nemigen támasztják alá a tételt, hogy az indoeurópaiból történt kölcsönzés már az ős-uráli 

korszakban végbement, … nem azonosították biztosra vehető indoeurópai jövevényszavak előfordulását a szamojéd 

ágban, ahogy a modell megkívánná.” (273-274. old.) 

A kutatók olyan gondokkal küszködnek, amelyek a téves alapállás miatt keletkeztek. Következőképp, a 

probléma megoldása a téves kiindulópont, az indoeurópai, uráli stb. ős-nyelvben és nyelvcsaládokban való 

gondolkodás elvetése után következhet be. Joki szerint pl.: „az ős-indoeurópai időkből nem található egyetlen 

biztos kölcsönszó sem a közös ős-uráli nyelvben. ….néha nehézségek adódnak a kölcsönzés pontos forrásának és 

idejének kimutatásánál,…”; Korenchy szerint: „nehéz felállítani fonológiai ismérveket, melyek alapján meg lehetne 

különböztetni a kölcsönzés különféle rétegeit. Ez annak is tulajdonítható, hogy nehéz körülhatárolni magát az ős-

indoeurópai, az ős-indo-iráni és az ős-iráni korszakot.” (274. old.); „Más finn tudósok is…azon a véleményen 

vannak, hogy egyetlen indoeurópai eredetű jövevényszó sem vezethető vissza biztonsággal a közös ős-uráli 

korszakig.”; A szavaknak „indoeurópai eredetüket nehéz bizonyítani, lévén, hogy hasonló szavak más nem uráli 

nyelvekben is, mint pl.: az altáji és a jukagir is jelen vannak.”; „Állítják, hogy vannak az uráliban olyan indoeurópai 

jövevényszavak…, melyek az ős-indoiráni korig vezethetők vissza,…Ez azonban eszményített kép,…”; „sok 

jövevényszó van, amely hangtanilag régiesnek, talán indoiráni jellegűnek tűnik, de elterjedése igen korlátozott, a 

modell előrejelzésével ellentétben.” (276-277. old.) 

Ráadásul egy sor példa téves értelmezésben, következésképp rossz etimológiával szerepel a szótárakban. A 

felszíni, azaz a mai jelenségeket csak akkor lehet megérteni, ha a mélyrétegeket is bevonva látjuk az egész 

hangrendszert, amely túlmutat az indoeurópai, az uráli, az altáji nyelvcsaládokba sorolt nyelvek határain. Nem 

csoda, hogy nem világosak a hangmegfelelések. „Ezért ha ś-t vagy s-t találunk az ős-finnugorban, és s-t vagy h-t az 

irániban (az ős-indoeurópai *k vagy *s helyett) nem tételezhetjük fel, hogy szükségszerűen ős-indoiráni 



XV. évfolyam, 3. szám Mikes International Volume XV., Issue 3. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 42 
 

jövevényszóval van dolgunk: az éppúgy lehet ős-iráni is.”; „Balti és germán jövevényszavak a finnségi 

nyelvekben”...; „Itt is, mint az uráli tanulságok más területein, a vélemények, feltételezések, következtetések nagy 

mértékben változhatnak, és gyakran ellent mondanak egymásnak.” (278. old.); „Koivulehto szerint azt jelzik az ős-

balti/ős-germán jövevényszavak, hogy közvetlenül a (késői) ős-indoeurópaira vezethetők vissza.” (279. old.) 

Hibás szómagyarázatok a balti eredetű szavak esetében is. (280. old.) Ariste szerint: „ezek a szavak valószínűleg 

ismeretlen nyelvekből származnak, melyeket a balti-finn népek érkezése előtt beszéltek azon a területen.” Továbbá 

„állítják, hogy a finn és a germán népek között a kapcsolatok viszonylag új keletűek a történelmi időkben.” Vita 

van, pl. arról is, hogy, a germán törzsek mikor települtek le a Balti vidékre. (281. old.)  

Nemcsak az egér szó példája, de egész sor szó igazolja, hogy nincs *š > h változásról szó. (282-289. old.) A 

felállított, a nem hiteles állítás, nem használható fel igazolásképpen, pl.: „szóban forgó uráli tételek több 

szempontból lehetséges szófejtések,” (285. old.) Eleve „Megbízhatatlan etimológiák nem lehetnek hiteles 

bizonyítékai az indoeurópaiból az uráliba történt kölcsönzéseknek.” (288. old.) 

A Marcantonio felsorolta a véletlen hasonlóság következményeit: a, nincs megegyezés a különböző források 

között a kölcsönzés számára, pontos eredetére és időpontjára vonatkozóan; b, támaszkodás az olyan 

megfelelésekre, melyeknek természetét nem lehet meghatározni; c, a sokféle jelentés, melyeket el kell fogadni, 

hogy a megfelelés létrejöjjön.” (289. old.) 

A saját vizsgálataim és a hun kutatások alapján természetes és érthető az, ami Marcantonio számára 

„nyugtalanító szempont, …a nagyon régi, szoros ős-uráli nyelvközösséget illetően: alig akad az uráli 

szubsztrátumból bármilyen szintű nyelvi ráhatás a közelben található balti, germán vagy szláv nyelvekbe,…” (290. 

old.) 

Miután az uráli nyelvcsalád a nyelveknek egy mesterséges csoportosítási eredménye, eleve törvényszerű, hogy 

„Módszertani probléma van az uráli család korának becsléséhez használt eljárásokban. Azért, mert nincsenek a 

család ősiségére vonatkozó feljegyzések, nincs a nyelvészet területén kívüli bizonyíték….nyelvészeti módszerek 

(ős-nyelvészet és történelmi nyelvészet) képtelenek megmondani egy család abszolút korát.” 

Igaza van Marcantonio-nak, „az ős-nyelvészeti elemzés olyan növényekre utal, melyek…Valójában …egy nagy 

kiterjedésű ázsiai területen voltak jelen (és még ennek megfelelő neveik is vannak)…” (295. old.) Ezek a tények 

pedig mást jeleznek. Valóban, „a történelmi nyelvészeti vizsgálat indoeurópai jövevényszavakon alapul. Ezek 

azonban sok szempontból kérdésesek,” s „az uráli szubsztrátum feltételezett létében” sem találták meg „az uráli 

nyelv régiségének bizonyítékát.” (296. old.) 

A grammatikai elemek vizsgálatától csak úgy várhatunk el eredményt, ha széleskörű tanulmányozását 

elvégezzük egy Eurázsiára kiterjedt olyan alaktannak, amely magába foglalja a gyökrendszert is. A kapcsolatok 

ugyanis időben mélyebb, térben pedig kiterjedtebbek és számos, nem csak az indoeurópaihoz, nemcsak az urálihoz 

nem csak az altájihoz sorolt nyelvekben kell gondolkodni. Ha nem így tesszük, egyrészt értelmetlen munkát 

végzünk, másrészt olyan gondok merülnek fel, amelyeket Marcantonio jogosan sorolt fel:  

Valójában csak két esetrag van, melyek a mai uráli nyelvekben széles körben képviseltetik magukat, ezek a 

locativus –n, és a locativus/albaltivus –t. Mindkettő a közelükben található ázsiai nyelvekben is jelen van hasonló 

szerepkörrel.”; „Nincsenek elfogadott rekonstrukciók az igeidők vagy az igeszemlélet terén.” (297. old.); 

Törvényszerű a következtetés, hogy „Az a kevés bizonyíték, ami van az alaktan terén, „az túlnyúlik az uráli 

területen.”; Továbbá „a szakirodalom elfogadja, hogy az uráli nyelvekben a legtöbb esetrag, igevégződés és többes 

jel az egyes nyelvekben függetlenül végbement újítás.”; „Az adatok inkább megegyeznek a széles eurázsiai 

területen átívelő, egymást keresztező izoglosszák modelljével.” (298. old.) 

Iróasztal mellett kigondolt, a valósághoz semmi köze nincs állítás a következő: „A mai uráli nyelvekben az 

esetragoknak két különböző kategóriája van: A közös ősre visszavezethető esetragok. A közös ősre vissza nem 

vezethető esetragok,” (299. old.) Ennek a kitalált állításnak pedig érthetetlen következményei vannak: „Elfogadott 

tétel, hogy az uráli nyelvek esetragokban ….nagyon gazdagok.”;  
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„Azonban ezen elsődleges esetragok között csak a helyhatározó esetek: a locativus, ablativus, lativus vannak 

jelen egyszerre minden uráli nyelvben,” (300. old.); Az igaz, hogy „A nyelvtani alanyt mindig –0 jelöli,” (301. 

old.). 

A. Marcantonio az esetragokat tárgyalja, (303-304. old.), részletesen nem térek ki, mert kiadandó könyvemben, 

az Alaktanban bemutatom. Csak egyet érteni tudok Angela Marcantonio következő megjegyzéseivel, gondolataival, 

miközben az esetragokat vizsgálja: „Az elsődleges esetvégződések eloszlásának változatossága és 

véletlenszerűsége…a hagyományos családfa alkalmatlanságát erősíti meg alaktani szinten.” (304. old.); „A mai 

uráli nyelvek esetregjaik többségét…nem közös forrásból, közös őstől örökölték.” (305. old.); „ezek az esetragok 

nem valamikor az írás nélküli múltban keletkeztek.”; „A főnevek névutókká válásának folyamata…” (310. old.) 

összetett kérdés, a szótövek és a grammatikai elemek együttes vizsgálatának részeként érdemes tárgyalni.  

Oka van annak, hogy „A zürjén (komi) másik olyan nyelv, amelyik egyértelmű bizonyítékot szolgáltat a névutók 

képzésének eljárásához…”.  

A. Marcantonio szerencsésen idézi Baker-t, aki olyan problémákról szólt, amelyekre a válaszok a földrajzi névi 

és a hun nyelvi kutatások során megkaphatók. Baker szerint: „A din- morfémát tartalmazó névutó sorozat a –din 

főnévből származik, melyet még mindig a fa bunkós vége eredeti jelentéssel használnak a nyelvben. E lexéma 

eredete viszont az ős-finnugor *tiηe vagy tüηe ugyanazzal a jelentéssel, vö.: a finn tyvi ’a fa töve’… ez hozta létre a 

magyar –tól/-től ablativust (névutói eset)… és a mordvin –ńďi dativust.” (312. old.) 

A felhozott példák magyarázata rendre téves. (313-316. old.) 

A. Marcantonio felismerése helyes, ugyanakkor azt is kell látni, hogy a nyelvi változások nem úgy működnek, 

hogy pl. A Halotti beszéd-ben még nem mutatkozik meg adott jelenség, a későbbi Ómagyar Mária Siralom-ban 

pedig már megtalálható. Mindamellett, hogy az időtényezőt is mindig figyelembe kell venni, az a gyakori, hogy az 

adott nyelv egyik nyelvjárásában az egyik irányú változás, a másikban pedig a másik irányú változás ment végbe. 

Hasonló történt az emberi nyelv alakulása során a nyelvek szintjén is. Éppen ezért Marcantonio észrevétele csak 

ennek figyelembe vétele mellett fogadható el: A magyarban (ld. Halotti beszéd, Ómagyar Mária Siralom) a 12. és 

14. század között „a nyelvtani eszközzé válás folyamata és a főneveknek névutókká illetve névutóknak ragokká 

alakítása még zajlik.” (317. old.) 

A fentieket figyelembe kell venni akkor is, amikor azt tapasztaljuk, hogy „a főnevek névutókká és a névutók 

válása a türkménben is jól adatolt és világos.” (318. old.) A grammatikai lexémák sorrendjében nincs 

következetesség. (321. old.) Vannak „ingadozások a türk nyelvekben is.” (322. old.) 

Marcantonio a továbbiakban a személyragokról, birtokos személyjelekről, a személyes névmásokról, a többes és 

kettős szám jeléről, a birtoktöbbesítő jelről ír: A magy. –k, dravida –k: többes szám jelét (338. old.) csak a magy. 

két, kettő számnévvel együtt lehet tanulmányozni, amelyet feltétlen össze kell vetni a másik, a –t ill. a –t eredetű 

többes szám jellel, amely a magyar iker szónak egy t- kezdetű változatával tartozik össze.  

Csak az uráli, altáji és az indoeurópai-ba sorolt nyelvek adatainak együttes vizsgálata vezet ki a káoszból. Csak 

nagyobb összefüggések tanulmányozása során lesznek világosak az alábbiak, amelyekről Marcantonio szól: Igeidő, 

igeszemlélet, igemód és más származékos formák, (340. old.)  

Az igeszemlélet jelölői és igei szerkezetek, (344. old.) Főnévi igenévi, gerundiális és igei szerkezetek, (345. 

old.) Névutós szerkezetek. (347. old.) 

A földrajzi nevek és a hun kutatások világossá teszik az alábbiakat: „Vessük össze a következő 

jellegzetességeket, melyek némelyike valamennyi, mások pedig sok uráli és altáji nyelvben jelen vannak: 

1. ragozás, 

2. a nyelvtani nemek hiánya, 

3. mássalhangzó torlódás hiánya szókezdő helyzetben, 

4. a névelő hiánya (a mai magyar és a mordvin kivételével melyekben van enklitikus névelő), 

5. a determináns megelőzi a determinátum-ot. 
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6. a birtoklást a mini est szerkezettel fejezik ki, ld….a magy. nekem van, 

7. egyes szám használata egy számnév által megelőzött főnév esetében, mint a magyar három asztal –0… 

8. alap (S)OV szórend (ettől számos eltérés létezik… 

9. a lenni ige hiánya az állító mondatokban, 

10. a birtokos végződések használata a főnév- és igeragozásnál, 

11. a kérdőmondatok jelölésére szolgáló rag használata,… 

12. a nominalizáció használata alárendelt mondatok alkotására az olyan szerkezetek helyett, mint a ’hogy + 

ragozott ige’… 

13. az (ún.) tárgyeset jelölő használata, csakis a határozott…tárgy jelölésére… 

14. az igenévszó jelenléte…” (348-349. old.) 

 

A mássalhangzós formánsok Eurázsiában történő eloszlása c. téma vizsgálata matematikai elemzéssel csak 

akkor hozhat elfogadható eredményt, ha a vizsgálat alapjául nem az eddigi szakirodalom anyagát vesszük. 

Egyébként csak találgatni lehet. „Ebben a részben az e fejezetben tárgyalt legáltalánosabb uráli, altáji és jukagir 

formánsok….matematikai elemzését fogom végrehajtani azt igazolandó, hogy hasonlóságukat és/vagy 

azonosságukat lehet-e valódi nyelvi megfelelésekként magyarázni.”; „A számításba be fogok vonni néhány dravida 

formánst, de …indoeurópaiakat nem.” (351. old.); „Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy e formánsok eloszlása 

nem lehet a véletlen eredménye, mivel túl sok formáns van jelen túl széles körben,…kérdés, hogy vajon ezek a 

valódi összefüggések a „kölcsönzés vagy az öröklés következményei-e…”; „Nehéz, ha nem lehetetlen azoknak a 

végződéseknek a változatait visszavezetni egy közös eredetre, melyekkel a mai uráli nyelvekben találkozunk. 

Valójában az uráli alaktan nagyobb és jelentősebb területei nem rekonstruálhatók.” (356. old.) 

Igaza van Marcantonio-nak: „Tulajdonnevek, régészet és genetika …a kutatás e területeit is erősen befolyásolta 

és bizonyos esetekben jelentősen eltorzította vagy meghamisította a vélekedés, hogy az uráli nyelvek egy családot 

képeznek.” (361. old.) 

A. Marcantonio az alább olyan vitákról ír, amelyekre a válaszomat a mintegy 150 tanulmányom, 31 könyvem 

tartalmazza. Vö.: „Az általános nyelvészetben vita van a tulajdonnevek státuszát illetően: egyes szerzők azt állítják, 

hogy nagyon ösztönzőek lehetnek a tényleges kapcsolatokra vonatkozóan,…. míg mások az ellenkezőjét állítják, 

mivel az idők folyamán az emberek és a helyek könnyen változtathatják elnevezésüket a történelmi és társadalmi 

események nyomása alatt….az uráli elmélet a tulajdonnevek kapcsolatából ered, a magyar-manysi szópárt még ma 

is az elmélet bizonyítékaként idézik.” (363. old.)  

Megjegyzem, egyrészt a népnév nem tulajdonnév, másrészt a népnév eddigi magyarázatai elfogadhatatlanok. Az 

uráliba sorolt nyelvek beszélőinek, azaz a népek nevének rendre téves a magyarázata. Csupán egy példáról szólok: 

Suomi (Suo+ mi), Suome (Suo+ me) elemekből álló összetett szó, ahol az előtag suo ’mocsár’, az utótag mi ’föld’ 

jelentésű. Finnország Suomi neve tehát ’mocsárföld’ jelentésű, s a suomi nép ennek az országnak a lakója. A Sum 

(Su + m), Sumi (Su + mi) helynévi formák a Suomi fejleményei.  

A magyarok önelnevezésé-ről külön ír Marcantonio. (360. old.) 

A baskír-magyar kérdéskör kapcsán olvashatunk a Gyarmat, Jenő, Nyék, Keszi, Megyer, Tarján, Gyula nevekről 

és a kündü, kende címnévről. (372. old.) Megírtam a törzsneveket a földrajzi névi kutatások fényében.  

Marcantonio a továbbiakban ír a helynevekről az uráli nyelvekben (376. old.), amely a jelzett problémákon túl 

számtalan kérdést érint. A válaszokat közel 40 éven át kerestem, egy része megtalálható az eddig megjelent 

munkáimban, a másik része pedig a kéziratban lévőkben, amelyek évek óta kiadásra várnak. Ízelítőül szólok egy-

két összetartozó szóról: A balti finn mäki ’domb’, összetartozik a magy. Móka: szőlős, gyümölcsöskert neve 

Bakonszegben. A szó rokona szerepel a Volga-Urál vidéke földrajzi nevei között is.  

A balti finn niemi ’hegyfok, földnyelv, félsziget’ < *nienki. Vö, nagy, nyelv szó.  

A továbbiakban Marcantonio más tudományágakról ír, pl. a Genetikáról: „A genetikai tanulságok fokozatos 

átmenetet mutatnak az Urál hegység közelében található keleti uráli térség (szamojéd, obi-ugor) főleg mongoloid 
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jellegétől, a nyugati uráli területek és Finnország főleg europid jellege felé.” (378. old.); Régészet-ről: „nem látszik 

bizonyítottnak az Urál hegységtől nyugatra irányuló vándorlás. Ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a népességek a másik 

irányba vonultak, észak felé, a visszahúzódó jégmezőket követve.” (vö.: BOTALOV 2007); Nem csoda, hogy 

„nincs nyoma a közös finnugor vagy uráli folklórnak, vagy szájhagyománynak.” (379-380. old.); Továbbá „A 

névanyag nincs kapcsolatban a feltételezett uráli területtel. A régészeti bizonyítékok gyérek…A genetika adattömeg 

egyszerű, fokozatos átmenetet mutat a nyugati europid jellegből a keleti mongoloid jelleg felé.” 

Az ellentmondásnak az okát a nyelvészek tévedéseiben kell keresni: „nincs bizonyítható kapcsolat a nyelvi 

hagyomány és a genetikai és a régészeti felfedezések között.” (381. old.) 

Az Összefoglalás-ban (384. old.) nagyon helyesen a következőkről szól a szerző: „Amit általában 

„bizonyítékként” közölnek, az valójában feltételezések összefonódó sorozatának eredménye, a közölt bizonyságok 

általában a következményei, nem a bizonyítékai annak a feltételezésnek, hogy az uráli nyelvek családok képeznek.” 

(389. old.); A szótani és nyelvtani „megfelelések egy fajta, nagyon széles földrajzi területen keresztülható nyelvi 

érintkezésről tanúskodnak, amely több ezer kilométert ível át.”;  

„Ráadásul, az áttekintés olyan összefüggéseket azonosított, melyek az uráli terület hagyományos határait 

gyakran keresztező izoglosszákba csoportosulnak. Ezeket a tulajdonnevekből kapott adatok is alátámasztják. Úgy 

látszik, hogy az uráli határt keresztező izoglosszák legerősebb csoportja a magyart, a türk nyelveket és a mongolt 

kapcsolja össze.” (390. old.) 

Annak oka van, hogy „az uráli nyelvek közötti, valamint az uráli nyelvek és szomszédaik közötti megfeleléseket 

jobban le lehet írni a keresztező izoglosszák segítségével. Ezek a nyelvek nyelvjárási folytonosságot alkotnak. A 

magyar nyelv helyzete különösen fontos, lévén, a hagyományos paradigma sarkköve. A magyar és az ugor meg a 

finnségi nyelvek közötti különösen gyér megfelelések, párosulva a magyart, a türk nyelveket és a mongolt 

összekötő erős izoglosszákkal, azt jelzik, hogy ha egyszerű osztályozáshoz ragaszkodunk, akkor a magyart „belső-

ázsiai” nyelvnek kellene besorolni.” 

Egyet értek: „felül kell vizsgálni a nyelvek osztályozására használt nyelvészeti módszert.” (391. old.) 

A. Marcantonio ír a nyelvészeti módszer-ről: Keresi a választ arra a kérdésre is, hol siklott félre az eljárás? (394. 

old.). Valóban, „Sokféle erő működött, melyek visszatartották az uráli paradigma felülvizsgálatát. Idetartozik az 

emberek érzelmes indíttatású kutatása eredetük után, a kortársak figyelő szeme egy nagy hatású elmélet 

bűvkörében, a darvini modell kényszerzubbonya, és az elegendő rokonság megállapításához, akár bebizonyosodik, 

hogy a módszer alkalmazhatóságának előfeltételei fennállnak, akár nem. Hiszem, hogy ezek az erők most mind 

megcsappantak. A hagyományos uráli modellt most több fronton támadják. Hiszem, hogy a paradigma-váltást már 

nem lehet elodázni.” (395. old.) 

A Függelékek-ben olyanokról ír a szerző, amelyeknek az egyenkénti bemutatásával lehetne helyes magyarázatot 

adni. Mint kérdésfeltevés, témamegjelölés nagyon is helyénvalók: „Testrészek neveinek eloszlása az EUW-ben” 

(397. old.); Janhunen korpuszából vett szavak eloszlása. (399. old.);  

„Elsődleges esetragok és eloszlásuk az uráli térségen belül és azon kívül.” (401. old.); „Önelnevezések az uráli 

nyelvekben.” (405. old.); Közös magyar/baskír helynevek. (407. old.) 

A fenti kritikai bemutatóból egyértelműen kiviláglik, hogy Angela Marcantonio írásai a jelen hamis helyzetből 

való kijutásnak, az egy helyben való topogásból való kilábalásnak az első nagyon fontos lépését képezik. Az ő 

állításával érdemben a mai napig nem szálltak vitába, egyetlen egy tételt sem cáfoltak meg tudományosan, az uráli 

nyelvrokonság hangoztatói a tévhitek sorozatát megdönthetetlen tudományos igazságként, azaz dogmaként kezelik 

továbbra is.  
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Rövidítések 

alt.  altáji 

ang.  angol 

azerb.  azerbajdzsán 

bask.  baskír 

burj.  burját 

csag.  csagatáj 

cser.  cseremisz 

csuv.  csuvas 

E/1.  egyes szám első személy 

fi.  finn 

germ.  germán 

hak.  hakasz 

jen.  jenyiszeji 

jen. szam. jenyiszeji szamojéd 

jur. sz.  jurák szamojéd 

kalm.  kalmük 

k.kalp.  karakalpak 

kam.  kamasz 

karacs.  karacsáj 

kaz.  kazah 

kirg.  kirgiz 

ko.  komi 

kojb.  kojbál 
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kum.  kumük 

lat.  latin 

ld.  lásd 

lp.  lapp 

magy.  magyar 

man.  mansi 

md.  mordvin 

mdE.  mordvin erza 

mdM.  mordvin moksa 

mong.  mongol 

mot.  motor 

nog.  nogaj 

ném.  német 

nyj.  nyelvjárás 

ol.  olasz 

or.  orosz 

oszm.  oszmán 

osztj.  osztják 

ÓT.  ótörök 

ő-u.  ősugor 

pl.:  például 

stb.  és a többi 

szam.  szamojéd 

szam.jur. szamojéd jurák 
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szelk.   szelkup 

tat.  tatár 

tör.  török 

T.sz. 1. sz. többes szám első személy 

tuv.  tuvai 

türkm.  türkmén 

tvg.  tavgi 

udm.  udmurt 

ua.  ugyanaz 

üzb.  üzbég 

vog.  vogul 

votj.  votják 

vö.:  vesd össze 

zürj.  zürjén 
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CZEGLÉDI, Katalin: Critical Remarks on Angela Marcantonio´s Book The Uralic Language 

Family. 
 

In this book review the author takes under the loop the book of Angela Marcantonio ´The Uralic Language 

Family´. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 
 


