
Az emberiség történetében fontos tényező, hogyan terjednek 
a nyelvek és a kultúrák.  A Háborúk, járványok, technikák 
szerzője, a földrajz és élettan professzora Diamond Jared. 
Guns, germs and steel. Norton, New York) döntő szerepet 
tulajdonít a déloroszországi szteppékről származó őslovakból 
kitenyésztett lovaknak. Ezek voltak a kontinens ‘tankjai’ 
egészen addig, míg az autók és a motorizált hadviselés le 
nem váltotta a lovakkal vívott harcmodort. Lovakat még a 
második világháborúban is használt úgy a lengyel, mind a 
magyar hadsereg. A lovas nomádok nagy előnyben voltak a 
lóháton, és ezt ki is használták kevésbé mozgékony 
ellenfeleikkel szemben.  
De nem csak a harcban mutatkozott a ló nagy előnynek, az 
említett mű szerint a lovak hozzájárultak egy másik forrada-
lomhoz is: az eredeti, a protoindoeurópai nyelv széles elter-
jedéséhez. Feltételezhetően az ugor törzsek, mint nomádok 
kerültek kapcsolatba iráni törzsekkel. Ez lehet a magyarázata 
annak, hogy a magyar nyelvben a ló, a nyereg, a fék, az 
ostor, a szekér szavak eredete iráni eredetű. (Korechny É. 
Iranische Lehnwörter in de obugrischen Sprachen. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1972). Érdekes az indoeurópai 
„juh” szó is, mert a magyarban az angol „ewe”-val (nőstény 
bárány, anyajuh) teljesen megegyező vagy hasonló szót 
megtaláljuk több indoeurópai nyelvben, -litván (avis), latin 
(ovis), spanyol (oveja), görög (ois), óír (óisc), orosz (ovca), 
ónémet (awiz)- az eredeti szó 6000 évvel ezelőtt talán „owis” 
lehetett. (Watkins C. The American heritage dictionary, 
Houghton, Mifflin, Harcourt, 2000). 
Az ősi, úgynevezett proto-indoiráni nyelvből származhat az  
arany, és két számnév a hét, és a száz. E szavakat a proto-
finnugor nyelvek 2000-2500 éve kölcsönözhették, mikor a 
finnugor népek a Volga és az Ob folyó között laktak. Az 
ökör szót ugyan a törökből (öküz) vette át a magyar nyelv, de 
ez is lehet egy proto-indoeurópai szó (angol: ox, norvég: 
okse).  
Őseink, a szavak tanúsága szerint mind juhokkal, mind lo-
vakkal fel voltak szerelve. A magyarság a honfoglalás előtt 
(V.-X. sz.) az ótörök korszakban került először kapcsolatba 
török nyelvű népekkel. A vándorlások korában ez az érintke-

zés olyan tartós és intenzív volt, hogy annak egyik szakaszát 
talán inkább együttélésnek is nevezhetjük. Ebből a korból 
ered az alma, ács, árpa, balta, barom, bársony, betű, bika, 
bilincs, bors, borsó, boszorkány, búza, dél, dara, dió, disznó, 
dől, eke, érdem, ész, gyarló, gyász, gyeplő, gyertya, gyü-
mölcs, ír, kapu, kecske, kép, koporsó, kos, ok, ökör, őröl, 
sarló, szór, szőlő, szűcs, tanú, stb. Tulajdonnevek és méltó-
ságnevek: Aba, Küküllő, Géza, kende, gyula, Üllő, Sarolt, 
Taksony, Tarján, Tárkány, Tass, Jenő, Zoltán. (A világ nyel-
vei, főszerkesztő Fodor István, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2000). A budapesti villamosokon lehetett látni egy kifüg-
gesztett plakátot, mely bűnesetek jelentésére szólította fel az 
utazóközönséget. A jelentőt „telefontanúnak” nevezte a pla-
kát,- gondoltam a pesti villamos az a hely ahol a görög és a 
török eredetű szavak jól megférnek egymással.  
Nyilván a török és a magyar nép között meglehetősen intim 
kapcsolat alakult ki, hiszen több testrészünkre török eredetű 
szót használunk. Kar: kol, térd: diz, köldök: kindik. A ma-
gyarok talán a törököktől tanulták az ölni : öldürmek szót.   
 Az időjárás, a természet szavai: szél: yel, nyár: yaz, ég: gök, 
tenger: dengiz. A gyermek törökül çocuk. A két nép közötti 
találkozó több száz évig tartott, nem csak vajmi felületes 
találkozóról van szó. Isztambulban ma is van egy út, a Ma-
gyar testvérek útja (Macar Kardeşler Cd., Fatih/İsztambul), 
míg a mai Múzeum körút egy ideig Mehmet szultán útja 
nevet viselte.  
A sztyeppén a magyarok még sok más néppel találkoztak. 
Szittyákkal, alánokkal, kazárokkal, besenyőkkel, 
varjagokkal. E népekből, csak a magyar maradt meg.  
A IX. század végén a magyar törzsek, miután hosszú ideig 
dominálták a sztyeppét, külső nyomásra nyugat felé vándo-
roltak. Több mind 1000 év után Magyarország az egyike 
annak a kevés országnak Európában, sőt a világon, ahol nem
-indoeurópai nyelv a hivatalos nyelv.  
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De térjünk csak vissza a IX. századhoz, és ismét Ukrajná-
hoz. Ebben az időben a magyarok kontrollálták Ukrajna 
egész délkeleti részét. Ez magában foglalta az alsó Dnyeper, 
a Bug és a Dnyeszter medencéit. Ezideig a magyar hadveze-
tés irányítása alatt állt a kievi Aszkold és Gyír, mint vazal-
lusok.  
Aszkold és Gyír két viking, rusz származású fejedelem volt, 
kik meghódították Kievet. A skandináv eredetű ruszok, 
varégok hódítóként, zsoldos harcosként, kereskedőként is 
bejárták a korabeli Kelet-Európa útjait, és szinte állandóan 
harcban álltak valakivel. Később Bizáncban ruszokból ala-
pították meg a híres varég testőrgárdát. (Sudár B. Magyarok 
a honfoglalás korában. Helikon 2015). 879-ben a skandináv 
eredetű Oleg (Helge) elfoglalta Kievet, és miután Aszkold 
és Gyír hatalma megszűnt – valószínűleg megölték őket – 
megromlottak a viszonyok a magyarok és Kiev között.  
Feltételezhetően a magyarok vissza akarták szerezni Kiev 
feletti hatalmukat, míg Kiev új ura a Fekete-tenger felé sze-
rette volna kiterjeszteni hatalmát. Más választása nem volt, 
mint hogy vagy megegyezzen a magyarokkal, vagy pedig 
más módon takarítsa el őket az útjából. Az Oleg és a ma-
gyarok közötti konfliktus időpontja i.sz után 890-ben volt, 
de biztosan nem később mint 893-ban, mert a rákövetkező 
évben a magyarok már a volgai bolgárokkal álltak harcban. 
A Régi idők krónikája szerint Oleg és a magyarok közti 
háború sorsdöntő volt. 897-ben a bolgárok délről és a bese-
nyők keletről megtámadták a magyarokat, kiknek csak egy 
kiútjuk maradt: nyugat felé. Egy részük közvetlen Pannónia 

felé indult, másrészük még egy újabb sikertelen kisérletet tett 
Kiev meghódítására, majd Erdély felé vette útját. „A régi 
idők krónikája” szerint ezeket fekete ugoroknak nevezték. A 
két magyar csoport később egyesült és meghódította a 
Kárpát medencét. Ez a tény, a honfoglalás sorsdöntő, egye-
sek szerint végzetes volt a szlávok történetében, mert éket 
vert a szlávok három csoportja, a keleti, a nyugati, és a déli 
szlávok közé. A magyarok behatolásának tulajdonítható a 
Morva Királyság megsemmisülése (Vernadskij GV. Kievan 
Russia, New Haven University Press, 1948).  
Érdekes, hogy a mai Magyarország (is) vitában áll Ukrajná-
val. (www.karpatinfo.net) A javasolt új nyelvtörvény a ki-
sebbségek nyelvi oktatását korlátozná az óvodai és általános 
iskolai szinten, a középiskolai és felsőoktatás nyelvévé pedig 
kizárólag az ukránt teszi. Lehet remélni, hogy jó megoldást 
találnak, mely a kisebbségek javára dönti el ezt a fontos kér-
dést.  
Kristiansand, 2018. 2.15.  

Dr. Csángó Péter                   
 

 
Magyar testvérek útja: 
 https://www.google.no/maps/place/Macar+Karde%C5%
9Fler+Cd.,+Fatih%2F%C4%B0stanbul,+Tyrkia/
@41.0156417,28.9504752,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x14caba20af947fbf:0x8ae6ba7a85f38d6b!8m2!
3d41.015258!4d28.953413?hl=no 
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