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Ősi szókincsünk a magyar–kelta rokonság jegyében 

Amikor két nyelv rokonságáról igyekszünk véleményt alkotni, három fö témakörrel kell fog-

lalkoznunk. A magyar–kelta viszonylatban az első kettőről, a nyelvtani szerkezetek és a mondat-

szerkesztés hasonlóságáról már szó esett a tavalyi előadássorozatomban. Itt most az ősi szókincsről 

szólok. Ez alatt, ahogy Zsuffa Zoltánné, a ’Gyakorlati Magyar Nyelvtan’ című könyvében írja: 

„Kétségtelen azokat a szavakat értjük, amelyek az egyszerű életforma, együttélés, az emberi körül-

vevő világ növényei, állati, a vele való foglalkozás jelölésére szolgálnak.’ [379 old.] A szerző a 

következő fogalom családokat sorolja fel: a névmások, egyszerű számok, testrészek, a rokonságot 

jelentő szavak, természeti jelenségek, a természetben előforduló tárgyak, állatvilág, növényvilág, 

ásványok, lakás, eszközök, fegyverek, ruházat, tulajdonság, mennyiség, helyzet, igék (a lét és a cse-

lekvés szavai) és képzők, valamint egyéb szavak; majd hozzáfűzi, hogy : „Szókincsünk megőrizte 

eredeti hovatartozásának bizonyítékait…” 

Erről a kérdésről Götz László a következőket írja: „Róna-Tas András ’A nyelvrokonság’ című 

könyvében olvashatjuk, hogy a magyar nyelv tőszavainak mintegy 68 %-a jövevényszó… Megdöb-

benve állunk e hatalmas tömegű kölcsön-szó réteg előtt, s önkéntelenül is fel kell tennünk a kérdést: 

ha ez valóban igaz lenne, mennyiben beszélhetünk egyáltalán önálló magyar nyelvről? De éppoly 

nyomatékkal feltevődik az a kérdés is, hogyan lehetséges ilyen körülmények között, hogy bár nyel-

vünk tőszavainak több mint kétharmad részéi idegenektől kölcsönöztük, mégis hiánytalanul, egy 

tömbben meg tudtuk őrizni – 1100 éve teljesen elütő szerkezetű nyelvi környezetben élve – nyelvünk 

sajátságos, Európában szinte egyedülálló nyelvtani, nyelvszerkezeti és hangtani jellegét, semmilyen 

szomszédos nyelvhez nem mérhető különlegességeit: csodálatra méltó tömörségét, hajlékonyságát, 

feltűnően kifejlett belső nyelvi logikáját. S végül – de nem utolsó sorban – mivel magvarázható az a 

meglepő, egész Európában úgyszólván példátlan jelenség, hogy a magyar nyelvterület viszonylag 

nagy kiterjedése (az Őrség és a Székelyföld között 1000 km-es távolság van!), évszázados történelmi 

izoláció (a török hódoltság 150 évre valósággal három részre vágta a magyar nyelvterületet) és 

idegen nyelvű etnikai elemek évszázadokon keresztül szakadatlanul folyó tömeges beáramlása elle-

nére egységes tudott maradni, minden jelentősebb nyelvjárási eltérés nélkül? ... Ha nyelvünk tömör-

ségét, a tiszta, pontos hangartikulációt s a szógyökök rövidségét, hangállományunk egyszerűségét 

is figyelembe vesszük, akkor meg kell állapítanunk, hogy mindezek rég kiforrt, igen ősi nyelvi ala-

pokra vallanak. Ugyanezt bizonyítja az is, hogy a magyar már a honfoglalás korában is messzeme-

nően megközelítette a mai nyelvi állapotot s 1100 év óta alig változott – vagy amint nyelvészeink 

mondják: ’fejlődött’ – ... s ugyanakkor Kárpát-medencei hazánkban, ahol 1100 éve mindenünnen 

teljesen elütő szerkezeti felépítésű és belső logikájú nyelvek vesznek körül bennünket, úgyszólván 

egyetlen idegen képzőt vagy nyelvtani elemet sem vettünk át szomszédainktól, emezek viszont jóné-

hányat tőlünk. Márpedig a nemzetközi nyelvtudomány újabb felismerése szerint a nyelvek nem csak 

szavakat kölcsönöztek, – ahogy régebben gondolták – hanem nyelvtani, nyelvszerkezeti elemeket, 

ragokat, képzőket is. Amint ez éppen a szomszédos népek nyelveiben található magyar nyelvszerke-

zeti sajátságok is egyértelműen bizonyítják.”176  

Jelen dolgozatban a magyar ősi szókincs szavait vetettem össze más nyelvek hasonló szavaival, 

első sorban az írrel és a többi kelta nyelvekkel, a finnugor nyelvekkel, a török és türk nyelvekkel, a 

japánnal és a dél-amerikai Andokban még beszélt ’runa-simi’ (emberi-beszéd) inka indiánok nyel-

vével. Ezeken kívül, és mint ezek szöges ellentéte, megtekinthető minden egyes megvizsgált foga-

lom ún. indogermán: hindi, perzsa, görög, latin, germán, litván, szlovén nyelvű megfelelője. Igen 

fontos a litván, mert a szakavatott nyelvészek leginkább támogatott véleménye szerint a litván – 

elszigeteltsége folytán – őrizte meg leginkább az ősi indogermán jelleget nyelvében, úgy szókincs-

                                                           
176 Götz László ’Keleten kél a Nap’, Budapest, 1994, 545-546. old.  
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ében, mint nyelvtanában, ellentétben például a göröggel, amelyet leginkább befolyásolt a ’pre-in-

dogermán’ Európa (Gimbutas Marija). A szláv nyelvek közül a szlovént választottam, mert, a nyel-

vészek állítása szerint, ez áll legközelebb úgy a magyarhoz, mint a keltához.  

Kezdjük el, tehát, ősi szókincsünk vizsgálatát egyik legősibb fogalomcsoportjával, az ’önma-

gam’ leírásával: testrészeink és azok működésének megnevezésével.  

 

 
Kelta regös [’The Art of Celtia’]. 

 

 

TESTRÉSZEINK 
 

TEST, TÖRZS 
 

 magyar TEST [a ’Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára’ (MTESZ) szerint ismeretlen eredetű] >   

alapszava, talán, TES ~ TUS (↔ v.ö, a perzsa eredetűnek mondott török DUS váll szóval) > TUSKÓ 

valaminek a vastagabbik, szélesebbik (’vállasabb’?) része, töve →  TES-T 

kelta: ír TUS eredet, származás ↔ török TÖZ eredet, származás ↔ magyar TO eredet, származás 

(> v. ö. ír TÚIS feldühödés, felbőszülés ↔ magyar TUS-ak-od-ik verekszik, küzd ↔ régi török 

TUŠUR-mak szembefordulni, küzdeni, török TUTUS-mak egymást megragadni, verekedni) 

– ír TATHAG test [<TATH köteg, halam, rakás, tömeg] > ír TUATHA névtelen tömeg, törzs, nép 

(→ TEUTH – DEUT’sch német) → magyar TÓT névtelen tömeg, nép. szláv (→ szlovén, szlovák); 

> lásd még: ír TUATA népies, laikus, tudatlan > TÚT-ach buta, faragatlan ↔ magyar TUTY-i 

– ír TOIRT [ejtsd: ’torzst’] tömeg; alak (↔ magyar TEST, TESTES) > TOIRTÉIS gőg. büszkeség 

(> lásd még: ír AR AN TOIRT rögtön, mihelyt, nyomban ↔ magyar TÜST-ÉN-t) 

 magyar TÖRZS, régi magyar TÖRZSÖK [bizonytalan eredetü] ↔ kelta: ír TARR törzs, has. 

Ide tartozik még a latin TORUS dudor, izom, öl, TURSUS (növény)szár, torzsa > olasz TORSO 

torzsa, felsőtest, törzs is; de hiányzik a többi indogermán nyelvekben, így kérdéses honnan 

származik a latinba? 

A magyar meg a kelta szónak nincs kapcsolata az indogermán: hindi BADAN (> angol BODY) test, 

törzs; görög KORPÓSZ test. törzs > latin CORPUS (> német KÖRPER) test, TRUNCUS törzs; 

német RUMPF, STAMM törzs, litván KEPALAS test (↔ görög KEPHALOSZ fej), szlovén TELO 

test, stb. szavakkal. 

A magyar–kelta összefüggés nyilvánvaló: TEST ↔ TATHAG. TOIRT ill. TÖRZS ↔ TARR. 

Sokatmondó az a tény is, hogy úgy a kelták, mind a magyarok a körülöttük élő, az elnevezés pil-

lanatában egy állami kötelékbe még nem szerveződött ’névtelen’ tömeget „tót”-nak nevezték! 
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BÖR, BÖNYE, HÁM, (HÉJ, KÉREG) 
 

 magyar BÖR [valószínűleg ősi örökség az uráli korból (MTESZ)] 

finnugor: osztják PER, szamojéd PIR „a nyírkéreg vöröses belső kérge; a bendő nyálkahártyája” 

türk: mandzsu FERI bőr 

kelta: ír BARR felület (↔ magyar BÖR) 

→ ír BRAT borító, takaró, burkolat ↔ magyar BOR-ít > BUROK ↔ török BÜRÜLÜ burok, 

BÜRÜM takaró, BÜRÜ-mek beborítani, betakarni (↔ magyar PÖRK ↔ angol BARK kéreg) 
 

 magyar BÖNYE [ismeretlen eredetű] 

kelta: régi ír BIANN bőr, ír BIANNA borító, védő, záró kupak, feszes burok 
 

 magyar HÁM [finnugor tőből] bőr; kötő (lószerszám) 

kelta: ír SCAMH hámoz, lecsupaszt > SCAM-all úszóhártya; SCANNÁN bönye (> angol SKIN bőr) 

→ ír COMH-ad takaró, borító, oltalmazó, €OM-áil összeköt, megköt, átköt 

finnugor: finn KUM, KALE bor, hám 

türk: kalmük HALM bőr, mongol KÁLIM bőr, szőr, bunda (↔ ír CLÚMH szőr, bunda, gyapjú) 
 

 magyar HÉJ [? finnugor] (→ ? HEJT ~ HAJT megbont, FEJT hámoz, SEJT megérez) 

kelta: ír SEITHE bőr, héj (↔ magyar SZÜTYŐ hártyás burok; zacskó, tarisznya) 

finnugor: finn IHO bőr 

türk: csuvas HUJÊR kéreg, héj; jakut XAJ beborít, bejed (↔ német HÜLLE burok) 

japán HIFU bőr, héj 
 

 magyar HÁRTYA [? egyiptomi eredetűnek tartják] 

kelta: ír CRAICEANN bőr, hártya, kéreg, felület (’-eann’ vagy ’-ann’ névszóképző > magyar ’-ány’) 

   finnugor: vogul CHART hártya, felület, felszín 
 

 magyar KÉREG, régi magyar KÉR [finnugor eredetű] 

kelta: ír CARR kéreg, héj 

türk: kazah KAJRÊ kéreg, héj 

japán KAWA bőr, héj, hártya 

inka (kecsua) indián QARA bor 

(> lásd még: latin CORTEX kéreg, CURRIUM érdes bőrfelület; hindi CHARMI bőr) 

Úgy a magyar, mint a kelta szavaknak nincs kapcsolata az egyéb ’indogermán’: perzsa (fárszi) PUST bőr, héja; 

görög DERMA bőr, FLOTÓSZ kéreg, héj; latin CUTIS, PEUS bőr, hám, MEMBRANA bönye: német 

HAUT bőr, bönye, RINDE kéreg; angol SHELL, HUSK héj. burok; stb, szavakkal. 

 

HAJ (FÜRT, COPF, VARKOCS, KONTY), BAJ(U)SZ, SZAKÁLL, SZŐR, FAN (> BUNDA) 
 

 magyar HAJ [finnugor] 

kelta: ír FOLT haj 

türk: régi török QYL haj, szőr, török KIL szőr, sörte 

finnugor: finn HIUKSET haj 

 

 magyar FÜRT [finnugor]; VARKOCS (szláv, „etimológiája nem tekinthető tisztázottnak” (METSZ)] 

kelta: ír FOLT haj, GRUAIG haj 

finnugor: votják PER (szőlő-)fürt 

türk: török PÜRÇEK fürt, rojt, PURCEKLI göndör, bodros [a „szláv” szó a törökből származik!] 
 

 magyar COPF ~ régi magyar COP, CAP [a MTESZ szerint német eredetű, valójában kelta ’eredetű’] 

kelta: ír CIABH haj, copf (> francia CHEUVEAU haj, német ZOPF copf) 
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japán KAMI haj 
 

 magyar KONTY [hangfestő] 

kelta: ír CUACH hajfonat, konty, copf; csokor 

dravida KUNTÁL haj, szőr, szakáll 
 

 magyar BAJUSZ – BAJSZ [ismeretlen eredetű] 

kelta: régi ír FÉSS, ír FÉAS-óg bajusz (-óg kicsinyítőképzővel > ’bajszka’ 

türk: török BIYIK bajusz; jakut AS haj, szőr 
 

 magyar SZAKÁLL [ótörök eredetű] 

türk: török SAÇ haj; ujgur, türkmén, kun, mongol SAQAL, török SAKÁL, csuvas SUCHAL szakáll 

kelta: ír ULCHA szakáll, CUACH hajfonat, konty, copf; csokor 

inka (kecsua) CHUKCHA haj 

finnugor: finn TUKKA haj 
 

 magyar SZÖR [ősi örökség az ugor korból] 

finnugor: finn SAR szőr: vogul SÄR. lófarok SOÄR lószőr 
 

 magyar FAN [finnugor] > BUNDA (ismeretlen eredetű – „a szlávban és a románban magyar eredetű”) 

kelta: ír FIONN-adh szőr, fan 

finnugor: vogul PÖN toll, szőr, gyapjú, cseremisz PÉN toll, szőr, mordvin PONA szőr, gyapjú 
 

Nincs semmilyen kapcsolat a magyar–kelta–finn–török–inka és az indogermán szavak közt > hindi BAAL haj, 

görög TRICHA haj, szőr, latin PILUS haj, szőr, CIRRUS hajfürt (> német HAAR haj), litván LASJE haj.  

 

ZSÍR, HÁJ / IZOM, ÍN, HŰS / IDEG / CSONT 
 

 magyar ZSÍR [szláv eredetűnek mondják < ZÍR ’makk, makkoltatás’]; ÍR [? finnugor]; HÁJ [finnugor] 

kelta: ír SAILL zsír, zsíros hús (↔ magyar SZAL-onna) > SAILL-each zsíros, hájas; GEIR kövér 

finnugor: finn RASVAINNEN zsíros, kövér (nem mondható éppen, ’rokonszónak’) 

török YAG zsír, szalonna; régi török QAJAQ zsír, vaj > valamennyi türk JAG zsír, vaj (↔ HÁJ) 

japán ABURA zsíros, kövér 

inka (kecsua) WIRA [ejtsd : ’uira’] zsír (↔ magyar ÍR) 
 

 magyar IZOM [< az ’ÍZ’-nek származéka, finnugor]; ÍN [finnugor]; HÚS [ismeretlen eredetű] 

kelta: ír FEITH ín, izom, AENEAS sport (↔ magyar INAS izmos, erős); vels CIG hús 

finnugor: észt PII ín, izom (↔ ír F'É-ith, ’-ith’ képző, akár a magyar -at, -et > pl. ’ÍZ-ül-et’ szóban) 

türk: török AZA tag (↔ magyar ÍZ). ET hús         japán KIN-NIKU izom, ín; NIKU hús 

inka (kecsua) AYCHA [ajcsa] hús (↔ magyar HUS, vels CIG) 
 

 magyar IDEG [< ID- kötél, húr ’finnugor’ tőből] 

kelta: ír TÉAD kötél, ín, húr 
 

 magyar CSONT [ősi örökség a finnugor korból] 

kelta: ír CNÁMH csont, SIÚNTA ízület; ír COS, vels COES láb; 

vels ASGWRN csont (↔ magyar GERNYE szikár, száraz, sovány) 

finnugor: finn LUU csont, KONTTI lábszár; észt KONT csont; lapp CSUTTA bokacsont 

türk: régi török SÖNÜK, türkmén SÜNK csont, jakut CSONKU sípcsont 

japán HONE csont 

inka (kecsua) TULLU csont (↔ magyar CSÜLÖK – ismeretlen eredetűnek tartják), CHAKY lábszár 
 

↔ egyéb: hindi MAANS hús, HADDII csont; perzsa GÛST hús; görög PACHOSZ zsír, MIS izom 

(KRÉASZ hús), NEVRON ideg (> latin NERVUS > német, angol NERV ideg); KÓKALO csont; 

latin PINGUE zsír (ADEPS háj), MUSCULUS izom (CARO hús), OS csont; német FETT, 
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SCHMALZ zsír, FLEISCH hús, BEIN csont (KNOCHEN < a keltából); szláv: szerb-horvát ZÍR 

makk, makkoltatás, szlovén ZÍR makk, táplálék; szlovák ZÍR zsír, háj (a szlovák szó a magyarból 

való, a magyar ’zsír’-nak semmi köze a dél-szláv ’makk’-hoz!) 
 

A felsorolt szavak esetében a széles magyar–kelta–finnugor–török összefonódás nyilvánvaló, még ak-

kor is, ha egyes kelta szavat az angol, a francia vagy a német is átvett, és ma is használ. A magyar 

nyelvben használt szavak egytől-egyig ’magyar’ szavak, de nem kerülheti el figyelmünket e sokrétű 

kapcsolatrendszer sem, az írtől a japánig, és még azon is túl, az inkáig, ami majd a továbbiakban is 

többszörösen kimutatható. 

 

FEJ, FŐ, FENN 
 

 magyar FEJ, FŐ (> FŐ-, FŐN-ök), FENN (> FEN-t, FEN-ség) [örökség a finnugor v. az uráli korból] 

kelta: breton PENN, vels PEN fej, vég, ír CEANN fej, vég, végrész; egy; fa (> CÍONÁ vezér) 

finnugor: vogul PEN fej, zűrjén PON vég, kezdet, vm-nek a hegye, votják PUN, szamojéd PUM 

vég, határ, vm-nek a hegye, mordvin PÄ vm-nek a vége, finn PÄÄ fej 

török BAS fej, fő, BEY úr, nagyságos úr (> főnök): régi török QAN vezér (> kán) 

 

KOPONYA (> KOPJA, KOBAK, KÓPÉ) 
 

 magyar KOPONYA [? déli szláv], KOBAK [török], KÓPÉ ~ GÓBÉ [ismeretlen eredetű] 

kelta: ír AN CHINN koponya; vels CWPAN kupa, csésze; ír GOBÁN „minden lében kanál” 

türk: török KAP tök, edény, KAPAN-mak bezárni, befedni (> KAPAK fedő) 

 

HOMLOK 
 

 magyar HOM-L-OK [finnugor tőből] 

kelta: ír CUMA alak, külalak, külső; CHINN koponya; ÉADAN homlok, lapos felület, edény 

finnugor: finn KIM, vogul KHAM, mordvin KOMONS, zűrjén KIM homlok, 

türk: török OM fejecs; mandzsu KUM-CUHIJN, mongol XUM-SURI homlok 

japán ATAMA fej (< TAMA gömb, golyó, teke > TÁMAGO tojás); NO agy 

inka (kecsua) UMA fej 
 

Egyéb: hindi SIR, perzsa SAR fej (↔ mongol SUR> magyar SZÁR kopasz fej); 

     görög KEFÁLOSZ fej (> latin CAPUT fej, csúcs, vég > olasz CAPO elő, vég > német KOPF fej); 

     latin CAPUT fej. csúcs, vég (↔ svéd HUVUD, német HAUPT, holland HOOFT, angol HEAD fej, fő); 

     latin CALVA koponya(> litván GALVÁ, szlovén GLAVA fej); 

     latin TESTA tető, teknő (> olasz TESTA, francia TÉTÉ fej, csúcs). 

 

AGY, ÉSZ 
 

 magyar AGY (> OK-os) [bizonytalan eredetű, talán finnugor] 

kelta: ír AIGNE [agynê] elme, hajlam. EAGNA bölcsesség, ÉIGEAS tudós okos. bölcs; 

ír GAOIS [gis], GEAOIS [gyis] okosság, tudás > GAOTS-each, GEAOIS-each okos. ügyes 

finnugor: finn SONGE agy, AIVO halánték, agy > VIIAS okos; 

mordvin UJ velő (> PRE-UJ agyvelő), osztják UX, észt UJ agy, velő 

türk: török AKII agy, OKU-mus képzett, művelt, okos (< OKU-mak olvasni) 

japán SIN-KEI ideg; ZÜNJI-ru tudni 

inka (kecsua) YACHA-y tudni, YACHA-ku-y tanulni, YACHA-ch-iq tanár, tanult, bölcs; NUTQU agy 
 

 magyar ÉSZ (> ESZ-es) [ótörök eredetű] 
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kelta: régi ír ÉICSE bölcsesség, tudás, jóslási és költői képesség legmagasabb foka; 

ír AITH-ín tudni, SAOI tudós, bölcs; tanár, mester, szakértő > SÍL meggondol, megfontol 

türk: ujgur, kun, kirgiz ÄS, csuvas AS, tatár, baskír IS ész; mandzsu SA tud (> SA-man tudó) 
 

 magyar GOND [ismeretlen eredetű] 

kelta: régi ír COND ész, értelem 

türk: régi török QADYU gond, gondoskodás, török KAYGI gond. gondolat 

japán KANGAE gond, KANGAE-ru gondolkozni 
 

Nem mutatható ki rokonsági viszony az ún. indogermán nyelvekkel: perzsa ASÁB ideg; görög MIALÓ 

agy, ész; latin MENS agy, ész (> angol MIND elme. értelem); svéd HJÄRNA. német HIRN, angol 

BRAIN agy, ész. 
 

Az agy működése: 

→ ír COTHU előmozdítás, kihívás; fenntartás, megtartás, alátámasztás; ingerlés, ösztönzés, biz-

tatás, felpezsdítés, izgatás, serkentés, ösztönzés ↔ magyar HAT-ás, rá-HAT-ás [> ír AIS-CHOTHÚ 

feedback (a központi idegrendszer ’visszajelzésen’ alapuló működése) = magyar VISSZA-HATÁS] 
 

→ ír ÉARD ~ IS ÉARD vm-nek az értelme ↔ török AKIL ERDIR-mek megérteni, felfogni (~ ésszel 

elérni) ↔ magyar ÉRT, ÉRT-el-em [származékszónak, tartják < ÉR]: 

– magyar ÉR [vitatott, talán ótörök eredetű → ÉR, el-ÉR] meg-ÉR. meg-ÉR-ik, ÉR-t-ék 

– tőrök ER-mek érni, elérni (türk IR-, ujgur ÄR-, csagatáj IR-, oszmán-török ER- elér) 

– ír ÉIR-igh ér, elér, megér, megérik → ÉIR-c érték, jutalom, fizetség 

→ ír AÍR-igh érez, érzékel, észlel ↔ magyar ÉR-ez [származékszónak tartják < ÉR – lásd feljebb] 

→ ír TOIG ért, megért, felfog, TUIG tud, ért, ismer ↔ magyar TUD ↔ régi török TUT-maq megtartani, 

észben tartani, megfogni, felfogni, megérteni, török TUT-mak megfogni, felfogni, megérteni, 

türkmén TUT-mak fogni, megfogni, felfogni, megérteni ↔ finnugor: zűrjén TEDNI tud, ismer, 

megtud, felismer, TÖD tud, finn TUNTEA észlel, érzékel, érez, TÍTÄÄ tud, észt TUNDMA érez, 

ismer, tud; ír TEIDHE fogalom, ötlet (↔ magyar TÉT) > TÁTEL következtetés (↔ magyar 

TÉTEL); 
 

– lásd még: ír TÁIDE titok (magyar TIT-ok) > TAIDH-1-oir diplomata, ügynök (magyar TIT-k-ár) 

↔ régi török TYDYG tilalom, tiltás, TYDYG-lyg tiltott ↔ ír DIÚLTA-igh megtagad, elutasít, 

megtilt, DÍULT-ú megtagadás, megtiltás. DIÚLT-ach tilos ó magyar TILT, TILT-ás, TIL-os. 

 

ARC (ORCA) 
 

 magyar ARC, ORCA [összetett szónak tartják: orr-száj]; TÜGY állkapca, pofa [ismeretlen eredetű] 

ír amh-ARC nézet, kép, kinézés, külső, látvány, AGHA-idh arc, arculat, arckép, GNÚIS arc, kép; 

EADAN arc, elülső oldal, vm-nek az eleje, homlokzat, homlok (↔ magyar TÜGY) 

finn KASVOT, NAAMA arc, arckép 

török YÜZ arc 

japán KAO arc 

inka (kecsua) UYA arc, USIKU pofa 
 

Egyéb: hindi CHÉHRAA arc; perzsa SÛRAT, RÛ arc; görög PRÓSSOPO arc (> szlovén OBRAZ arc, 

kép); latin VULTUS (> litván VEIDAS) arc, FACIES küllem, kép (> angol FACE arc); német 

GESICHT arc, kép. 

 

ORR 
 

 magyar ORR [finnugor eredetű] 

kelta; ír EARR végrész; ír SRÓN, breton FROAN orr; ír BARRAICÍN (hajó)orr, (cipő)orr 
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türk: régi török, török, türkmén BURUN, jakut MURUN 

finnugor: finn NENÄ. vogul NOL, zűrjén, votják NIR orr 

japán HAHA 

inka SENQA 
 

Egyéb: hindi NAAK orr; perzsa BÎNÎ, DAMÄGH orr; görög MÍTI on; latin NASUS orr (> német NASE, 

angol NOSE, szlovén NOS), NARES szaglószerv, (↔ zűrjén, votják NIR orr); német RIECHEN 

szagolni, szimatolni 
 

→ ír SMÚR szimatol, szagolászik (˃ angol SMELL szimatol) ↔ magyar SZIM-at-ol [< SZIM < SZÍ(v)] 

(> lásd még: magyar SMÁR-ol csókolódzik, végigcsókol – ismeretlen eredetűnek mondják) 

→ ír SRAOTH prüszköl, tüsszent ↔ magyar SZORTY-og [hangutánzó] 

 

FÜL 
 

 magyar FÜL [ősi örökség a finnugor korból] → HALL [finnugor, a 'fül* származéka] 

kelta: ir CLUAS, vels CLUST, mannini CLEAYSH fül, fogantyú → ír CLUIN hallani 

(> az ír ’-as’ és a mannini ’-ys’ névszóképzők ↔ magyar ’-ás’ > pl. ’hall-ÁS’) 

finnugor: vogul PIL, zűrjén, votják PEL, mordvin PILE, cseremisz PELES fül, osztják PEL fül, 

fogantyú; finn KORVA fül → finn KUULLA hallani 

türk: török KULAK, csuvas XELXA [chelcha] fül; türkmén GULAK, jakut KULGAAX fül, hallás 

jaján MIMI fül 

inka RINRI fül; UYARI-y hallani 
 

Egyéb: hindi KA AN fül; perzsa GÛS fül > GÛS dâdan hallani (’fület tenni’ – fülelni); görög ÁVTÍ fül 

(> latin AUDIRE hallani > AURIS fül > német OHR, angol EAR fül > német HÖR-en, angol HEAR 

hallani); görög ÁKOÍO hallani (>litván AUSÍS, szlovén OHO fül); litván KLAUSÝTIS (> szlovén 

SLIŠATI) hallani. 
 

→ magyar HÍR [ismeretlen eredetű] ↔ ír ÚR új, friss, zöld (↔ jakut JRAAS nyers) → ÚIRE újság, 

újdonság, hír (↔ inka UYARI- hall), IRIS újság, hírlap > IRIS-OIR újságíró („hír-ász”). 

 

SZEM 
 

 magyar SZEM [ősi örökség az uráli korból] 

tibeti SEM szem 

finnugor: vogul, osztják SEM, mordvin SELME, finn SILME szem 

kelta: ír SÚIL, mannini SOOILL [szúly] szem (> v. ö. ír SÍOL szem, mag, sarj, csira, ivadék); 

vels LLYGAD szem (?> angol LOOK néz) → GWELD [gueld] lát 

türk: török GÖZ szem, GÖR-mek látni; csuvas KUŠŠI szem, SANA. néz, figyel 

japán ME szem (> MIRU látni): koreai NUN szem 

inka NAWI [nyáui] szem (RIKU-y látni, QAWA-y nézni, figyelni) 
 

Nem mutatható ki rokonsági viszony az ún. indogermán nyelvekkel: hindi AANKH szem, DEK-

HAA látni; perzsa CHESM szem, DÎDAN látni; görög MÁT1 szem, KITÁSZO nézni, VLÉPO 

látni; latin OCULUS szem (> német AUGE, angol EYE, litván AKIS, szlovén OKO szem), 

SPECTA-re nézni, VIDE-re látni (> szlovén VIDE-ti látni); német SCHAU -en nézni, SEH-en 

(> angol SEE) látni ↔ szlovén ZI URÈ-ti nézni. 

→ magyar NE-z [finnugor] ↔ finn NÁHDÁ néz (↔ inka NAWI szem) ↔ ír NÍ csodálkozás jele 

→ magyar LÁT [? finnugor] ↔ ír LÁM íme, LÁTHR-igh megjelenik, előtűnik, LÁTHAIR megjelenés 

→ magyar GUVAD [?] ↔ vels GWELD tói ↔ török GÖR- lát ↔ inka QAWA- néz, figyel 

→ magyar FIGY-el [?] ↔ ír FEIC lát, FÉACH néz, figyel > FAICHILL figyelmesség 
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→ ír amh-ARC nézet, kép, kinézés, külső, látvány, vels ERDRYCH néz ↔ inka RIKU-y látni 

→ ír adh-AIN megvilágít (régi ír ÁN ragyogás) > FIONN fehér (↔ magyar FÉNY – ismeretlen eredetű) 

[> v. ö. az indogermán: görög FOS, ill. latin LUX > olasz LUCE, szlovén LUC, német LICHT, stb. fény]. 

 

SZÁJ 
 

 magyar SZÁJ [ősi örökség az uráli korból] 

kelta: ír SÚIL [szúly] száj. (edény-)száj, folyó torkolat, nyílás, BÉAL száj, ajak, nyílás, PUS száj. 

CAB száj, nyílás, ajak; vels CIG száj, MIN ajak 

finnugor: finn, észt SUU száj, torkolat, nyílás; vogul SUNT folyó torkolata, SÚP; votják IM száj 

türk : török AG1I [ajîz] száj, nyílás; jakut AJAX [ajach] száj; SÖYLE-mek beszélni, mondani 

japán KUCHI száj, AKA nyílás; koreai IB száj, MAL beszéd (↔ magyar VÉL, FEL-el) 

inka SIMI száj, beszéd; UCHKU nyílás, UKU lyuk; WILLA-y beszélni, közölni (↔ magyar VÉL) 
 

Egyéb: görög STÓMA > latin OS ~ 0STIUM (> szlovén USTA), GULA (> román GURA) száj. 

nyílás, torkolat; olasz BOCCA {> francia BOUCHE) száj; svéd MUN (> német MUND, angol 

MOUTH) száj, nyílás, torkolat 

A kelta nyelvek több szavat használnak a 'száj' megnevezésére; lássuk ezek viszonyulását a magyarhoz: 

→ ír SU1.L száj ↔ magyar SZÁJ 

˂ ír SÍL vél, vélekedik ↔ magyar SZÓL ↔ török SÖYLE-mek beszél, szól, mond 

˂ ír SCOL szól, szólít, megszólal ↔ magyar SZÓL, SZÓL-ít, meg-SZÓL-al 

˂ ír SCIÚCH hang, szó(zat) ↔ magyar SZÓ •» török SES hang, SÖZ szó 

↔ finn SANOA mond; inka SIMI száj, beszéd; japán IU mond, SODAN beszélgetés) 

→ ír BÉAL száj ↔ magyar VÉL, FEL-el (↔ inka WILLA- mond, közöl ↔ koreai MAL beszéd) 

ír BÉAL száj, ajak, nyílás ↔ magyar NYÍL-ás (> NYIL-at-koz-ik) 

→ ír PUS ↔ magyar BESZ-él, PÖSZ-ög, PUS-mog (< írül ’mogorva, rosszkedvű beszéd’-et is jelent) 

→ ír CAB ↔ magyar KIAB-ál (↔ koreai IB száj; japán YOBU szólít, kiált) 

→ vels CIG ↔ török AGIZ száj, nyílás ↔ japán KUCHI száj, AKA nyílás ↔ inka UCHKU nyílás- 

→ vels MIN ajak >ír MÍN-igh elmond, előad, breton MIN szól ↔ magyar MON-d (> MON-da) ↔ 

ínka (kecsua) NI-y mondani (> lásd még: votják IM száj). 
 

A száj működése, ill. a hangadással kapcsolatos szavak: 

→ ír ABAIR mond ↔ magyar ABAJ-og cseveg, fecseg, pletykál; kiabál [bizonytalan eredetű] 

→ ír SCAIRT felkiált, hírtelen éles hangot ad ↔ magyar CSER-(e)g-et, CSÖR-(ö)g-et. CSIR-i-el ↔ régi 

török ÇAR-la- sír, ordít, ÇIR-la- visít; türkmén ÇIR-la- hangosan sír (↔ magyar SÍR) 

→ ír GÁIR kiált, kurjant ↔ magyar KURJ-ant [hangutánzó] ↔ török KAYIR-mak keseregni, sírni 

→ ír GÁIRE kacag ↔ japán WARAU kacagni ↔ magyar VIR-og (~ VIR-d-ít) rikácsol, kornyikál 

→ ír GOIL sír, AGALL kiáltás ↔ magyar KIÁL-t [hangutánzó] ↔ török GÜL-mek kacagni 

→ ír CAOIN sír > ACAOIN-eadh szomorú, fájdalmas sírás, ACAOIN-t-each szomorú, fájdalmas ↔ 

magyar KÖNNY-ez (régi magyar KÖNYÜ könny) [finnugor] ; KÍN-os [török eredetű] 

→ ír BÉIC ordít ↔ magyar BÉG ~ BÖG [hangutánzó] ↔ török BÖGÜR-mek ordítani, bőgni, bömböl 

→ ír DEILÍN éneklő beszéd, éneklés ↔ magyar DAL 

→ ír REIC nyilvános előadás, koncert; pletyka, fecsegés ↔ magyar REGE, REG-öl 

→ ír CIUIL ének, csengd hang ↔ török ÇAL-mak hangszeren játszani ↔ magyar CSÍL-ing~ CSEN-g 

→ ír ITH eszik, etet; mannini EE ev-(és), IU iv-(ás) ↔ magyar ET-et, IT-at; ESZ-ik, ISZ-ik; EV-és, IV-ás 

[> lásd még: ír COTHA-igh etetni, táplálni ↔ japán CHO:DAI suru enni, inni; ételt, italt elfogadni]. 

 

AJAK 
 

 magyar AJ-ak < ’AJ’-ból [ősi örökség az uráli korból] értelme ’nyílás, bevágás, szakadék, köz’: 

AJ ’nyílás’ ↔ ír ÁTH nyílás ↔ japán AiTA üres 
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AJ ’bevágás’ ↔ ír AICE lék, rés (↔ japán AKE-ra nyitni > AKU nyitva ↔ inka UCHKU nyílás) 

AJ ’szakadék’ ↔ ír AICE lyuk, verem (↔ inka UKU lyuk) 

AJ ’köz’ ↔ ír AICE köz (> IN AICE közel), vels AGOS köz, közel ↔ japán AIDA köz) 

→ ír CAB száj, nyílás, ajak ↔ magyar KAPU (↔ török KAPI kapu, ajtó) 

→ ír BÉAL száj, nyílás, ajak ↔ magyar AJ-ak (↔ finn HUULI ajak) 

→ vels MIN ajak (↔ votják IM száj, zűrjén VOM száj, nyílás) 
 

Egyéb: perzsa LAB ajak, szél > latin LABIUM (> német LIPPE) ajak; görög KELÍOSZ ajak, szél 

→ ír FEAD fütty > FEAD-ail fütyöl ↔ magyar FÜTTY > FÜTY-öl [hangutánzó] 

→ ír PÓG csókol (↔ magyar BÓK? [hangutánzó], PUSZI [német eredetűnek vélik]) 

→ ír CUACH csokor; hajfonat, copf; hajlás, meghajlás; ölelés (> „MO CHUACH THÚ” szeretlek) 

↔ magyar CSÓK (ősi hangutánzó az ugor korból] ↔ vogul ŠÔCHEL csókol, finn SUUKO csók; 

↔ magyar CSOKOR [vitatott eredetű: ’összeszorít, egy tömegbe, csoportba gyűjt, zár’] ↔ v. ö. 

magyar CSUK ↔ ír CAOCH-adh csukás, zárás (> GCAOCH-adh kacsintós; CAOCH vak > 

CAOCHÁN vakond); vels CAEWCH becsuk ↔ japán KAGI kulcs ↔ inka (kecsua) WICHQA-y becsukni 

(↔ török ÇAK-mak hever, beüt; ÇEK-mek húzni, vonni ↔ zűrjén TSUKER rakás, nyáj, csoport). 

 

FOG 
 

 magyar FOG [ősi örökség a finnugor korból] 

kelta: ír FIAC-ail fog, vm-nek foka (> FIAC-1-oir fogász); FIOG-ach fogas (hal) 

(↔ v. ö. ír FAIGH fog, megfog, megkap; ír FUAIGH megköt, befog) 

finnugor: vogul PENG, osztják PÓNGK fog; zűrjén PIN. votják PINY fog, vm-nek fogazata; 

cseremisz PÜ, mordvin PEJ fog; finn PII fog, pecek; észt PII fog, ín, izom (↔ ír FÉITH ín, izom) 

török DIŠ fog; BOGUS-mak megfogni, megragadni 

japán HA /dg (↔ finn HAMMAS fog > HAMMAS-lääkärin fog-orvos) 

inka (kecsua) KIRU fog (v. ö. ír GREIM harapás, erős fogás, rászorítás; magyar HAR-ap) 
 

Egyéb: hindi DAANT > perzsa DANDÁN > görög DÓNTI > latin DENS (-TIS) > olasz DEMTE 

> francia DENT >svéd TAND (> német ZAHN) > litván DANTÍS. 
 

→ magyar HAR-ap [finnugor ? ↔ finn PURRA harap] ↔ ír GREIM harapás, erős fogás, rászorítás 

↔ török HARLA-mak ropog, csikorog, mormol ↔ inka KIRU fog (hangtanilag közelebb állnak). 

 

NYELV (> NYÁL, NYAL, NYEL)  
 

 magyar NYELV (↔ NYÁL, NYAL, NYEL) [finnugor]  

dravida NALIGE nyelv 

finnugor: finn NUOLLA nyal: KIÉLI nyelv , 

kelta: ír BUAILE nyal; TEANGA nyelv, beszéd (↔ angol TONGUE, svéd TUNGA, német ZUNGE) 

türk: török DIL nyelv, SALYA nyál; régi török JALGA-maq, türkmén JALA-mak nyalni 

inka (kecsua) QALLU nyelv (↔ finn KIELI) 
 

Egyéb: hindi DJIIBH, perzsa ZABÂN, görög GLÓSSA, latin LINGUA, litván JEZIK nyelv, 

görög LEICHÓ > latin LINGE-re > német LECK-en > angol LEEK nyalni (↔ inka LLAQWA- nyal) 
 

→ magyar ÍZ [finnugor] ↔ japán AJI íz, OISHI ízletes (SHITA nyelv), ↔ v. ö. perzsa MAZE íz: görög  

GOÚSTO (> latin GUSTATUS) íz; holland SMAAK (német GESCHMACK) íz 

→ magyar ÉD-es (származékszó < ÍZ] ↔ török TAT íz, zamat ↔ breton DOUS édes; 

magyar MÉZ (< MÉH) [finnugor] ↔ breton MEZ méz; ír BLAS íz (BEACH méz) ↔ török BAL méz, 

MAZE íz (iráni eredetű?) ↔ finn MAKEA édes (MEHILÄINEN méh) ↔ inka (kecsua) MISKI méz, 

édesség  
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↔ koreai MAT íz (↔ hindi MÍITHAA édes) ↔ japán AMA édes ↔ ír MIL méz. > MILIS édes; 

MEDVE ’mézevő’ magyar fejlemény (orosz ’méz’ magyar eredetű). 

↔ v. ö. hindi SAHÁD méz, MÍITHAA édes (↔ perzsa MAZE íz); perzsa ASZAL méz, SÎRÎN édes; 

görög MÉLI (> latin MELLEUS) méz, GLIKÓS (> latin DULCIS) édes; litván SALDÚS (> szlovén 

SLADEK) édes. 

→ magyar SÓ > SAV-as [? magyar fejlemény < ’SAV-’ (finnugor)] ↔ japán SHIO só > SHIOPPA sós 

↔ ír SALANN só, GOIRT sós, SEARBH savanyú (↔ magyar SARV-al) ↔ finn SUOLA só, 

cseremisz SAPA savanyú, vogul SAB- savanyít (↔ inka KÁCHI só). 

↔ v. ö. hindi NÁMAK > perzsa NAMAK só; görög ALÁTI > latin SAL só (> olasz SALE, szlovén 

SÜL, német SALZ, svéd, angol SALT); litván DRUSKÁ só, SURÚS sós 

 

GÉGE, TOROK, TARKÓ, NYAK 
 

 magyar GÉGE, GIGA, GEGU, GUGU, GUGA [hangutánzó] > GÖG 

kelta: ír COGUAS garat, gége: COC-ach büszke, gőgös (GAIGE piperkőc) 

türk: török AGIAZ nyak. GÖGÜS mell (> GÖGÜS germek büszkélkedni, ellenszegülni) 

inka (kecsua) KUNKA nyak 

→ ír GU-th hang, megszólalás, hangadás ↔ magyar AG ~ (H)AnG, UG(-at) [hu] ↔ japán KOE hang 

magyar IGE (szó) [< ótörök ÜGE szó] → ír GAEIL-GE ír nyelv ↔ japán NIHON-GO japán nyelv 

magyar IGE (ima) [török eredetű] ↔ ír GUÍ ima (↔ japán IU mond) 

→ „Kezdetben vala az IGE [magyar IGE szó ~ AG > (H)AnG ↔ ír GU-th megszólalás, hangadás] 

és az IGE vala Isten [magyar IGE ↔ ír GUÍ ima], s ISTEN vala az ’ige’ [> AGGA = finn UKKO, 

hun UKKON ’Égi Atya’ ↔ ír OGHMA isten, a ’grianainech’ aki olyan mint a Nap > Napisten]”. 
 

 magyar TOROK [finnugor korból]; TAR-kó [ugorkori örökség] 

türk: régi török TARIQ-mak szorossá válni 

kelta: ír TORC nyakperec (↔ angol THROAT garat, gége, torok) 

finnugor: vogul TOR, osztják TUR torok; finn TURJA nyakszirt, észt TURI nyakszirt 
 

 magyar NYAK [? finnugor] (↔ angol NECK nyak, NAPÉ tarkó; német NACKEN tarkó) 

kelta: ír BAIC nyakszirt 

türk: török BOGAZ nyak 

japán NODO nyak; koreai MOK nyak 
 

 magyar SZEGY ~ SZÜGY [bizonytalan eredetű] 

kelta: ír SCÓIG [ejtsd : ’szkógy’] nyak, torok 

finnugor: szamojéd ŠUDO mell, karjalai (finn) SIZELI ~ SISÄLÖ kebel 
 

Egyéb: hindi GÁLAA nyak > perzsa GALÛ gége > latin GULA nyelőcső (IUGULUM gége) ↔ német  

KEHLE gége (HALS nyak) [↔ finn KAULA nyak]; görög STÓMA garat (> latin STOMA száj),  

LARYNX gége; latin FAUCES garat, GUTUR torok, GURGULIO torok, garat, gége > német GUR 

GEL torok, gége > litván GERKLÉ nyak [↔ finn KURKKU nyak, torok]; német RACHEN garat           

(> szlovén VRAT nyak). 

 

MELL, KEBEL, CSECS 
 

 magyar MELL [finnugor] 

kelta: régi ír MAELLANN mellvédő (> mellény); ír MEALL gömb, gombóc, csórná, dombocska 

finnugor MEL mell, emlő 

dravida MEL mell, emlő 

török MEME mell csecs türkmén MEME, jakut EMIJ mell, emlő (↔ latim MAMMA emlő) 

türk: török KABALIK duzzadtság, teltség; Jakut KOBOO megdagadni, feldagadni 
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 magyar CSECS [gyermeknyelvi szó] 

kelta: régi ír CHÍCH csecs, ír CÍOCH csecs; kása (↔ magyar KÁSA - szláv eredetűnek tartják) 

koreai DSAD csecs; (↔ japán KASHI kalács, pogácsa) 

finnugor: cseremisz TSEZE csecs, osztják TUTI mellbimbó (↔ vogul TSÜTDÜ tej), szopik  

↔ ír TÁL tejelés; DIÚL szopni> DIÚL-FHIACAIL tejfog, DIÚL-ach ifjú, legény (’tejes’) 

(↔ német ZITZE, szerb-horvát CICA csecs; cseh CEC mellbimbó) 

 

 magyar BORDA [szláv eredetűnek mondják < szerb-horvát, szlovén, szlovák BRDO takácsborda] 

kelta: ír BRÁID mell, kebel; (EAS- bordás váz, alj → EASAIR hordágy, EASNA borda) 
 

Lásd még: ír BARDA őrszoba, őrhely, őrtorony ↔ magyar BÜRDÜN - BÖRTÖN [ismeretlen eredetű] 

 

HAS, BEL, GYOMOR 
 

 magyar HAS [ismeretlen eredetű] 

türk: török IÇ belső rész, has, kazah IS has, jakut IS has, belső rész;  türkmén IC has 

finn VATSA has 

inka WIKSA has, gyomor 

 

 magyar POCAK [bizonytalan eredetű] 

kelta: ír PUTÓG bél. belsőség, has 

hindi PET has 

 

 magyar BEL, BÉL [ősi örökség a finnugor korból] 

kelta: ír BALL bel, belső, belsőség, vels BOL has (> angol BELLY has) 

finnugor: votják POLIN benn, belül, POLI be, közé (↔ litván PILVAS has) 

japán BEI  derék 

inka (kecsua) CHUNCHUL gyomor, bél, belsőség 

 

 magyar GYOMOR [ótörök eredetű] 

kelta: ír BOLG gyomor, hólyag (↔ magyar BEGY, HÓLYAG) 

türk: ótörök YUM- összenyom > török YUMUR, kirgiz ZUMUR, üzbég JUMUR gyomor 

japán I gyomor, CHO [cső] bél 

 

Belső szerveink: 
 

 magyar SZÍV [ősi örökség a finnugor korból] 

kelta: ír SU-igh szívni, SÚRAIC szívni, szívatni, SÚMAIRE szívó, szipó; vels CALON szív 

finnugor: vogul ŠEM, osztják SEM, cseremisz SÜM, mordvin ŠEDEJ, finn SYDÁN. észt SÜDA szív 

türk : régi török JÜRÄK, török YÜREK, kazah ZÖREK, türkmén JÜREK, jakut SÜREX szív; 

török CAN [dzsán] szív, lélek (KAN vér), KALP szív; csuvas SIV-la szuszog 

japán SHIN-ZO: szív [˂? kínai eredetű], KOKORO szív, lélek; CHI vér 

inka (kecsua) SONQO szív 

 

 magyar VÉR [ősi örökség a finnugor korból] 

kelta: ír FUIL vér > FUIL-EADÁN vér-edény, ér (> német BUJT, angol BLOOD vér) 

finnugor: osztják UER, zűrjén VÍR, cseremisz BÜR, mordvin VER, finn VERI vér 
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 magyar TÜDÖ [bizonytalan eredetű, alapszava ősi örökség lehet az uráli korból] 

finnugor: zűrjén TI, votják TÜ, mordvin TEVÍLAV, finn TÄVI, TÄTI, észt TÄÜ, TÄVI tüdő 

török DÜDÜK duda. hosszú üreges test; DUDAK ajak 

kelta: ír DÚIDIN duda, rövidszárú pipa (> DÚDAIREACHT pöfékelés; az üst hangja, füttye) 

→ magyar SZUSZ-og ↔ ír SCIÚCH hörgő, torok; hang, szó(zat) ↔ török SES hang, SÖZ szó; 

 

 magyar MÁJ [finnugor] 

↔ kelta: ír AE máj (<> japán HAI tüdő; KAN-ZO: máj) 

 

 magyar VESE [ugor kori < vogul ÖSTÜ hímvessző átvétele és értelemváltozása – a MTESZ szerint]; 

szerintem inkább a VÍZ (> VIZELET) szavunkból származik (↔ ír UÍSCI víz) 

↔ kelta: ír ÁRA vese (> ÁRACH szennylé); FUAL, MÚN vizelet (↔ finn MUNUAINEN vese) 
 

egyéb: hindi DIL szív, perzsa GHALB (↔ török KALP) szív, görög KARDIA > latin COR > német 

HERZ 

(angol HEART) > litván ŠIRDIS > szlovén SRCE szív (> KRI vér); perzsa CHÛN (↔ török KAN) vér  

> görög (H)AIMA > latin SANGUIS vér; hindi PHEPHRÉ tüdő, görög PNEUMÓNIA > latin PULMO  

> litván PLAUCIA > szlovén PLUJCA tüdő, német LUNGE tüdő; hindi DJÍGAR máj > perzsa JIGAR  

máj, szív (> török CIGER máj, tüdő, szív együtt > magyar ZSIGER belső szerv) > latin IECUR (> 

szlovén JETRA; német LEBER, angol LIVER) máj, VISCERA belsőség, görög SÍKÓTI máj (> 

olasz FEGATO máj), litván KEPENYS máj; hindi MUUTRÁASAYA vese, perzsa EDRÂR 

vizelet, görög NEPHRO (> német NIFRE, svéd NJURE) vese, latin REN (> olasz RENE) vese, 

angol KIDNEY vese, szlovén LEDVICE vese. 

 

Nemi szerveink  
 

Ezek nevét és működését a magyarban és a kelták nyelvében hasonló szavakkal fejezzük ki: 

 magyar PICSA [? szláv eredetű], PINA [bizonytalan eredetű, talán a ’FAN’-ból], PETE [?] 

kelta: ír P1T szeméremrés (vulva) [↔ magyar PETE tojás, női ivarsejt (> PET-él közösül) > PICSA] 

FAIGHIN hüvely (vagina) [< FAIGH fog, megfog]; FIONN-adh szőr, fan 

 

 magyar FASZ [bizonytalan eredetű], PÖCS [ismeretlen eredetű]. PETE hímtag [< ’a Péter névből’] 

kelta: ír BOD hímvessző [↔ magyar PETE > PÖCS > FASZ] 

> lásd még: BODACII fajankó; zsugori (’faszi’); 

FÁS vessző, pálca, virgács (↔ magyar VESSZŐ – finnugor eredetűnek tartják) 

finnugor: vogul BÄŠI, lapp BOUTSE hímvessző; vogul BASE rúd, cseremisz BAZE vessző 

 

 magyar BASZ-ik [ótörök eredetű] 

↔ kelta: ír BIS-igh nyomni; baszni; növelni, szaporítani, BISI-úil szapora, termékem; 

↔ türk: török, türkmén BAS-, jakut BATTA- nyom, baszik 

 

 magyar HERE [finnugor], MONY [finnugor] TÖK (tojás) – TEK(E)  [?], GOLYÓ(K) [olasz eredetű?] 

kelta: vels CAILL, breton KELL here; (> lásd még: angol GOOLIES herék ↔ hind. GOLĪ golyó, olasz 

COGLION [kol’ion] here); breton MEN (tojásdad) kő (→ MEN-HÍR kő-óriás) 

↔ v. ö. vels CAL, breton KALC’H hímvessző (↔ ír CUAILLE karó, cölöp ↔ magyar KOLLÓ); 

↔ ír COLLAI érzéki, nemi (↔ magyar KÉJ) ↔ v. ö. japán KOI szerető; inka KUY-ay szeretni 

finnugor: finn MUNÁ tojás, here (↔ breton MEN kő) 

türk: török MENI ondó, mag [< ? arab eredetű] 

 

 magyar ÍV > ÍV-ik, IVAR(-szerv), IV-ad-ék [? finnugor] 

kelta: ír UBH, vels WY, breton VI tojás (↔ latin OV-um tojás) 
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A magyar ÍV- nem lehet finnugor vagy török (finn MUNA, török YUMURTA, japán TAMAGO) ere-

detű, esetleg kelta, vagy közös tőről a keltával s a latinnal (etruszk ráhatással), de még latin vagy ’in-

dogermán’ eredetű se lehet, hisz: 

hindi ÁNDAA, görög AÍGO (> svéd ÄGG, angol EGG, német EI, szlovén JAJCE, litván KIAUŠÌNIS) tojás. 

 

→ magyar TERHES [> MTESZ szerint valószínűleg bajor-osztrák ’TRÁCHT’ teker, terhesség szóból] 

↔ ír TOIRCH-igh megtermékenyít, TORCHEAS terhesség, TORRACH terhes 

→ magyar VAJÚD-ik [ismeretlen eredetű] ↔ régi ír IDU vajúdás 

→ magyar SZÜL, SZÜL-et-ik [ősi örökség az ugor korból: vogul SELI szerez értelmű szó átvétele(?)] 

          ↔ ír SAOL élet (↔ régi magyar ZÜL > el-ZÜLL-ik ’el-él’), SAOLA-igh születik 
 

Szembeötlőn ferdék a finnugor eredetet erőszakoló áltudományos magyarázatok. Mindenki előtt 

világos a magyar és a kelta szavak közös eredete. Nemi szerveink nevéből, s ezek működésének 

megnevezéséből is, teljesen nyilvánvaló mindenki előtt a magyar –kelta rokonság (talán, közös ere-

det?), hisz ilyen alapfokú szavak esetében átvételről nem lehet szó. A földrajzi viszonyok is ennek 

ellentmondanak, hacsak nem találtak Árpád magyarjai itt a Kárpát-medencében a masszív kelta 

lakosságot, és ’elkeltásodtak’(?). Ezek a szavak többségükben már az Árpádi Honvisszafoglalás 

előtti időkben is megvoltak a magyar nyelvben, és megvoltak a kétezer kilométerrel nyugatabbra 

élő íreknél is. Megjegyzendő, hogy az erre vonatkozó indogermán szavak teljesen eltérnek a közös 

magyar és kelta szavaktól; ez pedig teljesen kizárja a kelták feltételezett, és a göttingai iskola által 

erőszakosan irányított, indogermánságát. 

 

HÁT, GERINC 
 

 magyar HÁT [finnugor], GERINC ~ GERNYE [bizonytalan eredetű, talán hangfestő(?)] 

kelta: ír DEIRE-adh hát, hátsó rész > DROIM hát > DROMLACH hátgerinc, GEADÁN hát, far 

ír ATH- majd, később, hátra (> ATH-chum visszaállít, ATH-rá ismétlés, ATH-shondas visszhang); 

ír AIS vissza, hátra, ismét (> TAR AR AIS térj vissza); ír CUL, breton KIL hát, hátsó rész 

finnugor: SELKÄ hát > SELKÄ-RANKA hátgerinc; ugor KUTAI, szamojéd KOTTI hát 

türk: régi török KÖT hát, hátul, mögött, KIDIN vissza, hátra; török GOT hát, far; jakut XATA 

fordítva: török GERI hát/hátsórész, GERIZ árok, csatorna (↔ v. ö. német GRAT perem, párkány) 

japán ATO hát, hátsó rész (> ATO DE hátul, mögött, ATONI később, majd); USHIRO hátul 

inka (kecsua)WASA hát, KUT- vissza, hátra (> KUTI-y visszatérni) 
 

Röviden rendszerezve: 

– régi török KÖT hát, hátul, mögött; KIDIN vissza, hátra ↔ ugor KUTAI, szamojéd KOTTI hát 

↔ inka (kecsua) KUT- vissza, hátra ↔ török GOT hát, far ↔ ír GEADÁN hát, far ↔ magyar 

HÁT ↔ japán ATO hát, hátsó rész > ATO DE hátul, mögött; ATO M később, majd ↔ ír ATH- 

hátra, majd, később > AIS vissza, hátra ↔ japán USHI-ro hátul ↔ inka (kecsua) WASA hát 

– magyar GERINC ↔ török GERI hát, hátsó rész ↔ ír DEIRE-adh hát, hátsó rész, far; vég, befejezés 

> DROIM hát, gerinc (> DROMLACH hátgerinc ↔ D(E)R-OM-(A)L-ACH ’ger-in-el-es’ - gerinc) 

– ír CUL, breton KIL hát ↔ finn SELKÄ hát (> SELKÄ-RANKA hátgerinc) ↔ japán SENAKA hát 
 

A felsoroltak ismét jól igazolják a magyar–kelta rokonságot, és ugyanakkor egy széles ’turáni’ 

szócsalád bizonyítékai. Ezek a kapcsolatok annyira összefonódtak, hogy még egy csoportosítás is 

lehetetlennek bizonyul. Egy ilyen lényeges fogalom esetén mint a ’hát–hátul–hátra’, amely nemcsak 

testrészt jelöl, de a térben való tájékozódást is biztosítja, azonos vagy hasonlóan írott és kiejtett 

szavakkal találkozunk úgy a magyarban, mint a keltában (írben), a türk és a finnugor nyelvekben, a 

japánban és a dél-amerikai indiánok inka (kecsua) nyelvében! Ez már több mint bizonyítéka egy 

nyelvi rokonságnak, ez már sugallja a közös eredetet. 
 



143 
 

Nincs fellelhető rokoníthatóság ’indogermán’ szavakkal: hindi PIITH hát (> PIITH KI HÁDÍT 

gerinc, ’hádíi’ csont > ’hát-nak csont’), GARDÁN tarkó; perzsa AGHAB hát, hátsó rész; görög 

PLÁTI hát, SPONDILKI gerinc; latin TERGUM, DORSUM hát, SPINA gerinc (> angol SPINE 

gerinc); svéd RYGG hát, német RÜCKEN hát > RÜCK-GRAT hátgerinc (GRAT szél, perem, pár-

kány; ’hát-foka’ > GRÄTE, halcsont, szálka). 

 

FAR, FENÉK, SEGG 
 

 magyar FAR [ősi örökségnek tartják az uráli korból] > FAR-K, FAR-OK, FAR-KA 

kelta: régi ír FÉRT a szekér hátsó rúdja; ír FÓIR szél, perem, szegély > FOIR-CEANN vég. végrész 

(> lásd még: ír FOR- fel-, felső, magasabban fekvő; BARR csúcs, tető > BRI hegy, bérc) 

finnugor: vogul PÍR hátsó oldal, háttér, PERU vissza; zürjén BER hát, votják BER hátsó rész, vm-nek 

hátulja, fara, finn PERÄ hátsórész; mordvin PRE csúcs, tető (↔ ír BARR csúcs, tető) 

türk : török ART ~ ARKA hát, hátsó rész (↔ német ARSCH segg) 

 magyar FEN-ék [bizonytalan eredetű] 

kelta: ír BUN alap, alj, fenék (> lásd még: ír BUN fatuskó, tönk, bunkó ↔ magyar BUN-kó) 

 

 magyar SEGG [ősi örökség az ugor korból] 

kelta: ír SUIGH ülni > SUÍ ülő  helyzet, SUÍOCHÁN szék, ülés, pad; ülep (segg); lakhely (szék) 

finnugor: vogul SON ágyék, cseremisz SENGEN hátra, vissza 

türk: török SAGRI hátsó rész, far; régi török SÄKU szék, tatár SEKE pad, mongol SEGÜKE szék 

japán SEKI ülés, ülőhely             inka (kecsua) SÍKI far, ülep (segg); SILLA szék 
 

A finnugor egyeztetések most sem túlságosan meggyőzők, sokkal közelebb állnak a kelta, a török, de még 

az inka (kecsua) szóegyezések is. Ez nem jelentheti azt, hogy a magyar nyelv nem lenne rokona a finnugor 

nyelveknek, csak a ’hivatalosított’ magyarázat sántít. Eredetetetésről szó sem lehet, ezek mind magyar 

szavak, csak egy tőről fakadnak a finnugor, a türk és a kelta nyelvek azonos értelmű szavaival. 

 

VÁLL 
 

 magyar VÁLL [ősi örökségnek mondatik a finnugor korból] 

kelta: ír GUAL-ainn váll (g > v ismert, a kelta nyelveken belül is; ’-ainn’ rag > magyar ’-ány’) 

> GUAILLE-áil váll-al (elvállal, felvállal); felvág (’vádaskodik’), GUAILLE-og válldísz 

finnugor: vogul BOILEP széles övszerű szíj a szán vontatókötelén a vállnál; finn OLKAPÄÄ váll 

türk: régi török QOL kar, türkmén GOL kéz, kar, török KOL kar 

japán KATA váll 

inka LLIK váll 
 

A bemutatott szavak bizonyítják, hogy a testrészek neveiben a magyar a keltára hasonlít leginkább. 
 

Nincs kapcsolat sem dél: görög ÓMOS váll (↔ török OMUZ váll) > latin UMERUS váll, olasz 

SPALLA váll; sem észak felé: (germán) svéd SKULDRA > német SCHULTER > angol SHOULDER 

váll 

 

KAR, KÉZ 
 

 magyar KAR [török eredetű], KÉZ [finnugor] 

görög CHÉRI kar, CHÉSI kéz 

kelta: ír CROBH kéz, karom, CUISLE alkar; LÁMH kar, kéz, vels LLAW kéz (↔ magyar ÖL) 

finnugor: finn KÄSI kéz > KÄSIVÁRSI kar 

türk: régi török QAR kar ~ QOL kar, ÄLIG kéz; török KOL kar, EL kéz; türkmén GOL kéz, kar; 
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jakut ILLII kéz, kar (↔ magyar ÖL – finnugor örökségnek tekintik: finn SYLI ölelés) 

japán KATA váll; UDE kar, TE kéz (↔ ír DÓID kéz, ököl) 

inka (kecsua) MAKI kéz (↔ magyar MANCS – ismeretlen eredetűnek mondják) 
 

A magyar–(ó)görög hasonlóság nyilvánvaló, de a többi ’indogermán’ nyelvekben ezek a szavak hiányoz-

nak, lásd: hindi BAANH kar, HAATH kéz; perzsa DAST kar, kéz; latin MANUS kéz, BRACHIUS kar; 

germán (német, angol) ARM kar, HAND kéz; litván RANKA (> szlovén ROKA) kar, kéz. 

Egy kis rendszeresítés: 

– magyar KAR ↔ régi török QAR kar ↔ kelta CROBH kéz ↔ magyar KÉZ ↔ finn KÄSI kéz 

– magyar ÖL ↔ török EL kéz; jakut ILLII kéz. kar ↔ ír LÁMH, vels LLAW kar, kéz, öl 

 

→ magyar ÖL ↔ ír UILLINN könyök (↔ latin ULNA könyök, kar > német ELLEN-bogen könyök); 

LÁMH kar, kéz, öl ↔ török EL kéz, jakut ILLII kéz, kar (régi török ÄLIG kéz) 

→ magyar KÖNYÖK [finnugor tőből eredeztetik] ↔ ír CUAN kanyar, CNOCÁN dombocska, dudor 

↔ kirgiz ÇIKANAK könyök, jakut KINARI görbe, kanyargós 

→ magyar CSUKLÓ [< a CSUK, CSUKLIK származéka] ↔ ír CUACH csokor, ölelés, meghajlás: 

CAOCH-adh hunyorít, pislog, kacsint, vels CAEWCH estik, becsuk: ír CUISLE alkar 

→ magyar TENYÉR [vitatott eredetű] ~ palóc TERENYE ↔ DÉARNA tenyér, pofon (> ’tenyeres’): 

DÉAN tenni igéből származtatják; feltehetően magyarul is a TEN-ni (> TENY-ér) igéből származik,  

és nem a ’tér’-ből, ahogy ezt hivatalosan állítják, mert ez logikátlan, de nem is átvétel az ófelnémetből, 

ahogyan MTESZ mondja (lásd még  latin TENEO fog, fogva tart > ófelnémet TENAR tenyér) 

→ magyar MAR-ék [finnugor] ↔ ír MEAR ujj, MÁM marék {az indogermán nyelvekben nincs szava!) 

→ magyar ÖKÖL [ismeretlen eredetű] ↔ török EKLE-mek összekapcsol, régi török ÖKLÜN-mek 

összenyomni, összeszorítani ↔ ír ACOMH-al összekapcsolás; ír DÓID kéz, ököl ↔ japán TE kéz 

→ magyar UJJ [ősi örökség az uráli korból < osztják LUI ujj, IUI gyűszű állítja a MTESZ] – szerintem 

kapcsolatban áll ÍZ szavunkkal ↔ török AZA tag ↔ vels BYS, breton BIZ ujj ↔ japán YUBI ujj 

Egyéb: hindi UNGLII, perzsa ANGOSHT, görög DACHILOSZ, latin DÍGITUS, német FINGER,    

szlovén PRST ujj 

 

KACS 
 

 magyar KACS kéz, fogantyú; KACSÓ kéz, láb (kedvesen) 

kelta: ír COS, skót CAS, vels COES, mannini CASS láb; ír COS fogantyú 

türk: török KOS-mak futni, szaladni, KOSU futás ( ↔ magyar KOS-l-at) 

japán ASHI láb 

inka (kecsua) CHAKY láb, CHANKA lábszár, comb 

 

CSÍPŐ/ FORGÓ 
 

 magyar FORGÓ [finnugor tőből] 

kelta: ír CORROG csípő (< CORR- forog, pörög, csőröl) 

 

LÁB 
 

 magyar LÁB [? finnugor: finn JALKA láb] > (LÁB-)SZÁR 

kelta: ír LAPA állati láb, mancs > LAPADAIL lubickolás, LAPADÁN botorkálás, ügyetlen járás: 

régi ír GARA lábszár (↔ finnugor : vogul KÄT-SÄR alkar) 
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TÉRD 
 

 magyar TÉRD [csuvasos jellegű ótörök ’jövevényszónak’ tekinti a METSZ] 

türk: csuvas ÇER térd, ujgur TIZ, török DIZ, tatár TEZ, üzbég TIZ térd; mongol TÜREI csizmaszár 

japán HIZA térd (↔ kelta ; ir GLÚÍN térd, horony); koreai TARI lábszár 

 

BOKA 
 

 magyar BOKA [ótörök eredetű] (↔ v. ö. inka MOQO térd) 

türk: török BACAK láb, csagatáj BAKAY a birka sípcsontja, kirgiz BAKAY a pata feletti csontok, 

mandzsu BAQALJI a ló patája és csüdszőre közti csontok 

 

SAROK 
 

 magyar SAROK [< a SIR-ít, SER-ít származéka] 

kelta: régi ír SEIR ~ ír SÁIL sarok (↔ v. ö. ír SÁIL sár. salak); SEARR kinyújt, kifeszít > sirít 

 

TALP 
 

 magyar TALP [bizonytalan eredetű (↔ ’középfelnémet’ TALPE mancs, kéz, láb (megvető kifejezés)] 

kelta: ír TAPA fürge > TAPA-igh felgyorsítja lépteit (tipeg) > TAPAIG-ean letaposás, letiprás 

finnugor: zűrjén TOPJÖDNI lábhal dobog, topog, TAPEDNI apró léptekkel fut 

türk: ujgur TÄP lép, lök, tapos: csagatáj TÄP rúg, lábbal lök; kirgiz TEP eltapos, letipor 
 

Egyéb: hindi TAANG láb, lábszár, PAIR láb, lábfej (> perzsa PÁ, görög PODI, latin PES, német 

FUSS), 

GHÚTNNA térd (> perzsa ZÁNU > görög GHÓNI > latin GENU > német, angol KNIE térd) ↔ ir 

GLÚIN térd; latin CALX sarok (> litván KOJA láb > szlovén KOLENO térd); szlovén NOGA láb; 

angol LEG lábszár. 

 

A végtagokkal kapcsolatban: egyes cselekvések magyar szavai 
 

(Mint már mondtam: egyenes zárójelben [ ] a ’hivatalos’ magyarázat, a „Magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára” szerint) 

 

A helyzet megtartására vonatkozó „szavak”: 

→ magyar ÁLL [finnugor] → votják SIL- áll. megáll, megnyugszik, cseremisz SALYEM áll 

→ ír LUÍ teljes mozdulatlansági állapot, LONNA-igh állni (↔ magyar ÁLLON-gál) 

ÜL [ismeretlen eredetű] ↔ ír LUÍ (ua.), LU-igh leülni, letelepedni, LUIOCHÁN lefekvés 

ALUD-ni [altáji] ↔ ujgur UDY-, UDU-, kirgiz UJU- alszik ↔ ír COD-ail aludni 

HÁL [finnugor] ↔ régi török QAL-maq maradni, jakut XAAL maradni, XAALAA lerak, lefektet 

↔ vels GWELY ágy ↔ ír SEÜL ágy, szülőágy (↔ magyar SZÁLL-ás – ismeretlen eredetű) 

HUNY [finnugor] ↔ vels, breton HUN alszik (↔ inka (kecsua) HINA-y lefektetni, PUNU-y aludni) 

SZUNY, SZÚNY alvás, álom [bizonytalan eredetű] ↔ ír SUAN alvás 

VÁR ↔ ír FUIR-igh várni, időzni ↔ jakut BIARDAA állni, ülni [ugor korinak mondják] 

> VÁR (> el-VÁR) ↔ ír FAIR elvár ↔ vogul URI vár, őriz, fenntart, VORETI őriz 

VIRR-asz-t ↔ ír FAIR figyel, őrködik, FAIRE virrasztás, őrködés ↔ türkmén BÜRE-mek őrizni 

 

A helyzetváltoztatás szavai: 

→ NYUG-sz-ik [finnugor tőből] ↔ ír NEADA-igh lenyugszik, befészkel (> neadh gréine napnyugta) 
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KEL [finnugor] ↔ finn HEREE ébred, kel ↔ ír ÉIR-igh kel, emelkedik (> éiri na gréine napkelte) 

ÉBR-ed, ÉBR-en, ÉBER [ismeretlen eredetű] ↔ vels EFFRO ébren, éber 

LÓD-ul [< LÓG] ↔ ír LÚTH mozgáserő, életerő (> ír LÚTHNIRE atléta ↔ magyar LÓT fut) 

LÓG [finnugor] ↔ ír LÚT-áil csóvál, lógat (↔ LÓD-ít nehéz tárgyat meglendítve valahova dob) 

MEGY ~ MEND [finnugor] ↔ finn MENNÄ menni ↔ IMIGH menni, vels MYND megy 

JÁR [? finnugor] ↔ ír IARR keres, valamifelé tart ↔ török YÜRÜ-mek járni ↔ inka RI-y járni 

JÖN ~ DJÜN [finnugor] ↔ ír TÉANA jön, megy ↔ finn TULLA jönni 

TÜN-ik [ismeretlen eredetű] ↔ ír TÉANA jön, megy, TANA-igh csökken, elfogy, feloldódik ↔ 

török TÜY-mek elfutni, eltűnni, jakut TÜNKELEJ eltűnni, elmenni 

TÉR [vitatott eredetű] ↔ ír TAR jön, megy, jár, valahová elér, térül-fordul, visszatér, ’megtér’ ↔ 

altáji TER- kerül, körbejár, török DEVIR- megfordul, visszatér ↔ zűrjén TERNI befér, bemegy 

KER-ül, KER-ing [finnugor] > GYERE [ismeretlen eredetű] ↔ ir CORRA-igh mozog, kering > 

CORRA ort «£«, gyerünk ↔ török YÜRÜ mozogj, indulj, lódulj 

GUR-ul [hangutánzó] ↔ ír COR forog, fordul, pördül; forog, kavarog, leng a láncban (> CSAR-dás) 

SZAL-ad [ősi örökség a finnugor korból] ↔ ír SIÚIL sétál, gyalogol, SIÚL-ach gyors, futó(lagos) ↔ 

zürjén CULAL megijed ↔ török SOLU-mak lihegni, pihegni, SOLUT-mak erősen kifárasztani 

SIET [? finnugor] ↔ ír SITHEAD hajsza, sietés, rohanás ↔ csuvas SÍT elérni, utolérni, jakut 

TIETEJ sietni, igyekezni ↔ zürjén TSUEDNI nyugtalanít, felizgat, mordvin TŠIJEMS fut 

FUT (ősi örökség az uráli korból] ↔ osztják PÓTTÁ elfut, elmenekül, cseremisz POKTEM hajt, űz 

↔ ír FUADA-igh megszöktet, FUADAR hirtelen, gyors cselekvés; fürgeség (↔ magyar FUDRI) 

RAJT-ol [< RÁ ’vitatott eredetű’ szó származéka] ↔ ír RÚID sprint, vágta; (> ír, vels AR rá, rajta) 

 

Akaratot kinyilvánító igék: 

→ AKAR |bizonytalan eredetű < finnugor: vogul ANKWÄTI tekint, pillant, osztják ONGERDA megnéz] 

→ ír ACHAIR kér ↔ török YAKAR-mak kérni, könyörögni 

KÉR [finnugor] ↔ ír AGAIR kér, kérlel, (jog.) megkeres ↔ régi török KÄRÄK kényszerűség. 

török GEREK szükséges, kell, jakut KÖRDÖ kér, kíván ↔ finn TARVITA felhasznál, alkalmaz 

KEL [finnugor] ↔ ír CALL kívánalom, követelmény, igény, jog; CEAL hiány, szükséglet, igény ↔ 

török KÁLIK nem elég, nem teljes ↔ finn HALUTA akar 

JÁR (> JÁR-AD-ék) ↔ ír IARR kér, követel (> IARR-AT-as elszámolás, számvetés) 

IGÉNY-el [< IGEN ’nagyon’ származéka – ismeretlen eredetű] ↔ régi ír ÉCEN szükségesség 

SZÁN [ótörök] ↔ ír SANN kijelöl, kioszt, kiutal, felajánl ↔ csuvas SUN- kíván, akar 

HAGY (> -HAT, -HET) megenged [finnugor] ↔ ír CEADA-igh megenged, engedélyez, CEAD 

szabadság, távozási engedély ↔ régi török QOD-maq hagyni, engedni, türkmén GOJ-mak hagyni. 

elhagynia ↔ finn JÄTTÄÄ elhagyni, SALLIA hagyni, engedni ↔ inka (kecsua) SAQE-y hagyni, 

engedni 

 

Építő tevékenység szavai: 

→ TEN-ni [ősi örökség a finnugor korból] → finn, észt TEEN tenni ↔ ír DÉAN tenni 

CSIN-ál ↔ vels GWNE-ud tenni, csinálni (szláv eredetűnek mondják, habár magyar: Ten-el > CSin-ál] 

FOG (> meg-FOG) [ugor kori] ↔ vogul PÓB megfog ↔ török BOGUM köteg, csomó, BOGUS-mak 

megfogni, megragadni ↔ ír FUAIGH megkötöz, összeköt 

> (neki-)FOG elkezdi megtenni ↔ ír FAIGH indít, ösztönöz; képes megtenni (a jövö idő segédigéjét 

adja, akár magyarul – lásd feljebb) > ar FOGNI nekifog 

KAP [? hangutánzó] ↔ ír GABH elkap, megragad ↔ török KAP-mak elkapni, megragadni 

(↔ inka (kecsua) KAPU-y van, HAPI-y megfog, megragad) 

ŐR-íz [bizonytalan eredetű] ↔ ír URRA-igh őrizni, URRA őr, URRÚS őrség, URDHÚN őrhely; 

AOIR-igh óv, vigyáz, gondoz > AOIRE pásztor ↔ török ORUÇ őrhely, régi török ÖRTÄ-mak 

eltakarni, befedni, jakut UUR őrizni, mongol YRYZY pásztor ↔ vogul URI őriz, fenntart 

ÜGY-el [bizonytalan] → FIGY-el [vitatott eredetű] ↔ ír FAICH-ill ápolás, oltalom, figyelmesség 
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GYÓGY-ít [< JÓ származéka – finnugor eredetű] ↔ finn HYVA jó, EHYT egészséges ↔ vels 

JACH jó, jól, IECH-ad egészséges; ír ÍOC gyógyít, ápol, ügyel, CÓG-as orvosság, gyógyszer ↔ 

török ÖGÜ igaz, jó, IYI jó; türkmén EYE jó ↔ japán II jó, YOI jó, jól; KENKO: egészség 

ÁLD [< ÁL- ’finnugor tőből’] ↔ ír ALTA-igh megáldani, ALTU áldás, hálaadás (’thanksgiving’) 

↔ finnugor: osztják ÁLLITÁ elátkoz, cseremisz ULTEM imádkozik 

RÉV-ül [ősi örökség az uráli korból < vogul RÉY meleg, forró; forróság, hév] ↔ ír RÁMH-aille 

mámor, révülés (> lásd még: angol RAV-ing mámor, delírium, RAVE őrjöng, rajong, ábrándozik) 

KEVER [ismeretlen eredetű] ↔ ír CORRA-igh kever, mozogat; felkever, zaklat ↔ török KIVIR-mak 

csavarni, forgatni, régi török QABAR-mak dagasztani, QAR-mak (> türkmen GAR-mak) keverni 

CSAVAR, CSÖR-Öl ↔ ír COR forog, fordul, pördül; csavar, motolál (> CSÖR-öl, CSŰR-csavar) 

↔ török ÇEVIR-mek forogni, csavarni, régi török CAVRAT-mak forgatni, csuvas ŠAVÊR-, ujgur 

CABIR-, csagatáj CAVUR- forgat, türkmén ÇEVUR csavar, kicsavar (< török ÇEVRE kör) 

[> lásd még: ír CUR kör, CORR kerek, CAOR karika, CAR kerék ↔ magyar KÖR ’szóbokor’] 

TEKER [bizonytalan, ? ótörök eredetű] ↔ jakut TÖGÜRÜY- körbejár, mongol TEGERE- teker; régi 

török TEKREK, türkmén TIGIR, török TEKERLEK kerék > TEKERLE-mek görgetni, gurítani 

↔ ír TOCHRAIS, mannini TOGHYR teker, gömbölyít, csavar 

TAKAR [ismeretlen eredetű] ↔ ír TÉAGAR takaró, hajlék, rejtekhely, menedék 

TÁK-ol [ismeretlen eredetű] ↔ ír TOG épít, emel, növel > TÓGÁLAI építő (↔ magyar TÉGLA) 

TOL [ismeretlen eredetű] ↔ ír TOLL összerak (↔ magyar TOL-at, meg-TOL-d); 

TÖLT [< TELE, TEL-ik ’finnugor’] ↔ vogul TEUL, osztják TEL tele, zürjén DELA teljesen, finn 

TÄY-si tele, TÄYTE-en teletölteni ↔ török DOL-mak telni, DOLU, türkmén DOLI tele. teljes 

↔ ír TUIL tele, DLÚS teljesség, teltség, DÁIL tölt, kitölt, vels TYWALLT tölt 

AJ-(o)z ↔ ír OIL felhúz, felkészít, felnevel, edz (↔ magyar AJ-(o)z-ó-szer sportban) 

DUC-ol [ismeretlen eredetű] ↔ ír TACA-igh megtámaszt, alátámaszt 

TÁM-og-at [?] ↔ régi ír DÁM támogatás, segítség, ír TEANN támasz, biztosíték [> lásd még: 

régi török TAM fal, falazat ↔ DÓN erőd, fallal védett település, lakóhely ↔ magyar TANYA] 

GYÜL, GYÜJ-t [ótörök] ↔ ótörök JIGIL gyűjt, koreai DIL csoport ↔ ír DÁIL gyűlés, gyülekezet 

SÍM-ít [ismeretlen eredetű] ↔ ír SLIM sima; SÉIMH-igh enyhít, lágyít, szelídít (↔ SIM-og-at) 

MOS [finnugor] ↔ ír NIGH mos > NÍOCH-an mosás, mosni való, AR MAOS beáztat, átnedvesít 

VARR [ősi örökség a finnugor korból] ↔ zürjén VURNI, cseremisz URYEM varr ↔ török ÖR-mek 

kötni, horgolni, javítani, türkmén URNA toldani ↔ ír FUA-igh varrni, horgolni, kötni 

FON [finnugor] ↔ vogul PUN, zürjén PNNI fon, votják PEN fon, befon, finn PUNOA sodor, fon 

↔ ír FIGH (igei főnév: FIONN) szőni, horgolni, kötni, fonni 

RÓ [finnugor] ↔ osztják RO-em ver, üt, vág, vés ↔ ír RIONN bevés, RIABH rovás, vonás, csík 

OL-(v)as [? finnugor tőből] ↔ ír LÉ-igh olvasni 

ZEN-él [hangutánzó] ↔ ír SEINN zenél, hangszeren játszik, SIAN zene, zümmögés, siratódal, 

SIANSA dal, ének, nóta; vels SWN [szún] zaj ↔ tőrök ÇENGE dal, nóta, ÇINLA-mak zengeni 

SZOR-ak-oz-ik [< SZÓR] ↔ ír SCORAI-ocht mulatozás (< SCAIR szór), SORCHA vidám. 

 

Romboló tevékenység szavai: 

→ BÁN-t [ismeretlen eredetű] ↔ régi ír BÁN-aid ver, elver, ír BAIN megütni, verni, háborgatni 

ÜT [bizonytalan eredetű] ↔ ír OIDHE csapás, ütés; hirtelen halál (> angol HIT ütni) ↔ régi török 

IT-mak, török IT-mek lökni, taszítani, KÜT ütni, verni ↔ vogul IIHT, osztják OGETA vág 

VER (> meg-VER) [ismeretlen eredetű] ↔ ír PÚR-áil verés ↔ török VUR-mak verni, megverni, 

régi török UR-maq, türkmén UR-mak ütni, verni 

RÚG [bizonytalan eredetű] ↔ ír RAD rúg, RÍOG lökés, rúgás ↔ vogul RANK gázol vízben 

LÖK [finnugor] ↔ ír RÁIG lökés, rúgás, taszítás 

FÚJ [ősi hangutánzó az uráli korból] ↔ ír BUILLE fúj ↔ vogul PUW-, osztják PQY-, cseremisz 

PUEM, szamojéd PWLEM fúj ↔ török PUFLA-mak fújni, PUF fújás 

DOB [ugor kori] ↔ vogul TAMP lő, TAMPI verődik ↔ török TEP-mek riig-nf, /öfojz, régi török 
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TÄP-mak lökni, taszítani ↔ vels TAF-lu dobni, röpíteni (> régi ír TÁBALL parittya) 

HAJÍT [? finnugor tőből] ↔ finn HEITTÄÄ dob ↔ ír CAITH dob (> CÁITH szemét ↔ KOSZ; 

CÁITHÍL torkot köszörül ↔ magyar KÖHÉCSEL) ↔ türkmén XAJDA gyorsan csinálni valamit 

HAJT [finnugor] ↔ ír CÉIDE (oda-/rá-fel-hajtás, kocsiút ↔ török CADDE út, kocsiút; HAYDALA-mak 

hajtani, űzni, jakut HAAJ beterelni, behajtani ↔ inka (kecsua) QATI-y állatokat hajtani, terelni 

RÁZ, RISZ-ál [hangutánzó] ↔ ír RIOS lenget 

RÁNG-at, RENG-et, RING-at [bizonytalan eredetű, hangutánzó-hangfestő?] ↔ ír RINC táncol ↔ 

török IRGAN-mak mozogni, inogni, ringani, türkmén IRAN-mak hintázni, ringatni 

TOLAG-sz-ik [< TOL] ↔ ír TOLG támad, lökdös (< TOLL tol) ↔ régi török TALKOL-mak ellök 

SZÍT [ismeretlen eredetű] ↔ ír SÉID fúj. felfúj, fokos 

SZED [bizonytalan eredetű] ↔ ír SCOITH levág, letép; SEAD üt, tép, sújt (↔ magyar SÚJT) ↔ 

csuvas SÊDÊR rabolni, török SEÇ-mek kiválasztani ↔ mordvin SINDEMS tör, letör, széttör 

SZAK-ít, SZAG-gat, SZEG [finnugor] ↔ ír SÁIGH átüt, átszúr, átdöf ↔ török SÖK-mek kitépni. 

kiszakítani ↔ vogul SÄNG tör, zúz, osztják SAKHA-tem összetörik, finn SUKKU szétzúzott 

TÖR [ismeretlen eredetű] ↔ vels TORRI, breton TERR-in törni ↔ régi török TAR-maq széttörni 

TÚR [bizonytalan eredetű] ↔ ír TÓRA-igh keres, kutat, TARA-thar földfúró, földtúró ↔ finn 

TÖYRIÄ túr, váj, felás ↔ török DÖR-mek túrni, turkálni, jakut TÜÖR- kivájni, kiásni 

TAR-ol [csuvasos jellegű ótörök eredetű] ↔ ír TÁIR lealacsonyít, megrongál ↔ régi török TÄZ, 

ujgur, kun TAZ, török DAZ, tatár TAZ kopasz, kalmük TAR csupasz, kopasz 

[> v.ö. török TIRIL-mäk összegyűjteni, összeszedni ↔0 ír TARLA-igh összehúzni, összegyűjteni) 

RAB-ol [vitatott eredetű] ↔ ír ROB-áil rabol > ROBÁLAI rabló 

CSAL [ismeretlen eredetű] ↔ török ÇAL-mak lop, ÇAL-ik ferde, ÇALDIR-mak játszani, becsapni 

↔ régi ír CHELL furfang, csel → FID-CHELL sakkjáték (’fás-okosság’ ~ ’fa-csel’), ír CALAOIS 

csalás, CEALG csalni, becsapni; (régi ír) horgászni (↔ magyar CSAL-i, CSAL-ét-ek, CSAL-fa) 

[> v.ö. török ÇAL-ik ferde ↔ ír CLÉ bal, rossz ↔ magyar CSÁLÉ bal oldali, bal oldali marha] 

VÁG [finnugor] ↔ vogul BANK üt, ver ↔ régi ír BONG-at tör, zúz, tép (↔ magyar BONC-ol), 

BÁG verekedés, harc (> BAKÓ) 

SZAB [ismeretlen eredetű] ↔ ír SÁBH vág, fűrészel (< SÁ ütés, döfés, szúrás), SÁIBLE szablya 

CSAP [ősi hangutánzó] ↔ ír SEÁP ütés (↔ baszk ZAPAR erős eső ↔ magyar ZÁPOR) ↔ régi 

török ÇAP-mak ütni, leütni, csuvas SAP ütni, kazah GAP tapsolni, pofozni, türkmén ÇAPAK 

tapsolás, jakut SAP csapni ↔ votják CAPKI- üt, tapsol, lapp COUP-pât vág, levág, darabol 

GYAL-ul [ótörök] ↔ ír DEALA-igh elválaszt, elkülönít ↔ török YAL, jakut DJULXA sima 

SZEL [finnugor] ↔ vogul SIL- szel, osztják SÛLTÄ felvág, cseremisz SELAM, finn SÄLIÄ hasít 

↔ ír SCOR vág, hasít, leüt ↔ török ÇEL-mek ütni, vágni, levágni, átvágni 

SZÓR [ótörök eredetű] ↔ ír SCAIR oszt, választ, szór ↔ régi törők SAVUR-, török SAVUR-, 

üzbég SOVUR-, csuvas SEVER-, tatár SUIR- szór, hint, dob 

DAG-ad [bizonytalan eredetű, hangfestő?] ↔ ír TÓG növekszik, emelkedik (↔ török DAG hegy) 

LOHAD [hangutánzó] ↔ ír LAGHDA-igh csökken, zsugorodik < LAGA-igh lágyul 

KALL-ód-ik [ismeretlen eredetű] ↔ breton KOLL elveszni, elvesztődni, elveszíteni 

REP-ed [finnugor] ↔ finn REPIÄ széttép ↔ ír REAB tép, széttör, szétzúz, repeszt (↔ ROBB-an) 

LŐ [finnugor] ↔ ír LÁMH-ach lövés (↔ v. ö ír LÁMH kar, öl) 

ÖL | finnugor] ↔ vogul ELÍ- ölni fog, osztják UEL- öl ↔ török ÖL-mek meghalni, elpusztítani, 

régi török ÖL-mak meghatni, ÖLDÜR-mäk ölni, megölni ↔ breton ORR megöl, agyonüt 

> (meg-)HAL ↔ régi ír (ad-)BAIL meghal (↔ török és finnugor megfelelőket lásd feljebb) 

VÉSZ [bizonytalan eredetű] ↔ ír BÁS halál, BÁSA-igh kivégezni, megölni (↔ el-PUSZ-t-ít) ↔ 

régi török BOZ-maq leölni, török BOZ-mak elpusztítani, megsemmisíteni ↔ osztják VEZ- eltűnik 

 

Ezek tehát, testrészeink és működésük szavai. Még ha egyik-másik hiányzik is a felsorolásból, 

mégis bátran kimondható, hogy nyelvünk nem finnugor ’eredetű’, sőt, ősi szavaink többsége a 
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keltával azonos gyökerekre vezethető vissza, és egy kelta–türk világban született. Hogy ez hol le-

hetett, azt csak gyaníthatjuk. Egy finnugor–török vegyülést még el lehet képzelni a Fekete-tenger 

feletti pusztákon, a ’Honfoglalást’ megelőző időkben, de hogy mikor keveredhetett nyelvünk a 

keltával (úgy, hogy a ma kétezer kilométer távolságban elő írek nyelvtanával, mondatszerkesztésé-

vel is azonossá váljon !), arról bizony kevés sejtelmünk lehet. Ha elfogadjuk a ’keveredés’ elméletét, 

akkor, itt a Kárpát-medencében, Árpád magyarjainak egy hatalmas kelta népességgel kellett volna 

találkozniuk. Erről pedig a történészek, régészek hallgatnak. Minthogy egy ilyen keveredés, mai 

ismereteink szerint, nem fordulhatott elő, nem marad más, mint az a feltételezés, hogy valahol 

máshol – vagy itt, a Kárpát-medencében, de más, korábbi, időkben – kellett ez megtörténjék, vagyis 

mindez egy közös őshazában ment végbe a történelemelőtti időkben. Erről, pedig, csak akkor nyilat-

kozhatunk, ha ősi szókincsünk további szócsaládjait is megtárgyaltuk. Tekintettel arra, hogy a kelta 

testrészek és azok működésének szavai nem rokoníthatók egyik ún. indogermán nyelv hasonló 

fogalmait megnevező szavaival sem, leszögezhetjük, hogy a kelták nyelve nem indogermán eredetű, 

csak hathatósan befolyásolta az európai indogermán (főleg germán) nyelvek fejlődését (> Keltisier-

ung Europas). A magyar szavak rokonságát illetően: a keltával kapcsolatba hozható testrészeinket 

megnevező szavaink felülmúlják a finnugor nyelvek „rokon” szavait, de még a törökkel azo-

nosítható szavaink hányadát is. Nem hanyagolható el a magyar–japán vagy a magyar–inka viszony 

sem. Mit mond a statisztika? Az egyszerű számvetés szerint a 83 megtárgyalt testrész magyar neve 

közül a keltával írásban hasonló és értelemben azonos 54 szó, a keltával pedig közvetve rokonítható 

(egyik másik, de közelálló testrész neve hasonló vagy a működés szavával hozható kapcsolatba) 25 

szó. Tehát a magyar–kelta szóegyezés: 54 + 25; ezzel szemben a magyar– török 36 + 16, magyar–

finnugor 32 + 9, a magyar–japán 14 + 8, magyar–inka 12 + 9 szó. A többi kapcsolat elhanyagolható: 

magyar–latin 6, magyar–német 5, magyar–angol 5 (feltehetően kelta hatásra), magyar–dravida 3, 

magyar–szláv 3 (’koponya’ a dél-szláv nyelvekben, ’zsír’ csak a szlovákban, ’csecse’ feltehetően 

átvétel a magyarból, akárcsak az előbbi kettő), magyar–görög 2 (’kéz’ és ’kar’ azonos szavai), mag-

yar–hindi 2, magyar–perzsa 1, magyar–tibeti 1. Lényeges, hogy a testrészek kelta nevei hasonlóan 

arányulnak az indogermán nyelvek szavaihoz, mint a magyar, így, igazán egyre nehezebben esik 

elhinni a kelták ’indogermánságát’. A nyugati (német, angol, francia) nyelvészek már emlegetnek 

egy feltételezett összeolvadást az ’indogermán’ kelták egy őshonos ’pre-indoeurópai’ néppel, ami 

vezetett a kelta nyelv teljesen eltérő voltához, nem-indogermán jellegéhez. Ez persze csak felté-

telezés. A valóság az, ami kitűnik a testrészek ősi nevének a magyarhoz való viszonyából, de 

ugyanakkor a török, a japán, az inka és nem utolsó sorban a finnugor nyelvek hasonló szavaihoz 

való kapcsolatából is. Többször észrevehető volt az ilyen többirányú szóegyeztetés, az indogermán 

szavak ezektől teljesen eltérő volta mellett. Ilyen közös magyar-kelta-finnugor-török-japán(-inka) 

szó a: csont, homlok, szem, száj, ajak, fog, szív, hát neve; magyar-kelta-török-japán-inka közös 

szavakkal találkozunk a: kéreg, zsír, orr, kacs nevek esetében; magyar-kelta(-finnugor)-török 

szóegyezések a: bőr, hám, haj, fürt, varkocs, szakul, izom, fej, agy, fül, nyelv, torok, mell, csecse, 

tüdő, pete, gerinc, far, kar/kéz neve, valamint a cselekvés szavainak többsége. Ezek a szavak min-

den kétséget kizáróan ősi szókincsünk szerves része, átvételről nem lehet szó. Mindemellett szem-

beötlően erőltetettek a finnugor ’eredetet’ szolgáló magyarázatok, szóegyeztetések. A magyarhoz 

sokkal közelebb állnak a kelta (ír) szavak, úgy írásmódjukban, mint értelmükben. Legyünk őszinték, 

mondjuk ki nyíltan a magyar és az ír nyelvben ugyanazokkal a szavakkal állunk szemben! Akárhol 

is születtünk, testünk egyes részeinek közösen adtunk nevet, működésüket is hasonlóan neveztük 

meg. Azonos szavakat használunk, azonos képzőkkel.  
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FÜGGELÉK: KÉPZŐK („PRODUKTÍV SZUFFIXEK”) 
 

-L igeképző 

 magyar SZÉP-ÜL, JAV-UL [denominális]; UGR-ÁL, DOB-ÁL, REP-ÜL, FORR-AL [deverbális] 

 kelta: ír GUAILLE-ÁIL vállal COM-ÁIL összeköt, -tart, CEANG-AIL megkötöz [denominális]; 

TARR-AIL jön, megy, tér (> járkál), TÓCH-AIL bedug, befúr, beszúr (töked) [deverbiális] 

 türk: ótörök ÖRT-UL takaródzik, TIGH-UL bedug, töm [denom.], QAT-IL keveredik [deverb.] 

török KURT-UL menekedik, DOGR-UL felemelkedik, TIK-LE dug, IS-LE dolgozik 

mongol SAGHU-L leültet, UGHU-L itat; tunguz BUTÄN-ÄL- beteg kezd lenni 

 finnugor: finn ELE-LE éldegél, vogul UN-L ül, TOS-L- szárít, lapp ADNE-LE fékez 

 

-L névszóképző 

 magvar SZEM-ÉLY [denominális]; ÉT-EL, IT-AL, KÖT-ÉL, HAL-ÁL [deverbiális] 

 kelta: ír AIRDE-ALL őrködés, BUACH-AILL fiú, ifjú, szolgalegény, bojtár [denom.]; 

TOG-ÁIL építés, GÁBH-ÁIL elkapás, megragadás, SÁBH-ÁIL mentés, szabadítás [deverb.] 

 türk: török EV-LI házas, GÜZEL-LI-K szépség; 

mongol ÜKÜ-L halál, SAGHA-LI fejés, BARI-L-GHA épület 

 finnugor: vogul RANXI-L kurjantás, cseremisz SIMÄ-L-GHÄ fektetés 

 

-D / -T igeképző 

 magyar ET-ET, IT-AT, NÉZ-ET, KÉR-ET, VÁR-AT, KOND-IT, TÖK-ED 

 kelta: ír I-TH etet, SAIGH-ID) átfúr, átdöf, nyilalik, BALC-ADH zuhog, szakad az eső 

 türk: ótörök OQ-IT olvastat, OLUR-T ültet; 

török TAN-IT ismertet, SÖYL-ET- mondat; 

mongol GEM-TE- romlaszt; tunguz HONG-IT- ríkat 

 finnugor: vogul ÁI-T- itat, volják TOD-IT- tudósít, tudat 

 

-D / -T névszóképző 

 magyar SZÓ-z-AT, TERÜL-ET, DOLGOZ-AT, GYÓGYÁSZ-AT, FAL-AT 

 kelta: ír SILL-EADH csillogás, MAG-ADH móka, CIAP-ADH kínzás, ROIS-EADH rés 

 

-G / -K névszóképző 

 magyar GYER-EK, HUR-OK, AD-AG, CSOM-AG, HOR-OG, VIL-ÁG, ÜR-EG 

 kelta: ír BÁIST-EACH eső, URRAM-ACH uraság, TATH-AG test, CEAL-G csalás 

 

-G / -K igeképző 

 magyar IN-OG, MOZ-OG. FORR-OG, CSILL-OG, SZÉDÉL-EG, DOLGOZ-IK ALSZ-IK 

 kelta: ír SLO-G toboroz, TOL-G tolakszik, FÁLA-IGH falaz; mannini SOILSH-AGHEY 'csillog 

 

A kelta (ír) nyelv a mai napig ragozó nyelv. Íme, vegyünk példának okáért egy közismert mai ír szót: 

DROMLACH (hát-)gerinc. Most fölbontjuk elemeire, és így a következő képletet kapjuk: 

→ DROM-L-ACH = DROIM hát, gerinc + (A)L képző + -ACH képző.  

Már maga a DROIM szó is eleve képzett = DEIRE(-ADH) hát, hátsó rész, far, vég (-ADH 

képző) ↔ török GERI hát, hátsó rész. 

Behelyettesítve a D(E)R(E)-OIM szót kapjuk, ahol az -O(I)M ugyancsak képző (főnévképző). 

Tehát  

ilymódon a ’gerinc’ szava a következő képpen fest (az I írásjelet kihagyjuk, mert jelen esetben 

csak lenition-/ lágyító-jel): 

→ D(E)R(E)-OM-(A)L-ACH, vagyis magyarul: 

 G E R - I N - (E)L - E K → GER-IN-C 
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Heftalita lovas harcos (460–479.)177 

  

Folytassuk most ősi szókincsünk átvilágítását, és nézzünk át másik három fontos 

fogalomcsaládot: a névmások, a számok és a családtagok nevének viszonyát a testvéri nyelvek 

azonos értelmű szavaihoz. 

Hasonlóan az előbbi fejezethez, ahol testrészeinkről számoltam be, most is magyar 

szavainkat a kelta, a finnugor, a török, a japán és az inka indiánok nyelvéhez viszonyítom. 

 

NÉVMÁSOK 
 

A névmásokat az elsősorban nyelvtani egyezésekkel foglalkozó „Kelta magyarok – magyar kelták” 

c. fejezetben (jelen kötet 112-132. oldal) bőven tárgyaltam, ezért itt csak egy rövid felsorolás: 

 

ÉN 
 

 magyar ÉN [vitatott eredetű: örökség az uráli korból vagy magyar fejlemény < ’EZ’ származéka] 

> ENY-ÉM ~ -M: anyá-M (főnévi ragozásban); leír-oM ill. mesél-eK (igék ragozásánál) 

 kelta: ír ME én (MISE én személyesen, sajátmagam), vels Ml, mannini MEE én 

> ír MO enyém ~ M’ (főnévi ragozásban): M’athair apám / -IM (igei ragozásban): fuir-IM várom 

> mannini MY enyém ~ -YM (főnévi és igei ragozásnál): chass AYM. cipőm / caill-YM elveszítem 

 finnugor: finn MINÄ (MÄ), észt MINA, MA, cseremisz MIN, zürjén ME, lapp, mordvin MON én 

> finn MIN-UM enyém ~ -NI (főnévi ragozás): kirja-NI könyvem / -N (igei ragozás): puhu-N 

beszélek 

 türk: régi török BEN ~ MEN, törők BEN én; mongol BI ~ MINÜ én 

> török BEN-IM enyém ~ -(I)M (főnévi és igei ragozásban): ev-IM házam / gid-iyor-UM megyek 

 japán (W)ATASHI én > WATASH1 NO enyém ~ WATASHI NO chichi atyám / nomi-MASU iszok 

 inka NOQA én > -Y (főnévi ragozás) : churi-Y gyerekem / -NI (igei ragozás): tapu-NI kérdezem 
 

Egyéb: 

• hindi MAIN én; > MÉRRA enyém (MÉRRA bhaii bátyám, testvérem); MAIN kháataa huun eszek 

(vagyok) 

• perzsa MAN én > -AM (főnévi ragozásnál) : lebâs-AM gyerekem / (igei ragozásnál): MAN mi-kon-AM 

én csinálok, (MAN) hast-AM (én) vagyok 

• görög EGÓ én > MOU enyém (mitéra MOU anyám); -O (igei ragozás): taxidév-O utazok 

• szlovén JAZ én > MOJ enyém (MOJ moz férjem); -AM (igei ragozásnál): del-AM dolgozok 

• litván ÀŠ én > MÀNO enyém (MÀNO sesuo leánytestvérem); -U (igei ragozás): válgy-U eszek 

                                                           
177 https://www.wikiwand.com/hu/Heftalit%C3%A1k  

https://www.wikiwand.com/hu/Heftalit%C3%A1k


152 
 

• német ICH én > MEIN enyém (MEINE Flasche üvegem); ICH spiele játszok 
 

Ahogyan a felsorolásból látható, egy „én – enyém” (személyes névmás – birtokos nm.) 

szerves összetartozás csak a ’turáni’ (magyar, kelta, finnugor, török, japán, inka) nyelvekben 

létezik, az indogermánoknál ez hiányzik (az ’enyém’ fogalma teljesen elüt az ’én’ szavától), 

kivétel a hindi és a perzsa (iráni). Nézzük át a többi névmást is, és egyúttal figyeljünk a magyar 

és a kelta többesszám képzésének azonos voltára: 

 

TE 
 

 magyar TE [ősi örökség az uráli korból] > TI-ED ~ -D (könyv-ED); takar-OD, ás-OL, hajít-(A)SZ 

 kelta: ír TÚ te (TUSA te személyesen, TÉ ’te’ – általában), vels CHI, mannini OO (> angol YOU te 

> ír DO tied (DO gharmhae gyermeked); tuig-eann TÚ tudod, érted, ceanglai TÚ megkötsz 

> vels EICH tied / mannini DTY tied ~ AYD (ushag AYD madarad) 

 finnugor: zürjén TE, cseremisz TIN, mordvin, lapp TON, mari TEN, finn SIMÄ (SÄ), észt SINA 

> finn SIN-UN tied (talo-SI házad); näc-T nézel 

 türk: régi török SÄN, török SEN, türkmén SEN, jakut EN te; mandzsu SI, mongol CI te 

> török -(I)N tied (agaç-IN fád); seç-iyor-SIN válogatsz 

 japán ANATA ön (KIMI maga, OMAE te) > ANATA NO tied (öné) ~ ANATO NO zubon nadrágod 

 inka QAM te > -YKI tied (lawa-YKI levesed); tipi-NKI letéped 
 

Egyéb: hindi TU te (TUM maga); perzsa TO te > -AT tied, ŝomor-Î számolsz; görög ESSÍ te > TA tied; 

szlovén TI te > TEBE tied, -Š ~ nes-eŠ szállítsz; litván TÙ te, TÁVO tied; német DU te; DEIN tied 

Ő 
 

 magyar Ő [ősi örökség a finnugor korból]; EZ, AZ [ősi örökség az uráli korból – állítja a MTESZ] 

> Ö-vÉ ~ -A (főnévi ragozásnál): ház-A / az igeragozásnál: -IK ~ játsz-IK, vagy utórag nélkül: fut 

 kelta: ír É, Í ő > A övé, SEO ez, SA (SIN) az; vels E, HI ő > E övé; mannini EH, EE ő > E övé 

> ír A cóitin köténye; (lé-IGH olvasni >) lé-ann SE olvas / beir elbír (utórag nélkül) 

> mannini booagh E tehene (bugája); çhea EH [csá é] menekül, elszalad 

 finnugor: finn HÄN, mordvin SON, votják SO, vogul TÛ ő ↔ zűrjén ATA íme üt, ATI íme ott 

> finn HÄN-EM övé ~ -NSA (korva-MSA füle), puhuu beszél (megduplázódik az utolsó 

magánhangzó) 

 türk: török O, régi török, türkmén OL, üzbég U ő > török -(S)I(N) ~ çocuk-lar-I gyerekei; gel jön 

 japán KARÉ ő (férfi), KANOJO ő (nő); KO-re ez, SO-re az, SONO az, amaz, azon 

 inka PAY ő > -N övé ~ unku-N inge; KAY ez, CHAY az; tapu-N kérdez 
 

Egyéb: hindi YAHÁ ő > ÍSKAA övé; perzsa Û ő > -AŠ övé (mû-Š haja), ast van; görög AFT(-ós, í, -

ó) ő > pij-E megy; szlovén ON, (-A, -O) ő > kupuje vásárol; litván JÌS, JÌ ő > JO, JOS övé; német ER, 

SIE. ES ő > SEIN, IHR övé, 

 

MI 
 

 magyar MI (MINK) [finnugor / én + ’-k’ többesjel] > MI-ÉN-K ~ lov-UN-K. / utaz-UN-K 

 kelta: ír MUID mi [én + ’-d’ többesjel] (MUID-NE mimagunk, SIN-NE ’azonmagunk’) > -NE miénk  

→ mannini-NE népünk, ith-MID eszünk; vels NI mi > EIN miénk, mannini SHIN mi > NYN miénk 

 finnugor: finn ME mi > MEIDÁN miénk ~ -ME (lippu-ME lobogónk); mennä-MME megyünk. 

 türk: régi török MU, csuvas MEN, türkmén NEME, tőrök BIZ mi 

> török (I)MIZ miénk ~ inek-IMÍZ tehenünk, -UZ (igeragozásnál): kalk-UZ felkelünk 

 japán WATASHI-TACHI mi (’watashi’ én + ’tachi’ többes számjele) 

 inka NOQA-NCHIK mi (’noqa’ én) > misi(qo)-NCHIK macskánk; uyari-NKU hallunk 
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Egyéb: hindi HAM mi; perzsa MÁ mi > -EMÂN miénk, îst-ÎM állunk, görög EMÍS mi > plén-

OUME mosunk; szlovén MI mi > zbira-MO gyűjtünk; litván MES mi > MUSU miénk; német WIR ~ 

MIR mi > UNSER miénk. 

 

TI 
 

 magyar TI (TIK) [finnugor / te + ’-k’ többesjel] > TI-ET-EK ~ ház-aT-OK / kiabál-T-OK 

 kelta: ír SHIB ti > BHUR tietek, vels CHI ti > EICH tietek, mannini SHIU ti > NYN tietek 

> ír BHUR ngúna ruhátok, gúnyátok. (’gúna’ ünnepi ruha, díszruha): beir-ann SIBH forraltok, főztök 

 finnugor: finn TE ti >TEIDÄN tietek ~ -NNE (kala-NNE halatok); -TTE (juo-TTE isztok) 

 türk: török SIZ ti > -(I)NIZ tietek ~ kapi-NIZ kaputok; -(S)INIZ ~ taniyor-SUNUZ megtanuljátok 

 japán ANATA-TACHI ti (’anata’ te + ’tachi’ többes szám jele) 

 inka QAMA-KUNA ti (’qam’ te + ’-kuna’ többesjel) > -YKICHIK - allqo-YKICHIK kutyátok; 

qallari-NKICHIK elkezdtek vm-t, nekifogtok ~ nekivágtok vm-nek 
 

Egyéb: hindi TUM ti; perzsa ŠOMÂ ti > -ETÁN tietek, nûs-ÍD isztok; görög ESSÍS ti > théle-TE 

akartok; szlovén VI ti > govori-VA beszéltek; litván JUS ti > JUSU tietek; német IHR ti >EUER tietek. 

 

ŐK 
 

 magyar ŐK [magyar fejlemény: ő + ’k’ többesjel] > Ő(v)-ÉK ~ vár-UNK / szab-NAK 

 kelta: ír IAD ők [ő + ’-d’ többesjel] > A övék, vels NHW ők > EU övék, man. AD ők > NYN övék 

> ír A mbaile falujuk (’baile’ falu); coip-ann SIAD habosítanak, habot ’vernek’ (köpülnek) 

 finnugor: finn HE ők > HEIDÄN övék ~ -NSÄ (polvi-NSÄ térdük); -VAT (asu-VAT laknak) 

 türk: török ON-LAR [ő + ’-iar’ többesjel] > çay-LARI teájuk; iç-LAR isznak 

 japán KARE-TACHI ők (’kare’ ő, férfi), KANOJO-TACHI ők (’kanojo’ ő, nő); ’tachi’ többesjel 

 inka PAY-KUNA ők (’pay’ ő + ’-kuna’ többes szám jele) > maqta-NKU fiúk; kuchu-NKU vágnak 
 

Egyéb: hindi WE ők (AAP ők) > ÁAPKAA övék; perzsa ÎŠAN ők > sag-EŠAN kutyájuk, nevîs-AND  

írnak; görög AFT (í, -és, -á) ők> tréch-OUN szaladnak; szlovén ONI ők > gre-jO mennek; litván 

JOS ők; német SIE ők. 

 

Tehát, a névmások alapján bármilyen nyelvi vagy ’genetikai’ rokonságot vagy eredetetetést felál-

lítani képtelenség, sőt irányított csalás (lásd: indogermanisztika és torzszülötte a ’finnugorisztika’). 

A névmások alapján nincs közös indogermán, illetve finnugor ős-nyelv és ős-nép, így a kelta nem 

lehet indogermán és a magyar nem lehet finnugor ’eredetű’, mert ilyen nem létezett, csak a göttingai 

fasisztoid elméletekben. 

 

SZÁMNEVEK 
 

A számok hasonlítása alapján – gondolják ’hivatalosított’ tudósaink – lehetne a legbiztosabban, 

elkülöníteni az ún. indogermán nyelveket a nem-indogermánoktól. P. B. Bilis véleménye szerint: 

„Solche Vergleiche von Zahlwörtern sollen demonstrieren, daß zu einer bestimmten historischen 

Epoche alle Völker Europas (mit Ausnahme der Finnischen, Estnischen, Ungarischen und Baski-

schen) sowie Mesopotamiens und Nordindiens von einer gemeinsamen Sprachgruppe ausgingen. In 

grauer Vorzeit soll eine indoeuropäische Sprache existiert haben, doch kann eine solche nicht zu-

friedenstellend beschrieben und auch nicht mit Sicherheit einer spezifischen Periode zugeordnet 

werden,” – magyarul: A számnevek ilyen összehasonlítása bizonyítani hivatott, hogy egy bizonyos 

történelmi korszakban Európa összes népei (a finn, észt, magyar és baszk kivételével) valamint Me-
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zopotámia és Észak-India népe egy közös nyelvcsoportból keletkezett. Egy igen régi történele-

melőtti időben kellett lennie egy indoeurópai nyelvnek, de megbízhatóan ilyet sem felvázolni, sem 

egy meghatározott korszakhoz kötni nem lehet.178 Ehhez csatlakozik Kinder és Hilgemann német 

történészek megállapítása is, miszerint: „Es ist daher falsch, vereinfachend von einer ’Urprache’, 

einem ’Urfolk’ oder der indogerm. ’Urheimat’ zu sprechen… Die Entstehung der indogerm. Ein-

zelsprachen braucht nicht durch Abspaltung, sondern kann auch durch Mischung mit fremden Spra-

chelementen erklärt werden,” – magyarul: Ezért hibás, leegyszerűsítve ’ősnyelvről’, ’ősnépről’ 

vagy az indogermán ’őshazáról’ beszélni. Az indogermán nyelvek, külön-külön való kialakulása 

nem annyira lehasadással, szétválással, mint inkább idegen (értsd ’nem-indoeurópai’) nyelvi ele-

mekkel történt keveredésével magyarázható.179 Hagyjuk tehát a tényeket beszélni, nézzük át az 

egyszerű számok magyar nevének kapcsolatait, 'rokonsági fokát', viszonyát más nyelvek szavaihoz. 

 

EGY 
 

 magyar EGY [vitatott eredetű < ’EZ’ származéka vagy finnugor eredetű] ↔ ÉN [’ez’ származéka] 

→ EGY-, EGY-es, EGY-ik. EL-ső, EGY-ed-ül, EGY-en-, EGY-etlen. stb. (↔ hurri AIKA egy) 

→ EG-ész (EGY-es) [bizonytalan eredetű < ? oszét ’IGAS’ egész, teljes < ? szkíta eredetű (MTESZ)] 

→ ED-z [ismeretlen eredetű], ID-(e) [’ez’ származéka], ÜD-ül [ismeretlen eredetű] (↔ akkád ID egy) 

 kelta: ír AON egy (CÉAD első); vels UN egy, CYNTA első), mannini UN egy 

→ ír UATHA egyes (szám), egyenként, egyedül; AIT egyedül, egyedi (o ÚD az, az ott) 

→ ír ÉIGIN egy ~ duine ÉIG1N egy ember, valaki (↔ magyar EGYÉN) 

> ÉIGIONTA-igh (ki-)egyenlíteni, ’egyenesbe’ hozni (pl. tartozást); ÉIDE-ann-as (meg-)egyezés, 

feszültségmentessé tevés ~ üdülés („DÚN ÉIDEANN” üdülőtanya ~ „Edinburgh” kelta neve) 

→ mannini JEH egy, FER egy (egy fő) 

 finnugor: finn YKS1 egy (ENTE- ~ ENSI- első); vogul EKVE, mordvin VEIKE egy 

→ osztják IT az, egy; finn YHDES ’-egyedik’ (összetett számokban), 

 türk: ujgur, jakut, türkmén, török BIR egy (> török BIR-inci első) 

→ türkmén AZ egy (↔ szumír AS egy) 

→ török YEG ~ YEK egy (valaki) [perzsa eredetű] 

 japán ICHI egy [<? kínai eredetű] 

→ régi japán HITO-tsu egyes (> ma: 'egy') > HITO-ri egy fő (egy személy), egymaga 

 inka (kecsua) UJ, KUK egy > HUK-nin egy másik, HLIK neqen első 

 baszk BAT egy 
 

Egyéb: hindi EK egy > EK baar egyszer; perzsa YEK egy > YEK-om első; görög ÉNA(S), 

MÍA egy, PRÓTO(S) első; latin UNUS egy > UNI-tas egység, PRIMUS első; angol ONE egy 

> A(N) egy (vki, vmi), FIRST első, ODD egyedül; német EINS egy > EIN(-er, -e, -es) egy (vki, 

vmi), ERSTE első; svéd ETT egy > EN, ETT egy (vki, vmi); litván VÍENAS egy, PÌRMAS első; 

szlovén EN(A) egy, PRVI első; orosz ODIN egy. 

 

Semmilyen ’indogermán’ közösséget nem lehet kimutatni, hanem két csoport különül el: a 

hindi–perzsa ’(Y)EK’ és az európai ’UN-’ (görög ÉNA- > latin UN- > germán: angol–német 

’ONE – EIN’ > litván (V)ÍEN- > szlovén EN-). Ezen kívül áll a svéd ETT egy (> orosz OD-in), 

kérdés az, hogy honnan került a svédbe? (> v. ö. finn YHD-, osztják IT ↔ régi japán HITO- ↔ 

baszk BAT). 

A kelta AON, UN egy a latinból származik, de egyéb, ősi szavak arról tanúskodnak, hogy a 

kelták az ’egy’ fogálmát máshogy is nevezték, lásd: ír ÉID- ~ ÉIG-, mannini JEH vagy FER 

(↔ török BÍR). 

                                                           
178 Ellis, P. B, ’Die Druiden’. München, 1996, 22. old.  
179 Kinder. H., Hilgemann, W. ’Atlas zur Weltgeschichte’, Köln, 1987, 33. old.  
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A ’turáni’ nyelveket is két csoportba lehet osztani: EG- ~ EK-, illetve ET- ~ ED- hangpárok 

csoportjába. Az első a magyar EGY ↔ ír ÉIG-in, mannini JEH ↔ finn YK-si ↔ török YEG 

↔ japán ICHI ↔ inka (kecsua) HUK (> emiatt kétségbe vonom a török ’YEG’ perzsa, vagy a 

japán ’ICHE’ kínai eredetetetését). Természetesen ebbe a csoportba tartozik a hindi EK és a 

perzsa YEK is. A második az ír UATHA, AÍT ↔ finn YHD-es, osztják IT ( > svéd ’ETT’, 

illetve az orosz ’OD-in’ is) ↔ régi japán HITO-tsu, HIT-ori ↔ baszk BAT. Az angol ODD 

egyedül, egyedi nyilván a kelta (ír) UATHA (AIT) szóból származik. 
 

Tehát, a felsoroltakból kiderül, hogy az ’egy’ fogalmát négyféleképen jelöljük: 

 
 

EK- ~ EG- hangpár-

ral 

ET- ~ ED- hangpár-

ral 

EN- hanggal BIR ~ FIR hangpárral 

 

magyar EGY, ELSŐ, 

EGYÉN egy (valaki) 

(magyar ID-e ~ ez) 

 

(magyar ÉN — ez, 

egy) 

(magyar BÍRÓ ’első’) 

 

ír EIGIN egy (valaki) 

mannini JEH egy 

ír UATHA (AIT) 

egyes  

ír CÉAD első 

ír AON egy  

mannini UN egy 

 

mannini FER egy, egy 

fő) 

finn YKSI egy 

mordvin VEIKÉ 

finn YHDES ’-egyedik’ 

osztják IT egy, az 

  

török YEG egy (va-

laki) 

türkmén AZ egy  török BIR egy 

japán ICHI egy japán HITO- egy (vki)   

inka HUK, UJ egy    

 baszk BAT egy   

hindi EK egy    

perzsa YEK. egy    

  görög ÉNA(S) egy görög PROTO(S) első 

  latin UNUS egy latin PRIMUS első 

 angol ODD egyed -ül, -i 

svéd ETT egy 

német EINS egy 

angol ONE egy 

svéd EN egy (vk.) 

német ERSTE első 

angol FIRST első 

svéd FÖRSTA első 

 orosz ODÍN egy szlovén ENA egy szlovén PRVI első 

  litván VÍENAS egy litván PÌRMAS első 
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KÉT, KETTŐ 
 

 magvar KET, KETTŐ [finnugor] > KÉT-, KÉT-es > KÉT-ked-és (↔ egyiptomi KETI pár) 

→ MONNO mindkettő (↔ japán MINA mind + NI kettő) ↔ szumir MIN két; MÁS-od-ik 

 kelta: ír DHÁ két, DÓ kettő > DÍS kettes, kettős, pár; mannini JEES kettő, kettős, pár 

→ ír CÉAD- száz. sok (↔ kabard KOD-GOD sok. bőséges): mannini (YN) NAH (a) második 

 finnugor: vogul KIT, mordvin KAVTO. finn KAKSI kettő, KAHD-es ’-kettedik’ (összetett számokban) 

 türk: csuvas ÍKKE, jakut IKKI, ujgur, türkmén, török IKI kettő > IKI-nci második 

 japán NI kettő > NI-ban második; régi japán FuTA-tsu két > FuTA-ri kettős, pár 

 inka (kecsua) ISKAY két, kettő (↔ török IKI) 
 

Egyéb: hindi, perzsa DO > görög DÍO > latin DUO > angol TWO, holland TWEE (német ZWEI), svéd  

TVÁ > szlovén DVA > litván DÙ kettő. Lásd még: hindi BI- > latin BI- két- (> BIS kétszer, BINI 

pár) ↔ baszk BI két. 

 

HÁROM 
 

 magyar HÁROM (HÁR-om) [finnugor eredetű] > HAR-ma-(a)d-ik 

 baszk HIRUR (HIR-ur) három – nyilvánvalóan a baszk szó áll a legközelebb a magyarhoz! 

 kelta: ír TRÍ, mannini THREE [ejtsd HRÉJ - TROOR (TRO-or) három > YN TRA-(a)ss harmadik 

 finnugor: cseremisz KUM, vogul KHUREM, finn KOLME három > KOLM-as harmadik 

 türk: jakut US, török ÜÇ három > ÜÇ-üncü harmadik (↔ szumir IS, akkád ESSA három) 

 japán SAN három [? kínai eredetű] (↔ perzsa SE három); régi japán MI-tsu három 

 inka (kecsua) KIMSA három (↔ cseremisz KUM) 
 

Egyéb: hindi TI IN (TI-in) ↔ görög TRÍ(s) > latin TRE(s) > angol THREE, német DREI, svéd TRE > 

szlovén TRI > litván TRYS; lásd még: a ’családból’ kilógó perzsa SE (↔ török ÜÇ ↔ japán / kínai 

SAN) három. 

 

NÉGY 
 

 magyar NÉGY [finnugor eredetű] > NEGY-ed-ik, NEGY-ed 

 koreai NEED négy (japán YON, YO-tsu négy) – a koreai számnév bizonyára legközelebbi rokonszó 

 finnugor: vogul NILA, mordvin NILE, észt TNELLI, finn NELJÄ négy~> NELJÄ-s negyedik 

 kelta: ír CEATHAIR [kjahêr], mannini KIARE, vels PEDWAR, breton PEVAR [pejár] négy 

 türk: tőrök DÖRT négy > DÖRT-üncü negyedik 

 inka TAWA négy 
 

Egyéb: hindi TŠAAR, perzsa TŠAHÂR négy > görög TÉSSER(-is) négy ↔ latin QUATTUOR négy         

(> litván KETURÌ > szlovén ŠTIRI négy) > germán: német VIER, svéd FYRA > angol FOUR négy. 

 

ÖT 
 

 magyar ÖT [ősi örökség a finnugor, esetleg az uráli korból] (↔ szumir ID öt) 

 fgr: vogul EIT, osztják UET, mordvin VETE, votják VIT, lapp VITTÂ, cseremisz V1S, finn VIISI öt 

 japán (régi japán) ITSU-tsu öt (↔ magyar ÖT); GO öt [? kínai eredetű] (↔ kelta CÚIG) 

 kelta: ír CÚIG, mannini QUEIG öt; (vels PUMP öt < átvétel a viking-germánból) 

 türk: török BES, jakut BIES, ujgur BIS öt (↔ inka PICH-qa); csuvas PILIK öt 

 inka (kecsua) PICHQA öt (↔ türk BES, BIS) 
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Egyéb: hindi PAANTŠ, perzsa PANDJ > görög PÉNTE > latin QUINQUE (> olasz CINQUE) > litván 

PENKI (> szlovén PET) > német FÜNF(> angol FIVE), svéd FEM öt 

 

HAT 
 

 magyar HAT, HAT-os [finnugor| 

→ HAT-ás, HAT-al-m-as 

 kelta: vels CHEWCH, breton C’HOUEC’H hat; ír SÉ, mannini SHEY hat (↔ szumir AAS hat) 

→ ír CÉAD- száz, sok (↔ kabard KOD sok); COTHA-igh hatni, ráhatni > COTHÚ hatás 

 finnugor: vogul K AT, mordvin KOTO, cseremisz KUT, finn KUUSI hat 

 türk: török ALTI, jakut ALTA, csuvas OLTA hat 

→ török KAT erős, kemény, KAT-mak növelni; jakut XAT erős, XATAN hatol, behatol 

 japán (régi japán) MU-tsu hat; KATAI erős, kemény 

 inka (kecsua) SOQTA hat (a latin szó átvétele?); HATUN nagy, hatalmas 
 

Egyéb: hindi TŠAH, perzsa SÎS > görög ÉXI> latin SEX > angol SIX, német SECHS > litván ŠEŠÍ > s 

szlovén ŠEST hat 

 

HÉT 
 

 magyar HÉT [finnugor] > HÉT-, HET-ed-HÉT 

 kelta: ír SEACHT, mannini SHIAGHT, vels SAITH, breton SEIZH hét 

 finnugor: vogul SOT, finn SEITSE-man hét 

 türk: török YEDI, türkmén JEDI, üzbég ETTE ujgur SAT, jakut SETTE. csuvas SICCE hét 

 japán (régi japán) NANA-tsu hét; SHISHI hét [? kínai eredetű] (↔ török, finnugor, kelta egyezések) 

 inka (kecsua) QANCHIS hét 

kabard (kaukázusi nyelv, nem-indogermán, nem-türk, nem-sémita) KOD ~ GOD sok, bőséges 
 

Egyéb: hindi SAAT / perzsa HAFT > görög EFTÁ / latin SEPTEM > német SIEBEN > litván 

SEPTYNÌ > szlovén SEDEM hét. 

 

NYOLC, KILENC 
 

magyar NYOLC (NYOL-c) [finnugor]; KILENC (KIL-EN-c) [származékszó < ? finnugor elemekből] 

japán (régi japán) YA-tsu nyolc, KOKONQ-tsu kilenc; (modern: HACHI nyolcas, KYU kilences) 

finnugor: vogul NALATU, osztják NIDE, finn KAHDEKSAN nyolc; finn YHDEKSÄN kilenc 

kelta: ír OCHT, mannini HOGHT, vels WYTH nyolc; ír NAOL, mannini NUY, vels NAW kilenc 

türk: török SEKJZ nyolc, DOKUZ kilenc 

inka (kecsua) PUSAQ nyolc, ISQON kilenc 
 

Egyéb: hindi AATH, perzsa HAŠT > görög (OCHTÓ > latin OCTO > német ACHT > litván 

AŠTUONI > szlovén OSEM nyolc; hindi NAU, perzsa NOH > görög ENNÉA > latin NOVEM > 

német NEUN ↔ litván DEVYNÌ > szlovén DEVET kilenc. 

 

TÍZ 
 

 magyar TÍZ [iráni eredetű < óiráni DÁSA, aveszta DASA, szogd THAS tíz (MTESZ)] 

 kelta: ír DÉAG, vels DEG tíz; ír TOISE mérték 

 finnugor: osztják. YON, cseremisz LU, finn KYMMENEN tíz; -TOISTA ’tíz’ (összetett szavakban) 

 türk: török ON, csuvas VONNA, ujgur LAVA tíz; török DIZI, régi török TIZIK sor, vonal 

 japán JU [dzsu] tíz; régi japán TO: [tó] tíz (↔ magyar TÍZ) 



158 
 

 inka (kecsua) CHUNKA [csunka] tíz 
 

Egyéb: hindi DAS, perzsa DAH > görög DÉKA > latin DECEM (> angol TEN, svéd TIO, német 

ZEHN) > litván DEŠIMT > szlovén DESET tíz (nem ’közös’ indogermán találmány ez, hanem sorra 

egymástól átvették!) 
 

A ’tíz’ megjelölésére két magyar ragot (képzőt) ismerünk: 

• magyar -I(N)C > har-(o)m-INC 

↔ ír -(0)CHA > fí-CHE húsz, trí-OCHA harminc, nó-CHA kilencven 

↔ finn KY-mmen-en tíz > kaksi-KY- húsz, kolme-KY- harminc, neljä-KY-mmen-ta negyven, stb. 

• magyar -VEN > négy-VEN, öt-VEN, hat-VAN, het-VEN, nyolc-VAN, kilenc-VEN 

↔ türk: csuvas VONNA, török ON tíz (> az osztják ’yon’ török hatásra alakult) 

↔ inka UNU millió. 

 

HÚSZ 
 

 magyar HÚSZ [finnugor] (O szumír HIIS húsz) 

 finnugor: vogul KHUS, osztják KOS, votják KEZ, zürjén KIZ húsz 

 görög ÍKOSSI húsz (a ’rokonság’ nyilvánvaló, a görög ’húsz’ teljesen elüt a többi indogermán szótól) 

 kelta: ír FÍCHE, mannini FEED húsz; vels UGAIN, breton UGENT húsz 

 baszk HOGEI húsz (↔ magyar HÚSZ, g>sz hangcsere) 

 török YIRMI húsz 

(szóképzéssel alakult: japán NI JU: [ni dzsú] 'két tíz' ↔ inka ISKAY CHUNKA 'két tíz'). 
 

Egyéb: hindu BIIS (BI-IS ’két tíz’) húsz (> perzsa BÎST) > latin VI-GINTI (BI- ~ VI- két + GENT-is 

nemzedék); latin mintára > német ZWA-n-ZI(n)-g (> angol TWENTY) ↔ litván DVÌ-DEŠIMT            

(> szlovén DVAJSET) 'két-tíz'. 

 

Magyarázat: zárójelben mindig az értelemnélküli, vagyis a hangos szó, átvétele, 

 

SZÁZ 
 

 magyar SZÁZ [ősi örökség a finnugor korból – MTESZ] (↔ szumír SUS hatvan > akkád SUS száz) 

 kelta: ír CÉAD száz, CÉAD- száz, sok, mannini KEEAD száz (↔ kabard KOD sok. bőséges) 

 finnugor: zűrjén SO, vogul SAT, finn SATA, észt SADA, mordvin SADO, lapp CUODE száz 

 türk: török YÜZ, üzbég JUZ, türkmén JÜZ, jakut SÜÜS száz 

 japán HYAKU száz 

 inka PACHAK száz; (SAY-ay nagyság, érték) 
 

Egyéb: [szanszkrit ÇATAM > aveszta SATAM száz] > hindi SAU, perzsa SAD száz < (s→k  

hangcsere) > görög EKATÓ, (> szlovén STO) > latin CEnT-um (> német HUND-ert > angol  

HUNDRED / > litván ŠIMT-as) száz. 

 

Megállapítás: nincsenek ’satem’ és ’kentum’ indogermán nyelvcsoportok, hanem egyszerűen a 

sorozatos átvétel során, a latinban egy -N beékelődik a szájpadi -T (-D) hang elé a beszéd ’dal-

lamosítása’ végett, ahogyan ez más nyelvekben is előfordul(-t), pl.: régi ír ’dhígh’ dug > ’deNg-

at’ döng-öl. Minden olyan nyelv, amely a latinból vette át a ’száz’ fogalmára vonatkozó szavát, 

az, ezt a beékelődött -N-t is átvette. A magyar száz természetesen kapcsolódik az ős-in-

dogermánnak tekintett óiráni SATAM szóhoz, de nem úgy, ahogyan ’hivatalosított’ nyélvé-

szeink elképzelni szeretnék vagy elképzelni kötelesek, hanem mindkettő, a magyar SZÁZ és az 

aveszta SAT-em alapja a szumír SUS hatvan, 6-os számrendszerben a mai ’száz’-nak a 

megfelelője. Ezt az akkád is átveszi, először mint ’hatvan’, később a ’száz’-at jelöli vele. ’Száz’ 
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szavunk is bizonyítja kaukázusi gyökereinket, a kelta, a finnugor és a türk–japán–inka 

szóegyezések ennek nem mondanak ellent, a lapp–kelta összefüggés is ezt alátámasztja: (1) 

szumir SUS hatvan > akkád SUS száz > magyar SZÁZ > finn SATA > észt SADA > lapp 

CUODE > ír CÉAD száz > kabard KOD sok / (2) > jakut SÜÜS > török YÜZ > japán–kínai 

HYAKU száz / (3) > inka SOQ-ta hat, SAY-ay nagyság, érték. 

 

EZER 
 

 magyar EZER [iráni, alán eredetű: AZARION ezer  állítja a MTESZ] ↔ szumir SARA hárome-

zerhatszáz, a 6-os számrendszerben az 'ezer' megfelelője > akkád SÁRU ezer 

 kelta: ír SÁR- felülmúlhatatlan, szertelen (↔ magyar SZER-); MÍLE (újkori átvétel a latinból) 

 finnugor: zürjén SURS, votják SURES ezer (iráni eredetű – írja a MTESZ: oszét ÖRZÖ rengeteg, 

töméntelen ↔ magyar ÓRIÁS]; finn TUHAT ezer 

 türk: török BIN ezer 

 japán SEN ezer 

 inka (kecsua) WARANQA ezer (WARAN + ’-qa’ főnévi rag) (↔ régi magyar EZEREN, EZEREK 

(MTESZ)] 
 

Egyéb: hindi HASÁAR ↔ perzsa HEZÂR, görög CHÍLÍ > latin M1LLE, német TAUS-end > szlovén  

TIS-oç ezer. 

 

Megint nincs indogermán összetartozás, ezzel is meghazudtolva a ’közös eredetet’. Az ’ezer’ 

számnév alapján az indogermánnak nevezett nyelveket három csoportba sorolhatjuk: 

(1) – hindi HASÁAR és perzsa HEZÁR [↔ a magyar EZER-rel egy tőből eredő szavak: szumir SARA] 

(2) – görög CHÍLÍ(Í) > latin MILLE (> újkelta, ír MÍLE) [lásd még : görög CHLI-th luxus] 

(3) – germán (német) TAUS-end > szláv (szlovén) TIS-oç [< elképzelhető, hogy a kelta (ír) TOISE mérték 

jelentésű szó átvétele, és ’értelemváltással’ való alkalmazása; lásd még: régi japán TO: ↔ magyar TÍZ]. 

 

Az eddigiek alapján is nyilvánvalóvá válik, hogy nincs ‘ős-indogermán’ közösség, eleve az 

egyszerű számok nevének összehasonlítása alapján az indogermánizmus utolsó bástyája is 

megdől az egy és az ezer, de minden bizonnyal a tíz és a száz számnevek esetében is, úgy mon-

dva „az alfánál és az ómegánál”. Nem lehet egy közös indogermán szóalkotásról beszélni, 

hanem kirajzolódik egy ’közel-keleti’, szumir örökségen alapuló ősi (magyar–kelta / perzsa–

hindi) és újabb európai (görög–latin) nyelvterület. Az európai térségen belül. 

 

SZÁM 
 

magyar SZÁM [„csuvasos jellegű ótörök jövevényszó” – véli a MTESZ] > SZÁM-ol, SZÁM-la, SZÁM-ít 

kelta: ír SUIM szám > SUIM-igh számolni, összeadni > SUIM-lú összeadás, számla 

→ ír SUIM megfigyelés, megtekintés (> számbavételezés); érdek (> számítás) 

türk: csuvas SUM szám, ujgur SAN szám, mennyiség 

inka SAY-ay nagyság, érték; (YUPA-y számolni ↔ ír ÍOC fizetni, megfizetni) 

(> japán KAZU szám; KANJO: [kándzsó] számlálás, számla ↔ hindi GIN szám > GIN-naa számolni) 

(> finn LASKEA számolni > LASKU számla). 
 

Egyéb: perzsa ŠOMORE ↔ latin NUMERUS / görög ARITHMÓS / német ZAHL ↔ szlovén ŠTEVILO  

szám. 

 

SZÁM-olnunk kell ismét egy ’közös’ kelta–magyar–türk nyelvterülettel. Lehetséges ez? Ha igen, 

ez csak úgy magyarázható, hogy a magyar a közvetítő a kelta és a török világ között, (vagy több? 

mert: a MAGYAR az ír MIDHIR főbíró, ítélőbíró, ’felhatalmazott’ ↔ török MÜDÜR főigazgató, 
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fővezér, mint ahogyan Attila is ’hennar MADIR’-nak nevezte magát). A magyar–kelta és a magyar–

törők közeledést meg lehet magyarázni külön-külön, de egy kelta– török nyelvi közeledést, közös-

séget, amire rábukkanunk jelen írás bármelyik fejezetében, ősi szókincsünket taglaló bármelyik szó-

/fogalomcsaládja tárgyalásánál, igazán elképzelni, megérteni csak úgy lehet, ha egy nagyobb 

’érintkezési’ felületet figyelembe veszünk. Ez pedig csakis egy kaukázusi ősi hon elképzelésével 

lehetséges. A magyar krónikások szemére azt vetik, hogy túloztak, ’magyarkodtak’ (mint Kézai), 

nagyképűségükben a magyar ősiségét bibliai népekkel kapcsolták össze. Ezzel próbálkoztak az ír 

(!) középkori krónikások is, állítják ugyanazok a fasisztoid indogermanisták, akik a magyar Kró-

nikák gyalázói is. Miért tették éppen a magyarkodó és ’írkedő’ papok, miért nem kísérleteztek ugya-

nezzel a német, francia vagy orosz ’tárgyilagos’ krónikások? Az ír legendák szerint az első írországi 

telepesek Partholón és Nemed népe volt, amely Kis-Ázsiából származott. Partholón és Nemed Ma-

gog fia volt. „Sowohl Partholón als auch Nemed sind Nachkommen Magogs, Sohn Jafets.” – 

magyarul: Úgy Partholón, mint Nemed, Jafet fiának, Magognak utóda volt.180 Josefus Flaviustól 

tudjuk, hogy Magog, Jafet második fiától származtak a szkíták, akiket régen Magog nevéről még 

MAGOG-oknak hívtak!... Ezek tehát az ős-írek is: ős-„magorok”. 

 

A CSALÁD 
 

A magyar CSALÁD szót ’hivatalosított’ nyelvészeink (> MTESZ) a szlávból eredeztettetik, és a 

CSELÉD szavával kapcsolják össze. Bizonyítékul a MTESZ a következő példákkal szolgál: óegy-

házi szláv (óbolgár) CSELJADÍ háznép > bolgár CSELED leszármazottak, nagycsalád > szerb-

horvát CSELJAD háznép, fehérnép, ’emberek’ > szlovák CSELJAD család, cselédség, háznép, az 

ifjak > régi orosz CSELJADÍ cselédség, háznép; majd így folytatja: „Feltűnő a szláv ’LJ’ ~ magyar 

’L’ megfelelés; talán hanghelyettesítéssel magyarázható.” – így a MTESZ írója. Először is, igaz, 

hogy meglepő, de gratulálni szeretnék nyelvészeinknek, hogy egy ekkora ökörség ’feltűnt’ nekik. 

Tehát, valami nem stimmel az ercdeztetésben Ezért kell el-(értsd: félre-)magyarázni, azzal, hogy 

’hanghelyettesítést’ végeztek őseink, azaz, magyarul: felcserélték a ’LJ’ (magyar ’LY’) hangot, ami 

eredetileg ’L’ volt, ’L’-re. Érthető? Nem. Tudniillik a hangtanban (fonetika) csak az ’L’ lágyulhat 

(lenition) ’LY’-(’LJ’)-re, tehát az idő múlásával, a beszéd dallamosítása végett vagy a ’hanyagabb’ 

beszéd folytán, egy akármelyik nyelvben a kemény ’L’-hang lágyul ’LY’-hangra. Visszaút nincs. 

Tehát őseink visszaállították a szláv szó ősi alakját (a még kemény ’L’-hanggal) és majd átvették, 

vagy esetleg elvették. Az orosztól olyannyira ’átvették’, hogy ma már, szegény nem is ismeri (mert 

ugye az orosz közelében vándorolgattak őseink, évszázadokon keresztül, míg majd ’honfoglaltak’). 

A ’család’ szavával megrövidítettük orosz – még nem is olyan régen – ’testvéreinket’. Egy értelmes 

nyelvész erre azt mondaná, hogy hangtani okok miatt lehetetlen, hogy mi magyarok átvettük volna 

ezt a szláv szót, de hangtanilag bizonyítható, hogy a szlávok kölcsönözték a magyaroktól a ’család’ 

szót és fogalmat, hiszen a szlávok, még a magyar ’vándorlások’ idején is csoportokban, 

nemzetségekben éltek, akár a keresztényítés előtti germánok (SIPPE nagycsalád, nemzetség). Egyes 

szlávok bekerül(het)tek magyar ’családokba’ is, mint ’cselédek’. Ilyen lágyítás minden nyelvben 

végbement. A magyarban is lágyult az L > LY hangra, így lett a LOK-(LIK)-ból > LYUK, GULÁ-

ból > GULYA vagy akár ARDEL-/ ERDELU-ból > ERDÉLY (ami sosem volt ’Erdőelve’ ahogyan 

magyarázkodunk és félremagyarázunk ismét, hanem az ’ERD-' magasság, magaslat + EL ország, 

föld). A fenti MTESZ-féle magyarázatnak még van egy bökkenője. Éspedig, az ’óegyházi szláv’ 

nyelv. Ez tulajdonképpen ’ó-bolgár’, és Methodius és Cyrillus írásainak nyelve volt (Kr. u. 9. 

század). Alapját a türk-bolgár képezi. Ezt az ősi türk eredetű bolgárt öltöztették görög-szláv könt-

ösbe. „Diese Altbulgarische hat auf die kirchliche Literatur aller slavischen Völker, soweit sie der 

orthodoxen Kirche angehören, und darüber hinaus auf deren Schriftsprachen großen Einfluß aus-

geübt.” – magyarul: Ez az óbolgár nagyban befolyásolta az összes szláv népek egyházi irodalmát, 

                                                           
180 Ellis, P. B. ’Die Druiden’, München, 1996, 127. old.  



161 
 

amennyiben az ortodox egyház alá tartoztak, de még ezen is túl mindezek irodalmi nyelvét is.181 

Vagyis, más szóval, az „óegyházi szláv”, a szlavisztika (és az indogermanisztika egyik) alappillére, 

tulajdonképpen nem is ’szláv’, hanem csak elszlávosított óbolgár, egy műnyelv, ami eredetében türk 

volt. Emiatt, semmit sem bizonyít egy szó ’szláv eredetéről’ az, ha megvan az óbolgárban, és akkor 

sem, ha az óbolgáron keresztül még egyéb szláv nyelvekben is megtalálható, főleg nem, ha ezeket 

a szláv nyelveket Magyarország területén vagy határai mentén beszélik. Ami megvan az óbolgárban, 

lehet egyszerűen türk eredetű, ez pedig az egyházi nyelven keresztül bekerült a valóban szláv 

nyelvek szótárába is. Ezen tények miatt, nyelvtörténeti és hangtani tények miatt, a magyar CSALÁD 

szavának szlávból való eredetetetése hibás (és ezt egy valódi nyelvésznek ki is kéne mondani, még 

akkor is, ha a politikai ’zubbony’ szorít). A magyar CSAL-áD szavunknak van magyar ’etimo-

lógiája’. Közvetlen alapját SZÜL- szavunkban kell, hogy keressük. Ennek eredetét az ÉL-et (régi 

ZÜL) > SZÜL-et képezi (v. ö. ír SAOL élet > SAOLA-igh születik) és nem a finnugoristák által 

erőszakolt vogul SELI keres, szerez. Az ’sz > z > cs’ hangfejlődés nagyon jól ismeret a hangtanban 

(> pl. SZENDE > CSEND-es). Ezek a hangok mind ’szájpadi’ hangok, az előbbi kettőt ’réses’ 

hangképzéssel keletkeztetjük, azaz a hangképző szervek, a nyelv hegye és a felső fogsor, rést 

alkotva engedik ki a tüdőből kiáramló levegőt, egy ’sziszegő’ hangot eredményezve (SZ-hang), 

illetve az orrmelléküregekben megzöngésítve ’zizegik’ a ’Z’ hangot, a nyelvizmok finom lebegése 

mellett. Ha kilélegzéskor ugyanezt a ’kijáratot’ használjuk (azonos a hangalakítási hely), de a fel-

jebb említett hangképző szervek nem rést, hanem ’zár-rést’ képeznek, azaz lezárják a kiáramló le-

vegő útját, hogy majd hirtelen megnyíljanak, akkor a levegő ’csattanásszerű’ hangot képez (CS-

hang): SZÜL-ő > CSAL-ád.  

 

Tehát, a CSAL-ád az egy SZÜLŐ-től származók közössége, idővel ez a ’család’ (nem mindig 

monogámiás) nemzetséggé nőtte ki magát, s így a ’család’ az egy őstől (SZÜLE anya) való 

származók összességét jelentette.  

 

Nézzük át ezek után magyar eredetű CSALÁD szavunk rokonságát: 

 

magyar CSALÁD: CSAL-áD – SZÜL-eD (’-d’ főnévképzővel) rokonság, nemzetség, utódok 

kelta: ír GAOL rokonság, nemzetség (? > GAEL ír nép, kelta); SÍOL sarj, csira, ivadék 

koreai DIL közösség, ’nagycsalád’ > EDÍL gyerekek utódok (É gyerek, ivadék) 

türk: török AILE család, HALK nép; SÜLALE nemzetség, utódok, ivadékok [< ? arab eredetű] 

inka (kecsua) AYLLU rokonság, nemzetség 

hindi KUL rokonság, nemzetség, nagycsalád 

(A törökben és az inkában hiányzik a kezdőhang; ez máshol is előfordul. Lásd még: török UC > 

magyar CSÚCS, török JIL > magyar SZÉL, régi török AJYZ > magyar SZÁJ vagy török KARJ > 

csuvas ARIM feleség, ill. türkmén GOL > jakul ILII kéz, kar. Ugyanezt észleljük az indogermánok-

nál is, pl. görög ALÁTI > latin SÁL só). 
 

Egyéb, a feljebb említett, egy szócsaládot alkotó nevekkel nem rokonítható szavak: hindu PARI-

WÁAR család, perzsa (farszi) CHANEWÂDE család, CHÎŠEWAND rokonság; görög IKOJÉNIA 

család, SINGENÍS rokon; latin FAMÍLIA család, cselédség, a háztartáshoz tartozók > FAMU-

LARIS szolgák népe, PROPINQUUS rokon; germán SIPPE nemzetség, nagycsalád > SIPP-schaft 

rokonság, nemzetség (< gót SIBJÁ nemzetség, ’nagycsalád’); litván ŠEIMÁ család; szlovén SO-

RODNIKI rokonság, DRUZINA család. 

 

Kezdjük a rokonságot jelentő szavak összehasonlítását az ’ANYA > NŐ’ fogalmával: 

 

 

                                                           
181 Krahe, H. ’Indogermanische Sprachwissenschaft’, Berlin, 1985, 27. old.  
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ANYA 
 

 magyar ANYA (EME- > EME-se ’Ősanya’) [ősi gyermeknyelvi szó a finnugor, esetleg uráli korból] 

↔ a MTESZ egy alapnyelvi ANA szót is feltételez, a felhozott példák pedig ennek ellentmondanak 

> v. ö. vogul ANY anyai nagyanya, zűrjén ÁNY asszony, mordvin ANAKA testvérnéne, votják 

ANYI kenderkéve(?); → ÉDESANYA = ÉD(E) jó, jóságos [↔ hun ED(I)- jó?] + ANYA 

 szumir ANNA anya (MTESZ) 

 kabard ANE, NANE anya 

 türk: török ANNE, türkmén ENE, tatár ÄNEJ, tunguz ANI, kirgiz EMA, jakut IJE anya 

 finnugor: vogul ÜNO, votják ANAI, lapp OED’NE anya; finn EMÄ nőstény, anya, ÄITI anya 

→ ILMATAR istennő (’Élet Anyja’ – a Kalevalában az élet és a levegő istennője) 

 kelta: ír MÁTHAIR anya, MAMAI mama; vels MAM anya, mama; mannini MUMMIG anya 

→ lásd még: régi ír ANU ’Anyaistennő’ („Mater deorum Hibernensium” ~ az ír ’istenek’ anyja); 

DANU az Anyaistennő másik neve = DA jó, jóságos + ANU anya [↔ magyar ÉD(es)ANYA] 

 baszk AMA anya (> AMATARSÜN anyaság) 

 koreai OMMA anya; japán HAHA mama, O-KA:(-SAN) [oká] anya (SAN tisztelt > ’szent’) 

 inka MAMA anya (> hindi MAANY anya ↔ perzsa MÂMÂN ↔ görög MÁNA anya, mama 

<feltehetően hun-türk hatás) 

 

NŐ 
 

 magvar NŐ asszony, NÉNE női rokon; -NÉ női névképző (feleség nevében) [finnugor eredetű] 

 kelta: ir BEAN asszony, féleség (↔ magyar BANYA Öregasszony, anyóka) > MNÁ női, MNÁ nők; 

BÉ fiatal asszony, AINNIR menyecske, NÍ női névképző (’kisasszony’ jele); breton MAOUEZ nő 

 finnugor: finn NAÍNEN nő, zürjén ÁNY asszony, nő 

 türk: török MINE anya, szüle, no, asszony 

 japán ONNA asszony, nő, ONNA NO KO kislány, kisasszony 

 

NAGYANYA, NAGYMAMA 
 

 magyar NANÓ [gyermeknyelvi szó] (↔ hindi NÁANAA az anyai nagyanya) 

 kelta: ir MAMÓ nagymama, ’nagyi’ (> nanó) 

 finnugor: vogul ANY anyai nagyanya 

 türk: török NINE anya, szüle, hanim NINE nagyanya, öreganya 

 japán OBA:(-SAN) nagymama; AMO, koreai AMANI anyóka, mama 

 inka MAMA anya, anyóka, mama (> MAMAY ’anyám, öreganyám, néném’); PAYA öregasszony 

Egyéb: 

• hindi MAATÁADJII ↔ perzsa MÂDAR (> görög MITÉRA > latin MATER > német MUTTER  

> svéd MODER > litván MÓTINA > szlovén MATI) anya; litván MÓTERIS nő, asszony; 

• hindi DÁADII apai nagyanya; perzsa MÂDAR bozorg, görög JIAJIÁ, latin AVIA, német  

groß-MUTTER, litván SENELE, szlovén stara MAMA (BABICA) nagyanya 

• hindi PÍIVII, PATNII, görög JINÉKA, latin MULIER, német FRAU (> svéd FRU), WEIB (> angol  

WIFE), angol WOMAN ↔ litván ZMONÁ (> szlovén ZENA), szlovén SOPROGA feleség; 

• svéd KVINNA na, hölgy ↔ litván PONIA hölgy (↔ ír BEAN asszony, magyar BANYA 

öregasszony); [lásd még: lengyel PAN úr, szerb-horvát BÁN bán < magyar FSÁN úr < mongol 

BAJAN gazdag]. 

 

A bemutatott szóegyeztetésekből kiderül, hogy egy ősi ’indogermán’ közös ’matar’ szó nincs, 

hanem egy sorozatos átvétel, illetve átadás létezik a görög (hellenizmus) és a latin révén; ’(A)MA-

TAR’ feltehetően a terhes anyát jelöli ↔ v. ö. baszk ’amatar-’; a ’-TAR /-TÄR’ ősi finnugor 
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’nőieségi’-rag, ezzel mindig a nőt jelölték: a Kalevalában ILMA-TAR az ’élet és levegő’ istennője, 

ILOP-TAR az ’Észak’ istennője, KALEVALA-TAR Kaleva-törzsbeli asszony, SINE-TAR a kék 

asszony, stb. Ide tartozik még: finn TYT-TÄR leány, vk. leánya, amely lehet nem indogermán 

eredetű (> német TOCH-TER), vagy ősi finnugor ↔ v. ö. vogul TEH-TER leány, vk-nek leánya. 

 

LEÁNY 
 

 magyar LEÁNY (LÁNY) > JÁNY [? finnugor elemekből < vogul LE- kis + zürjén ÁNY 

asszony – amúgy vogul-zürjén koprodukcióban!] 

 kelta: régi ír LEIAN leány; ír LEANBH (leány-)gyermek, LEANBÁN szerető (> ír ’BAN’ nő), 

LEANNÁN szerető, meny; feleség (képletesen); CAILIN fiatalasszony, menyecske, szolgaleány; 

CÛILEANN szépleány, szőkeleány (> ír CUI, breton C’HWAY, C’HOAO mutatós, csínos, szép) 

 türk: török GELIN menyecske, fiatalasszony; KIZ leány 

 koreai DAL leány; japán ONNA NO KO leány 

 finnugor: finn TYTTÖ ~ TYTTÄR leány, vk-nek a leánya; szamojéd NEJJE az anya húga 

 inka PASNALLA kisleány (-LLA kicsinyítő képző ↔ v. ö. vogul LE- kis) 

 

NÉNE 
 

 magyar NÉNE [? gyermeknyelvi szóalkotás]; NŐVÉR, [nő + ’vér’ vérrokon – a MTESZ szerint] 

 kelta: ír INÍON vk-nek leánya, leánytestvér; AINNIR fiatal leány, menyecske (↔ magyar NŐVÉR) 

 inka NANA [nyanya] az anya nővére, PANI az apa nővére (↔ ír BEAN nő) 

 koreai NUNA testvérnéne; japán O-NE: [oné] néne, nővér 

 finnugor: finn HOITAJA nővér, néne; mordvin ANAKA testvérnéne 

 türk: török ABLA testvérnéne (NÍNE anya, szüle, nő ↔ magyar NÉNI) 

 

HÚG 
 

 magyar HÚG [ismeretlen eredetű] 

 kelta: ír ÓG fiatal, ifjú > INÍON ÓG fiatal leány, -ÓG kicsinyítő képző; OGH szűz 

 türk: török OGLAN fiatal kicsi > OGLAN KIZ szűz leány (> KIZ leány); jakut OGO gyermek 

 finnugor: finn SISKO leánytestvér 

 japán IMO:TO [imóto] húg; (CHIISA kis) 

 inka (kecsua) SIPAS leány, kisleány; (UCHUY kis) 

 

ÁNGY 
 

 magyar ÁNGY [valószínűleg ősi örökség az uráli korból – állítja a MTESZ] 

 kelta: ír AINTÍN nagynéni, ángy 

 finnugor: vogul ANI az apa fiútestvérének a felesége, zürjén ONA ángy 

 türk: régi török JÄNGÄ a báty felesége, ángy; török YENGE, türkmén JENNÉ, kazah (J)ÍNGE, 

tadzsik (Y)ANGA ángy 

 japán OBA nagynéni; (ONNA nő, asszony) 

 inka (kecsua) NANA az anya leánytestvére (néne, nagynéne) 

Egyéb: 

• hindi LÁRKII leány, BÉTII, PUTRII vk-nek leánya; perzsa DOCHTAR leány, vk-nek leánya;  

görög KOPÉLLA leány, KÓRI vk-nek kánya; latin PUELLA leány, FILIA vk-nek leánya; 

• hindi BEIIN leánytestvér, NÁNAD a férj leánytestvére; perzsa CHÂHAR leánytestvér, 

CHÂLE  
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az anya leánytestvére, ÂMME az apa leánytestvére; görög ADELFÍ leánytestvér, THÍA 

nagynéne (↔ inka TIYA): latin SOROR (> német SCHWESTER > angol SISTER > szlovén 

SESTRA / > litván SESUO) leánytestvér: latin AMITA (> német TANTE > litván TETÀ > 

szlovén TETA / > angol AUNT) nagynéne; 

• ógörög KORA (↔ török KARI) meny > német GÖRE > angol. GIRL leány; német MAGD ~  

MÄDCHEN, litván MERGÁIT'É leány, TOCHTER > litván DUKTE vk-nek leánya > 

szlovén DEKLE leány, HÇI vk-nek leánya. 

 

A szóegyezések bizonyítják, hogy a magyar–kelta–türk ’LEÁNY–NÉNE–ÁNGY' szócsaládot 

alkotnak és teljesen eltérnek az ún. indogermán nyelvek szavaitól. A magyar ’HÚG’ fogalma 

is lényegében csak a keltában és a törökben van meg, közvetetten még a japánban és az 

inkáknál, a finnugoroknál pedig hiányzik. 

 

ASSZONY 
 

 magyar ASSZONY [alán eredetű < oszét ’ÄKSTN’ úrnő, fejedelemasszony] 

 perzsa ZAN nő, asszony; CHÂNOM feleség [nem lehet ’indogermán eredetű’ szó, mivel → japán, inka] 

 japán KÁNAI feleség (< KANOJO ő, női) 

 inka CHINA nőstény (> ’kanca’) 
 

ASSZONY szavunk nem lehet ’alán’, illetve ’iráni’ (értsd: indogermán) eredetű. Egyrészt azért, 

mert az ún. irániak (alánok) nem indogermánok, és általában olyan szavakat használtak, amelyek 

csak a magyarral rokoníthatók, a ’többi’ indogermán nyelvből hiányoznak, másrészt azért nem, mert 

ez azt feltételezné, hogy a japánok és az inka indiánok ugyancsak ezektől az ’indogermán’ alánoktól 

kölcsönözték szavukat. Ennek ellentmond eleve az a tény, hogy az inkák nyelvében CHINA 

nőstényt jelent (alapszó), a perzsában pedig CHÂNOM feleséget (kikövetkeztetett szó). A 

perzsában a CHÂN-om és ZAN ugyan az a szó, és az utóbbi zöngésítéssel (k>z) alakult az előbbiből. 

Így, gondolom, érthető, hogy a magyar ’asszony’ természetes rokona a japán KÁNAI feleségnek, 

és valószinűleg magyarban is egy ehhez hasonló ősi szó kellett, hogy létezzen, de valamikor a 

’szkíta-’ vagy a hun-korban megtörtént a zöngésítés, a beszéd dallamosabbá tételéért. A perzsa 

feltehetően két különböző korszakban kapta – esetleg örökölte – az ’irániból’ szavát, és ennek mind-

két válfaját megtartotta. A szláv ZENA lehet a magyar ASSZONY elszlávosítása is, a kezdő 

magánhangzó elejtésével, akár a ’HÇT’ (< HUG) ’szlávos’ hangtorlódással. 

 

ARA 
 

 magyar ARA [bizonytalan eredetű] 

 kelta: vels GWRAIG [gúrag] feleség 

 türk: csuvas AREM asszony, feleség; török KARI feleség 

 inka (kecsua) WARMI nő. asszony, feleség 

 finnugor: finn ROUVA nő, asszony 

 hindi ÁURAT nő, asszony > perzsa ÂRÛS menyasszony, meny ↔ görög KIRÍA feleség 
 

Bizonytalannak tekintett ARA szavunk nyilvánvalóan összefügg a felsorolt nyelvek hasonló sza-

vával, amely nyelveket ha térképre vetjük, ismét kirajzolódik a már jól ismert széles nyelvterület, 

amely nyugatról keletre közrefogja a keltákat, finnugorokat, türköket, japánokat (és az Amerikába 

’kivándorolt’ inkákat), valamint az ’indo-irániakat’, e nyelvterület közepén találjuk a magyart. 

 

Tekintsük most át az ’ATYA ↔ APA’ / ’FÉRFI’-re vonatkozó szavainkat is: 
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ATYA 
 

 magyar ATYA [bizonytalan eredetű: ősi finnugor (esetleg uráli) kori vagy magyar gyermeknyelvi szó] 

(?) 

 kelta: ír AITHIR apa, AITE nevelőapa, tanítómester (atya); 

→ régi ír ADHA Ősatya ~ DAGH-DHA ’Dicső-Atya’, EOCH-AIDH ’Felső (Magasságos) Atya’ 

 finnugor: finn ÄTTI apa, ATI após; szamojéd ATA apa; mordvin ATA nagyapa; 

→ vogul (A)TAR- ~ NUM I-TAREM az Isten neve (’Felső ~ Mennyei Atyám’) 

 türk: csuvas ATTA apa, török ATA apa, ős > ATÇA bácsi, bácsika 

 japán O-TO: (-SAN) [otó] apa (SAN tisztelt > ’szent’); OTOKO férfi 

 inka TAYTA apa, atya, ’Atya’ (Isten) > TAYTALLAYÁ ’Atyám’ (Istenem); TIYU nagybátya 

 baszk AITA apa 

 kabard ATE apa (a kabard nyelv a kaukázusi, nem-indogermán és nem-türk, nyelvek közé tartozik) 

(> görög ÁTTA, latin ATA, gót ATTA, albán AT apa; szlovén stari ATA nagyapa, ’öreg-atya’) 

 

APA 
 

 magyar APA [ősi, ugor kori örökség, vagy magyar gyermeknyelvi szó – állítja a MTESZ] 

 türk: régi török ABA apa; medve; török BABA, türkmén ABA, jakut AGA, mongol ABA apa 

 finnugor: vogul APA apa, bátya; medve; osztják OPA apa; cseremisz OBÁ, finn APP1 após 

 koreai ABA apa (> ABUDZI ’apuci’), OBBA báty 

(> hindi BÁABAA apai nagyapa, perzsa BÁBA ’apu’ < feltehetően hun-türk hatásra) 

 

NAGYAPA, NAGYTATA 
 

 magyar TATA, DÁDÓ, DÉDE [tévesen szláv eredetűnek véli a MTESZ] 

 kelta: ír DAIDEO nagyapa (> angol DAD ’apu’) 

 türk: török DEDE nagyapa 

 inka (kecsua) TAYTA apa > TAYTAY ’apám, öregapám’ (atyám) 

(> szerb-horvát DED, szlovák DED, orosz DED nagyapa; szlovén stari ATA nagyapa - DEDEK ’tata’) 
 

Ha egy magyar szó a környező szláv nyelvekben is megvan, nagyon kicsi a valószínűsége an-

nak, hogy az a magyarban ’szláv’ eredetű, sokkal inkább magyar–hun–türk eredetű a szláv 

nyelvekben, ahogyan itt is bizonyítható! 
 

Egyéb: hindi PITÁADJII apa, BÁABAA apai nagyapa, NÁANAA anyai nagyapa (↔ DÁADII  

apai nagyanya); perzsa PEDAR apa (> PEDAR bozorg nagyapa) > görög PATÉRAS apa 

(PAPPÓUS nagyapa) > latin PATER apa (AVUS nagyapa, előd) > német VATER apa (> 

groß-VATER nagyapa); litván TEVAS apa (> TETE ’tata’), SENELIS nagyapa; szlovén 

OÇE apa < a magyar ’ATYA’ elszlávosítása (↔ v. ö. japán OJII nagyapa). 

 

ŐS 
 

 magyar ŐS [ősi örökség az uráli korból – a MTESZ szerint] 

 kelta: vels OES ős, előd; breton OET ős; ív AOIS életkor > AOSA-igh megöregedni 

 finnugor: vogul AS anyai nagyapa, cseremisz EZA báty, finn ISÄ, észt ISA apa 

 türk: régi török ÄSKI öreg; török ESI báty, ESKI öreg, régi, ECE aggastyán 

 japán CHICHI apa, OJTI nagyapa (TOSHI-yori idős) 

 inka (kecsua) MACHU öregember 
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ÜK 
 

 magyar ÜK [ősi örökség az ugor korból, de a MTESZ bizonyítéka nem meggyőző: vogul IEK asszony] 

 kelta: régi ír EOCH-AIDH ’Felső (Magasságos) Atya’ (>’Ükatya’) ↔ magyar AGA, 

finn UKKO ’Égi Atya’ [< régi ír EOCT- ~ breton UCH- magas, felső ↔ magyar ÁK- (~ ÁK-

hegyek) > ÉG] 

 finnugor: finn UKKO ’Égi Atya’ (Kalevala); IKÄ élet. életkor (↔ japán IKU élni) 

 türk: jakut AGA apa, török AGA úr, gazda, előkelő (férfi); bátya 

 japán O:KI nagy (> O:KI-SA nagyság, érték) 

 

Mielőbb folytatnánk a 'férfi, fiú' fogalmakkal kapcsolatos egyéb szavakat, tegyünk egy kis kitérőt 

és vizsgáljuk meg ’ember’ szavunkat, ami véleményem szerint ugyancsak – kizárólag – a férfire 

vonatkozott: 

 

EMBER – a MTESZ szerint: „Valószínűleg összetett szó. Elemei feltehetőleg nyelvünk ősi örökségéből 

valók: az em- ’nő, nőstény’ előtag azonos lehet a népnyelvi eme, emse ’nőstény; anyadisznó’ szavak 

alapszavával (> finn emä nőstény, anya; észt ema anya); a -ber utórag talán az eredetileg ’férfi’ 

jelentésű férj szónak változata.” – Tehát, csupa találgatás, feltételezés, még a MTESZ sem zárja ki, 

még ha nyíltan nem is mondja, hogy lehetett volna másképpen is. A ’spekulálás’ csattanója a végén 

jön, mikor a MTESZ szerzői egyszerűen kijelentik, hogy: „Az összetétel szerkezete arra mutat; hogy 

nem sokkal az obi-ugor rokon népektől való elválás után alakulhatott ki.” – habár erre vonatkozólag 

semmilyen bizonyíték nincs, hacsak nem az a bizonyíték, hogy az ’obi-ugoroknál’ nem lehetett 

kibűvészkedni semmilyen ’ember’-hez hasonló szavat, de sebaj, vannak ’obi-ugor’ rokonok (> lásd: 

’ugurok’ a nyugati türkök neve). Tehát:  

 magyar EM-BER (’nő-férfi’?) férfi, ember (↔ spanyol HOMBRE férfi, ember) 

 kelta: breton PAR férfi, ember 

 török ADAM férfi, ember 

 kelta: ír DUINE férfi, ember, személy (’tevő’) < DÉAN tenni (v. ö. ír DON ↔ magyar IS-TEN) 

 japán DAN-sei hím, férfi, TENNO: császár (a ’Napisten’ fia); JIN [dzsin] ember (< kínai eredetű) 

 

FÉRFI 
 

 magyar FÉRFI (FÉRFIÚ) ~ FÉRJ [ősi örökség a finnugor korból] 

 kelta: ír FEAR férfi, férj; vels GWR [gúr] férfi, férj; breton GOUR férfi, férj, PAR férfi, ember 

 finnugor: finn YRKÖ férfi, cseremisz PÜERYE férfi, fiúgyermek 

 türk: török ER férfi, férj, ERKEK férfi, ember; UGUR, OGUR nép, törzs (a nyugati türkök neve) 

 koreai GIORE nép, a mondában ’Isten gyerekei’ (> v. ö. on-OGUR ↔ ma-GYAR) 

 inka QARI férfi (> lásd még: inka QOSA férj ↔ török KOCA férj) 

 

GYERMEK, GYEREK 
 

 magyar GYERMEK ~ GYEREK, GYERKÖC [ismeretlen eredetű] 

 kelta: ír GEARR- kicsi, fiatal > GEARRCACH kicsiny, kölyök, fióka, GARLACH gyerek, fickó,  

GARMHAC unoka (> MAC fiú) 

 finnugor: finn YRKÄ legény, cseremisz ERYE vk-nek a fia, fiú (↔ török ER férfi) 

 türk: török YAVRU kölyök fióka, gyerek (> YAVRULA-mak szülni) 

 koreai GIORE nép, a mondában ’Isten gyerekei’ (↔ török OGUL fiú, vk-nek a fia) 

 inka CHURI gyerek, fiúgyerek, saját ivadék, utód; TURI az anya fiútestvére; WARMA kamasz 

→ UN A gyermek, aki nem saját ivadék (↔ magyar UNOKA) 
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FIÚ (MAG) 
 

 magyar FIÚ [ősi örökség a finnugor korból] 

 finnugor: vogul PÜ vk-nek a fia, fiú; votják PI gyermek, fiú, legény, férfi; mordvin BUJA unoka; 

finn POIKA vk-nek a fia, fiú; észt POEG vk-nek a fia, állat kölyke 

 kelta: ír BUACH-aill fiú, legény (> angol BOY); vels BACHGEN fiú, legény, breton BUGEL fiú 

 magyar (régi) MAG fiú, ivadék [finnugor] > MAGA ön 

→ MAG-AR ~ MAGY-AR ’Föld Fia’ (> hun AR, török YER föld, ország ↔ magyar OR-szág) 

 kelta: ír MAC fiú, ivadék, vk-nek a fia (> egyébként: ír ÚIR föld) 

 japán MAGU (fiú)unoka, utód (> v. ö. MUGI szem, mag, búza) 

 inka MAQTA ifjú, legény 

 

BÁTYA 
 

 magyar BÁTYA [vitatott eredetű: gyermeknyelvi szó / szláv eredetű182 - a MTESZ szerint] 

 kelta: ír PÁISTE (fiú-)gyerek 

 türk: csuvas PITTŠE bátya, jakut BÁÇIKA öreg, bátya (↔ magyar BÁCSI) > v. ö. perzsa 

BATSTSE gyermek, utód (↔ hindi BATSÁA fiúgyermek, BATSÍI leánygyermek) 

 japán BOT-CHAN vk-nek a fia. fiú; koreai OBBA bátya, fiútestvér 

 

ÖCS 
 

 magyar ÖCS [ősi örökség a finnugor korból – állíja a MTESZ] (↔ hindi KÁAKAA az apa öccse) 

 kelta: ír ÓG ifjú, fiatal > ÓGAN-ach öcs, ’öcskös’ 

 finnugor: vogul EŠ, osztják IŠ öcs > ITŠEKI kisfiú megszólítása 

 türk: török ÇOCUK gyerek, OGUL vk-nek a fia, fiú, ÖGLAN fiatal, ifjú; jakut OGO gyerek 

 japán OTOTO öcs 

 

IFJÚ 
 

 magyar IFJÚ [<? a ’fiú’ származéka], IFJONC (régi magyar) fiatal férfi: éretlen fiatalember 

 kelta: vels IFANC ifjú, fiatalember 

 türk: török GENÇ fiatal 

 inka (kecsua) WAYNA fiatal 

Egyéb: 

• hindi ÁADMII férfi, PÁTI férj, INSÁAN ember, perzsa MARD férfi, ember, görög ÁNDRAS  

férfi, ÁNTHROPOS ember; latin HOMO férfi, ember, V1RJLIS férfias; litván VÝRAS férfi, 

ZMOGS ember; német MANN férfi, ember; szlovén MOŠ férfi, CLOVEK ember; 

• hindi BÉTAA vk-nek a fia, PÓTAA a fiú fia (unoka), NÁATII a leány fia (unoka), PÚTRA fiú,  

ifjú, fickó, LARKAA legény (> magyar LURKÓ fiú. legény); perzsa PESAR vk-nek a fia, fiú; 

görög JIÓS vk-nek a fia, PEDÍ gyermek, ENGÓNI unoka, AGÓRÍ fiú, PAÍS fiú, fickó; latin FIL-

IUS vk-nek-a fia, NEPOS unoka, PUER gyermek, fiú (> német BURSCHE fickó), IUVENIS 

fiatal férfi, ifjú; német SOHN (↔ litván SUNÚS, szlovén SIN) vk-nek a fia, KNABE fiú, JUNGE 

                                                           
182 MTESZ szerint; v. ö. bolgár BACSÁ apa, BÁDO bátya, szerb-horvát BATA (bizalmas használatban) fiútestvér, 

cseh BATA együgyű, ügyefogyott ember, morva BATA nagybácsi, szlovák BÁTJA bácsi, orosz BÁDÁ atya, pópa. 

Természetesen ez szörnyű zagyvaság, hiszen a cseh BATA a magyar BUTA megfelelője és nem rokona a többi 

szláv szónak, amely egytől-egyig átvétel a türk-bolgár (> dél-szláv) ill. hun-magyar nyelvből (> morva, orosz, szlo-

vák). 
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ifjú, ENKEL (↔ litván ANURAS, szlovén VNUK) unoka; litván VAIKAS gyermek; szlovén 

OTROK gyermek, DECEK fiú, ifjú, MLAD fiatal; 

• hindi BHÁAII fiútestvér, TÁAUU az apa bátyja ↔ perzsa DÂYÎ az anya fiútestvére (> görög  

THÍOS nagybácsi); perzsa BARÂDAR (> latin FRÁTER > német BRÚDER, szlovén BRAT, 

litván BRÓLIS) fiútestvér; görög ADELFÓS fiútestvér, német ONKEL, litván DÉDÉ, szlovén 

STRIC nagybácsi. 

 

Egy különösen foltos kép tárul elénk. Van is szóegyeztetés (és ebből levezethető rokonság) és nincs 

is. Hiszen a magyar FÉRFI, amit ősi finnugorkori örökségnek tartanak, habár csak a cseremiszben 

van egy ehhez hasonló szó (PÜERYE férfi, fiúgyermek), sokkal közelebb áll a kelta (ír) FEAR férfi, 

férj értelmű szóhoz. A többi kelta nyelvben: breton PAR férfi, ember, ill. az f>g tipikus ír-brit 

hangváltással: vels GWR, breton GOUR férfi, férj. Így nem meglepő, hogy a rokon koreaiban a 

’GIORE’ nép értelemmel bír, akár a nyugati türköket megnevező UGUR ~ OGUR szó (innen ala-

kították a finnugoristák az ’ugor’ műszavat > Götz László ’Keleten kél a Nap’). Az ON-OGUR név 

bizonyára ’tíz törzs’-et jelent (török ON tíz), de nyilván ’tíz nép’-(tíz emberi közösség)-et jelent, és 

’tíz HUN törzs’ szövetségét jelentette (> HUNGAR). ’FÉR-fi’ szavunkkal összefügg a litván 

VÝRAS férfi és latin VIR-il férfias szó is. Az összekötő kapocs a szittya–kelta–etruszk nyelv ter-

jedésében és hatásában keresendő. Az inka indiánok nyelvén QARI a ’férfi’ neve. Hasonlóan állunk 

az előbbi fogalommal összefonódó ’gyermek’ szavunkkal is. A magyar GYERMEK szavat ismer-

etlen eredetűnek vélik, habár a kelta (ír) nyelvben is megtalálható (GARMHAC), sőt ennek párja is 

(GARLACH ~ GYEREK). Az inkák CHURI [ejtsd: csuri]-nak nevezik fiaikat, utódaikat. A koreai 

mondákban a GIORE az „Isten gyerekei, fiai”, a szentséges (> v. ö. japán ’san’ tisztelt) törzs, amely 

elhagyva a Turánt hont foglalt és megalapította a koreai népet. Több érdekes és tanulságos tény tárul 

elénk. Egyrészt a kelták ’honfoglaló ~ honalapító’ törzsét Isten népének: „Tuatha de Dannan”-nak 

hívták, másrészt pedig, a ’honfoglaló’ magyarokat az oszmán törökök ’GYAUR’-oknak nevezték. 

Nyilván mindez összefügg a görög AGÓRI fiú szóval, valamint a kelta (ír) GEARR- kicsi, fiatal 

szógyökkel, illetve a GEARRCACH kicsiny, kölyök, fióka (> gyerkőc) szóval is. FIÚ szavunknál 

még tarkább képet kapunk, mert ez annyira lehet rokona a finn POIKA-nak, mint a litván VAIKAS-

nak, és ugyanakkor a latin FILIUS gyerek szónak is. Ismét csak a ’szittya’ nyelvek Nyugat- és 

Észak-felé való terjedésével állunk szemben. 

Magyar UNOKA szavunkat szláv átvételnek mondják (> v. ö. szlovén VNUK ↔ litván ANUKAS 

↔ német ENKEL), de ennek a bökkenője (> írül ’bac’ akadály) az, hogy az inkák kecsua nyelvén 

UNA ’gyermek’-et jelent, általában (nem a saját gyermeket, ennek a neve ’churi’), magyar UNO-

KA szavunkban a ’-ka’ csak kicsinyítő képző (az inkában ez ’-cha’). Így már nyilvánvaló, hogy nem 

mi kölcsönöztük a szlávból, hanem ennek ellenkezője igaz, mi (hun-magyarok) adtuk át a szlávok-

nak, mert az inka nem kölcsönözhette a szlávból, hanem mint ősi fogalmat a Turánból magával vitt 

Dél-Amerikába! 

 

LEGÉNY 
 

 magyar LEGÉNY [ismeretlen eredetű] 

 kelta: régi ír ÓGLAG ifjú harcos (> ír ÓGLACH önkéntes); vels HOGYN fiú, legény 

 türk: török OGLAN fiatal (régi török OGHLAN gyerek, ifjú), YEGEN unokaöcs 

 finnugor: finn ALEN gyerek (↔ mongol ULAN ifjú harcos) 

 inka WAYNA [uajna] legény 

 

KAMASZ 
 

 magyar KAMASZ [ismeretlen eredetű] (↔ japán KOMAKA apró, parány, pici) 

 kelta: ír CAMAS kisfiú, fickó. 
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v é g e 
 

 

Itt be is fejezhetném, de utóirat gyanánt essék néhány szó a „szittya” kérdésről, avagy a szteppei 

népek ’iráni’ eredetéről. Habár manapság Nyugaton már egyik történész sem gondolja komolyan 

a szkíták indogermán eredetét, sőt már egyre inkább hangoztatják a szkíta–hun folytonosságot, az 

indogermanisztikai dolgozatokban és (ebből kifolyólag, a ’finnugrászok’ megingathatatlan 

hatalmának árnyékában íródott) magyar történelmi könyvekben, cikkekben a legutóbbi időkig és 

még az aránylag ’szabadgondolkodású’ történészeknél (> Makkai János ’Indul a Magyar Attila 

földjére’, Dümmerth Dezső ’Az Árpádok nyomában’) is, még mindig vissza-visszatér az elavult 

19-ik századbeli, a pángermán ’über alles’ sovinizmusában kikiáltott indogermán ’felsőb-

brendűség’ szelleme, és ebben foglaltatott ’iráni szkíták’ koholmánya. Nézzük át Götz László 

segítségével azokat a tudományosnak ugyan nem nevezhető módszereket, amelyek által Zeuss, 

Tomaschek, Müllenhoff és indogermanista követőik megállapították a szkíták irániságát: „A szkíta 

nyelvből egy-két közszón kívül csak mitológiai és egyéb személyneveket ismerünk. Elsőrangú 

jelentősége van tehát ilyen körülmények között a Herodotos által feljegyzett néhány közszónak. 

Herodotos szerint az ’arimasp’ népnév szkíta nyelven ’egyszemű’-t jelent, mert a szkítáknál 

arima=egy és szpu=szem. Az amazonok neve pedig a szkítáknál ’oiorpata’, azaz: ’férfiölő’, mert 

szkíta nyelven oior=férfi és pala=ölni. Ezek az adatok, mint láthatjuk, teljesen egyértelműek, főleg 

pedig egykorúak. Mivel azonban az indoiráni nyelvekben csupán az oior=férfi szóra található 

megfelelő analógia, a zend és szanszkrit viras=férfi, a többi háromra pedig még a legkörmön-

fontabb okoskodással sem, lehet párhuzamot felhozni, az említett kutatók a ’forráskritika’ jól 

bevált módszeréhez folyamodtak és egyszerűen kijelentették, hogy Herodotos ’bizonyára’ félreér-

tette a szkítákat, minélfogva közlése e szempontból értéktelen. Figyeljünk már most jól erre a 

’bizonyára’ szóra, mert a továbbiakban ismételten tapasztalhatjuk majd, hogy előkelő helyet foglal 

el az indogermán szemléletű történelemkutatás tudományos bizonyító apparátusában. Azaz 

közérthető nyelvre lefordítva: mivel Zeussék eleve feltételezték, hogy a szkíták indoirániak voltak, 

e hipotézisük érdekében az egyetlen saját tapasztalatból merítő egykorú kútfőt egyszerűen ér-

telmetlennek nyilvánították.’183 Nem akarok most arra kitérni micsoda zagyvaságokat kotyvasztot-

tak ezekből a szkíta szavakból, amit Herodotos ’bizonyára’ félreértett. Így lettek tehát szittya 

elődeink ’indogermánok’... Ugyanazon módszer alkalmazásával indogermánosítottak egyéb né-

peket is. Elsőnek a médek estek áldozatul Zeuss és követői hazudozásainak, így M. Mayrhofer 

(’Die Rekonstruktion des Medischen’, 1968) is próbálkozik a teljesen ismeretlen méd nyelv 

’rekonstrukciójával’, amit különböző iráni nyelvjárásokból igyekszik összetákolni. „A klasszikus 

források sohasem nevezik a szkítákat a perzsák rokonainak. Sőt maguk a perzsák írják a későbbi 

törökökről, hogy ezek szaka, azaz szkíta fajú népek.’ – idéz Götz a feljebb említett könyvének 

236-ik oldalán Nagy Géza ’Egy pár szó a szkítákról’ című cikkéből. Es mégis ,,...ezen ’yüe-csi’-k 

XX. századi utódai, a ’tochárok’, még ma is vígan ügetnek az eurázsiai szteppén, többi indoiráni 

lovásnomád rokonaikkal, a ’szai’-szakákkal, ’usun’-ázokkal, szkítákkal, masszagétákkal stb. 

együtt – az indogermán szemléletű történetírásban. Annak ellenére, hogy pl. a ’yüe-csi’-ket min-

den ismert kínai forrás tibeti fajú és nyelvű népnek mondja.’184 
 

A szarmatákat azért tartják iráninak, mert Herodotos szerint – aki most már ’bizonyára’ nem 

téved(het)ett – nyelvük hasonlított a szkíta nyelvhez (ez pedig ’bizonyára’ iráni). „Moravcsik Gyula 

’Byzantinoturcici’ című monográfiájának I. kötetében kiemeli, hogy Herodotos, Hippokrates, majd 

később Plinius közlései a szkítákról turáni népekre mutatnak, nem irániakra. Plinius szerint a 

szarmaták egyik törzsének neve tyrcae volt. Jellemző, hogyan ’értékelte’ ezt az adatot az in-

dogermán szemléletű történetírás. Marquart egyszerűen kijelentette, hogy ’semmiesetre se törökök’ 

                                                           
183 Götz László: Keleten kél a Nap, Budapest, 1994, 58. old. 
184 Uo. 65. old. 
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(Östeuropaische und ostasiatische Streifzüge). Ezzel a ’megállapítással’ az akkori indogermaniszt-

ika módszereinek értelmében a kérdés elintéződött... F. Altheimtől (Weltgeschichte Asiens im 

griechisehen Zeitalter) azt is megtudjuk, hogy a pártusok is hasonló módon kerültek bele az iráni 

lovasnépek nagy családjába: nyelvüket ugyan nem ismerjük, de mivel Apollodoros azt írja, hogy a 

pártus nyelv a szkíta és a méd között állt, csakis irániak lehettek. Ebből egyúttal azt is észrevehetjük, 

miért kellett a médeket is ’irániasítani’.185 

 

Így állunk hát a mesterségesen felállított (azaz kitalált) indogermán nyelvcsaláddal. Minden 

valamire való nép automatikusan csakis a ’nagy és csodálatos’ indo-germán (a hangsúly a második 

szótagon) ősnépből fejlődhetett ki, az indogermánok ’kulturprioritása’ és ’kultúrfölénye’ fasisztoid 

elmélete alapján. 

 

Az ősiráni nyelvvel kapcsolatban olvashatjuk, hogy: „F. Altheim ’Das Alte Iran’ című értekezésé-

ben írja, hogy az Aveszta legősibb szövegeit a gathá-kat még ma sem értik meg, mert ’igen sajátos, 

tömör, szintaktikus’ nyelven vannak írva. R. Stiehllel közösen írt ’Geschichte Mittelasiens im Al-

tertum’ című könyvéből pedig az is egyértelműen kitűnik, hogy az avesztai óiráni nyelv szinte ki-

bogozhatatlanul össze van szövődve az őstörökkel”;186 és ugyanott olvashatjuk, hogy Eberhard W. 

szerint (’Die Kultur der alten zentral- und westasiatischen Völker nach chinesischen Quellen’): „A 

különböző ókori türkmenisztáni, kelet-iráni (baktriai, szogdiai, stb.) népekről csak annyi bizonyos, 

hogy életmódjukban, szokásaikban, de jórészt embertani jellegükben sem különböztek a hun, majd 

a későbbi török népektől.”187  
 

Nézzünk át most néhány ősiráni (méd) és óiráninak mondott Aveszta-beli szót Götz László188 

’Keleten kél a Nap’, és Harmata János189 ’Irániak és finnugorok, irániak és magyarok’könyve 

nyomán (zárójelben saját kiegészítéseimmel): ősiráni ARBA ↔ finn ORPO árva; óiráni ARYA- ~ 

ALYA- férfi, ↔mordvin AL’A férfi (↔ török ER férfi); óiráni ARYAMAN- ~ 

ALYAMAN- ember, idegen ↔ mordvin LOMAN ember, idegen; ősiráni ASURA- úr ↔ mord-

vin AZORO úr, vogul OTAR úr, fejedelem (↔ ír ATHAIR apa); ősiráni BANDU- nővér férje 

↔ vogul PÁNT nővér férje; ősiráni JANI- anya ↔ vogul SÁN anya; óiráni XŠAINÁ- asszony 

↔ vogul KISNO asszony; óiráni XŠAYA úr, fejedelem ↔ votják EKSEI, zürjén EKSI 

fejedelem; óiráni MARYA- ember, férj ↔ cseremisz MARIJ ember, férj, cseremisz; óiráni 

MARTYA- férfi, férj ↔ mordvin MIRDE férfi, férj, zűrjén-votják MORT ember, férfi; óiráni 

STRÍ leány ↔ mordvin STIR leány; óiráni SURA úr ↔ magyar ÚR (↔ ír SAOR szabad em-

ber, nem szolga; URRA úr, vezér); ősiráni SVASÁR nőtestvér ↔ mordvin SAZOR nőtestvér. 

(óméd TAR gyerek ↔ inka TURI fiútestvér); óiráni VADU-, VANTÁ- féleség ↔ cseremisz 

BATE feleség, asszony, vogul BOANT feleség; óiráni VANTÚ- kérő, vőlegény ↔ lapp VIN-

TIM kérő, vőlegény; óiráni VASTA, VASTÁ férj, feleség ↔ mordvin VASTA férj, feleség; 

óiráni ZANA fiú, ifjú ↔ zűrjén ZON ifjú, gyermek fiú. 
 

„Nos, így festenek a valóságban azok a ’szteppei iráni népek’, akiknek létezésével a magyar tör-

ténettudomány mint vitathatatlan, minden kétséget kizáróan bizonyított ténnyel számol, és a tőlük 

állítólag átvett szavakra építi fel a finnugor, majd az ún. ugor–magyar népek fejlődésének 

művelődéstörténeti koncepcióját.” – írja Götz László.190 
 

                                                           
185 Uo., 239. old.  
186 Uo., 236-237. old.  
187 Uo., 241. old. 
188 Götz László: Keleten kél a Nap, 999-1001. old. 
189 Harmata János: Irániak és finnugorok, irániak és magyarok, Budapest, 1977.  
190 Götz LászlÓ: Keleten kél a nap, Budapest, 1994, 239. old.  
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Barry Cunliffe szerint: „Nördlich des Kaukasus war die Lage etwas anders. Eine endlose weite 

Steppe, von China bis nach Europa reichend, bietet den nötigen Raum für ständige Wanderungsbe-

wegungen. Die mächtigen Ströme Wolga, Don, Dnjepr, Bug, Dnjestr und die Unterläufe der Donau 

durchziehen dieses Gebiet mit den Grassteppen im Süden und der Tundra im Norden. Durch diese 

Weiten zogen nach namenlose Gruppen von Reiter- und Hirtenvölkern, die erst später in verschie-

denen historischen Texten Kimmerier, Skythen, Sarmaten, Alanen, Hunnen, Magyaren, Bulgaren 

und Mongolen genannt werden. Auch sie haben die Kulturen Europas beeinflußt, als sie durch den 

Donaukorridor zogen oder nach Norden um die Karpaten herum in die Ebenen Nordeuropas abge-

drängt wurden, Intensität und Art dieses Einflusses, besonders in vorgeschichtlicher Zeit, bieten 

reichlich Stoff für Kontroversen; aber niemand wird leugnen, daß diese Steppenvölker für die ent-

stehende europäische Kultur wichtig waren.” – magyarul: A Kaukázustól északra más volt a hely-

zet. Egy végtelen Puszta, amely, Kínától Európáig terjed s az állandó vándorlásnak szükséges 

feltételeket biztosít. Hatalmas folyók: Volga, Don, Dnyeper, Bug, Dnyeszter és az Al-Duna szab-

dalják ezt a vidéket, amely délen puszta és északon meg tundra. Ebben a „végtelenben” kóboroltak 

még névtelen lovas és állattenyésztő népek, akiket majd később a különböző történelmi írásokban 

kimmereknek, szkítáknak, szarmatáknak, alánoknak, hunoknak, magyaroknak, bolgároknak és 

mongoloknak neveztek. Ők is befolyásolták Európa kultúráját, amikor is a Duna-folyosón átjutottak 

vagy, a Kárpátokat megkerülve, Észak-Európa sík területeire terelődtek. Ezen befolyás hatásfoka és 

milyensége, főleg a történelemelőtti időkben, bőven kínál vitaanyagot; senki ellenben nem vonja 

kétségbe, hogy a Puszta népei fontosak voltak (fontos szerepet játszottak) a kialakuló európai 

kultúra számára (az európai kultúra kialakulásában).191 

 

 

 
Fehér Ló, Cherhill Calne, Marlborough megye, Anglia. 

  

                                                           
191 Cunliffe, Barry ’Illustrierte Vor- und Frühgeschichte Europas’ (The Oxford Illustrated Prehistory of Europe), Frank-

furt, 1996, 11. old.  


