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1932-ben született Nagy
kanizsán. Középiskolai ta
nulmányait a Nagykani
zsai Piarista Gimnázium
ban, egyetemi tanulmá
nya~ az ELTE BTK-n vé
gezte magyar nyelv és
irodalom szakon. 1958-tól
az MTA Nyelvtudományi
Intézetének finnugor osz
tályán dolgozoll 1974-ben
a Bécsi Egyetem meghí
vására kinevezést kapott
az akkor létesített Finn
ugor Tanszékre, éIld 2(XX)..

ben történt nyugdíjba vo
nulásáig tanszékvezető

volt.

Az uráli-finnugor
nyelveket beszélő

népek antropológiai
tipusai

A magyar nyelv
és nép eredete
1. 1. A nyelvek rokonsága nem jelent egyúttal antropológiai, gene
tikai rokonságot. A nyelvi fejlődés bizonyos kezdeti korszakaiban
számolhatunk ősnyelvekkel(uráli, indoeurópai, török). Manapság
egyre inkább előtérbe kerül az az elmélet, hogy az ősnyelvek

10000-15 OOO évvel ezelőtt törzsi nyelvek érintkezése, viszonylag
egységes (vagyis nyelvjárásokra tagolódó) nyelvvé való összeolva
dása révén születtek. Az egyes nyelvcsaládok távoli elődei, mint
különálló nyelvek, területi kapcsolatban voltak egymással, azaz
nyelvi szövetségek tagjaiként éltek sok tízezer éven át. Tehát az
uráli, indoeurópai, török stb. ősnyelv (alapnyelv) nem létezett ab
origine, hanem kontaktusokon keresztül lett, keletkezésük areális
közelségből magyarázható. A megszületett ősnyelvek beszélől

már antropológiailag kevert népek voltak. Az uráli ősnyelvbőlbel
ső változások, földrajzi eltávolodások, más nyelvekkel való kap
csolatok során nyelvcsoportok (ugor, permi, finnségi stb.), illetőleg

leánynyelvek keletkeztek. A több ezer éves fejlődés persze antro
pológiai keveredésekkel járt. Az egyes antropológiai típusok egész
Eurázsiát behálózzák. A gócokban és azok környékén egy fajtajel
leg az uralkodó, a széleken ez alig észrevehetően jelentkezik. Ez
azt jelenti, hogy tiszta fajták nincsenek. A mondottak természete
sen nemcsak a mára, hanem a régi időkre is vonatkoznak. Az a
tény, hogy tiszta fajták nincsenek, nem jelent(het)i az antropológiai
kutatások kudarcát vagy hiábavalóságát. A tudomány művelői

tisztában vannak azzal, hogy egy-egy népben több antropológiai
típus mutatható ki, csupán az amatőr történészkedők és híveik
próbálják minden áron bizonygatni a tiszta faj létezését (politikai
indíttatású, olykor fasisztoid hangvételű írásaikban).

Az egyes uráli-finnugor nyelveket beszélő népek (magyarok,
finnek, zürjének, vogulok, osztjákok stb.) antropológiai típusai
jól megállapíthatók, mivel e népek esetében az érintkezések és
népkeveredések a történelmi idők hajnalán és később, a történeti
időkben játszódtak le, s így jól nyomon követhetők. Az antropo
lógiai kutatások kimutatták, hogy egy-egy népben mely antropo
lógiai típusoknak van domináns jellege, s melyek azok, amelyek
kis mértékben, illetőleg csak szórványosan lelhetők fel. Milyen
típusok állapíthatók meg az uráli népeknél? A mondottak alap
ján nyilvánvaló, hogy az uráli-finnugor népek nem mutatnak
egységes képet. A morfológiai-tipológiai jellegzetességek alapján
a mai finnugor és szamojéd népeknél három olyan típust fedez-
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Nyelvrokonság
és antropológiai

rokonság

Östörténeti kérdések

hetünk fel, amelyik a legtöbb népnél megtalálható. 1) Uráli,
europa-szibériai vagy ugor típus. Eza típus az europid és a
mongoloid típus keveredése útján jött létre. Leginkább az obi
ugoroknál, szamojédoknál, kisebb mértékben a magyaroknál,
permieknél és a cseremiszeknél jelentkezik. 2) Kelet-balti vagy
kelet-europid típus (balti finn népek, volgai és permi népek). 3)
Atlanto-pontuszi (atlanti-fekete-tengeri) típus: permjákok, votjá
kok, moksamordvinok. Az atlanto-pontuszi típus az említett
finnugor népeknél iráni és török népekkel való keveredés révén
terjedt el. E típusok mellett figyelembe veendő még, hogya lap
pokra jellemző az arktikus lappid vagy lapponoid típus. Ennek
egy kevert változata (uralo-Iapponoid) az Urál vidékén is előfor

dul. Vannak kutatók, akik feltételezik, hogy az uráli-finn ugor
etnikumra születése hajnalán az első (az uráli, ugor) típus volt a
jellemző. Mások viszont a kelet-europid típust tartják ősinek.

Nagyon valószínű, hogy az uráli lakosság már az uráli korban
(Kr. e. 4 OOO körül) - miként más népek is - kevert rasszele
mekből tevődött össze. Nagy valószínűséggel feltehető, hogy az
eredeti rassz eleinte europid volt, mely később mongoloid fajtá
val keveredett.

Ezen rövid eszmefuttatás a nyelvrokonság és az antropológiai
(genetikai) rokonság közti különbségtevésről azért fontos, mert
laikus körökben a kettőt nagyon gyakran össze szokták keverni.
Szinte sztereotípiaként visszatérő kérdés az érdeklődő, művelt

(nyelvészetileg persze tájékozatlan) emberek részéről: milyen
eredetű a magyar nép? Az eredeten persze mindenkor nyelvi s
egyúttal faji rokonságot értenek. Sokan csak hosszas magyaráza
tok után, kétkedve és keserű csalódással veszik tudomásul a tu
dományos igazságot. Ez szubjektív szempontból könnyen érthe
tő, hiszen téves elképzelésekre épülő hamis identitástudat (török
[hun], szittya vagy éppenséggel kelta származás) lerombolásáról
van szó.

A kevert fajúság - mint már mondottuk - mind az egyes
nyelvekre, mind a nyelvcsaládokra jellemző. Az uráli-finnugor
népek és nyelvek után vessünk egy röpke pillantást az indoeu
rópai nyelveket beszélő népekre. Nem kell különösebben hang
súlyozni, hogy az indoeurópai nyelvet beszélő izlandiaknak
vagy svédeknek antropológiailag semmi közük sincs az ugyan
csak indoeurópai nyelvet beszélő perzsákhoz vagy hindikhez.

1. 2. Térjünk rá az őstörténeti problémák (ösnyelv, őshaza)

tárgyalására. Az őstörténet módszerei egészen mások, mint a tu
lajdonképpeni tőrténettudományé. Az őstörténésznek ugyanis ál
talában nem állnak rendelkezésére írásos források. Az őstörténész

több tudományág (nyelvészet, régészet, antropológia, néprajz)
eredményeiből, komplex kutatási módszerek alkalmazásával von
ja le következtetéseit. Az uráli-finnugor alapnyelv rekonstruálható
szókincséből megbízható következtetéseket vonhatunk le az ősnép
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gazdasági viszonyaira, társadalmi berendezkedésére. A nyelvtu
domány a nyelvészeti paleontológia alkalmazásával meg tudja
határozni az alapnyelvet beszélő ősnép lakóhelyét, az uráli (finn
ugor) őshazát. A paleontológia ősi földtani korszakok 'kihalt állat
és növényvilágáról szóló tudomány: paleobiológia. A nyelvészeti
paleontológia módszere: az etimológiai kutatás megállapítja, hogy
mely növény-és állatnevek közösek az llráli-finnugor nyelvekben.
A paleobiológia képes meghatározni ezen növények és állatok
hajdani földrajzi elterjedését. A paleobiológia és az etimológiaku
tatás eredményeinek szembesítésével pedig meg tudjuk határozni
az uráliak (finnugorok) egykori lakóhelyeinek a határait, vagyis
az őshazát. A nyelvek érintkezése szókölcsönzésekkel jár. A jöve
vényszavakból fontos következtetéseket tehetünk az alapnyelvíek),
illetóleg egyes késóbbi nyelvi állapotok más nyelvekkel, népekkel
való kapcsolataira. Például a magyar nyelv bolgár-török jövevény
szavai honfoglalás előtti bolgár-török kapcsolatainkra utalnak. A
finn nyelv balti és germán jövevényszavai a finneknek abaltiakkal
és a germánokkal való ősi érintkezései mellett tanúskodnak.

Régészet és néprajz Az antropológia mellett a régészet és a néprajz kiegészítheti
és tökéletesítheti a nyelvtudomány eredményeit. De nem hallgat
hatjuk el a régészet és a néprajz korlátait, Egyfelől tény, hogy a
leletekben (csontokban és tárgyakban) az őstörténeti korok em
berei hagytak hátra üzeneteket, ismereteket, ugyanakkor köz
hely, hogya csontok és tárgyak nem tudnak beszélni. A régésze
ti leletek ugyanazon a kulturális színvonalon álló különbözö
népekhez tartozhatnak. Csak abban az esetben köthetők egy bi
zonyos néphez, ha egyéb tudományos érvek vagy bizonyítékok
is amellett szólnak.

Az őstörténet rekonstruálására szolgáló diszciplínák közül a
néprajz az, amelyik a legnagyobb körültekintést, a legtöbb fenn
tartást igényli. Egy-egy tárgy, szokás vagy hiedelem az egyik
néptől a másikhoz vándorol. A rokon népek kultúrája különböző

korokban belső fejlődés és idegen hatások következtében külön
böző utakon fejlődött. Sem a szellemi, sem a tárgyi néprajz nem
vezet el bennünket az őstörténet messzi évezredeibe.

Az őstörténet tehát komplex tudomány, melyben legtöbb sza
va - legalábbis a legutóbbi időkig - a nyelvtudománynak volt.
A 20. század második felében a régészeti kutatások nagy léptek
kel haladtak előre, és a módszerek is finomodtak. Következés
képpen az őstörténet tanulmányozásában a régészetre egyre na
gyobb és több feladat hárul.

Öshazaelméletek 1. 3. A múlt század közepéig az M. A. Castrén és F. J. Wiede-
mann nevéhez kapcsolódó, úgynevezett ázsiai őshazaelmélet

volt elterjedve. Ezen elméletnek az volt az alapja, hogy a finn
ugor és az altaji nyelvek (török, mongol, mandzsu-tunguz) egy
mással rokonok. A tudomány mai állása szerint ezeknek a
nyelvcsaládoknak annyi közük van egymáshoz, hogy vala-
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A hagyományos
óshazaelmélet

A tágas óshaza
elmélete

mennyien az agglutináló típushoz tartoznak, de genetikai rokon
ság nem áll fenn közöttük, így az erre. épülő őshazaelmélet nem
több, mint légvár. Ezt az elavult teóriát az 50-es években Molnár
Erik próbálta - persze sikertelenül - újra feltámasztani.

A hagyományos vagy klasszikus őshazaelmélet a paleontoló
gia nyelvészeti alkalmazására épül. Az uráli nyelvekben előfor

duló állat- és növénynevek alapján megállapítható, hogy milyen
fauna és flóra vette körül az ősnép lakóterületeit. Az életföldraj
zi adatok tanulságait először F. T. Köppen orosz természettudós
használta fel a finnugor őshaza körvonalazására. Elméletének lé
nyege: az uráli-finnugor nyelvekben közösek bizonyos állatok és
növények nevei. A finnugor növény- és állatvilágnak a Köppen
féle módszerrel végzett átvizsgálásából az a következtetés vonha
tó le, hogy a finnugor őshazát a Volga-könyök és az Urál hegység
között elterülő erdős vidéken, a Káma és a Bjelaja folyók tájékán
kell keresnünk. Köppen óta századunk közepéig - kisebb eltéré
seket leszámítva - szinte minden szakember így fogalmazta meg
az őshazáról alkotott felfogását. Setala a Volga középső folyását:
az Oka és Volga-könyök közti vidéket, továbbá a Káma tájékát
tartotta az Őshaza legvalószínűbb helyének.

Hajdú szerint az uráli őshaza a Kr. e. 6-4. évezredben Nyu
gat-Szibériában, az Ob alsó és középső folyása, valamint az Urál
hegység között terült el. Az uráliak kettéválása finnugorokra és
szamojédokra a Kr. e. 4. évezredben mehetett végbe. A lakosság
egy része ekkorra már az Urál európai-oldalára települt át, a
Pecsora és a Káma völgyébe. A finnugor korszak körülbelül a
Kr. e. 3. évezred végéig tartott. A relatív kronológia ellen semmi
kifogásunk nem lehet, az őshaza (őshazák) lokalizálásának vi
szont az a gyengéje, hogy az árjákkal való korai kapcsolatokra
nem ad választ. Ezen érintkezések ugyanis csak a Fekete-tenger
től északra (és kissé keletre) képzelhetők el.

1. 4. Egy másik felfogás szerint az uráli őshaza széles nagy te
rületen feküdt. E. Itkonen azt hangsúlyozza, hogy a finnugorok és
az indoeurópaiak találkozása csak Európában mehetett végbe és
semmiképpen sem Szibériában. E. Itkonen véleményét a régész
Halikov nézetével hozza összhangba: eszerint az uráli őshaza a
Volgától az Uráiig nyúlt, sőt átterjedt a hegység szibériai oldalára
is. A finnugor őshaza - legalábbis a vadrénvadászok területe 
a Baltikumig és Dél-Fínnországíg terjedt. A Finn-öböl és az Urál
hegység közötti területen más népek is élhettek. Ezzel az őshaza

elmélettel az uráliak (finnugorok) és az indeeurópaiak (árják)
kapcsolatai jól összhangba hozhatók.

M. Korhonen szintén a tágas őshaza híve. Felfogását igyek
szik összhangba hozni a régészet - mindenekelőtt a finn régé
szet - legújabb eredményeivel. Korhonen periodizációja meg
egyezik a fent idézett kutatók periodizációjával: az uráli korszak
Kr. e. 6000-4 OOO, a finnugor kor viszont Kr. e. 4 OOO-3 OOO tájé-
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kára datálható. Többekhez hasonlóan ő is úgy vélekedik, hogy
az uráli őshaza az Uráltól a Volgáig terjedt, esetleg átnyúlt az
Urál keleti oldalára is. A finnugorság lakóterülete már az Uráltól
a Baltikum keleti feléig nyúló területen feküdt. A régészet fé
nyében úgy tűnik, hogya finnugor (pontosabban finn-permD
lakosság betelepülése Dél-Finnországba és Észtországba Kr. e.
3 000-2 OOO között mehetett végbe.

A nagy kiterjedésű őshazában az egyes népek - kisebb észa
ki, keleti és nyugati irányú mozgásokat nem számítva - lénye
gében a helyükön maradtak. Nagyobb arányú elmozdulással
csak a steppeövezetbe került magyarok és keleten az Altaj és
Szaján hegységig vándorolt, továbbá Északnyugat-Szibériába
szétterjedt szamojédok esetében számolhatunk.

Az ugor óshaza 2. 1. Az uráli (finnugor) nyelvet beszélő magyarság eredetére
nézve nyilván genetikailag is rokonságban állott (azonos volt?)
az uráli (finnugor) alapnyelvet beszélő, de feltehetőleg már az
uráli (finnugor) nyelvi egység korában is kevert etnikumú ős

néppel. Az ugor nyelvi egységből való kiválás után - ez a kivá
lás Kr. e. 1 OOO, illetve 500 körül mehetett végbe - az ugor
(finnugor) etnikumú magyarság még az Urál vidéki őshazában

török népekkel került kapcsolatba. Az ugor őshaza az Urál nyu
gati oldalán, a Volga-Káma folyók vidékén feküdt. Az ugorságnak
az a része, amelybó1 a magyar nép megszületett, az ugor őshaza

déli részében, az erdős övezet és a steppe határán lakott. Tőlük

északra laktak a mai obi-ugorok (vogulok és osztjákok) elődei.

A magyar óshaza Az immáron magyar őshaza - a magyar hagyomány Magna
Hungariája - a Káma vidékétől délebbre, az egykori Volga-parti
Baskiria területén feküdt. A magyarság nagy általánosságban
kétféle eredetű népelemből alakult ki: finnugor és török etni
kumból. Az ugor elem még az Urál vidéki őshazában kapcsolatba
került török népekkel. Emellett szólnak olyan korai török jöve
vényszavaink, mint harang, hattyú, hód, homok, szó. A magyarság
nagyobb része, az ugor etnikum nem csupán nomád életmódot
folytatott, hanem állattenyésztést és földművelést is űzött. A tö
rök komponens nagyobbára nomád állattartással foglalkozott.

Az onogur hatás A kialakuló magyar népre mind nyelvi, mind kulturális tekin-
tetben legnagyobb hatást gyakorolt török nép az onogur vagy
onogur-bolgár volt. Az írásos források tanúsága szerint az ono
gurok Kr. u. 463 körül költöztek Ázsiából Kelet-Európába. Szál
lásterületük a Kaukázustól északra elterülő steppevidéken volt.
Az onogurok 567 után nyugati türk (kazár) fennhatóság alá ke
rültek. 630 körül a Kubán folyó tájékán élő bolgárok az avar
uralom alól felszabadulva létrehozták az úgynevezett kubáni
Bolgár Birodalmat. 650 körül a kazárok legyőzték őket. Ekkor a
bolgárok három részre szakadtak: a) egyik részük Aszparuk ve
zetésével a Duna deltájának vidékén megalapította a dunai Bol
gár Birodalmat; b) másik, nagyobbik részük a Don és a Volga fo-
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A Kazár Kagariátus

A hun-magyar
rokonság téves

elmélete

lyók mentén északra költözött és a Volgába torkolló Kámától
délre telepedett meg; c) a harmadik csoport a Kubán és a 00
nyec vidékén maradt.

A Kazár Kagariátus vezető rétege a 8. században zsidó hitre
tért. A zsidó hitre való térítéssel szemben Kazáriában ellenállás
robbant ki. A lázadásnak és belháborúnak a magyarság is tevé
keny részese lehetett. A felkelés eredményeképpen a magyarok
830 körül önállósultak. Az önállósult hét magyar törzshöz csatla
kozott a levert kazár felkelők három törzse is. Ezen khorezmi
vagy hvárezmi (magyarul: káliz), alán és bolgár-török népelemekből

szervezték meg a magyarok nyolcadik, kabar (= lázadó) nevű

törzsét. A kálizok és az alánok iráni nyelvet beszéltek. Egyéb
csatlakozott török nyelvű népek: a besenyók, a kunok és a palócok
« szláv plavec) (?). Minden valószínűség szerint a székelyek is tö
rök ajkú nép volt. Nevük talán a bolgár-török eskel, eskil 'volgai
bolgár törzs' alakból hangátvetéssel jött létre: szekel - szekil > szé
kely. Vö. szláv iskra > m. szikra, ihlet> hilet (1525: hillet), irt> rit.A
székelyek már a Kazár Birodalomban együtt éltek a magyarokkal,
majd a magyar vezérek önállósulása után csatlakoztak a magya
rokhoz. 893-ben feltehetó1eg elsőként érte őket a besenyő táma
dás, és elsőként hatoltak be a Kárpát-medencébe. A 14. századig a
székelyek már teljesen elmagyarosodtak.

Szólnunk kell még a magyar köztudatban mély gyökeret vert
hun származtatásról is. A magyarság a honfoglalás előtt benne
élt a hun birodalomban. Abban sem lehet kételkedni, hogy a
magyarok tudtak a hunokról és Attiláról. Az persze lehetséges,
hogy ez a kapcsolatokból származó azonosságtudat Ifa honfogla
lás körül már nem élt, de nem lehet bizonyítani - ellenkezőleg,

bizonyos körűlmények arra vallanak, hogyamagyaroknál a hu
nokkal vagy Attilával való kapcsolat tudata a honfoglalás idején
is megvolt". A hun eredet gondolatával Anonymusnál (1200 kö
rűl) találkozunk először, de a hun-magyar azonosság igazi elter
jesztője Kézai Simon (1282-1285), a hun-magyar krónika szerző

je. Egyesek szerint a hun-magyar rokonság vagy azonosság
eszméje nyugati krónikás hagyományokon és középkori "törté
netírói kitaláláson" alapul.j.A lY. századtól szerepel a hun nép
név. A hun név később különböző keletről érkező jelentős no
mád népek nevévé vált. Hunnak nevezik már a 10. századtól a
magyarokat is. A magyarok hun elnevezése számos más, így a
latin forrásokban is megjelent. Ezzel függ össze magyarországi
krónikáinkban a hun népnév használata. Arra is több adatunk
van, hogy Attila halála után több steppei nép vagy annak ural
kodóháza magát Attilától származtatta. A családfák Attilára való
visszavezetése a hatalom jogosságát volt hivatva alátámasztani, s
ezért a hun történet számos népnél igen népszerűvé vált. Ez vi
szont azt a gyakorlatot erősítette, hogy hunnak nevezzenek egy
népet, függetlenül tényleges történeti kapcsolataitól" .
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A magyarság etnikai
alakulása

A "kettés honfoglalás"
elmélete

Az elmélet cáfolata

2. 2. Az etnikailag nem egységes eredetű magyarság a honfogla
lás után új hazájában (tehát az írásos történeti korban) is magába
olvasztott más népeket: szlávokat, németeket, kunokat, besenyőket.

kisebb mértékben olaszokat, vallonokat stb. De ugyanilyen kevert
etnikumú Európa valamennyi nemzete. Ezt nem csupán a tudomá
nyos igazság és tárgyilagosság érdekében kell hangsúlyoznunk, ha
nem azért is, hogy a magyarsággal szemben ellenséges érzülettel
viseltető körök ne használhassák fel a tudomány eredményeit elle
nünk indítandó soviniszta uszításokra. Ahogyan finnugor alapú
nyelvünk évezredek folyamán fejlődött európai kultúmyelvvé,
ugyanúgy más népekkel való kapcsolatokon és keveredéseken ke
resztül formálódott a keletről jött magyarság európai nemzetté.

2. 3. A "kettős honfoglalás" elmélete László Gyula nevéhez
fűződik. Azt jelenti, hogya honfoglaló magyarok a Kárpát-me
dencében már magyarokat találtak. Alföldi Andrásnak azon
megállapításából indul ki, hogya gazdag griffes-indás emlék
anyag nem szarmata-hun, hanem avar kori. Fettich Nándor ezt a
hagyatékot későinek határozta meg, mely szervesen fejlődött a
korai avar stílusból. László Gyula ebből azt a következtetést
vonta le, hogya 670-es évek tájékán új nép telepedett be a Kár
pát-medencébe. Úgy véli, hogy a nagy tömegű késői avarság
nem pusztult el a Nagy Károly-i hadjáratok végén (800 körül),
hanem megérte a 9. századot és a magyar honfoglalást. A késő

avar (onogur) és a honfoglalás kori magyar temetők nagy terüle
ten kikerülik egymást. Az avar szállásterületek helynevei ma
gyar eredetűek, tehát az onogurok magyarul beszéltek.

László következtetéseit az avar és a magyar régészeti leletek
elhelyezkedéséből vonja le, de feltevését nem tudja kellőképpen

alátámasztani, illetve bizonyítani. Nyelvészeti oldalról a Lász
ló-féle hipotézisben súlyos nehézséget látok: a kettős honfoglalás
magyarjai a feltevés szerint már jó néhány évszázada (200-300
éve) elváltak egymástól. Ennek az elválásnak a nyelvben, a nyel
vi elkülönülésben is tükröződnie kellene: eltérő hangalakot mu
tató földrajzi nevek, régi nyelvjárási eltérések, a magyar történeti
hangtanban, alaktanban két- vagy többirányú fejlődésnek kellene
megmutatkoznia. A kettős honfoglalással kapcsolatban elutasító
nézetet képvisel Benkő Loránd is: " ... talán a legfontosabb hon
foglalóink magyar nyelvének feltűnően nagymértékű egységes
sége". Korai szórványemlékeink és szövegemlékeink nyelve
"ugyanazt a közös magyar nyelvállapotot tükrözteti minden
vidékről"; "".a honfoglalást közvetlenül megelőzően a magyarsá
got sem politikai, sem törzsi és hadszervezeti, sem társadalmi ré
tegződési, sem műveltségi szempontból nem tagol ták lényeges
különbségek, hiszen ellenkező esetben ezek nyelvi nyomainak
meg kellett volna mutatkozniuk a honfoglalás utáni magyar
nyelvállapotban is. Kizárja ez a tény természetesen az úgyneve
zett kettős honfoglalással ismétlődően felbukkanó képzelgését is."
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