
© N. Fodor János, 2019



„Attól, hogy valaki madár, még nem ornitológus.” 

(W. Radloff)

„A kívülállók gyakran hiszik, hogy a történelemmel, 
nyelvvel, irodalommal, néprajzzal vagy a kultúra 
kérdéseivel foglalkozó kutatók abban különböznek 
tőlük, hogy életvitelszerűen foglalkoznak azzal, amivel 
ők pusztán hobbiból” (Sándor K. 2011: 31).



Miért pont a nyelvészet?

Nép, ethnosz: „népnek (vagy idegen szóval ethnosznak) 
azt a történetileg kialakult embercsoportot nevezzük, 
amelynek közös a kulturális jelrendszere, amely 
tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, s 
amelynek saját, tartós önelnevezése van” (RÓNA-TAS

1996: 24; kiemelés tőlem). 

Egy 6. századi bizánci forrás szerint: egy sztyeppei türk 
nép (utrigur) azért nem támadott meg egy másik türk 
népet (a kutrigurokat), mert „azok velük azonos néphez 
tartoznak, velük közös nyelvet beszélnek, lakásaik, 
ruházatuk és életmódjuk hasonló az övékhez és azonos a 
leszármazásuk is, noha más fejedelmeknek 
engedelmeskednek” (RÓNA-TAS 1996: 23) 



 alternatív ‘ami vagylagosan két lehetőséget kínál’ 
(ÉKsz.), ’kettős, két választási lehetőséget felkínáló, 
választható’ (IdSz.)

„alternatív nyelvészet” – csak idézőjelben használható.
 délibábos pejor ’csalóka, hamis’, délibábos nyelvészet: 

’hamis szófejtéseken alapuló, tudománytalan ny.’ 
(ÉKsz.)

 dilettáns pejor ’szellemi,művészeti pályán szaktudás 
nélküli műkedvelő’ (ÉKsz.)

 Egyéb jelzők: parakomparatív, áltudományos, műkedvelő, 
fikciós, naiv, laikus





VARGA CSABA: Fehérvár, miért Fehérvár? 

„..A FE ŐSGYÖK JELENTÉSÉNEK VÁZOLÁSA: A fehér 
szó gyöke: FE. Magánhangzója nem kötött, lehet fö, fi, fé
fü, fű, fo fő, fa is, de először maradjunk a legrégebbi, FE 
változatnál. A FE ősgyökben a magasság, a valami fölé 
emelkedés, a valami fölött levőség fogalma rejlik. A régi, 
szerves gondolkodású szóalkotók nem csak a térbeli 
helyzetet tekintve legfelül levőt, hanem az érték, minőség 
legfelsőbb fokát is a FEN, lágyan ejtve: FENY szóval 
nevezték meg, mint fennen levő. Ha valami kiemelkedő, 
magas, akkor feni, ebből a FENYŐ szó: magasan nő. A 
legmagasabb fokú világosság: FEN, FENY. Vagyis fe, fö, a 
világosság felső foka, ragyogás..." 



Összeesküvés-elmélet elemei:

 Mikor, hogyan esküdtek össze a nagyhatalmak, hogy a 
finnugorság ármányával romba döntsék a magyar 
nemzetet? 

 Az egészet a magyargyűlölő Schlözer találta ki

 A Bach-korszakban német tudósok, Hunfalvy és Budenz 
erőltették a finnugor tanokat, szemben a turkológus 
Vámbéry Árminnal („ugor-török háború”)

 Trefort Ágostontól származtatott idézet szerint ő maga 
jelentette ki, hogy a magyar államérdeket kell néznie, 
ezért aztán csak a finnugor rokonság képviselőit fogja 
támogatni, mert az európai rokonság jobbat tesz 
megítélésünknek, mint az ázsiai. 

 A kommunista időkben a Szovjetunió népeivel kellett 
kimutatni a rokonságot

 A közelmúltban pedig hiába voltak olyanok, akik 
fölismerték az igaz utat, egzisztenciális okokból nem 
merték közzétenni valódi nézeteiket 



Trefort Ágoston (1877) vs. Hary Györgyné (1973—1976) 

„én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a 
külső tekintély szempontjából az előnyösebb 
finn-ugor származás princípiumát fogadom el, 
mert nekünk nem ázsiai, hanem európai 
rokonokra van szükségünk. A kormány jövőben 
csakis a tudomány ama képviselőit fogja 
támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek 
lándzsát.” 





A nyelvrokonság kritériumai

latin olasz francia portugál spanyol román

lac, lactis ’tej’ latte lait leite leche lapte

octo ’8’ otto huit oito ocho opt

factum ’tett; 
tény’

fatto fait feito hecho fapt

nox, noctis ’éj’ notte nuit noite noche noapte

L. még részletesen HONTI LÁSZLÓ: A történeti-összehasonlító nyelvtudományról 
dióhéjban. In: HONTI LÁSZLÓ főszerk., A nyelvrokonságról. Bp., 2010. 15–31.



Magyar Finn Hanti/

osztják

Manysi/

vogul

ház kota kat kat

faz[-ék] pata put pōt

kéz käte ket kät

száz szata szàt šāt

lúd lintu lont lōnt

had kunta χɒntəγ χònt

ked[v] - kĕnt känt

fed - pent- pänt

hód - χundi ̮l χuntəľ

id[eg] jänne jĕntə jantəw
- (’fatuskó’) kanta

(Gen. kannan)

χɔnt χānta





 kb. 700–800 finnugor eredetű szó található a magyarban

 általában rövidek, egy-két szótagosak

 szóstruktúra: V, CV, VCV, CVCV, VCCV, CVCCV

Főbb csoportok:

 testrészek megnevezései

 rokonsági viszonyok 

 számok

 elemi cselekvéseket kifejező igék (nomenverbumok)

 alaptulajdonságokat kifejező melléknevek 

 természeti környezet szavai

 korabeli életmódra (lakásra, ételekre, tevékenységekre,  
stb.) utaló elnevezések 



Uráli, finnugor, ugor alapszókincs fogalomkörei

 testrészek: szem, máj, ín, nyelv, fő, száj, áll, fül, fog, hom(lok), 
láb, mell, bőr, ágyék, far, epe, here, velő, tetem ’csont’, vér, haj, 
torok

 rokoni kapcsolatok: apa, anya, vő, meny, ős, ángy, öcs, fiú, 
férj, rokon ‘közel’, leány ‘kicsi anya’, ipa ’após’, napa ’anyós’, 
árva

 elemi cselekvések: él, hal, megy, fal, fél, hal, lesz, szül, van, 
áll, ül, eszik, iszik, lát, lő, les, dug, süt, vág, fog

 számok: egy, két, három, négy, öt, hat, hét, száz, -van/ven

 természeti képződmények, jelenségek: víz, tó, jó ’folyó’, 
köd,  hab, csillag, ég, világ, jég, éj, hó, esik, húgy ’csillag’, fagy, ár, 
hegy, zaj, tűz, holnap



 növények, növényi részek: ág, fa, odu, tő, gyökér, kéreg, fürt, 
héj, rügy, fű, levél, tapló, köles; fafajták: fenyő, nyár, nyír, szil, 
hárs, fűz, meggy

 állatok: hal, nyúl, nyű, daru, fecske, lúd, egér, hód, sün, róka, 
kígyó, holló, eb, varjú, légy, méh, darázs, ug. ló (< iráni)

 ásványok: kő, vas, arany, ezüst, ólom

 ház körüli eszközök, használati tárgyak: ház, falu, ajtó, 
küszöb, ágy, zug, fazék, öv, kebel, lepel, kés, íj, ideg, nyíl, 

 életmód: 

lótartás: nyereg, kengyel, ostor, fék

halászat: para, háló, fon, csomó, fal ’vesszőfonadék’, szúr, szeg

 melléknév: agg, ó, vén, új, hosszú, keserű, szomorú, sötét, 
fekete, jó, lassú, mély, meleg

 névmások: én, te, ho-, ki, mi-


