
Az utób bi év ti ze dek ben több na gyobb össze fog -
la lást ír tam a ma gyar õs tör té net különbözõ kér dé -
se i rõl (Ró na-Tas A. 1991, 1996, 2007, 2011). Még -
sem fe les le ges, hogy ki emel jek né hány olyan kér -
dést, ame lyek még min dig nem ju tot tak tel je sen
nyug vó pont ra. Az itt kö vet ke zõ ta nul mány ezek -
bõl vá lo ga tott.

Ter mi no ló gia

A szak sza vak nak, a ter mi nu sok nak csak gya -
kor la ti je len tõ sé ge van.  Rossz vagy pon tat lan
hasz ná la tuk za vart okoz, kö zös hasz ná la tuk egy -
sze rû sí ti a vi tát. Az „õs tör té net” szó a ma gyar és
a nem zet kö zi tu do mány ban (Urgeschichte, pre-
history) az em be ri tör té ne lem azon sza ka szát je -
lö li, ame lyik re még nincs írá sos for rá sunk. A
„ma gyar õs tör té net” ki fe je zést azon ban egy olyan
pe ri ó dus ra hasz nál ják, amely a kez de tek tõl a
hon fog la lá sig, al ka lo mad tán az ál lam ala pí tá sig
tart. A ma gyar ság tör té ne té re vo nat ko zó köz vet -
len írá sos for rá sok a 9. szá zad ban, te hát még a
hon fog la lás elõtt kez de nek meg je len ni. Ha ki tá -
gít juk a tár gyat, és be von juk – jog gal – a ma gyar -
ság gal a 9. szá zad ban kap cso lat ban lé võ né pe ket,
ak kor a köz ve tett írá sos for rá so kat leg alább a 7.
szá za dig tud juk vissza fe lé kö vet ni. Ezért he lye -
sebb a tu do má nyos iro da lom ban a 7. szá za dig a
ma gyar ság õs tör té ne té rõl, a 7–10. szá zad kö zöt ti
idõ rõl mint a ma gyar ság ko rai tör té ne té rõl be -
szél ni. Is me ret ter jesz tõ, a szé le sebb nagy kö zön -
ség szá má ra ké szült mû vek ben eset leg meg en -
ged he tõ az õs tör té net ter mi nus ki ter jesz té se
mind két kor szak ra. 12
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A tu dós ab ban 
kü lön bö zik 
a di let táns tól, hogy 
nyi tott az új ada tok ra,
kri ti ká val mé ri azo kat. 
A kí vül ál lók in du lat ból
táp lált né ze te it per sze
nem le het 
meg ren dí te ni.

RÓNA-TAS ANDRÁS

A MAGYAR ÕSTÖRTÉNET
NÉHÁNY VITÁS KÉRDÉSE



Sú lyo sabb gon dot okoz a nyelv és a nép fo gal má nak össze ke ve ré se. A nyelv egy tör -
té net tel ren del ke zõ szi lárd in for má ci ós rend szer, a nyel vet egy meg ha tá ro zott nép vagy
meg ha tá ro zott né pek be szé lik. Egy adott nyelv ere de te nem azo nos a nyel vet be szé lõ
nép ere de té vel. A nyelv sok fel vi lá go sí tást hor doz, il let ve hor doz hat a nép ere de té rõl,
de azo no sí tá suk sú lyos té ve dé sek hez is ve zet. Van finn ugor nyelv, de nincs finn ugor
nép, csak finn ugor nyel vet be szé lõ né pek van nak. A kel ta ere de tû gal lok és a ger mán
ere de tû fran kok ma egy la tin ere de tû fran cia nyel vet be szél nek, a dél-ame ri kai in di á nok
át tér tek a spa nyol, il let ve a por tu gál nyelv hasz nála tá ra. A skó tok és a velsziek is egy
kel ta ere de tû nyel vet be szél tek, majd át tér tek az an gol ra, de pél dá ul a skót nyelv nek
nagy esé lye van ar ra, hogy új ra ál lam nyelv le gyen, ha ezt a nép sza va zás alap ján el ren -
de lik. A nép egy olyan tör té ne ti leg ki ala kult em ber cso port, amely nek kö zös a jel rend -
sze re, amely tu da to san meg kü lön böz te ti ma gát más né pek tõl, amely tar tós ön el ne ve -
zés sel ren del ke zik, azo nos ság tu da ta a ha gyo má nyon, a kö zös múlt el fo ga dá sán alap -
szik. A kö zös jel rend szer nem csak a nyelv, ha nem a ha gyo mány, a vi sel ke dés és a vi se -
let és ezer más jel, amely erõ sí ti az össze tar to zást. A kö zös ha gyo mány le het va lós, de
le het fik tív is, sõt le het va lós és fik tív ele mek ke ve ré ke is.  

Nem szok ták meg kü lön böz tet ni az ere det és a ki ala ku lás té nye it, s így ter mi nu sa it
sem. Az ere det egy olyan pont ra utal, amely elõtt az adott do log (nép, fo lyó, ve gyü let
stb.) nem volt. Ma már a nem zet kö zi tu do mány né pek, nép ere de té rõl (Ursprung, ori-
gin) nem ér te ke zik, csak né pek ki ala ku lá sát (Werden, formation) vizs gál ja. Ez a szem lé -
le ti kü lönb ség a mai na pig nem gyö ke re se dett meg a ma gyar tör té net tu do mány ban, pe -
dig nem vé let len, hogy Vámbéry köny vé nek cí me A ma gya rok ere de te (1882), de már
Né meth Gyu la köny véé A hon fog la ló ma gyar ság ki ala ku lá sa (1930, má so dik ki adás
1991). A nép ki ala ku lá sa sok szál ból sod ró dik össze. Ahogy a Fe ke te-ten ger nél, a Du na
tor ko la tá nál szin te le he tet len ki ele mez ni, hogy me lyik víz csepp szár ma zik a Fe ke te-er -
dõ for rá sa i ból, és me lyik pél dá ul a Rá bá ból vagy a Ti szá ból, nem be szél ve a Sza mos ról
vagy a Ma ros ról, ugyan úgy nagy és még el vég zen dõ, de nem le he tet len fel adat ezt a sok -
gyö ke rû sé get ele mez ni egy nép ese té ben. Egy sze rû sí ti a hely ze tet, hogy az, aki be lép
egy nép kö zös sé gé be, vál lal ja an nak kö zös sé gi és azo nos sá gi tu da tát, ahogy a szlo vák
Pe tõ fi a ma gyar sá gét. Ugyan ak kor azért ma gá val hoz za ré geb bi kö zös sé gé nek egyes tu -
da ti ele me it is. Szem ben te hát a ma gyar nyelv vel, amely nek van ere de te, a ma gyar nép -
nek ki ala ku lá sa van, a nyelv monogenetikus, míg a nép poligenetikus.

Õs ha za vagy õs ha zák

Az õs ha za (Urheimat, original homeland) a ré geb bi tör té nel mi iro da lom ban az a
hely, ahol egy nép ki ala kult. A mo dern nem zet kö zi tu do mány ma már ehe lyett azok -
kal az ál lo má sok kal fog lal ko zik, ame lyek egy ván dor ló, al ka lo mad tán egy no mád
nép moz gá sá nak fõbb ál lo má sai. Eze ket le het õs ha zák nak ne vez ni, mint pél dá ul
don–kubáni õs ha za vagy etel kö zi õs ha za, de ez a ter mi nus tar tal má nak meg vál toz ta -
tá sa. Le het ko csi nak ne vez ni az au tót, ha min den ki ugyan azt ér ti alat ta, de eb ben
meg kell egyez ni. 

Egyes ku ta tók má ig nem ad ták fel azt a né ze tü ket, hogy a ma gyar nyel vet be szé -
lõ cso por tok va la ha az Urá lon túl él tek. Ez a hi po té zis két fel te vé sen nyu go dott. Az
egyik sze rint a mai vo gul és oszt ják nyel vû cso por tok min dig is az Urá lon túl él tek,
a ma gya rul be szé lõk te hát ott vál tak el tõ lük és in dul tak dél nyu gat ra. Ezt a fel té te le -
zést ma már nem le het fenn tar ta ni. Ok le ve le sen és hely ne vek ben is ki mu tat ha tó,
hogy a mai obi ugor nyel vû ek az Urál tól nyu gat ra él tek, on nan hú zód tak át az Urá -
lon, az Ob vi dé ké re. Leg fel jebb ar ról le het szó, s e mel lett ko moly ér vek szól nak,
hogy más né pek a ko ráb ban dé leb bi szál lá sa ik ról erõ tel je sen észa kabb ra nyom ták
õket az Ob és mel lék fo lyói men tén.
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A má sik ér vet a tur ko ló gus Né meth Gyu la szol gál tat ta, aki né hány eti mo ló gia
alap ján õsi ugor–török nyel vi érint ke zést vélt ki mu tat ni. S mi vel a tö rö kül be szé lõ
né pek leg ré gibb szál lás te rü let ét õ Nyugat-Szibériába he lyez te, az ugor–tö rök nyel vi
érint ke zés he lyét is ide lo ka li zál ta. Eze ket az eti mo ló gi á kat azon ban az el múlt idõ -
ben re ví zió alá vet tük. 

1. nyak. A ma gyar szót egy õsi tö rök szó val egyez tet ték. A tö rök yaka, amely min -
den ré gi és új tö rök nyelv ben meg van, min de nütt gal lért, a ru ha ré szét je len ti. A ma -
gyar ban ere de ti leg csak a test rész ne ve, át vi te le a ru há ra ké sei. Az egyez te tés nek sú -
lyos hang ta ni ne héz sé gei is van nak, a szó kez dõ a tö rök ben se hol és so ha nem volt
*ny- (lásd mon gol dzsaka ‘gal lér‘).

2. nye reg. A ma gyar szót két tö rök szó val is egyez tet ték. Az egyik ótö rök alak ja
eder, ez ké sõbb eyer és ha son ló alak ban je le nik meg. A má sik ingir, amely nek van,
igaz, ké sei yingir alak ja. Né hány tö rök nyelv ben a két szó ke ve re dett. A két tö rök szó
egyi két sem le het a ma gyar szó val egyez tet ni hang ta ni okok mi att. Itt a tö rök szó kez -
dõ y-, szem ben az elõb bi pél dá val, ké sei, má sod la gos. 

Ala pos vizs gá lat után az összes olyan eti mo ló gi át el kel lett vet nünk, ame lyek
alap ján egy õsi ugor–török nyel vi érint ke zést fel té te lez het nénk (ilyen még a nyár, a
nyar gal és a nyűg).

Egy elõ re te hát nincs sem mi lyen tény, amely nek alap ján fel té te lez het nénk, hogy
a ma gya rul be szé lõk az Urá lon túl ról in dul tak el ván dor út juk ra.

A nép ala ku lás egyik fon tos for rá sa le het a ré gé szet. Nem min dig biz tos, hogy egy-
egy ré gé sze ti kul tú rát azo no sí ta ni tu dunk, vagy akár azo no sí ta ni le het egy nép pel
vagy egy nyel vet be szé lõ nép cso port tal. Az Urá lon tú li õs ha za mel lett fel ho zott ré -
gé sze ti ér vek ezért már ön ma guk ban sem bi zo nyí té kok. A II. vi lág há bo rú után Ma -
gya ror szá gon meg vál to zott te me té si szo ká sok (pél dá ul a ham vasz tá sos te me tés el ter -
je dé se) nem utal et ni kai vál to zás ra. Azon ban a nyelv tör té net itt is lé pett elõ re.

3. sír sza vun kat eti mo ló gi ai iro dal munk bi zony ta lan ere de tû nek mond ja. A szó
meg fe le lõ jét ed dig csak a cse re misz ben mu tat ták ki. A leg újabb cse re misz eti mo ló -
gi ai szó tár (Bereczki 2013. 262–263.) sem tud újat mon da ni. A szó azon ban meg van
a Vol ga-vi dék tö rök nyelv já rá sa i ban is, el sõ sor ban szá mos vol gai ta tár nyelv já rás ban.
Itt a szó je len té se a ‘sír‘ mel lett még meg õr zõ dött az ere de ti ‘gö dör, mé lye dés‘ je len -
tés is. A cse re misz, ta tár és ma gyar sza vak össze füg gé se na gyon va ló szí nû, s ar ra
utal hat, hogy a ma gya rul be szé lõ nép egy sír for mát vett át egy olyan he lyen, ahol ez
a szó an nak ide jén je len volt. Ez csak a kö zép sõ Vol ga-vi dék és az Urál kö zöt ti te rü -
let le he tett.

El mé let vagy fel té te le zés

Ke ve re dik a mai ma gyar tör té nel mi iro da lom ban az el mé let és a fel té te le zés, hi po -
té zis fo gal ma és ter mi nu sa. Ha egye sek azt fel té te le zik, hogy a ma gyar ság ván dor út -
ja so rán járt a Ka u ká zus ban, ak kor ez a ka u ká zu si (õs ha za) hi po té zis és nem a ka u -
ká zu si õs ha za el mé le te. Az el mé let ál ta lá nos meg ál la pí tá sok rend sze re, a hi po té zis
fel tett té nyek, va gyis fel té te le zé sek rend sze re. A tu do mány fel té te le zé sek nél kül
nem tud mû köd ni, de mi nél több fel té te le zés szük sé ges egy ál lí tás el fo ga dá sá hoz,
an nál gyen gébb az ál lí tás bi zo nyos sá ga.

Ko rai érint ke zé sek vagy kö zös õsök

Az el múlt né hány év ti zed ben új ra el ter jed ni lát szik az a fel té te le zés, hogy a nyel -
vek megacsoportokba ren dez he tõ ek. Az orosz Illič-Svityč fel élesz tet te Pedersen ko -
ráb bi nosztratikus hi po té zi sét, majd kö ve tõi na gyobb mun kák ban pró bál ták meg e14
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hi po té zis iga zo lá sát (Starostin, Dybo). E fel té te le zés sze rint az urá li nyel vek ge ne ti -
ku san ro ko nai az al ta ji, a dra vi da, az in do eu ró pai, a ka u ká zu si, a sé mi és há mi nyel -
vek nek. E ku ta tók sze rint az al ta ji nyel vek kö zé kell so rol ni a tö rök, a mon gol és a
man dzsu-tun guz nyel vek mel lett a ko re ai és a ja pán nyel vet is. A ka u ká zu si nyel vek
kö zül a grúz és köz vet len ro ko nai (megrél, csan, szvan) tar toz nak eb be a megacso-
portba. En nek a hi po té zis nek az el len zõi (Clauson, Doerfer, Georg) úgy gon dol ják,
hogy el sõ sor ban mód szer ta ni ne héz sé gei van nak a megacsoport fel té te le zé sé nek.
Nyelv tör té ne ti ada tok egy bi zo nyos ide ig írá sos em lé kek ben vissza fe lé nyo mon kö -
vet he tõ ek. Ha a múlt ba me rül ve el hagy juk az írá sos em lé kek tá ma szát, még egy rö -
vi debb-hosszabb pe ri ó dust szi go rú mód sze rek kel re konst ru ál ni le het. Azon ban
ahogy nõ ez a sza kasz, an nál bi zony ta la nab bá vá lik a re konst ruk ció, és egy idõ után
na gyobb lesz a bi zony ta lan ság, mint a bi zo nyos ság. S mi vel nincs kül sõ kont rol (pl.
írá sos for rás), a re konst ruk ció szub jek tív vá s ezért el fo gad ha tat lan ná vá lik. A noszt-
ratikus hi po té zis el len zõi úgy gon dol ják, hogy a re konst ruk ció csak egyes alap nyel -
vek re konst ruk ci ó ját ered mé nyez he ti, pél dá ul a tö rök vagy a mon gol, a ja pán vagy a
ko re ai nyel ve két. Ezek ki ala ku lá sa a neo li ti kum ban tör tént, en nél ré gebb re az össze -
ha son lí tó nyel vé sze ti mód sze rek kel nem le het el jut ni. Ugyan ak kor az õsi idõk ben e
nyel ve ket be szé lõ cso por tok több ször, sok fé le kép pen érint kez tek, to váb bá nyel vi
szer ke ze tük et tõl füg get le nül is ti po ló gi a i lag ha son ló le het. Ezért az egye zé sek kö zül
az a ke vés, ami eset leg ki mu tat ha tó vé let len egye zés, vagy õsi érint ke zé sek nyo ma it
õr zi. Néz zünk meg egy pél dát:

4. Nosztratikus *käćä (Illič-Svityč 1971. 320–321.) ‘vág ni (rezat’) ‘ ~ ma gyar kés. A
ma gyar szó meg fe le lõ je meg van a vo gul ban, oszt ják ban és a cse re misz ben, min de nütt
fõ név, se hol nem ige, sem a ma gyar ban, sem a töb bi finn ugor nyelv ben ilyen je len té -
sû ige nincs. A tö rök ben van kes- ‘vág ni’, a szó vé gi /s/ azon ban nem me het vissza /ć/-
re. A „nosztratikus” szó val kap cso lat ba ho zott sza vak kö zül azon ban meg em lít het jük
a ré gi ma gyar ka szab ‘mé szá ros’ szót (lásd még ka sza bol), amely az osz mán-tö rök bõl
ke rült a ma gyar ba. Az osz mán szó arab ere de tû. Illič-Svityč ál tal ja va solt egyez te tés kö -
ré be tar to zik a ma gyar ka sza, amely a ma gyar ban szláv ere de tû, a szláv szó ere de te
azon ban ho má lyos, leg jobb eset ben is sza bály ta lan.  Az ilyen tí pu sú egyez te té se ket le -
het ne sza po rí ta ni, de nem ér de mes. Ren ge teg kö zöt tük a ké sei köl csön zés, ame lye ket
nem tud nak el vá lasz ta ni a ko rai köl csön zé sek tõl és az õsi egye zé sek tõl.

Azon ban van nak jól iga zol ha tó nyo mai a ko rai érint ke zés nek:
5. ár va. A ma gyar szó finn ugor ere de tû, meg fe le lõ je meg van a finn ben, a lapp -

ban, a mord vin ban, az oszt ják ban is. A szó ré gi át vé tel az in do eu ró pai nyel vek egyi -
ké bõl. Meg fe le lõ je meg van a szanszk rit ban, az ör mény ben, a gö rög ben, a la tin ban,
ide tar to zik az an gol orphan is. Csak ér de kes ség ked vé ért em lí tem, hogy szláv ere de -
tû rab sza vunk is ugyan en nek az in do eu ró pai szó nak a csa lád já hoz tar to zik. Ez az
át vé tel azért ér de mel több tu cat más szó mel lett fi gyel met, mert ré sze az õsi csa lá di
ter mi no ló gi á nak. 

6. hét. Meg fe le lõ je csak a két ugor test vér nyelv ben, a vo gul ban és az oszt ják ban
van meg. Ere de te en nek is in do eu ró pai. Ez szin te min den in do eu ró pai nyelv ben
meg van a szanszk rit tól a gö rö gön, la ti non, ger mán nyel ve ken ke resz tül a szláv és irá -
ni nyel ve kig. A ma gyar ban még az ere de ti leg he te dik hó na pot je lö lõ szep tem ber ben
buk kan fel. Az ugor ko ri át vé tel ar ra utal, hogy a nyelv ben a szám rend szer át ala kult.
Az õsi ha tos szám rend szer bõ vült. In do eu ró pai ere de tû még a száz és az ezer sza -
vunk is, de más-más kor ban más-más nyel vek tõl vet tük át õket.

Ezek a sza vak év szá zad okon ke resz tül tar tó, kü lön bö zõ in do eu ró pai né pek kel
tör tént nyel vi érint ke zé sek ta núi. Nyel vé sze ti esz kö zök kel több idõ be li ré te get tu -
dunk el kü lö ní te ni, ar ra azon ban sem mi jel nem mu tat, hogy a finn ugor vagy akár az
urá li nyel vek és az in do eu ró pai nyel vek ro ko nok, akár tá vo li ro ko nok len né nek. 
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Tö rök vagy szláv

A ma gyar nyelv tö rök jö ve vény sza va i nak ku ta tá sa nagy lép tek kel ha ladt elõ re. Si -
ke rült tisz táz ni az áta dó nyu ga ti ótö rök nyelv sa já tos sá gát, an nak há rom kro no ló gi -
ai ré te gét. 419 a hó dolt ság elõtt már lé te zett ma gyar szó ról tud tuk ki mu tat ni azok tö -
rök ere de tét (Róna-Tas–Berta 2011). Ezek kö zül 35 bi zo nyult kun ere de tû nek. Ezek
az ada tok egy hosszabb együtt élés ta núi. Az in do eu ró pai és tö rök nyel vi kap cso la -
tok után a kö vet ke zõ nyel vi érint ke zés még a hon fog la lás elõtt kez dõ dött, és a szlá -
vok kal tör tént. Né hány eset ben vi ta tott, hogy egy-egy ré gi ma gyar szó tö rök vagy
szláv ere de tû, ne tán tö rök ere de tû, de szláv köz ve tí té sû.

7. báj. Ha báj sza vunk tö rök ere de tû, ak kor az egy tö rök ‘kö tés, má gi kus kö tés’
szó ra me het vissza. Ha szláv ere de tû, ak kor vissza me het egy szláv *baj ‘va rázs lat’
szó ra, amely nek ere de te ‘be szél ni, rá ol vas ni’ je len té sû alap szó. Az in do eu ró pai nyel -
vek ben a sza vak kal va rá zsol ni je len té sû ige kép zé se ál ta lá ban pre fi xu mok kal tör té -
nik, így la tin cantare ‘éne kel ni’ > incantare ‘rá ol vas ni’. Meg van ez a szláv nyel vek -
ben is: govorit’ ’beszélni ‘ > zagovorit’ ‘el va rá zsol ni’. En nek min tá já ra a *bajati ‘be -
szél ni’ szláv igé bõl ké pez tek is *obajati ala kot, és eb bõl obajanie ‘va rázs, igé zet’.
Azon ban hogy emel lett ki ala kult egy szláv baj (hím ne mû) alak, azt a leg újabb ku ta -
tás tö rök ha tás nak tu laj do nít ja. Ugyan ak kor si ke rült ki mu tat ni, hogy az õsi tö rök bag
‘kö tés’ egy ba- ‘meg köt ni’ igé re megy vissza, és eb bõl a gya ko ribb bag mel lett van bay
alak is, mind ket tõ ‘kö tés’, ‘má gi kus kö tés, va rázs lat’ je len tés sel. Vég sõ fo kon te hát
báj sza vunk tö rök ere de tû nek bi zo nyult, egy olyan szó át vé te le, amely a szláv ra is
ha tás sal volt. Vi szont va rázs sza vunk szláv ere de tû.

8. bér. Sza vun kat egy aránt egyez tet ték a szláv és a tö rök sza vak kal. A szláv bir
‘adót‘ je lent. A tö rök szó (*ber- ‘ad ni’ >bergü) is ‘adó’ je len té sû. Mind két egyez te tés
hang ta ni lag el fo gad ha tó len ne. A szláv szót egye sek (Vasmer/Fasmer 1973/1. 166
–167.) tö rök vagy ép pen ma gyar ere de tû nek tart ják, má sok (Trubačev 1975. 98–99.)
õsi szláv szó nak. A szláv szó õs szláv ere de té nek azon ban el lent mond, hogy fel tett
alap sza va *birati ‘hoz ni’ je len té sû, to váb bá a bir ‘adó‘ szó ból kép zett, birčij, birič ‘ki -
ki ál tó, (bí ró sá gi) vég re haj tó‘ kép zõ je (+či) is tö rök. A szláv szó ‘adó‘ je len tés sel csak
a dé li szláv nyel vek ben van meg, ami szin tén tö rök ere det re utal. 

9. bál vány. Egyik leg ré geb ben rög zí tett sza vunk, el sõ le írt for má ja Baluuani’,
1001-bõl szár ma zik. A szó vég sõ ere de te irá ni, lásd per zsa *pählivân, s tö rök köz ve -
tí tés sel ke rült a szláv ba. Ere de ti leg ‘hõs‘ je len té se volt, majd a ró la ké szült szob rot
je löl te. Ezek a kõ szob rok (oro szul kamennye baby) Mon gó li á tól Uk raj ná ig áll nak a
sztyep pen. A Kár pát-me den cé ben a ke resz tény ség re va ló át té rés után ha tár kõ nek
(1109: ibi stat meta lap idea que baluan uocatur) vagy ka pu fél fá nak hasz nál ták, in -
nen a ka pu bál vány. Bár szól nak ér vek amel lett is, hogy a tö rök szót köz vet le nül a tö -
rök nyelv bõl vet te át a ma gyar nyelv, a szláv ere det mel let ti ér vek nyelv föld raj zi  és
kro no ló gi ai okok ból sú lyo sab bak.

Tö rök vagy irá ni

Irá ni jö ve vény sza va ink leg fi a ta labb ré te gé nek, az alán ból át vett sza vak nak a ku ta -
tá sa kis lé pé sek kel ha lad csak elõ re. Vi ta tott, ho gyan ro ko nít ha tó a kö zép ko ri alán és
a ma be szélt oszét. A ku ta tás ar ra haj lik, hogy az alán és az õsoszét, va gyis a mai két
oszét nyelv(járás) a digor és az iron õse két kö ze li ro kon nyelv volt, de az alán nem
köz vet len õse az oszét nak. Még is a mai jól is mert oszét nyel vet hasz nál hat juk alán
jö ve vény sza va ink ku ta tá sá hoz. A ma gyar nyelv tör té ne te szem pont já ból fon to sak az
alán ból át vett jö ve vény sza vak, pél dá ul a tölgy és az azo nos je len té sû, de ko rán ki -
halt tül, el sõ sor ban nyelv föld raj zi okok ból. A tölgy ugyan is be le tar to zik egy na gyobb16
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nö vény föld raj zi lag jól kö rül ha tá rol ha tó egy ség be, amely ben meg ta lál ha tó ak még
olyan fa ne ve ink, mint: bükk, dió, kör te, kö kény, kom ló, gyé kény, gyer tyán, gyümöl-
csény (a ga la go nya ko rai ma gyar ne ve) gyû rû fa, éger, köris, som és ta lán a mo gyo ró.
E cso port ra jel lem zõ, hogy szin te mind egyi kük meg van a tö rök ben, a ma gyar ban és
az oszét ban. Az egyez te tés tö rök tag ja i nak nagy ré sze csu va sos, va gyis ogur és nem
köz tö rök, te hát oguz kri té ri u mok kal ren del ke zik. Ahol le het sé ges a nö vény föld raj zi
meg ha tá ro zás, el sõ sor ban pol len ana lí zis se gít sé gé vel, ott ki raj zo ló dik az a te rü let,
ame lyen e nö vé nyek együt te sen él tek a ké sei ho lo cén ben, és ez a te rü let a Ka u ká zus -
tól észak ra hú zó dik egé szen a Krím fél szi ge tig, majd fel buk kan a Bal ká non. 

10. kom ló. Sza vunk köz vet le nül va ló szí nû leg tö rök ere de tû, de alán ere de te sem
zár ha tó ki tel je sen. A szó õsi, va la mi lyen for má ban min den in do eu ró pai nyelv ben
meg van, a ger mán nyel vek bõl ke rül he tett mind a la tin ba (humulus), mind a finn be
(humala). A tö rök szó (qumlag) va ló szí nû leg alán ere de tû (õsiráni *hauma-aryaka
>õsoszét *χumalag > oszét xoymaellaeg). Az alán ere det el len csak az szól, hogy az
irá ni szó tör té ne té ben min de nütt szó kez dõ h-, il let ve χ- van, s eb ben az idõ ben a ma -
gyar ban már volt h-, ahogy ez pél dá ul az alán ere de tû híd (�alán χïd) sza vunk ból is
lát szik. Míg a χ � q/k hang he lyet te sí tés a tö rök ben nor má lis, ad dig az a ko rai óma -
gyar ban már nem. 

Ke le ten ma radt vagy észak ra ván do rolt ma gya rok

Sok fé le vé le mény ala kult ki ar ról, hogy nem min den ma gyar cso port jött be a
Kárpát-me den cé be. Ez köz is mert és min den no mád, min den ván dor ló nép nél meg -
ta lál ha tó je len ség. Na gyobb nép ván dor lás ok ide jén egy-egy cso port nem tart a több -
ség gel, sok kü lön bö zõ ok mi att hely ben ma rad, vagy más irány ba vo nul. Mi u tán biz -
tos for rá sa ink van nak a ke le ti ma gyar ság ról, a vi ta tott kér dés csak az, hogy mind -
egyik cso port ról tu dunk-e, s akik rõl tu dunk, mi kor vál tak el a ma gyar ság tól. A ke le -
ti ma gyar ság ról több for rá sunk is van. Bí bor banszü le tett Kons tan tin A bi ro da lom
kor mány zá sa cí mû mun ká já ban azt ol vas suk, hogy mi u tán a ma gya rok (ott tür kök)
had se re ge a kangarnak ne ve zett be se nyõk tõl ve re sé get szen ve dett, két rész re sza -
kadt. „…Egyik rész ke let fe lé, Per zsia vi dé kén te le pe dett le, eze ket a tür kök ré gi ne -
vén mos ta ná ig sabartoi asphaloinak hív ják, a má sik rész vaj dá juk kal és ve zé rük kel,
Levedivel nyu gat ra ment lak ni.” (Moravcsik Gyu la for dí tá sa) A leg újabb ku ta tá sok
(Zimonyi 2012) sze rint a „Per zsia” nem a mai Per zsia, va gyis Irán te rü le tét je len ti,
ha nem Khoraszán vi dé két is ma gá ba fog la ló na gyobb ke le ti te rü le tet (Kristó 1995.
123.). Az arab Balkhi ha gyo má nyát kö ve tõ írá sos for rá sok sze rint a ma gya rok nak (ott
baskir) két faj tá ja van. Az egyik a guzzok vé ge in, a bol gá rok mö gött la kik. Azt mond -
ják, hogy szá muk mint egy két ezer em ber. Er de ik vé del mé ben él nek, ezért ne he zen
tá mad ha tók. A (vol gai) bol gá rok alatt va lói. A ma gya rok má sik faj tá ja a be se nyõk kel
ha tá ros. Mind õk, mind a be se nyõk turkok, s õk (ti. a ma gya rok) Bi zánc cal (ott Rum)
ha tá ro sak (Kristó 1995. 50.). Nincs okunk ké tel ked ni ab ban, hogy ezek a „ke let re
ván do rolt”, az „oguzok mö gött élõ” és a „vol gai bol gá rok alatt va ló i ként” szá mon tar -
tott ma gya rok azo no sak azok kal, akik kel Julianus ba rát 1236-ban ta lál ko zott. A vol -
gai ma gya rok ra vo nat ko zó an ko ra be li írá sos és ké sõb bi föld raj zi ne vek bõl ál ló for rá -
sa ink is van nak (Vásáry 1976). 

Mind ezek is me re té ben a ku ta tók több sé ge ar ra haj lik, hogy a Ju li anus-fé le ma -
gya rok va la mi kor a 8. szá zad ban, eset leg a ki len ce dik szá zad ele jén vál tak el a nyu -
gat ra, a Kár pát-me den cé be tar tó ma gya rok tól, és nem va la me lyik „õs ha zá ban”
ottmaradottak. A vi ta a kö rül zaj lik, hogy mennyi idõ vá laszt ja el a két ma gyar cso -
por tot. Eb ben a kér dés ben dön tõ le het az, ho gyan ne vez ték ma gu kat a vol gai ma gya -
rok. Ez nem ré gi ben el dõlt. Nem messze a Vol ga és a Káma össze fo lyá sá tól van
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Csisztopol vá ro sa. En nek ré gi, muszlim te me tõ jé ben ta lál tak egy sír fel ira tot. Az
1311. de cem ber 9-én el hunyt je les sze mély nek ál lí tott arab nyel vû sír kö vön sze re -
pel az el hunyt ap já nak ne ve pon to sab ban nem zet sé gé nek meg je lö lé se, és ez
Madzsar. Julianus lá to ga tá sa (1236) és a sír kõ dá tu ma (1311) kö zött két em ber öl tõ
telt el, nagy va ló szí nû ség gel az 1311-ben el hunyt sze mély ap ja élt már 1236-ban (Ró -
na-Tas 1986). Ez pe dig azt je len ti, hogy a vol gai ma gya rok ön el ne ve zé se is „ma gyar”
volt, eb bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy ez az ön el ne ve zés és a ma gyar ság et ni kai ön -
tu da ta, ön azo nos ság-tu da ta már az el vá lás elõtt meg volt. Per sze meg volt jó val ko ráb -
ban is, de egy elõ re ez az, amit for rá sok kal tu dunk iga zol ni. 

Egy sze ri vagy ket tõs hon fog la lás

Ki ket ta lál tak a ma gyar hon fog la lók a Kár pát-me den cé ben? A Kár pát-me den ce
hon fog la lás elõt ti és hon fog la lás ko ri tör té ne té hez ma már je len tõs mennyi sé gû, fõ -
leg nyu ga ti for rá sok kal ren del ke zünk. Há rom et ni ku mot le het meg kü lön böz tet ni, ha
el te kin tünk a nyu gat ról be te le pe dett, fõ leg ger mán cso por tok tól. Ez a há rom et ni -
kum az ava rok, az ono gu rok és a szlá vok. Az 555-ben a Ka u ká zus észa ki ol da lán
meg je lent ava rok két-há rom év múl va el ér ték a Kár pát-me den cét. A me den ce ke le ti
ré szét ura ló ge pi dá kat a nyu ga ti ré szen la kó lon go bár dok se gít sé gé vel le gyõz ték.
Majd a lon go bár dok 568 hús vét ján el vo nul tak Észak-Itá li á ba, ne vét ad va a mai Lom -
bar di á nak. A Kár pát-me den ce fe let ti tel jes ural mat meg szer zett ava rok Nagy Kár oly
had já ra tai kö vet kez mé nye kép pen 791-tõl fo ko za to san el vesz tet ték ha tal mu kat, és
egyes cso port ja ik át tér tek a ke resz tény ség re. De köz ben két, szá munk ra fon tos do log
tör tént. Az egyik az, hogy a Dnye per-men ti  ono gur-bol gár bi ro dal mat a ka zá rok 640
után meg dön töt ték, és Kuvrat ha lá la után az ono gu rok több rész re osz lot tak. Egyik
cso port juk az ava rok vé del mét kér ve 650 tá ján be ké redz ke dett a Kár pát-me den cé be.
A má sik ese mény az volt, hogy az avar ura lom ide jén kü lön fé le szláv cso por tok fo -
lya ma to san te le pül tek be. Kez det ben kis cso por tok ban, ké sõbb na gyobb egy sé gek -
ben is. Az ava rok igye kez tek õket meg szer vez ni (értsd: adót szed ni) tõ lük, s egyes
cso port ja ik élé re avar tiszt vi se lõ ket, zsu pá no kat ál lí tot tak. 

A he te dik szá zad má so dik fe lé ben az avar bi ro da lom ban je len tõs vál to zá sok zaj -
lot tak le, és ez a ré gé sze ti ada tok ban is tük rö zõ dik. Ezt Lász ló Gyu la (1978) a ma gyar
et ni kum el sõ be jö ve tel ének, el sõ hon fog la lá sá nak tu laj do ní tot ta. Ma már mind ré gé -
sze ti, mind tör té ne ti és nyel vé sze ti ér vek ha tá sá ra az a vé le mény ala kult ki, hogy ez
a „ké sõ avar” ré gé sze ti kul tú ra a be köl tö zõ ono gur-bol gá rok ha tá sá ra jött lét re. Bár
Ki rály Pé ter (1987, 2006) a ké sõ avar kor ból szár ma zó és a nyu ga ti for rá sok ban elõ -
for du ló Ongur, Ungar, Venger, Hungarus stb. ne ve ket a ma gya rok nak tu laj do nít ja,
eb ben az idõ ben ez a sze mély név cso port a Kár pát-me den cé be be köl tö zött tö rök
nyel vû ono gur et ni kum ra utal. A ku ta tást ne he zí ti, hogy az avar nyelv rõl, né hány
tiszt ség név ki vé te lé vel sem mi lyen adat nem ma radt fenn. A tiszt ség ne vek pe dig eb -
ben az idõ ben az egész sztyep pen el ter jed tek (kán, katun, jugurus stb.), nincs te hát
et ni kum jel zõ sze re pük. Van azon ban egy sza vunk, amely biz to san eb bõl a kör bõl
szár ma zik:

11. is pán. A szó biz to san össze függ az elõ ször 777-ben Kremmsmünster apát ság
ere de ti ben meg ma radt ala pí tó ok le ve lé ben sze rep lõ zsopan (jopan qui vocatur
Physso) cím mel. Ez a cím az avar kor ban a szláv cso por tok élé re ál lí tott avar tiszt vi -
se lõ meg ne ve zé se volt. Sze re pel a nagyszentmiklósi kincs gö rög be tûs fel ira tán, mint
zóapan és zoapan. Ki ej té se a ké sõ avar kor ban zsu pán le he tett. A cím ere de te kö rü -
li vi tát most nem érin te ném, le het, hogy vég sõ fo kon kí nai, le het hogy in do eu ró pai,
ez most a ma gya rok szem pont já ból kö zöm bös. Ugyan is ha a szót a hon fog la lás után
a szlá vok tól vet tük vol na át, ak kor a ma gyar ban supán ala kot vár nánk. A ko rai for -18
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rá sok (Zett 1975, Benkõ 1993–1997/3, 626–627) azon ban spán for mát tar tal maz nak,
eb bõl sza bály sze rû en lett a ma gyar ban is pán (is ko la < scola), Ist ván ( < Stefán), is -
po tály (< spital) stb. A zsu pán alak ból csak egy olyan nyelv ben vál ha tott spán
amely ben en nek a szó nak el sõ szó tag ján nem volt hang súly, gya kor la ti lag re du kált,
alig ej tett hang volt. A tö rök nyel vek ben két ta gú sza vak ban a hang súly a má so dik
szó tag ra esik, így az el sõ szó tag hang súly ta lan és ez re du kált tá vál hat, ahogy ez meg -
tör tént szá mos tö rök nyelv ben. Ez pe dig azt je len ti, hogy a ma gyar nyelv a Kár pát-
me den cei cím tö rök alak ját ve het te át, ami ar ra utal hat, hogy az ava rok va la ha egy
tö rök nyel ven be szél tek, ahogy ezt so kan fel té te lez ték is. Az ava rok mon gol nyel vé -
rõl el ter jedt né ze tek egy fél re ér té sen alap sza nak, s ma már nem ké pez nek vi ta ala pot
sem, an nak el le né re, hogy leg újab ban is mét fel me rült az öt let (Futaky 2001, cá fo la -
tát Ka ra 2002 és Ró na-Tas 2003).

A „ket tõs hon fog la lás ról” nincs te hát sem mi lyen po zi tív adat. 

Szé kely vagy ma gyar ro vás írás?

A ro vás írás sal kap cso la tos leg fris sebb össze fog la ló (Benkõ Elek 2012. 48–59.) vi -
lá go san meg fo gal maz ta a kér dést: va jon a ro vás írást az egész ma gyar ság hasz nál ta-e,
és csak a szé ke lyek nél ma radt fent, vagy a ro vás írás csak a szé kely ség kultúrkin-
cséhez tar to zik. Benkõ Elek ér ve lé se el fo gad ha tó annyi ban, hogy az is mert ro vás írást
csak Szé kely föl dön vagy szé kely em be rek má sutt hasz nál ták, egé szen a szé kely ro -
vás írás má sod vi rág zá sá nak kez de té ig, 1598-ig. Míg az is mert ro vás írás két ség te le nül
szé kely nek mond ha tó, nem ál lít ha tó, hogy az egész ma gyar ság nem is mert va la mi -
fé le ro vás írást. Leg alább is két ma gyar szó ta nús ko dik er rõl:

12. ír. Ezt az igén ket rég óta tö rök ere de tû nek tar tot ták, de a ré gi össze ve tés tart -
ha tat lan nak bi zo nyult. A Gombocz Zol tán te kin té lyé vel (1912) meg erõ sí tett eti mo -
ló gia a ma gyar szót a tö rök yaz-’írni’ szó ogur meg fe le lõ jé vel (*yar-) ve tet te össze, hi -
vat koz va az eb bõl sza bá lyo san ala kult csu vas śïr- ‘ír ni‘ alak ra. A szó kez dõ más sal -
hang zó el tû né sét azon ban az óta több pró bál ko zás sem tud ta meg ma gya ráz ni. A ma -
gyar szó nem egy nyu ga ti ótö rök *yar- alak ra ve zet he tõ vissza, ha nem a tö rök ïr- ‘ki -
váj ni, fá ból vés ni, ki met sze ni‘, va gyis fá ba ró ni je len té sû szó át vé te le. A szó a csu -
vas ban is meg van (ïr-, ïra- ‘ki váj ni, horonyt, rést vág ni a fá ba‘). No ha a szó el sõ sor -
ban az er dé sze ti és ács ter mi no ló gi á ban ma radt meg, a be lõ le kép zett sza vak vi lá go -
san mu tat ják, hogy ere de ti je len té se ‘je let vés ni, ró ni a fá ba‘ volt. A hí res ótö rök jós -
je lek rõl (ïrk) szól a ne ve ze tes ótö rök jós könyv, az Irk Bi tig. A ma gyar ban ro vát ká kat
el he lyez ni va gyis ir dal ni ma már csak ha lat vagy sza lon nát szok tak. Ez a szó nem az
irt igé hez tar to zik. 

13. be tû. Ezt a sza vun kat is tö rök ere de tû nek fo gad ta el a ku ta tás. A vi ta itt in -
kább a kö rül volt, hogy a szó vég sõ fo kon a tö rök ben kí nai ere de tû-e. Ez a kér dés
nem ré gi ben el dõlt. A fel ho zott kí nai eti mo ló gi ák egyi ke sem áll ta ki a szi go rú, nyelv -
tör té ne ti kri ti kát. A tö rök fõ név egy igé re megy vissza (bi tig ‘könyv, írás‘ < bi ti- ‘ír -
ni‘). Az ige pe dig vég sõ fo kon a tö rök bi ‘kés, vá gó szer szám‘ alap szó ból kép zett.
Egyéb ként ide tar to zik a tö rök ere de tû ma gyar bics ka és tár sai. Va gyis a tö rök bi ti- ‘ír -
ni‘ is ere de ti leg a tö rök ro vás írás ter mi no ló gi á já nak ré sze. Leg ré geb bi fel jegy zé se az
Észak-Kí ná ban ural ko dott Topa-Wei di nasz tia (386–534) ide jé bõl ke rült elõ
(*bitegčin ‘irnok, tit kár‘). Ta lán fi gye lem re mél tó, hogy a két fen tebb em lí tett ótö rök
szó a bi ti- és a yaz-, mind ket tõ ‘ír ni‘ je len tés sel ere de ti leg a tö rök ség kü lön bö zõ cso -
port ja i ban ter jedt el. Azon ban míg a bi ti- erõ sen vissza szo ru ló ban van, a be lõ le kép -
zett bi tig ‘írás, könyv‘ át ke rült azok hoz a tö rök né pek hez is, ame lyek az ír ni igé re a
yaz- szót hasz nál ják. De el kép zel he tõ az is, hogy a bi ti- a ré geb bi, és a yaz- ki szo rí -
tot ta. Er re utal hat a csu vas is, amely ben a nyu ga ti ótö rök ere de tû śïr- ‘ír ni‘ (<*yar-
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~ *yaz-) mel lett meg van a *bitig is (petü) ‘amu lett‘ je len tés ben. Ez egy nyak ban
hord ha tó és va la mi lyen ál dást ho zó szö ve get tar tal ma zó amu lett, amely nek a ne ve
még a po gány kor ra utal. 

Vé gül: a mon gol ba is át ke rült a két szó: dzsiru-( < *dzsaru- � ogur tö rök *jaru
< *yar-) ‘ír ni, raj zol ni’ és bičig (<*bitig � tö rök bi tig) ‘irás, könyv’. S meg ta lál juk a
ma gyar ír-  tö rök meg fe le lõ jé bõl kép zett irk mon gol pár ját: irua ‘elõ jel, rossz ómen’
je len tés sel. 

Be tû és ír sza va ink be kö tik a ma gyar nyelv tör té ne tét a tö rök ro vás írá sos kul tú rák
kö ré be, s két ség te len né te szik, hogy a ma gyar ság is mert va la mi lyen ro vás írást már a
hon fog la lás elõtt.

A ma gyar ság õsi és ko rai tör té ne té vel kap cso lat ban a szor gos és lel ki is me re tes ku -
ta tás ál lan dó an új és új ada to kat hoz fel szín re. A tu dós ab ban kü lön bö zik a di let táns -
tól, hogy nyi tott az új ada tok ra, kri ti ká val mé ri azo kat. A kí vül ál lók in du lat ból táp -
lált né ze te it per sze nem le het meg ren dí te ni. De ta lán a vi lá gos fe jû, igaz ság ra szom -
jas fi a ta lo kat meg le het gyõz ni ar ról, hogy a ma gyar ság ko rai tör té ne te is ugyan olyan
tu do mány, mint min den más, leg fel jebb a szí vünk höz áll kö ze lebb.

IRO DA LOM
Benkõ L.: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I–II. Bp., 1993–1997. 
Benkõ Elek: A kö zép ko ri Szé kely föld. I–II. Bp., 2012. 
Futaky Ist ván: Nyelv tör té ne ti vizs gá la tok a Kár pát-me den cei avar–magyar kap cso la tok kér dé sé hez. Mon gol és
man dzsu-tun guz ele mek nyel vünk ben. Bp., 2001. 
Gombocz, Zol tán:  Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Hel sin ki. 1912. 
Illič-Svityč, V. M.: Opyt sravnenija nostratičeskih jazykov (semitohamitskij, kartvel’skij, indoevropejskij,
ural’skij, dravidijskij, altajskij). I–II. Moskva. 1971–1976.
Ka ra György: Futaky Ist ván: Nyelv tör té ne ti vizs gá la tok a Kár pát-me den cei avar–magyar kap cso la tok kér dé sé -
hez. Ma gyar Nyelv 2002. 491–496. 
Ki rály Pé ter: A VIII–IX. szá za di Ungarus, Hungaer, Hunger, Hungarius, Onger, Wanger sze mély ne vek. Ma gyar
Nyelv 1987.  83, 162–180, 314–331.
Ki rály Pé ter : A hon ala pí tás vi tás ese mé nyei. A ka lan do zá sok és a hon fog la lás éve. Nyír egy há za, 2006. 
Kristó Gyu la (szerk.) : A hon fog la lás ko rá nak írott for rá sai. Sze ged, 1995. 
Lász ló Gyu la: A „ket tõs hon fog la lás”. Bp., 1978. 
Moravcsik Gyu la: Az Ár pád-ko ri ma gyar tör té net bi zán ci for rá sai. Bp., 1984.
Né meth Gyu la: A hon fog la ló ma gyar ság ki ala ku lá sa. Bp., 1930, 1991.
Ró na-Tas And rás: A ma gyar nép név egy 1311-es vol gai bol gár sír fel ira ton. Ma gyar Nyelv 1986. 82, 78–81. 
Ró na-Tas And rás:  A hon fog la ló ma gyar nép. Be ve ze tés a ko rai ma gyar tör té ne lem is me re té be. Bp., 1996.
Ró na-Tas And rás: Hungarians and Europe in the Early Middle Ages, Bp., 1999. 
Ró na-Tas And rás: Bör tön sza vunk és az avar–magyar kap cso la tok. Nyelv tu do má nyi Köz le mé nyek 2003. 100,
219–225.
Ró na-Tas And rás: Kis ma gyar õs tör té net. Bp., 2007. 
Ró na-Tas, And rás – Ber ta, Ár pád: West Old Turkic, Turkic Loanwords in Hungarian. I–II. Wiesbaden, 2011.
Starostin, S. – Dybo, A. – Mudrak, O. (eds.): Etymological Dictionary of the Altaic Languages. I–III.
Leiden–Boston, 2003.
Trubačev, O. N. (ed.): Etimologičeskij slovar’ slavjanskih jazykov. Praslavjanskij leksičeskij fond. Moskva,
1974–1999.
Vámbéry Ár min: A ma gya rok ere de te. Bp., 1882. 
Vasmer [Fasmer], R.: Etimologičeskij slovar’ russkogo jazyka. I–IV. Moskva, 1964–1973. 
Vásáry Ist ván: The Hungarians or Možars and the Meščers/Mižers of the Middle Vol ga Reg ion. Archivum
Eurasiae Medii Aevii 1976. I. 237–275.
Zett, R.: Über das Verhältnis von slavisch und ungarisch župan-špan-ispán im Lichte der Wortgeographie. Ural-
Altaische Jahrbücher 1975. 47. 207–216.
Zimonyi Ist ván: A ma gyar ság ko rai tör té ne té nek sa rok pont jai. Dok to ri ér te ke zés té zi sei. Sze ged, 2012. 

20

2014/8




