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O l á h  Z o l t á n  ( S z e g e d ) :   

G e n e t i k a i  f o l y t o n o s s á g u n k                         
R u d a p i t h e c u s  h u n g a r i c u s t ó l  n a p j a i n k i g     

 
Minden kimondott szó, minden megélt gondolat: rezgés a 12-

13 millió éves rudabányai HANGFOGLALÁSUNK óta. A hang-

képző szervek és a szájüreg alakítja gondolatainkat hanggá és bár-

milyen hihetetlen, ez visszahat nem csak az agyunkban, de áttéte-

lesen a DNS-nyelven tárolt örökletes algoritmusainkra is 

http://www.vntv.hu/2019/03/nem-honfoglalas-hanem-hangfogla-

las-tortent/  

A gének titkosított evangéli-

uma birtokunkba került - kér-

dés, hogy tudunk-e élni a te-

remtő rólunk, mint hiteles 

képmásáról feltételezett aka-

ratával. Mert minden egyes sejtünkben DNS-nyelven ké-

szen áll a válasz, mint önálló, de másolódásra kész tudat és 

akarat csak ki kell ejteni és a mém önálló életre kel. A DNS agglutináló kombinatorikus szel-

lemi birtokunk akár tudunk róla akár nem, emberi segítség nélkül jött létre, de ma már a hoz-

záértők tovább szerkeszthetik, mert megismertük, és használni is tudjuk a DNS-írógépeit 

https://www.yo-

utube.com/watch?v=3DsCL_qSZjY 

Ma a népnek más-más a nyelve, pe-

dig az élőtermészet, és benne az EGY-

Hámasságot alkotó család princípiuma 

máig EGY és ugyanazt a hitvilágot kö-

veti, mint a GÉN-EZ-IS kezdetén. 

Anyanyelvünk, a környező népektől el-

térően agglutináló az un. ragozó techno-

lógiáját őrzi HANGFOGLALÁSUNK 

óta. Mondanivalójában a mellérendelő 

szerkezetet részesíti előnyben. Ismeri, 

de ha lehet elkerüli az alá-, fölé-rendelő viszonyt. Ezért békére törekszik azokkal a népekkel, 

amelyekkel kapcsolatba kerül, és elfogadják ezt a befogadó gondolkodásmódot – „élni és élni 

hagyni.” – ezért folytonos és DNS-homológiákkal igazolható örökletes immungénjeinknek 

majdnem változatlan megmaradása az a Neandervölgyi ősünktől a modern megjenésű honfitár-

sainkig az utóbbi 1 millió évben (Begun, 2003; Deane, Nargolwalla, Kordos, & Begun, 2013). 

    

Vannak azonban úgynevezett alárendelő nyelvek, amióta az Alföldről 7500 éve megindult 

családos gyalog kirajzást meguntuk, úgy 5 ezer éve, és BOTAI-ban, és valahol Nyugat-Szibé-

riában hátaslóra szálltak férfi felmenőink (Gaunitz et al., 2018; Lipson et al., 2017; Zahn, 2017). 

http://www.vntv.hu/2019/03/nem-honfoglalas-hanem-hangfoglalas-tortent/
http://www.vntv.hu/2019/03/nem-honfoglalas-hanem-hangfoglalas-tortent/
https://www.youtube.com/watch?v=3DsCL_qSZjY
https://www.youtube.com/watch?v=3DsCL_qSZjY
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Az addig mindennapi békés, letelepedett életnek vége lett. A napi gyakorlatukban a lovaspász-

tor élet vette át a fő szerepet, és hitükben, természetüknél fogva, minden más, különösen a 

letelepedett, józan paraszti észjárással gazdálkodó, útjukba kerülő 

közbirtokosság, KÖZJÓ elvont világlátásával élőket maguk alá akar-

tak gyűrni. „Kinek a közjó, kinek pedig nem” - https://www.yo-

utube.com/watch?v=Dh4WJ_lDroA 

A keletre kirajzott, az EGY-háromság elvét megélő AVK-FÉK 

családok - az őshazától távol bomlásnak indult. A szilaj háborút há-

ború után vívó vitézek elszakadtak az otthon melegétől, és a 

SZABÍR/Szibériába hozott EGY nyelvűség hasadozni kezdett. Ma 

már felállítható az ŐR-APANYELVEK családfája, amely a 8000 éve még a Kárpát-medence 

egyik UGOR ágából az agglutináló 7-itából Hettitából indul ki. 

Beköszöntött az 

„androkrácia” kora – az 

örökös kardcsörtetés, a 

reflex íjjal távolból, lóról 

- akár csípőből kilőhető 

nyílzápor hatótávolsága 

bámulatosra nőtt. Ez a 

„lovaspásztor” önazo-

nosságtudat sokkal több-

ről szól, mint a „világok-

harcának” beindulásáról, 

a letelepedett magas mű-

veltségű őseink tudásá-

nak feléléséről. Amíg a 

Kárpát-medencében bé-

késen ápoltuk, óvtuk, 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh4WJ_lDroA
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4WJ_lDroA
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hagytuk folyamatosan megújulni anyanyelvünket, addig a magyar-agy semmiből világot te-

remtő KÉPESSÉGÉT párhuzamban elkezdtük furmányos taktikák és stratégiák kiművelésére 

is használni, miközben „némák”/német törzsek szakadtak ki a keleti puszták legeltető népeiből. 

De így is, megmaradtunk Hérodotosz által magas erkölcsű szkítáknak, az akkori világ felkent 

urainak. Akik, befogott és megszelídített fő állatuk a ló révén évezredek alatt valódi „kelta-

urakká”, ízig-vérig „kentaurrá” váltak, összeolvadva maguk nemesítette hátasaikkal. Kurgán-

jaikban/halomsírjaikban megjelenik a ló, és annak elvont szakrális jelképei. Kiemelt jelentő-

ségre tesz szert az életben is hűséges útitárs.  

A Kaukázustól északra és a cucuteny műveltségtől keletre kialakult férfielvi, szegényekre 

és gazdagokra tagolt pásztortársadalomban már 5500 éve felbukkan a mágikus trepanáció 

(Faria, 2015; Goodrich, 2015). A díszkard, de az emberölő fegyver, és a sírok mellékletei is 

gyre inkább születési előjogokra, mint életükben szerzet dicsőségre utalnak. Sőt, az is előfordul, 

hogy a főemberi dombsírokban emberáldozatokkal temetkeznek. Egyes szertartáselemeik kí-

sérteties egyezést mutatnak a későbbi indo-”ŐRAPA-i” hitvilággal. 

A hátasló mesteri megülése, majd a lószerszámok, a folyamatos nomád élet 5500 évvel 

ezelőtt forradalmasította a marha- és hátasló-tenyésztést. A Föld-, Ész- és Kézműves (FÉK) 

Alföldről hozott kőbaltája azonban nemzedékek százain keresztül harci baltává változott. A 

korábban ismeretlen rabszolgaság, és a templomgazdaság kora váltotta le az EGY-háromság 

békés, házioltár által közvetlen kapcsolattartást a „teremtővel”, azaz a most már csak APA-

FIÚ egylényegűsége fontosabbá vált, mint a család EGY-HÁROMSÁGA. 

Ugyan megindult nyelvhasadás (Gray & Atkinson, 2003; Sheehan, Watts, Gray, & 

Atkinson, 2018), ennek ellenére a 4 ezeréves lovas közlekedés mégis egyben tartotta a hatalmas 

puszták népét a nemzetségfők, törzsek hangsúlyos szuverenitása ellenére is – ha más nem, a 

megújított vérszerződés jobbára segített a torzsalkodások elsimításában.  Az egészséges társa-

dalomalkotót, a „sejtjeit” védő és ápoló egy-háromság jellemzi, másnéven az EGY, a tovább 

már oszthatatlan család, és nem az egyén képezi az alapját. A család politikamentesen, politi-

kusok gyámkodása nélkül, önazonosságtudatánál fogva képes visszahívható élenjárót válasz-

tani saját köreiből és közösségeivel kitölteni a rendelkezésre álló életteret, nevezetesen törté-

nelmi határainkat, a Kárpát-medencét. Ez az önjavító reflex már beindult, de még távolról sem 

értük el a célt – a teljes hajdan volt lefedettséget. 
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A többnyelvűség nem előny! Sőt, most kifejezetten hátrány, az önjavítás beindulásának 

hátráltatásával. Anyanyelvünk ugyanakkor, ha lassan is, de gyakorolja rajtunk „hasonszőrűe-

ken” az egyesítő erejét, ahogyan ezt a Rudapithecus hungaricus a Kárpát-medencében „hang-

foglalása” óta folyton bizonyságát adta, a mellérendelő működés – „összeforrasztja azt, ami 

egybe tartozik” ahogyan az „ebcsont beforr” emberi segítség nélkül. A Kárpát-medence gene-

tikai folytonosságát az archeo-genetika és genomika korában egyre nehezebb elvitatni. Anya-

nyelvünk semelyik más nép nyelvéből sem származtatható, mert agglutináló/gyökragasztó 

kombinatorikus természetű élő kövület. Viszont szó-teremtő gyökeink minden beszélt és holt 

nyelvben fellelhetőek. A számítógépes összehasonlító etimológiai eszközeink beélesedésével 

az önálló életre kelt, de ma is használt „etimonjaink” - statisztikusan föltűnően nagyarányban 

megtalálhatóak az „unokanyelvekben. Czuczor Gergely és Fogarasi János 1862-es elkészült 

gyökszótára erre ma is hiteles elektronikusan visszakereshető tudástár  http://osnyelv.hu/czuc-

zor/ 

Miért olyan fontos az emberi beszéd, az, hogy tartalmasan beszéljünk? Miért hibaforrás a 

beszéd átváltása tisztán írásbeliségre? Miért olyan károsak a génhibák/helyesírási hibák és mu-

tációk? Mi a legősibb csoporttudatosság? Hogyan hat ránk anyanyelvünk, a ránk ragasztott je-

lek és szimbólumok? Hogyan tudjuk a legjobban kifejezni azt, hogy kik vagyunk valójában? 

Az örökítő anyagunk, a DNS-írógépei de a beszédnyelvünk is önmagát értő és olvasó nyelv 

https://www.youtube.com/watch?v=3DsCL_qSZjY 

És mi történik, ha akár DNS-t vagy természetes nyelvű szöveget átfordítunk más nyel-

vekre? Az örökítő anyagunk és a beszédnyelvünk önmagát értelmező és olvasó nyelv. Hogyan 

lehet felismerni ásatag/aDNS-ben a génhibák mai jelentőségét? Van-e létjogosultsága a mai 

génterápiás fejlesztéseknek, vagy csak az örökletes hibák fönnmaradásának valószínűségét nö-

veljük meg? https://www.youtube.com/watch?time_continue=583&v=nK6eEZ6tqHM  

http://osnyelv.hu/czuczor/
http://osnyelv.hu/czuczor/
https://www.youtube.com/watch?v=3DsCL_qSZjY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=583&v=nK6eEZ6tqHM
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Akkor hát mi maradt nekünk „szegény” magyaroknak? A mozdítható anyagi javainkat és 

munkánk gyümölcsét, „aki kapja, marja alapon” viszik máig is a világ négy tája felé, mint anno 

„a Csáki-szalmáját”. A labancok a talpunk alól az anyaföldet is kilopták, amelyet nagy buzgó-

ságunkban zsebszerződéssel rájuk testáltunk. A tudatos magyar a vagyonát nem zsebben, ha-

nem eszében tartja.  

Az Anatómiájában Modern Humán (AMH) valóban magamögé utasította Neandervölgyi 

Mesterét? Az AMH a tanítvány ősi hangképző szervei úgy módosultak néhány ezer generáció 

alatt, hogy közben a keltett hangrezgés nyelvben kódolt és közvetített tudássá nemesült. Mivel 

az egész testünk különféle frekvenciájú hangrezgések és fény összege, a hangképző szerveink 

által módosítva folyamatosan hatással lehetnek minden szinten az épített világunkra, és vissza-

hatva önmagunkra. Az AMH nem egy új faj, hiszen rendszer-biológiailag már korában is bevált 

és rögzült génszerelvények, mint pl. az örökletes neandervölgyi immungénkészlet egyben ma-

radt meg (Dannemann, Andres, & Kelso, 2016; Dannemann, Prufer, & Kelso, 2017; Deschamps 

et al., 2016). Ennek megfelelően HANGFOGLALÓ-ősnyelvünk sem ment ki a divatból csak 

folyamatosan alkalmazkodott a körülményekhez. A FÉK-életmód felgyorsította családok, nem-

zetségek, néptörzsek folyamatos metamorfózisát, a legváltozatosabb természetes élőhelyek, 

puszták okos használatát. Majd a háziasított állattartás, „növénynemesítés”, a helyben maguk 

újratermelését megoldó kisbirtokos (small holders) életforma általánossá válásához vezetett 

7500 éve az Alföldön. Az épített „hosszúházas” települések megjelenése az AVK-FÉK környe-

zettel és nagycsaládok, nemzetségek egymással kialakított együttműködési rendszere a folya-

matos alkalmazkodás magával hozta a közbirtokosság szabályainak betartatását és a közjó - 

jogarhordozói, a JOG-ÚR-i méltóság megjelenését. A maguk közül élenjárót választani képes 

mellérendelő FÉK-közösségek az önkormányzatiságban érték el természet akkor ismert törvé-

nyeihez való alkalmazkodásuk csúcsát, amelyeket a mindenkori jogarhordozó betartatott.  

A tudósok megegyeznek abban, hogy ősműveltség és nyelv ott maradt fönn legtovább, ahol 

a család, nemzetség önazonosságtudatán alapuló AVK-FÉK életforma génközpontjai létrejöt-

tek. Így lettünk a hitvallásunkban az ősnyelvünkben a folytonosan halmozódó tudás őrzői és 

szerves fejlesztői, más néven „Marslakók”. Az anyagon túli világ, a világ világossága máig a 

miénk. Ezt az ősvallást csak átadni lehet, oktatni szinte lehetetlen https://www.yo-

utube.com/watch?v=Q3_hTgIrI8w 

Ma a legveszélyesebb fegyver a „MÉD”-ia. A beszédtér elrablói, akik felhígítják a nem-

zetállamokat. Hogyan lehetne ezt a beszédteret visszaszerezni és nem politikai csatározásokra 

használni? Újra el kellene kezdeni a kisebb közösségekben beszélgetni, hogy megnyissuk 

új/régi beszédtereinket. Az emelkedett közbeszédhez ugyan olyan anyagi függetlenség szüksé-

geltetik, mint 7500 éve az AVK-FÉK-nek már egyszer évezredekre megvolt. A helyi családok 

szabad akarata tudja csak önjavítással helyreállítani megbomlott nemzetünket. Ép közösségek, 

példamutatás csodákat tehet. A jövőbelátás, az analógiákban való gondolkodás, a képlátás, 

amely még az etruszkoknál meg volt, mind-mind hiányzik mai oktatási képzései rendszerünk-

ből https://www.youtube.com/watch?v=M49OozEFgK8 Ugyanakkor elvárás ma az iskolák-

ban, hogy a diákok bemagolják a tananyagot, és „5-ösre” visszaadják azt, dolgozatok és felelé-

sek formájában. De, ez még most is a „famfárolt” szakoktatás, szakbarbároknak, idomítható 

birkanépnek - a „panel, tömegembergyártás” az éhenhalásukhoz sok, viszont a nemzet boldo-

guláshoz kevés – csak a minőségi éhezés marad - „szellemi abrak a DAB-ra”! - https://www.yo-

utube.com/watch?v=xl2tII4o9VM 

Az AVK-FÉK 7500 évvel ezelőtt csúcsra járatott „magas-tudásának, de legalább a XXI. 

századi szellemiségének az átadása lehetne most a legfőbb követendő cél, ahol a diákot nem a 

„panelek” összeszerelésére, hanem a körülöttünk téridőben zajló összefüggések megértésére 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3_hTgIrI8w
https://www.youtube.com/watch?v=Q3_hTgIrI8w
https://www.youtube.com/watch?v=M49OozEFgK8
https://www.youtube.com/watch?v=xl2tII4o9VM
https://www.youtube.com/watch?v=xl2tII4o9VM
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tanítjuk, amely ragozó anyanyelvünkben máig bármely képet jellé, hangrezgésben kódolt jele-

ket képpé alakít. Azonban az anyanyelvek e képessége csak a „magyar-agyban” maradt meg. 

Az unokanyelvekben a képalkotó ősi algoritmusok, mivel nem használatosak leálltak. A képal-

kotó nyelvtechnológiai algoritmusok, szubrutin könyvtárak, viszont máig fölismerhetően mű-

ködnek anyanyelvünkben, és ennek pályaelőnyét, különösen, ha magától ráébred, minden ma-

gyar élvezhetné. Ehhez az ősi szóképzésünk, a számos egyedi magán- és mássalhangzót felvo-

nultató gyökkombinációk összeragasztásának képessége – csiszolatlan gyémántként bennünk 

van. Mélyreható gondolatokról nyelvünk képalkotó, széleslátókörű áttekintőképessége gondos-

kodik a tömérdek adatrobbanás korában jobban, mint valaha. Az egyedüli kihívás, hogy egy-

mással szemben tanúsított igényességünk okán minél tisztábban fejtsük ki mondanivalónkat, 

akár tudományról, akár a közélet dolgairól nyitunk új beszédtereket.  

A mai magyar beszéd feltárhatja akár a mélytudatunkban rögzített, nemzedékekre vissza-

menő hasznavehető legjobb hétköznapi gyakorlatokat, hogy közhasznú, a KÖZJÓ irányába tett 

lépéseinket egyengessék. Anyanyelvünk ezért a rendeltetésszerű használattól szerves „kereső-

motorrá” nemesíthető. A JEL-KÉP rendszer tömörítő és visszakereshető algoritmusaink min-

dennapi alkalmazása ön-tökélletesítő eszközhasználat e poszt-genomikai korban , de elsősorban 

azoknak szolgál jól, akik alázattal közelítenek a mindennapi használatához https://www.yo-

utube.com/watch?v=c_l4NoAroTA  

De nézzétek, ma is itt vagyunk ősi ragozó anyanyelvünkkel! A RÁ-ébredés MIND-

ÉNKI-nek a szabad akarata, de ugyanakkor a közössége felelősség a RÁ-ébresztés módszerta-

nának kidolgozása. E munka során a Kárpát-medencében az egyedüli előremutató a közösségek 

minden eddiginél tudatosabb, tudás-alapú önszerveződésének ösztönzése, a hibás történelmi 

dogmák felismerése és azonnali javítása, most már az archeogenetika eszköztárának bevetésé-

vel is, de csak a „terepen” elvégzett labor- és más műhelymunkák, azok szaknyelvének kölcsö-

nös megértése, az így születő adatbázisok, tudástárak, valamint azok egyesítése viheti csak si-

kerre a őstörténetünk, anyanyelvünk eredetének a mainál sokkal jobb megismerését, közös bol-

dogulásunkat a Kárpát-medencében https://www.demokrata.hu/hir/tudomany/itt-voltunk-min-

dig 
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Hozzászólás, vita: Darai Lajos, Török Tibor, Oláh Zoltán, Paál István, Rátki Zoltán, 
Költő László, Boór Ferenc   

 
Darai Lajos 

Gyerekkoromat ugyanazon az egykori Pannon-tengerbe nyúló félszigeten töltöttem, ahol 

ma Rudabánya van. Nem is gondoltam, hogy négy millió éves elődeimnek a lábnyomában já-

rok, ami kimondhatatlanul hosszú idő.   

 

Török Tibor 

 Én egy kicsit megijedtem a címtől, meg kell hogy mondjam. Attól féltem, hogy a Ruda-

pithecus is magyarul beszélt, az fog kisülni. Azt gondolom, hogy az őstörténetünk keresésében 

semmiképpen sem kellene ilyen messzire visszamenni, mert akad nekünk problémánk a közel-

múlttal is. És azt gondolom, a Rudapithecus világos, hogy közös ősünk, amint teljesen helyen 

mondta [Oláh] Zoli. Közös ősünk a majmokkal, de elfelejtette, én jobban örültem volna neki, 

hogyha egy nagyívű bevezetőt tart abból az exponenciálisan növekvő szakanyagból, amit az 

elején fölvetített, hogy tényleg rohamléptékben szaporodik a régészeti genetikai munkáknak a 

száma. Ezeket a munkákat azért jelentős részben mi elolvassuk, mert műveljük a szakmát. Le-

hetett volna egy nagyívű előadást tartania abból, akkor kiderült volna például az, hogy valóban, 

– ő a vonaldíszes kerámiára teszi a kezdeteket, indíthatott volna onnan is, az is sokkal kelleme-

sebb előadás lett volna szerintem, és talán érthetőbb is. De ha már ott tartunk, akkor tudjuk, 

hogy a Homo sapiens tényleg Afrikából jött ki. És a Kárpát-medencében mikor a vonaldíszes 

kerámia megérkezett, akkor itt már halász-vadász Homo sapiensek laktak, nem Neandervöl-

gyiek. Azok is laktak sokkal régebben, de odáig sem érdemes visszanyúlnunk az őskeresésben, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26002532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29472442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25463419
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14647380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29144465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29555760
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azt gondolom. Tehát az egy kis népsűrűségű népesség volt, habár nagyon fontos, hogy a Kárpát-

medence a jégkorszaknak mindig refugium területe volt. Tehát itt túléltek növények, állatok, 

emberek is. És akkor már a Homo sapiens is élt itt, halász-vadászok. De a genetikai adatokból 

éppen azt tudjuk, hogy a Közel-Keletről beáramló földműves népesség, aki egyébként tényleg 

hozta az állatait is, fölülrétegezte ezt a halász-vadászokat. Jelentős arányban, több mint 80% 

arányban. Változóan, de fokozatosan fölülrétegezte. És azt is tudjuk ráadásul, hogy ide se nyúl-

hatunk vissza. Illetve ez a legelső terület, ahol legyökerezhetünk, hogy az őskeresésünket el-

kezdjük. Körülbelül a földművelés kezdete. A Kárpát-medence tényleg nagyon fontos volt és 

ahogy [Grandpierre] Attila is említette, magas kultúrájú, nagy népsűrűségű terület alakult itt ki. 

De itt sem zárhatjuk le a történetet. Sajnos én az előadásomban nem készülhettem egy teljes 

áttekintéssel, mert ahhoz 2-3 óra hosszú előadással kellett volna készüljek, csak a saját mun-

kánkról tudok beszámolni, de az a bevezetés hiányozni fog, amit [Oláh] Zoli megadhatott volna, 

amit nagyon sajnálok. Ehelyett egy néhány tévedést hallhattunk, mint például, hogy a kunfakót  

az Ördögh András a…, ezzel a, nem arab, tudom, hogy arab telivér és konyi keverék… 

 

Oláh Zoltán 

Erre szeretnék válaszolni rögtön, mert igazából ez egy véletlen tévedés volt, nem úgy akar-

tam… 

 

Török Tibor 

 Tehát az konyikot és az arab telivért keresztezi, tehát nem azt, amit te bemutattál, az az 

akhal-teke, ami türkmén ló. Részletkérdés. Az már viszont nem részletkérdés, hogy az R1-gyel 

hogy tolja az E1b-t, és hogy összekötjük-e a laktóztoleranciát és így tovább. A honfoglalók nem 

tudták megemészteni a tejet. Azt már itt találták, a Kárpát-medencében már itt találták a tejbon-

tás képességét. Tehát az a földművesekhez köthető.  

 

Oláh Zoltán 

De hát ez fordítva van az irodalomban is. Tehát a bejövők… 

 

Török Tibor  
És az a szomorú hírem [Grandpierre] Attilának is, bár ezt vele korábban már elbeszéltük, 

hogy nem állhatunk meg, nem állhatunk meg ott, hogy innen kiterjesztjük a Kárpát-medencéből 

a nyelvet, a kultúrát, mindent az egész eurázsiai térképre, térségre, aztán majd visszahozzuk, 

mert ez egy abszurdum. Genetikai értelemben is abszurdum, nyelvi értelemben is abszurdum, 

és minden értelemben az. Igen, tehát az igazságot nem tudjuk, tehát ilyen nagyívű szintézist az 

biztos, hogy nem engedhetünk meg magunknak, hogyha ragaszkodunk a tényekhez. És ha azt 

akarjuk, hogy a nemzetközi tudományban valahol helyünk legyen. De én ezzel körülbelül be is 

fejeztem ezt a hozzászólásomat. Aztán majd utána beszélek a saját ügyeinkről. Köszönöm.    

 

Oláh Zoltán 

Tehát nyilván itt a legfontosabb a nyelv kérdése. És hát pontosan, éppen a szakterületeket 

akarjuk éppen úgy felszámolni, hogy az valamilyen tudományos módszertant kövessen. Most 

a tudományos módszertan, ami a DNS nyelvet kezelhetővé tette, a legújabb összehasonlító ge-

netikai algoritmusoknak a megszületése. Kiderült, hogy ezek az algoritmusok alkalmasak több 

ezer nyelvnek a szimultán összehasponlytására. Nyilván, ez eddig nyelvészekkel nem volt meg-

oldható. A legismertebb nyelvész, aki ki volt küldve, hogy az indoeurópai nyelveket tanulmá-

nyozza, és mondja meg már, hogy hogyan történt ez a nyelvhasadás, [Mario] Alinei volt. Aki 

30 nyelvet valamennyire ismert, de pont a magyar nyelvben nem volt [jártas], [a magyar] nyelv-

nek nem volt mestere. Tehát ilyen értelemben ezt a nyelvcsaládfát Russel Gray közölte le a 
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Nature-ben 2003-ban.9 Azóta is finomítja ezeket a nyelvhasadási térképeket. Itt látszanak év-

számok, hogy hova teszik a nyelvek családjának, családfájának a hasadási pontjait. Nos, ezen 

például a magyar nyelv nem található. Azért nem található meg, mert az utolsó agglitunáló 

nyelv a hettita ezen. És a hettiták fővárosa Hatos [Hattusa] volt. Két olyan számnév, ami csak 

a mi anyanyelvünkben létezik. Tehát biztos, hogy csak véletlen, de én azt gondolom, hogy a 

nyelvészeti alforitmusokkal olyan dolgok is megszólaltathatók, amihez lehet, hogy nem va-

gyunk szakemberek, de még lehetünk.  

 

 
[Az Oláh Zoltán által elemzett Russel Gray-féle nyelvi családfa. Legalul a hettita: Hittite.] 

                                                           
9 Russell D. Gray & Quentin D. Atkinson: „Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-

European origin” Nature 426, 2003. November 27. 435–439. https://www.researchgate.net/publica-

tion/8984201_Language-Tree_Divergence_Times_Support_the_Anatolian_Theory_of_Indo-European_Origin  

https://www.researchgate.net/publication/8984201_Language-Tree_Divergence_Times_Support_the_Anatolian_Theory_of_Indo-European_Origin
https://www.researchgate.net/publication/8984201_Language-Tree_Divergence_Times_Support_the_Anatolian_Theory_of_Indo-European_Origin
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Darai Lajos 

Teljesen világos, hogy minden követelménynek eleget kell tenni, tehát annak is, hogy 

nagyívű legyen, előbb-utóbb nagyívű lesz, de annak is, hogy pontos legyen és részletes, részle-

tekbe menő.  

 

Paál István 

Tavaly nyáron, Magyarországon járt Révész Péter professzor, aki Amerikából jött haza, és 

a Lineáris A megfejtését a magyar nyelvre [vonatkoztatta] és a székely–magyar jelekkel kap-

csolatban… Elnézést kérek, nem szeretnék szerepelni, csak szerettem volna felhívni a figyel-

müket, hogy egy amerikai informatikus professzor… Ha jól emlékszem, Oregon államból, nem 

vagyok benne biztos. Ismerős a dolog? Akkor átadom a szót [Oláh Zoltánnak]. 

 

Oláh Zoltán 

A szakirodalomból ismerős.10 Igazából 2003-mat tekintem a számítógépes természetes 

nyelvelemzés alapító dátumának. Tehát ekkor világosodott ki, főleg a Russel Gray körül mű-

ködő [újabban a Max Planck Intézetben11], de van egy Tóth nevű is egyébként, és sok olyan 

ember van ezen a területen, akik számítógépes alforitmusokkal próbálják ugyanolyan módon, 

összehasonlító nyelvészeti alapokon megteremteni a kapcsoaltot a mai magyar nyelvvel. Nyil-

vánvaló, hogy ez egy ragozó nyelvnél sokkal nehezebb, mert nem szóegyezésekről van szó, 

hanem a szó alatti kategóriák kombinálódnak. És emiatt mélyebbre kell menni a gyökerészet-

ben. Tehát hogy a gyöknyelvészet egy külön tudomány, de ezt is számítógéppel lehet legjobban 

intenzívebbé tenni. Úgyhogy most úgy kb. 6000 nyelvet lehet szimultán összehasonlítani. S 

ezeknek az eredményeit még nem tudjuk. Volt egy korai, amit valószínűleg mindenki ismer, a 

Sorbonne-on végeztek egy ilyen nyelvgyökerészeti [vizsgálatot] – még a számítógép hőskorá-

ban – és hát ez is arra utal, hogy a gyökök voltak a legfontosabbak. Amik aztán továbbépültek 

különböző algoritmusok mentén. Szerintem az anyanyelvi algoritmusok jobbak voltak, mint az 

apanyelviek. 

 

Darai Lajos 

Tegnap egyébként itt volt szó gyöknyelvészetről. 

 

Rátki Zoltán 

Jó, és tegnap is mondtam, hogy a gyöknyelvészet is egy fokozat, a végső megoldás a haj-

szálgyök nyelvészet, egy kicsit viccből. És annyit, hogy 2004 óta megvan a megoldás. Számí-

tógéppel nem megoldható, mert nincs bevíve számítógépbe, rendszerbe a megoldás, de megvan 

a megoldás.   

 

Költő László 

Énnekem egy rettenetes meglepő kérdésem lenne. A DNS-ben van-e olyan szakasz, ame-

lyik a nyelvért felelős?  

 

Oláh Zoltán 

Van. A foxtoo-ról [FOX-2 fehérje] gondolták azt, de énszerintem ez szétszórva van a ge-

nomban különböző helyeken. Valószínűleg, mert ilyen dolgokból lehet a nyelv eredetére, vagy 

                                                           
10 Aztóa tartott a ZMTE Régi magyar írások c. munkacsoportjában előadást Budakalászon 2019. június 29-én. Elő-

adásának anyagát lásd: https://www.youtube.com/watch?v=qZZ0HWqRHFg.  
11 A Max Planck Intézet jénai embertörténeti részlegét 2014-ben alapították, az emberi történelem vizsgálatára az 

őskőkortól kezdve, három interdiszciplináris kutatási részleggel: archaeogenetikai (igazgató Johannes Krause), régé-

szeti (igazgató Nicole Boivin) és nyelvi és kulturális evolúciós (igazgató Russell Grey). https://www.shh.mpg.de/en 

https://www.youtube.com/watch?v=qZZ0HWqRHFg&fbclid=IwAR2EwyK0916ovwRKemTsrARdoN-vrg2rR4EXk_AT_0BaKlAsmfWuPeLices
https://www.shh.mpg.de/en
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a nyelv genetikai természetére következtetni, hogyha beszédhibákat próbálunk letérképezni a 

kromoszónák bizonyos pontjaira.   

 

Török Tibor 

  Mi volt a kérdés? Arról van szó, hogy egy konkrét nyelv beszélésére vonatkozó készség, 

vagy általában a beszédkészség? 

 

Költő László 

Egy konkrét nyelv. Tudniillik, akkor a következő megjegyzésem lenne. Ugyan eddig har-

coltunk azért, hogy a nyelvészek ne csináljanak genetikát. Most – bocsánatot kérek, nagyon 

sarkosan fogalmazok, de azért ez a Tibornak a hozzászólásában is benne volt – a genetikusok 

pedig ne csináljanak nyelvészetet. 

 

Oláh Zoltán 

Én kikérem magamnak, hogy genetikus lennék. Nem születtem annak. A tudás nem gene-

tikai kérdés, hanem arról van szó, hogy van-e olyan algoritmus vagy eljárás, amivel vissza le-

het… Nyilván, hogy van. 

 

Költő László 

Végülis az genetika is olyan tudomány, ami kapcsolódik egy másikhoz. Tehát az adatait, 

az ismereteit…   

 

Oláh Zoltán 

Az összes élőhöz.  

 

Költő László 

De ami elhangzott, időhorizontok és minden egyéb, az a régészettel nagyon szoros kapcso-

latban van. És amennyiben ott vannak időrendi problémák, akkor ezek átszűrődnek az összes 

többi tudományba is. És azonkívül, mondjuk ez egy más kérdés, nekem régi vesszőparipám, 

hogy most a genetika mennyire adhat meg az egyes típusok kialakulására, tehát az egyes de-

fektusok, – hogyan mondjuk ezt, most hirtelen [nem jut eszembe], bocsánat, – mutációk kiala-

kulására tízezer esztendőt. Tehát ennek alapján állít fel időrendet, holott a genetika is gyakor-

latilag ugyanolyan módszeekkel dolgozik, mint a régészet. Tehát gyakorlatilag relatív időrendet 

tud megadni.    

 

Oláh Zoltán és Török Tibor 

Abszolút időrendet. 

 

Oláh Zoltán 

Mindenben tévedni tetszik. Elsősorban tehát csak egy dolgot, hogy nyelvészet az egész 

világ. Ebből ki lehet következtetni hogy mindent, amit tudni akarunk, azt nyelvészet[tel] és 

nyelven fogunk megtudni. Ami nem nyelvészet, az nincs is.  

 

Darai Lajos 

Jó, és az ismeretelmélet és még sok minden.  
 

Boór Ferenc 

Énnekem egyik sem a szakterületem, gépész [mérnök] vagyok. De hadd hívjam fel a figyelmet, 

hogy mi különbözteti meg az embert az állattól. Attól tartok, hogy a fogalomalkotó képessége, és evvel 

már magyarul el is mondtam, a képi kifejező képessége. És hogy ez hat-e a genetikára vagy sem, ebben 
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hadd ne nyissak vitát, mert én biztos vagyok benne, hogy minden hat a genetikára is, ahogy a nyelvre is 

hat a genetika. Tehát ezt elvitatni csak axiomatikus kijelentés alapon, amikor nem bizonyítható, ez 

eléggé meredek lenne. Tehát a genetikus is szólhat hozzá a nyelvészethez, anélkül, hogy azt mondaná, 

hogy ő egyébként a nyelvészet szokásos tudomáyyos algoritmusaiban nem jártas. Ahogy gondolom, itt 

senki nem jártas a gépészettudomány algoritmikus szabályaiban, vagy aki gépész, az esetleg. Tehát azért 

mondom, hogy ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy a nyelv hat a genetikráa, vagy a genetikában felfedez-

hetők párhuzamok a nyelvfejlődéssel.  

 

Török Tibor [előadása elején előbb még válaszol Boór Ferencnek és Költő Lászlónak] 

[Boór] Ferihez kapcsolódnék. Több szempontból is kapcsolódnék hozzá. Az egyik az, hogy töké-

letesen el tudnám mondani a gén–kultúra koevolóciót, tehát ez tényleg egy [ismert terület]. Sokat tudok 

róla, tehát majd beszélgethetünk róla. Mindenképpen a génekre visszahat minden. Az embernek a kul-

túrája, ez teljesen külön kérdés. De egy konkrét nyelvet soha nem fog beleírni a génekbe. Soha. A másik 

pedig, valóban a gyenyiszovai is egy nagy tévedése volt [Oláh] Zolinak. A gyenyiszovai a neandervöl-

gyivel egyenrangú nagyon távoli elágazása az embernek. Nem Homo sapiens, tehát ő a Kelet-Ázsiaiak-

ban van benne. Ez csak egy másik kitérő volt.  

 

  


