A kelta-magyarok149
Kelta magyarok – magyar kelták
A tavalyi előadás150 a magyar és a kelta nyelv(ek) hangtani, alaktani és lélekbeli struktúrájával
foglalkozott, most a közös ősi szókincsük viszonyáról szól, azaz egy esetleges rokonságot taglal,
amely nem annyira a közös őshazában és „anyaországban” és azonos eredetre utal. Hivatalosan a
kelta nyelvek az indogermán nyelvcsaládba tartoznak. Igaz, hogy ki lehet mutatni az indogermanisztika „törvényei” alapján a kelta szókincs kb. egyharmadáról a feltételezett indogermán eredetet
(a másik kétharmad elhallgatása mellett), de a kelta mondatszerkesztés a kelta kifejezési mód, a
kelta nyelv „lelke” nem indogermán – állítják maguk a kelta „keltológusok”. Ha figyelembe vesszük
csak az itt bemutatott testrészek neveit, illetve ezek működésének szavait, ezek a kelta szavak nem
rokoníthatók egyik ún. indogermán nyelv hasonló fogalmait megnevező szavaival sem, hanem a
magyar hasonló szavakkal mutatnak rokonságot, így leszögezhetjük: a kelták nyelve nem indogermán eredetű, csak hathatósan befolyásolta az európai indogermán (főleg germán) nyelvek fejlődését
(Keltisierung Europas). A magyar szavak rokonságát illetően: a keltával kapcsolatba hozható testrészeinket megnevező szavaink felülmúlják a finnugor nyelvek „rokon” szavait, de még e törökkel
azonosítható szavaink hányadát is. Nem hanyagolható el a magyar–japán (amiről már mások bőven
írtak), de főleg a magyar–inka viszony sem. Mit mond a statisztika? Az egyszerű számvetés szerint
a 83 megtárgyalt testrész magyar neve a keltával írásban hasonló és értelemben azonos 54 szó, a
keltával pedig közvetve rokonítható (egyik-másik, de közelálló testrész neve hasonló vagy a működés szavával hozható kapcsolatba) 25 szó. Tehát a magyar–kelta szóegyezés: 54+25; ezzel szemben
a magyar–török 36+16, magyar–finnugor 32+9, magyar–japán 14+8, magyar–inka 12+9 szó. A
többi kapcsolat elhanyagolható: magyar–latin 6, magyar–német 5, magyar–angol 5 (feltehetően
kelta hatásra), magyar–dravida 3, magyar–szláv 3 („koponya” a délszláv nyelvekben, „zsír” csak a
szlovákban, „csecse” feltehetően átvétel a magyarból, akárcsak az előbbi kettő), magyar—görög 2
(„kéz” és „kar” azonos szavai), magyar–hindi 2, magyar–perzsa 1, magyar–tibeti 1. Lényeges, hogy
a testrészek kelta nevei hasonlóan arányulnak az indogermán nyelvek szavaihoz, mint a magyar. Így
igazán egyre nehezebben esik elhinni a kelták „indogermánságát”. A nyugati (német, angol, francia)
nyelvészek már emlegetnek egy feltételezett összeolvadást az „indogermán” kelták egy őshonos
„preindoeurópai” néppel, ami elvezetett a kelta nyelv teljesen eltérő voltához, nemindogermán jellegéhez. Ez persze csak feltételezés. A valóság az, ami kitűnik a testrészek ősi neveinek a magyarhoz
való viszonyárból, de ugyanakkor a török, a japán, az inka. és nem utolsó sorban a finnugor nyelvek
hasonló szavaihoz való kapcsolódásából is. Többször észrevehető lesz az ilyen többirányú szóegyeztetés, holott az indogermán szavak ezektől teljesen eltérnek:
 közös magyar–kelta–finnugor–török–japán–inka szó: a csont, homlok, szem, száj, ajak, fog, szív,
hát neve;
 magyar–kelta–török–japán–inka közös szavakkal találkozhatunk a kéreg, zsír, orr, kacs neve esetében;
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenharmadik Magyar Őstörténeti Találkozóján Tapolcán 1998. augusztus
11-én tartott előadás írott változata. Megjelent: A honfoglalás és az 1848-1849-es magyarországi polgári forradalom
és szabadságharc évfordulójára. A Tizenharmadik magyar Őstörténeti Találkozó és a Hetedik Magyar Történemi Iskola
Tapolca 1998előadási és iratai. Budapest-Zürich, 2001. 48-108. old. ISBN 963 86100 5 0 és ISSN 2297-7538 Acta
Historica Hungarica Turiciensia XIII. évfolyam 2. szám.
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A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Tizenkettedik Magyar Őstörténeti Találkozóján Tapolcán 1997. augusztus
16-án tartott előadás („Utazás Britaniába. Kelta–magyar nyelvi összehasonlító” címmel), amelyről nem készült írásos
anyag a találkozó kötetébe (http://mek.oszk.hu/06800/06837/06837.pdf). A diavetítéses és zenés összeállítás képzeletbeli kirándulásra vezetett a keltáklakta nyugat-európai peremekre. A képek Bretaniában készültek, a zene meg ír, skót
és breton népzenét mutatott be, és a kelta és a magyar zene, illetve általában a (nép-)művészet páthuzamaira próbált
választ keresni.
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 magyar–kelta–finnugor–török szóegyeztetések: a bőr, hám, haj, fürt, varkocs, szakáll, izom, fej,
agy, fül, nyelv, torok, mell, csecse, tüdő, pete, gerinc, far, kar/kéz neve, valamint a cselekvés szavainak többsége.
Ezek a szavak minden kétséget kizáróan ősi szókincsünk szerves részei, átvételről nem lehetett
szó. Mindamellett szembeötlően erőltetettek a finnugor „eredetet” szolgáló magyarázatok, szóegyeztetések. A magyarhoz sokkal közelebb állnak a kelta (ír) szavak, mind írásmódjukban, mind
értelmükben. Legyünk őszinték és mondjuk ki nyíltan: a magyar és az ír nyelvben ugyanazokkal a
szavakkal állunk szemben! Akárhol születtünk, testünk egyes részeinek közösen adtunk nevet, működésüket is hasonlóan neveztük. Azonos szavakat használunk, azonos képzőkkel.
1995 tavaszán egy egyhónapos kiállítás nvílt a magyarok tetteiről és Magyországról a némethoni Ingelheimben. A kiállítás mottójaként cikk jelent meg az Ingenheimer Zeitung 1995. április
28-ai számában a „Die Magyaren und das Ungarische Reich’ [A magyarok és az (H)ungár birodalom] címmel. Ebben a szerző, Pia Steinbauer – Hösch Edgar, Herm Gerhard, Maczynska Magdalena, Weithmann M. V. és Wucher Albert munkáira hivatkozva – szószerint a következőket írja:
Sogar Magyaren (Schöne der Erde) hat sich bis heute als Bezeichnung für die Ungarn erhalten.
[Magyarul: Sőt, nevük, Magyarok (Föld Fiai) máig fennmaradt mind az (H)ungarok elnevezése.]
MAGYAR, „a Föld fia”! Igen ám, de milyen nyelven?
Nagy meglepetéssel vettem tudomásul, hogy ez ír nyelven van: MA-GEARR [ejtsd: MAGYAR] azt jelenti, hogy „Mező, Puszta Gyereke, Fia”. Lehetséges ez?
Találkoztunk valaha mi „magyarok” írekkel, keltákkal?
Erre a kérdésre kétszer is igennel lehet válaszolni.

Csomaközi (Szatmár megye) kelta sisak, kb. Kr. e. 3. századból151 (eredeti lelet152 és újjáépítése153). A
Turul-sólyom szárnya félelmet keltve csapdosott, mikor a harcos mozgott vagy futott.
A Magyar Értelmező Kéziszótár ˂MÉK˃ (Budapest, 1985) szerint „tót” szavunk kelta eredetű,
akárcsak az „oláh” és az „olasz”(!). Valóban keltául TUATHA népet, törzset jelent (innen származik
a németek TEUTSCH ’saját’ neve is), BACHLACH meg a pásztor. A kelták „megélték a római
„A nyírségi homokterület és a termékeny síkság találkozásánál fekvő község a régészeti leletek tanúsága szerint
igen régen megtelepült hely. Bronzkori leletei mellett legjelentősebb a vaskori kelta lelet-együttes. A’60-as években
egy fejedelmi sírból a világon egyedülálló, madárral díszített kelta sisak került elő (eredetijét Bukarestben őrzik, másolata a Megyei Múzeum régészeti kiállításában megtekinthető). A 35 sírból álló temető közelében egy település nyomait
is feltárták.” (http://www.zothmar.ro/comune/ciumesti/index.html.hu.html)
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Celtic_Helmet_from_Satu_Mare%2C_Romania.jpg
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https://i.pinimg.com/originals/03/a8/f9/03a8f96f1c5f096edb03a713dbf50ad7.png
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uralom évszázadait, és a baranyai háromszögben átvészelték a népvándorlás viharait… Az avarok
oldalán nemcsak szkíták, azaz alánok, hanem kelta utódok… is részt vettek a harcokban” – írja
Makkay János. ’Indul a Magyar Attila Földjére’ (Budapest. 1996) című könyvében [119. old.] Alapszókincsünkről megállapították tudósaink, hogy ennek 49,3%-a ismeretlen eredetű” szavakból áll:
Hary Györgyné a magyar nyelv eredetéről egy statisztikai analízist közölt, (1976), amely szerint
nyelvünk 2516 megvizsgált szavából – alapul véve a Benkő Lóránd szerkesztette ’A Magyar Nyelv
Történeti-Etimológiai Szótárát (1976) – ismeretlen és bizonytalan eredetű 1039 szó (41,2%), valamint hangfestő, gyermeknyelvi és indulatszó 206 (8,1%).
Sok-sok ilyen „ismeretlen eredetű” szavunk csak azért ismeretlen eredetű, mert a dogmák, felállított normák, határok, csapdák sűrűjében még egyik nyelvészünknek sem jutott eszébe belepillantani egy kelta (ír, skót, mannini, vels vagy breton) nyelvű szótárba. Már idestova ötéves kutatásaim során nemcsak megismerkedtem a kelták nyelvével, de (a MÉK szerinti) „ismeretlen eredetű”
szavaink 96,5%-át megtaláltam, hasonló írással és kiejtéssel, e titokzatos népesség szókincsében (az
AJÁNLÁS-tól a ZSUGOR-ig).
A mellékelt képen egy, lovagláskor, fejét és szárnyát mozgató sólyom látható egy ókori kelta
vitéz (BUATÓR bátor) sisakján. A sólyom volt az őskeltáknál a „szakrális” királyság és az Isten
jelképe: TUARÚL az „isteni jóslat”.
Nemcsak egyforma ősi szavakkal, fogalmakkal találkozunk a keltáknál és a magyaroknál (˃
ARBODAH „élvajda” vagy ADTILA „hatalmas ár, folyam”, TILE-AGOS „folyamköz”), de még
magyar zsargonunk is tele van ír szavakkal (SRÁC legény, CAITHRI serdülő ˃ csitri, CAMAS
kisfiú, fickó ˃ kamasz, BUALLEY sztrájk, vita ˃ balhé, BACAI botlás, akadozás, döcögés ˃ baki,
stb.) Zsargon beszédünk a múlt század iparosodásával (˃ v. ö. ír OBAIR munka) terjedt el, amely
az „ősi” (OES) szavakat, fogalmakat a fővárosba magával hozó proletariátus, vidéki származású
közösségének, nyelve volt. Ezt nem lehet csupán a „véletlenek” kategóriájába sorolni vagy „kölcsön” sleng-nek tekinteni.
Kik voltak ezek a titokzatos kelták? Ha a keltálról szó esik, mindenkinek eszébe jut Asterix
rajzfilm figura, de eszünkbe (˃ régi ír ÉCSE = magyar ÉSZ) jut az is, hogy az, aki Első Szentkirályunknak Rómából koronát hozott, ugyancsak egy kelta volt? – Asterik. Ki emlékszik még arra,
hogy Attila személyes orvosa is kelta volt, EUDOXIUS (˃ Bóna István). A turistát, aki Budapestre
(˃ BOUDA „győzelem”) látogat, felvezetik a Gellérthegyre is, MEN-HIRek („hori-horgas monykövek”) őrzik a kelták emlékét.
„Az első, e földön fakó nép, melynek neve megmaradt, a kelta nép volt. mely Krisztus születése
előtt 5-600 esztendővel rajzott ki Ázsiából. Ez a nép már ismerte a kőnél, bronznál tökéletesebb
vasat. Ez már vasból kovácsolt fegyverrel foglalta el a földet, lett ura ennek a hazának. Művelte, a
földet, foglalkozott állattenyésztéssel, űzte a kereskedést…”154
A kelta nyelvről azt állítják a „hivatalosított” nyelvészek, hogy indogermán, holott a csak egynéhány földrajzi, valamint „istenek” vagy fontosabb személyek nevéről, ami ránkmaradt – ez is
ellatinosított alakban – Írországtól Gallián keresztül Magyarországig, alig mondható, hogy indogermán jellegű lenne. Ha csak, ANU, az ’Ősanya”, „az összes ír istenek Anyja” (’Mater Deorum Hibernensium’ – Cormac ) Clossariuma nyomán > MacCanna, P. ’Kelta mitológia’, Budapest,
1993,86. old.), vagy ESUS (az „ÖS”), a gallok főistenének nevére, vagy az ír DAGHDHA, a „Jóisten” (DICSŐ ATYA), akit még úgy is hívtak, hogy NUADHA a „NAGYATYA” vagy EUCHAIDH
az „ÜKATYA”, aki DANU („JÓ-ANYA”) anyaistennő és BÁL apaisten fia volt és így az összes
írek „Ősatyja”, nevére gondolok, vagy az ír ULAID [ejtsd: „ÖLED”] vezérre, aki az első volt az ő
földjén (> v. ö. „ELŐD”!) a mai ír „Cúigé Ulaidh” / az angol Ulster (Észak-Ír) tartományban, vagy
akár a gall hősre, VERCINGETORIX-ra és várára AVARICUM-ra utalok, nehéz lenne ezekből
minden kétséget kizáróan indogermán eredetű szavakat, neveket kihámozni.
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Benedek Elek ’Hazánk története’, Budapest, 1927 /1995, 5. old.
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Érdekes, hogy a Galliába beköltöző frankok, még nem álmodoztak közös indogermán alapokról, hisz a szétvert „Avaricum” romjaira (ami ma is megtekinthető) a francia „Bourges” (német
Burg-ból, értelme „vár”) város épült: véletlen egybeesés vagy egyszerűen fordítás?
Az írek őshazája a MAGH MÁR volt – magyarul „Mező-Széles” (˃ ilyei volt hajdan a magyar
nyelv szerkezete is: lásd Hegymagas Tapolca mellett a Balatonnál vagy Becskerek a besenyő „kerek
erőd”). Ez a másik nevén az ANNWN („Anyahon”) vagy BANNWN („Asszonyok országa” ˃ Pannónia?), DANU ősanya és BÁL ősapa földje volt. Már tudjuk, hogy DANU („Jó-Anya” ˃ v. ö. régi
török ITI, hun EDI jó) nevéből származott a Duna, de mi lett Bál nevéből? Netán a Balaton: BALTANAÍ szószerint „Bál (sekély vizű) tava”? Csak egy olyan „Széles Puszta (Mező)” van Európában, ahol együtt DANU és BAL nevének emléke ma is él, és ez mindig is a „Föld fiá”-nak, MAGEAR (Föld Fia) azaz a MA-GYAR-ok hona volt.
Létezhet valamilyen „titkos” kapcsolat a magyar és a kelta nyelv(ek) között?
Hogy a kérdésre válaszolni tudjunk, vizsgáljuk meg a kelta nyelvek jellemző vonásait:
 A kelta nyelvekben a szó jelentése szempontjából a hangsúlynak nincs meghatározó szerepe.
(Nem így az olasz vagy a német).
 A beszédben a hangsúly mindig a szavak első szótagára esik, azaz a szó első szótagja a főhangsúlyos.
 Az egyszerű (nem összetett) szavak áltatában vagy magas, vagy mély hangrendűek, a szótőhöz illesztett toldalék (az indogermán nyelvektől élesen elkülönülve) ezt a hangharmóniát követi, például:
URRA (úr) > URR-AM („megbecsülés, tisztelet jele”)
GAOÍS [gís] (okosság, bölcsesség) > GAOÍS-EACH [gíseh] (okos, bölcs).
 Hangrendi okok miatt az ír nyelv alkalmaz olykor toldalék hangokat ragilleszkedésnél;
> FUIL (vér) → FUIL-T-EACH (vér-es)
 Az ír nyelv nyomatékosan megkülönböztet, úgy írásában mint beszédében, rövid és hosszú
magánhangzókat: A - Á / E - É / I - Í / O - Ó / U - Ú:
ALTÁN (szurdok), BÉODE (boldog), CIPÍN (kis bot), ORÓ (oly), URRÚS (erő)

Koriosolit (armorica-[bretagne]-i) gall érme, stilizált fejjel és lóval (Kr. e. 100–50).155
 Továbbá, a kelta használja beszédében a nagyon lágy mássalhangzókat is:
Gy (amit mai írásmódjában G- vagy D-vel jelöl)
GÉARÚ [gyérú] = felgyorsulás, ROGILE (rogyilé] = ragyogó;
DIÚNAS [gyúnasz] = önfejűség, ÉIDE (égye] = egyenruha;
Ty (írásjele T) > TIMIRE [tyimere] = küldönc, AINTIN [antyin] = ángy;
Ny (írásjele N) > NÍOCHÁN [nyisán] = mosás, BAIN [bány] = bánya;
Ly (írásjele LL) > LLE [lye] = hely, SÁIBLE [száblya] = szablya;
155
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lágy R [rzs] > BÁIRE-oir [bárzsór] = VERS-eny-ző ˂ ˃ BÁlR-se-oir [bársór] = BIR-ás-kod-ó (bíró)
A kelta nyelv kerüli a mássalhangzó-torládást, még „átvett” szavak esetében is:
> vels YSGOL (iskola), YSBATA (kórház > ISPOTÁLY)
Egyéb nyelvtant egyezések:
a melléknév egyes számban marad akkor is, ha a főnév többes számban van(!):
STOCA UAINE zokni zöld (> zöld zokni), STOCAÍ UAINE zoknik zöld (> zöld zoknik);
a számnevek után a főnév egyes számban marad:
(AON) DUINE (egy) személy, DHÁ DUINE két személy, CÉAD DUINE száz, sok személy;
> megjegyzendő, hogy az angol „one of them” (az egyik) írül DUINE ACU „személy”(= egy)-IK,
Az ír nyelv egy másik „magyaros” vonása az, hogy amikor páros szervek egyikéről szól, azt
a „fél" (LEATH) szavával fejezik ki, és ezt egybeírja: LEATHLÁMHACH félkezű, LEATAOBHACH féloldali, stb.
Névelő (határozott) > nincs határozatlan névelő > az „ egy" [aon] teszi a névszót határozatlanná.
– vels Y [a] mássalhangzóval kezdődő szavak előtt, és YR [ar] magánhangzóval kezdődő szavak
előtt:
> Y GWR [a gúr] = A FÉR-fi, FÉR-j / > YR YFANC [ar ifank] – AZ IFJÚ, IFJONC
– ír AN, A, N’ (magyar AZ, A, Z’) és a mannin Y, YN (magyar A, AZ) – alkalmazása ugyanúgy:
> A CUACH (az ölelés) = A CSÓK / > AN OS = AZ ÖZ
Névmások
– személyes névmás:
ír MÉ (én), TU / TÉ (te), É / Í (ő), MUID [mid] (mi), SIBH (ti), IAD (ők);
vels MI (én), CHI [hi] (te), E (ő), NI (mi), CHI [hi] (ti), NHW [nyú] (ők);
mannini MEE (én), OO (te), EH / EE (ő), SHIN (mi), SHIU (ti), AD (ők).
igei ragozás > ír FUIR-IM (VÁR-OM), CEANGALANN TÚ (GÖNGYÖL-ÖD), BEIR (el-BÍR);
vels MAE E (VAN Ő), MAEN NHW (VAN-NAK).
– visszaható névmás: ír FÉIN [hény], mannin HENE (ÖN) > MÉ FÉIN (önmagam);
ír SÍNN FÉIN („saját ÖN-ünk” ~ önmagunk), MUID-NE (mink).
– az „emphatikus” (kiemelő) névmást a -SA, -SE, SI(N)- utó- vagy előragok segítségével alkotják:
> MI-SE, TU-SA, SÍ-SE, SIN-NE, SI-SI, SI-AD (SZÁM-OM, -OD, -A, -UNK, stb).
– birtokos névmás: ír ME (enyém), DO (tied), A (övé), -NA (miénk), BHUR (tietek), A N’ (övék);
vels MI (enyém), EICH (tied), E (övé), EIN (miénk), EICH (tietek), EU (övék);
mannin MY (enyém), DTY (tied), E (övé), NYN (miénk, tietek, övék).
főnévi ragozás > ir M-ATHAIR (apá-M), D-ATHAIR (apá-D), A ATHAIR (ap-jA),
ATHAIR-NA (apá-Nk);
mannini CHASS AYM (láb-AM), CHASS AYD (láb-AD), CHASS E (láb-A), stb.
– mutató névmások: ír SIN, SEO / régi ír SA, SE = magyar AZ, EZ (> japán SONO ez, az)
> ír ÚD = magyar AZ A, AZ OTT / OTT, ODA, OSAÁT
ír UILE = magyar ILYEN, OLYAN [> GACH UILE DUINE minden OLYAN személy]
Kötőszavak, ragok, képzők
– „kopula” (kötőszó):
ír IS, S, S- = magyar ÉS, IS, S’ / régi magyar ISA (> v. ö. török ISE de, és, is, még)
> IS MAITH LIOM TAE ízlik a tea ~ ISA MÉLTÓ (> török METIN) NÁLAM TEA
> SCUMA LIOM nem érdekel, mindegy ~ S'UGYAN NÁLAM (> ír CUMA = ugyanaz)
A magyar nyelv is megtartotta az ősi „kopulát” (kötőszót), így:
- a régi magyar szövegekben, mini például
„ISA KI NOPUN EMDUL EZ FA GIM1LCZÉBEN, HALÁLNAK HALÁLA VAL HALSZ”
„ISA POR ÉS HAMV VOGYMUNK" (Halotti Beszéd < Magyar Adorján ’Csodaszarvas’, 1991)
- a népmesék szövegében:
„FÖL IS ÉBRED MAGYAR NAPISTEN, PIHENŐ ÁLMA UTÁN...”
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„IDEJE IS VOLNA NŐSÜLNÖM...”156
- a mindennapi beszédben, mint „témaváltó” kötőszó:
„ÉS HOGYMINT VAGYTOK?” / „ÉS ADDIG KERESTEM MÍG MEGTALÁLTAM.”
- a népdalokban:
„S’ MIKOR MENTEM SZOVÁTÁRA, SEJ HAJ...” / „MEG NEM IS MARADOK...”
– „konjunkció” (kötőszó):
ír AGUS, IS, régi ír OS, mannin AS, vels AC = magyar ÉS, S (> v. ö. japán SHI és)
(> AGUS olvasata [ês] vagy [s]: SEÁN ÊS PÁDRAIG János és Patrik i LÁ S BLIAIN nap s év)
– tagadószó:
ír NÍ, NEAMH, breton NE, NAM = magyar NEM / ír NÁ = magyar NE (imperatívusz)
ír AIN-, AN-, MI-, mannini NEU-, MEE- (igei előrag) = magyar NEM- (> török MA, ME)
ír, man., skót CHA = magyar SE, SEM / > í r NACH (NA-CHA) = magyar NEM IS (NE, SE)
ír NIL (NÍ-BHFUIL) = magyar NINCS [NÍ = NEM + (BH)FUIL = VALA]
– egyéb kötőszavak:
ír ACH = magy. CSAK, HA [> NIL AGAM ACH É ez mindenem ~ NINCS KEKEM CSAK Ő)
ír AMH = magyar ÁM, ÁM-de (> v. ö. török AMA / japán DE MO de, mégis, ám, ámde)
ír NO = magyar NÓ, NOHA
ír DÁ = magyar HA, DE (> v. ö. török DE és, de, mégis)
> ír DÁ ÉIS (D’ÉIS) azonban, ámde ~ DE IS
> ír DÁ BHARR = magyar HABÁR, DEBÁR (> v. ö. török BARI pedig, habár)
ír CO = magyar ÚGY / ír GO = magyar HOGY
ír FARA = magyar FÉLE [> FARAS-barr excess, surplus = FELES-leg (> BARR csúcs, bérc)]
ír MAR = magyar MER (MERT) / MÁR (MINT)
ír ÉM = magyar ÍME
ír NÍ = magyar MI, AMI, vala-MI (ugyanakkor ’csodálkozást’ fejez ki > ír NÍ = magyar NÉ)
– határozószavak (ragok):
nominatívusz és akkuzatívusz – az ír nyelvnek nincs tárgyas esetragja, a régi magyar nyelv
sem ismerhette, egyes mai kifejezések is ezt bizonyítják: széna kaszálni, adó-szedő,
szőlő-szedő, stb.
vokatívusz
ír A > A DHUINE UASAIL Uram (> TENO), A CHAILÍN leány (> v. ö. török GELIN lány)
↔ v. ö. magyar AP-U, ANY-U, ÖCS-I, BÁTY-A, ÁNGY-Ó, NÉN-E, stb.
birtokoseset (genitívusz) ragja
ír AG, NA = magyar -NAK, -NEK.
> SIN AG-ATÉ tied ~ AZ(ON) NEK-ED-É
> MAITIIE NA TÍRE a vidék, terület földesura ~ MÉLTÓ-sága TÉR-NEK
ír -N vagy -A / -E (> magyar -É / -I), sok esetben a birtokos személyrag utóragként szerepel:
> CÚ-N kutyá-NAK (> v. ö. finn birtokos rag -N: talo-N háznak, maa-N földnek)
> CIAPTH-A csapás-É, CÉIR-E feketeség-I (> török KARA), CEAN-A szerelm-I
ír -SA birtokos jelleggel bíró „emphatikus”-nak mondott utórag:
> SEO MO INION-SA ez enyém lány-JA (> birtokosrag: cseremisz -SÖ, törők -SI)
összetettszavak alkotásakor érvényesül a jelöletlen birtokviszony is:
> FOIRCEANN vég, végrész (szószerint: „hát-fej” > FAROK)
részeseset (datívusz) ragja – van igekötő funkciója is, akár a magyarban:
ír AR = magyar -ON / RÁ- / -RA, -RE [> AR CHÚL = HÁT-RA / UR-RÚ = ELÖ-RE]
ír AG = magyar -NAK, -NEK / -NÁL, -NÉL [> AG AN ABHAINN = a folyó-NÁL]
helyhatározó (latívusz)
156

Magyar Adorján ’Csodaszarvas’, 1991, 143. old.
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ír DÁ, DE, DO = magyar -ETT, -OTT (> török -DA, -DE);
> ír AIT hely > magyar ITT, OTT (> török -DA: YUKARI-DA fenn, ASAGI-DA lent)
> ír UAIDH = magyar ODA-való, OTT-ani
> ír DÚ- = magyar ITT-, OTT- [> ír DÚCHAIS szülőföld ~ magyar ODAHAZA (OTTHON)]
ír SA(N) = magyar -BA(N), -BE(N) [>SAN OICHE = ÉJ-szaká-BAN] (> finn SSA-ban, -ben)
ír INNIU, mannini NOON = magyar INNEN / ír UAINN = magyar ONNAN
ír THALL, THAR = magy. TÚL, ÁTAL [> THAR TOINN tengerentúl – ÁTAL TEN-ger-eN]
távolító eset (ablatívusz)
ír DÁR, DE = magyar -TÓL, -TŐL (> török -DAN, -TAN) / > ír DE = magyar TOVA
ír Ó = magyar -BÓL / -RÓL [> Ó ATHAIR GO MAC apáról fiúra ~ ATYÁ-BÓL MAG-HOZ
családnevekben a leszármazás jele: Ó BRIAN, UÍ NÉILL ˂ ˃ magy. JÁNOS-I, FERENCZ-I
eszközhatározó
ír LE = magyar -VAL, -VEL [> CARA LI-OM barátom ~ BAR-át VEL-EM]
> ír MAILLE = magyar MELLÉ, MELLETT, VELE (> v. ö. török ILE, -LE -val, -vel)
terminatívusz
ír GO, mannini GYS = magyar -HOZ, -HEZ / > vels AGOS = magyar -KÖZ, KÖZ-EL
határvető (rag)
ír GO = magyar -IG [> GO GLÚINE SAN UÍSCE = térd-(HORONY)-IG VÍZ-BEN]
> ír NUGE = magyar MÍG, AMÍG / > ír NÓ GO = magyar EMÍGY, AMÚGY
időhatározó
ír Ó = magyar Ó-ta [> ír Ó BREACHAD (man. DROGH) = PIRKADAT, REGGEL ÓTA]
ír GO = magyar -IG [> GO AN T’EARRACH = TAVASZ-IG]
ír CUAIRT = magyar -KOR (> v. ö. régi török QUR kor, idő, rang)
számhatározó
ír UAIR, CUAIRT = magyar -SZER, -SZOR (> v. ö. török KERE -szer, -szór)
(> lásd még: ír SRAITH sor, vonal, rend <> magyar SOR <> török SIRA sor, vonal, rend)
egyéb határozó szavak
ír ATH, ATTAN = magyar UTÓ-, UTÁN / OD-ébb (> török ÖTE messzebb)
ír ÁTII, ATTAN = magyar UTÓ-, UTÁN / OD-ébb (> török ÖTE messzebb)
ír AIS hátra, vissza, ismét = magy. IS-MÉT (japán MADA ismét) <> török ISRÄ mögött, hátul
ír AIS- = VISSZA- (> v. ö. török IZA vissza) [> ír AIS-CHOTU feed-back = VISSZA-HATÁS]
– képzők:
-L igeképző (gyakorító funkcióval ˂ ˃ koreai IL csinál, tesz)
> ír ADHARC-ÁIL szúr, döf. hergel (’szarv-AL’), GUAILL-EÁIL vállal [denominális];
SÁBH-ÁIL vág, fűrészel (’szab-d-AL’), TÓCH-AIL gyökerezik (’tök-ÉL’ ~ töked),
COM-ÁIL összeköt, befon (’hám-OL’), CEANG-AIL megköt, összekapcsol [deverbiális]
> v. ö. magyar SZÉP-ÜL, JAV-UL, VÁLL-AL, KIAB-ÁL [denominális];
UGR-ÁL, DOB-ÁL, ZÁR-UL, REP-ÜL, ASZ-AL, FORR-AL [deverbiális]
ótörök ÖRT-UL takaródzik [denominális]; QAT-IL keveredik [deverbiális]
török KURT-UL menekedik, DOGR-UL felemelkedik, IS-LE dolgozik
mongol SAGHU-L ültet, UGHU-L itat; tunguz BUTÄN-ÄL- beteg kezd lenni
finn ELE-LE éldegél; lapp ADNE-LE visszatart; vogul UN-L ül, TOS-L- szárít
-L névszóképző
> ír SÁIBH-ÁIL szabadítás [denom.]; TOG-ÁIL építés, GABH-ÁIL elkapós [deverb.]
> v. ö. magyar SZEM-ÉLY, ÉT-EL [denominális]; KÖT-ÉL, FED-ÉL [deverbiális]
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török EV-LI házas, GÜZEL-LI-K szépség
mongol ÜKÜ-L halál. SAGHA-LI fejés, BARI-L-GHA épület
vogul RANXI-L- kurjantás; cseremisz ŠIMÄ-L-GHÄ fektetés
-D / -T igeképző (cselekedtető funkcióval)
> ír I-TH eszik, etet, SCAIR-T csereg, csörget, SCAIR-D csurgat, SAIGH-ID szegez
> v. ö. magyar ET-ET, IT-AT, NÉZ-ET, KÉR-ET, VÁR-AT
ótörök OQ-IT olvastat, OLÜR-T ültet; török TAN-IT ismertet, SÖYL-ET- szólat
mongol GEM-TE- romlaszt; tunguz HONG-IT- ríkat
vogul ÄI-T- itat, votják TGD-IT- tudósít, tudat
-D / -T névszóképző
> ír SIÚL-ÓID szaladás, SILL-EADH csillogás, MAG-ADH móka, ROIS-EADH rés
> v. ö. magyar SZÓ-z-AT, TERÜL-ET, SZIG-ET, DOLGOZ-AT, GYÓGYÁSZ-AT
-G / -K ige- és névszóképző
> ír SLO-G sereget gyűjt, TOL-G tolakszik, FÁLA-IGH falaz (falat, kerítést épít > palánk);
BÁIST-EACH eső, BEAL-ACH út, szoros (> nyílás), CEAL-G csalás, TATH-AG test
> v. ö. magyar MOZ-OG, FORR-OG, CS1LL-OG; GYER-EK, HOR-OG, ÜR-EG, stb.
– előragok (prefíxek) – a magyar az egyedüli urál-altáji (és finnugor) nyelv, amely előragozó(!):
ír AG (régi ír AD-) = magyar MEG- [> AG ITHE = MEG-ESZI / AD-BAIL = MEG-HAL]
ír AR- = m*agyar EL- [> AR SIÚL = EL-SZAL-ad / AR-FOG = EL-kezd ~ neki-FOG]
ír FOR- = magyar FÖL- [> FOR-MHÉADA-IGH = FEL-NAGY-ÍT]
ír LE = magy. LE- [> LE SRUTH = LE-felé / LE-ÁG = LE-ÜT / IS-L-igh leesik ~ ES-L(E)-ik]
ír FAOI, FÓ- = magyar BE- [> FAOI CHRÉ = BE-temet, BE-földel (> CRÉ föld, talaj, por)]
ír AS el ki = magyar HESS, OSZ- [> régi ír AS-LUI elinnen, eliszkolj ~ HESS-EL, OSZ-OLY]
– utóragok (szuffixek) – a modem ír nyelv elvesztette régi (ősi) utóragjait, amelyeket J. Pokorny az
’Altirische Grammatik’ című könyvében ’produktív suffixek’-(azaz „képzők”)-nek nevez, például:
ír -AR = magyar -ÉR(T)
ír -LA = magyar -VAL, -VEL (> török -LE -val, -vel)
ír -CO = magyar -HOZ, -HEZ
ír -ÚAI = magyar -I (lokatívusz > marosvásárhely-i)
Az elő- vagy utóragoknak személves névmással történő ragozása a magyarral azonos, pl.:
LE-M (VÉL-EM)
CU-C-UM (HOZ-Z-ÁM)
FOR-UM (FÖL-ÉM)
LA-T (VEL-ED)
CU-CU-T (HOZ-Z-ÁD)
FOR-UT (FÖL-ÉD)
LE-1S (VEL-E)
CU-C-Í (HOZ-Z-Á)
FOR-Í (FÖL-É)
Az ír nyelv mai nap is egy ragozott nyelv, ami ismét csak elkülöníti az indogermán nyelvektől –
a szlávban található „utórag-halmozással" való szóalkotást J. Pokorny finnugor hatásnak(!)
nevez. Íme egy ír agglutináció, azaz utóragokkal való szóképzés:
ír TE meleg, forró [> régi ír AED tűz, tűzhely (ÉG). ír DÓ-igh izzik, ég / vels DE = DÉL]
TE-AS forróság, hőség (> TŰZ) > TE-AS-AI forró, égő, tüzes (> TŰZ-I).
TE-OL melegít, hevít (> DEL-EL) > TE-OL-AI meleg (> DEL-EL-Ő / DEL-I ~ TULI-piros)
> TE-ALL-ACH kályha (> „DEL-EL-ŐS"),
TE-NE tűz („IZZ-ÁNY” > TŰZ) [> szumir UPUN tűzhely].
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 Fokozás jele a vels, breton -AFF (mint a magyar -ABB):
TEC-AFF (sze-BB > DICS-ÖBB), HYN-AFF (VÉN-EBB), GUER-AFF (SZERET-ett-EBB)
rendhagyó fokozás (az ír nyelvben):
BEAG (régi ír BEC) kicsi > LÚ (LUGU) kisebb, kevesebb: fiatal (junior) > LUGAM legkisebb
ÓG (régi ír ÓC fiatal (> ÖCS) > ÓGA fiatalabb / ÓGH szűz (> HÚG) > ÓGHAM legfiatalabb
→PÁISTE LAG fiatal fiú, ifjú, kisfiú (> LEG-ény) > ÓGLAG legény (v. ö. török OGLAN legény)
MAITH jó. méltó (v. ö. török METIN) > FEARR jobb > DI AGA legjobb, legméltóbb, isteni (> DICSŐ)
OLC rossz, szegény, nyomorult (> OLCSÓ, ÓCS-ka, OCS-mány) > MEASA rosszabb >
MEASAM legrosszabb
 Kicsinyítő képző ír -ÓG (régi ír -AC, -IC, -OC, -ÓC, -UC) és breton -IK (magyar -KA, -KE)
> OSS-OC = ÖZ(I)-KE, FÉSS-ÓC = BAJ(U)SZ-KA, INÍON-ÓG = JÁNY-KA
új szót képez > CAOR-ÓG [kíróg] = VIR-ÁG (köröcske), YAR-IK = JÉR-CE (tyúkocska).
 Többes szám: az ír nyelv három képzőt használ (-ACHA, -ANNA. -THA):
>MÁTHAR-ACHA ányá-K, ATHAIR-ACHA apá-K, INÍON-ACHA leány-OK, CINÍ-OCHA
népek, fajok > hun-OK (?), TANAÍ-OCHA tav-AK, URSAIN-EACHA őrség-EK, stb.
> CARR-ANNA autók, DOS-ANNA bokrok, LEAID-EANNA legények, LAÍ-ONNA nyelek, stb.
(ez megmaradt a magyar nyelvben mint többesjel > menetel-NE-k, hoz-NA-k, esz-NE-k, stb.)
>GÁR-THA kiáltások, DÚN-TA tanyák, stb. (v. ö. finn TALO-T házak, POJ-AT ifjak, fiúk).
 Névrag, a női nevek megkülönböztetésére: ír NÍ = magyar -NÉ (> Máire Ní Ógáin)
 Kérdőszavak
ír CÉ = magyar KI, MI / ír CAD = magyar MIT [> ír CÁ HUAIR = magyar MI-KOR]
ír CÉN = magyar HÁNY [> ír CÉN UAIR = magyar HÁNY-SZOR]
ír CÉNÁIT (régi ír CUN) = magyar HUN („HUN-OTT”) > HOL
 Kérdőszócska: AN [é] > AN TÁ T’ARRAN AR AN MBORD = VAN-E KENYÉR AZ ASZTAL-ON?
 Szóképzés
Melléknév képzése főnévből:
> az -EACH, - ACH rag (képző) segítségével (> magyar -ES, -OS)
CÁIDH-EACH = KOSZ-OS
FUIL (vér)> FUIL-t-EACH = VÉR-ES
DÉARC-ACH = ÜREG-ES
GAOIS-EACH = OK-OS („AGY-AS”)
ÉAGMAIS-EACH = MAGÁNY-OS MEIRG-EACH = MÉRG-ES (dühös)
> az ÚIL, -OIL rag segítségével (> magyar -I)
AITHRI-ÚIL = ATYA-I (ÁTYÁ-S) NEAMH-OIL = MENNY-EI
BIS-IULL termékeny, szapora
Főnevek képzése:
> az -ADH, -EADH rag segítségével (> magyar -AT)
FILL-EAD visszafordulás > „FOR-dul-AT”
SILL-EADH csillogás > „CSILL-AT” [> v. ö. szumír ZAL ragyogó, ZIL fény, fényes]
DEIR-EADH ritkaság > „GYÉR-ET”
GUTH (hang, szó) > GUÍ (ima, ige) > GU(Í>ADH = imá-d-AT (> SZÓ-z-AT)
adh-MHOL (meg-emei) > adh-MHOL-ADH = dicsér-ET (szószerint: „meg-EMEL-és”)
> az -ACH, -AGH (> magyar -AK, -AG)

DIÚLT-ACH tiltás > „TILT-ÉK” (> v. ö. magyar CSILL-AG, SZALL-AG, GYER-EK)
BAR-ACH reggel > „VIRR-ÉK” (VIRR-ad-ÁS)
BIS (növel, gyarapít, áld) > BISH-AGH bőség > BÖ(S)-(S)ÉG
FIOR (való) > FIRRI(n)-AGH valóság > „VALÓ-ÁG”
> -ACHT, -AGHT (> magyar -SÁG, -SÉG)
CAIRDE-ASÍ-OCHT fraternizáció > „BARÁTI-AS-SÁG”
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CÓGAS-EOLAÍ-OCHT gyógyszerészet > „GYÓGYÁSZ(-tudomány)-SÁG”
> a -SE, -YS rag segítségével (> magyar -AS)
SOIL-SE - CSILL(~og)-ÁS [>jakut SÜLÜS csillag]
FIOR (való) > FIRRI(n>YS = VALÓ-S (> magyar FIR-tat vallat!)
> az -ÁIL rag vagy képző segítségével (> v. ö. magyar SZEM-ÉLY, KÖT-ÉL)
SÁIBH-AIL mentés, szabadítás, TOG-AIL építés, GABH-AIL megragadás, megkapás
> az -AÍ [í] képző segítségével (> magyar -Ó)
ASARL-AÍ = VARÁZSL-Ó
CEARD-ÁÍ kézműves, kisiparos > GYÁRT-Ó
ROBÁL-AÍ = RAB(O)L-Ó
TÓGÁL-AÍ házépítő > TÁKOL-Ó
> az -AIN [-any] vagy -AM képzővel (> magyar -ÁNY)
URS-AIN őrség = „ÖRS-ÖNY”
ABH-AINN folyó = „HAB-ÁNY”
A(th)-TIT-IM visszaesés (hÁT-ra-TOTTY-an-ás)
URRA-IM tisztelet, megbecsülés = „ÚR-az-ÁNY”
DHÉAN-AMH tevékenység = „TEN-ÉNY” (> DÍNOM-DÁNOM?)
Névszó képzése igéből vagy másik főnévből ↔ foglakozást jelző főnevek (actor-nouns) alkotása:
> ír AOS [ész / ísz] képző segítségével (> magyar – IZÉ / > -ÁSZ, -ÉSZ, -ÁCS, -OS)
AOS CÍUIL (zenész, énekes) = KURJ-ant-ÁSZ (> CIUIL [kulj] ének, csengő hang)
AOS DÁNA (költő) = DAN-OS, DAN-ol-ÁSZ (> DÁN egyfajta költészet)
AOS CEIRD (kézműves) = GYÁRT-ÁSZ (> CEARDAÍOCHT kézművesség)
→ilyen még a magyar: vad-ÁSZ, hal-ÁSZ, lo(v)-ÁSZ, gyógy-ÁSZ, gyógyszer-ÉSZ, méh-ÉSZ,
zen-ÉSZ, szín-ÉSZ, cip-ÉSZ, kert-ÉSZ, kov-ÁCS, szak-ÁCS, tak-ÁCS, orv-OS [> török ÇI, CI]
(>v.ö. tör. ASI bevétel, haszon, jöv.-em ˂ ˃ ír ÚS haszon, kamat, részesedés > magy. UZS-ora)!
> ír -OIR [ór] képző segítségével (> magyar -OR): FUAID-IRE utazó, csavargó > FUT-ÁR,
BÓTHRE-OIR útonálló, csavargó > BETY-ÁR, BUATE-OIR győző > BÁT-OR (VIT-ÉZ).
Igeképzés
> a főnévi igenév képzője, az ír -IGH [íg], illetve a breton -IN (> magyar -NI):
ID-IGH = ESZ-IK
SAOLA-IGH = SZÜL(et)-IK FUIR-IGH = VÁR[-ik]
FÁLA-IGH = FAL(az)-IK FOLA-IGH - BÚJ-IK
SERR-IN = ZÁR-NI
BORR-IGH = FORR-IK TANA-IGH = (el-)TÜN-IK
TERR-IN = TÖR-NI
Igeragozás: különvált az alanyi és a tárgyas ragozás, hiányzik a „to have” (vanni) ige (> kifejezik a len
ige tárgyi ragozásával: „van”!), ismeretlen a modális (segéd-)igék alkalmazása az igeragozásban.
(Ezek az alapvető jellemvonások élesen elkülönítik az ír nyelvet az indogermán nyelvek struktúrájától!)
 az ír igeragozásban különvált az „alanyi” és a „tárgyas” ragozás, ezen utóbbinak a LENNI ige
esetében két formája van, az ún. „independent” (kötetlen) és „dependent” (kötött) ragozása:
jelen idő alanyi ragozás
jelen idő tárgyas ragozás – independent / dependent
BÍM (vagyok)
TÁIM (van nekem)
/ NÍLIM (nincs nekem)
BÍMÍD (vagyunk)
TÁIMID (van nekünk) / NILIMID (nincs nekünk)
múlt idő alanyi ragozás
múlt idő tárgyas ragozás – independent / dependent
BHÍNN [vín] (voltam)
BHÍ [ví] (volt) / RAIBH [rev] (nem volt) MÉ (nekem)
BHÍTEÁ [vítá] (voltál)
TÚ (neked)
BHÍODH [víd] (volt), stb.
SÉ (neki)
jövő
feltételes mód
BEIDH [ben] MÉ (leszek)
BHEINN [ven] (volnék)
BEIMID [bemid] (leszünk), stb. BHEIMIS [vemis] (volnánk), stb.
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 az ir nyelv nem ismeri a „to have” (van) igét, hanem ezt a lenni ige tárgyas ragozás egyes szám
ik személyével (TÁ van) fejezi ki, akárcsak a magyar nyelv (az indogermán nyelvektől eltérően)!
TÁ SÉ AGAM (van az nekem) / AGAT (neked) / A1GE (neki) / AGAINN (nekünk), stb.
NÍL SÉ AGAM (nincs az nekem) / AGAT (neked) / AIGE (neki) / AGAINN (nekünk), stb.
A „lenni” ige esetében (lásd feljebb) TÁ értelme ’van’ és a ’to have’ igét helyettesíti, míg NÍL
értelme ’nincs’. Itt csak azt tenném még hozzá, hogy a japán DA hasonlóan a ’lenni’ ige
egyik alakja, változata és ugyancsak ’van’ értelemmel használják.
Megjegyzendő, hogy a régi ír nyelvben létezett még egy ú.n. „személytelen” (impersonal) ragozása
is a ’lenni’ igének, amit FAIL, FEIL, FU, vagy FILE alakban írtak > magyar VALA.
 az ír igeragozás nem ismer segédigéket, három típusú igeragozás létezik:
(> FUIN fon, LÉ-IGH ol-vas(-ik), CEANGAIL köt, beköt, megköt > göngyöl, kenygel-ez)
jelen idő, alanyi ragozás
FÍM (fonok). FÍONN TÚ (fonsz), FÍONN SÉ (fon), FÍMID (fonunk), stb.
LÉIM (olvasok). LÉANN TÚ (olvasol), LÉANN SE (olvas), LÉIMID (olvasunk), stb.
CEANGLAIM (göngyölök), CEANGLATONN TÚ (-sz) / SÉ (az); CBANGLAIMID (-ünk), stb.
jelen idő, tárgyas ragozás
FÍ MÉ (fonom), FÍ TÚ (fonod), FÍ SÉ (fonja), FÍMID (fonjuk), stb.
LÉ MÉ (olvasom), LÉ TÚ (olvasod), LÉ SÉ (olvassa), LÉIMID (olvassuk), stb.
CEANGLAI MÉ (göngyölöm) / TÚ (göngyölöd) / SÉ (-i) / CEANGLAIMID (g…-jük), stb.
múlt idő, alanyi ragozás
D’FHINN (fonák), D’FHITEÁ (fonál), D’FHÍODH (foná), D’FHIMIS (fonánk), stb.
LÉINN (olvasám), LÉITEÁ (olvasál), LÉADH (olvasá), LÉIM1S (olvasánk), stb.
CHEANGLAI-NN (göngyölék) / -TEA / -ODH / -MIS, stb.
múlt idő, tárgyas ragozás
D’FHIGH MÉ (fontam) / TÚ (fontad) / SÉ (fonta); D’FHIMIS (fontuk), stb.
LÉIGH MÉ (olvastam) / TÚ (olvastad) / SÉ (olvasta); LÉAMAR (olvastuk), stb.
CHEANGAÍL MÉ (göngyöltem) / TÚ (-ed) / SÉ (-e); CHEANGLAIOMAR (-tük), stb.
jövő
FIFIDH MÉ (fon(ni)fogom)/ TÚ / SÉ, FIFIMID (fon(ni)fogunk), stb.
LÉIFIDH MÉ (olvas(ni)fogom)/ TÚ / SÉ, LÉIFIMID (olvas(ni)fogunk, stb.
CEANGLÓIDH MÉ (göngyöl(ni)fogom/ TÚ / SÉ, CEANGLOÍM1D (göngyöl(ni)fogunk, stb.
feltételes mód
D’FHIF-INN (fonnám)/ -EÁ / -EADH / -IMIS. stb.
LÉAIF-INM (olvsanék)/ -EÁ / -EADH / -MIS, stb.
CHEANGLÓINN (göngyölném), stb. (mint följebb).
Még három, lényeges, magyar–ír közös vonás fellelhető az igeragozás kapcsán:_
1. Az első igeragozási típusnál látható, hogy a D’ (régi ír DE, DO) a múlt idő jele [> magyar –T]
2. A jövő idő jele FIDH rag, a FAIGH (fog, képes lesz) igéből képezve > a mai magyar „FOG”:
> LÉI-FIDHMÉ (szószerint: OLvas-FOG-OM) > el-FOG-OM olvasni
3. Érdemes még megfigyelni a magyar–ír–török feltételes mód hasonló kialakítását is:
> magyar OLVAS-NÁ-M <> ír LÉA-IF-INN <> török OKU-SA-M.
 A régi ír igei személyragok is különböznek aszerint, hogy a ragozás alanyi vagy tárgyas:
ÍCC (ma ÍOC) gyógyít, (beteget) gondoz = ÁP-ol, ÜGY-ei
> jelen idő, alanyi ragozás:
ÍCC-U ápol-ok, ÍCC-AI ápol-sz, ÍCC-ID ápol ÍCC-MI, ÍCC-THE, ÍCC-AIT
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jelen idő, tárgyas ragozás :
ÍCC-IM ápol-om, ÍCC-I ápol-od, ÍCC-A ápol-ja, ÍCC-AM, ÍCC-ID, ÍCC-ÁT
> folyamatos múlt (imperfekt), csak tárgyas ragozása van:
ÍCC-AINN ápol-ám, ÍCC-THA ápol-ád, ÍCC-AD ápol-á, ÍCC-MIS, ÍCC-THAE, ÍCC-TAIS
> befejezett múlt, alanyi:
D’ÍCC-OS, D’ÍCC-IS, D’ÍCC ápol-t, D’ÍCC-SAM, D’ÍCC-SID, D’ÍCC-SAT
befejezett múlt, tárgyas:
D’ÍCC-SU, D’ÍCC-SI, D’ÍCC-IS ápol-t-a, D’ÍCC-SAIMMI, (?), D’ÍCC-SAIT
> jövő, alanyi:
ÍCC-FA ápol(-ni) fogok, ÍCC-FAE, ÍCC-FAID, ÍCC-FAIM-MI, ÍCC-FAI-DE, ÍCC-FAIT
jövő, tárgyas:
ÍCC-UB ápol(-ni) fogom, ÍCC-FE, ÍCC-FA, ÍCC-FAM, ÍCC-FAID, ICC-FAT
> feltételes mód (csak tárgyas ragozás):
ÍCC-FAINN ápol-nám, ÍCC-PADA, ÍCC-FAO, ÍCC-FAIMMIS, ÍCC-FAIDE, ÍCC-FAITIS
 Az ír nyelv fejlődésében előfordult, hogy egy -N- beékelődött a -D vagy -G betűk előtt (Pokorny):
DHÍGH > DENG-AT [lenyom, lefolyt ~ DUG > DÖNG-öl]; BOCHT > BONG-AT [tör, zúz, tép –
VÁG-at (BAKÓ) > BONC-ol]; FULACHTAE > FO-LOING [eltűr, elvisel ~ (BE-)LÁGY-ul > (BE-)
LANK-AD].
 A kelta nyelv(ek)re jellemző az igenélküli mondatalkotás (> NI MEBUL LEM nem szégyen nálam,
FIR való), valamint az egy kérdésre maga a kérdésben foglaltatott igével való válaszadás, ilyenkor az
’igen’-t helyettesítő igét a kérdéssel azonos nyelvtani módban (időben) alkalmazzák, személyes névmás nélkül, vagy az AG- (meg-), AR- (el-) előraggal való helyeslés, akárcsak magyarul:
> AN TÁ TEACH TABHAÍRNE ANM (van-e csárda errefelé)? → TÁ (van) / NÍL (nincs),
> AN TUIGEANN TÚ GAEILGE (tudsz-e írül)? → TUIGIM (tudok) / NÍ THUIGIM (nem tudok), s
szerint: tudod-e te (az) írt? → tudom / nem tudom.
 Az ír nyelv nem ismeri a modális konstrukciókat, azaz nem használ – akárcsak a magyar – parancsol
jellegű szavakat. Úgy az írben, mint a magyarban, a KELL értelme ’belső indíttatásból szükségeltetik
vagy ’az előzmények; a körülmények alapján szükségszerű vagy valószínű’ – a parancsoló szavakat csa
körülírással tudja kifejezni, noha az indogermán nyelvekben (pl. német) különálló igék:

dürfen (szabad vkinek vmit tennie) → TÁ CEAD AG…(=személy)...(=igefőnév) – magyarul: (szó
szerint) van engedély neki...
figyelemre méltó, hogy: ír CEAD-igh permit, ailow / to ask permision (megenged, engedélyez /
engedélyt kér) > ír CEAD leave, permision (engedély) = magyar -HAT, -HET(?)
> TÁ CEAD AG DAOINE CAMPÁIL ANSIN AG AN ABHAINN
(van-HAT emberek-nek sátorozás ottan a folyó-nál) az emberek sátorozhatnak ott a folyónál
müssen („muszáj” – kényszer kifejezése) → TÁ AR...(=személy)...(=igefőnév) – magyarul magyarul: (szó szerint) van rá...
> TÁ AR AN BHFEAR DEIFIR A DHÉANAMH
(van RÁ a férfi sietés a tevékenység) a férfinak sietnie kell
können (tud, ért vmhez) → IS FÉIDIR LE...(=személy)...(=igefőnév) – magyarul: magyarul: (szó szerint) (isa) lehetséges vele...
> IS FÉIDIR LE PÁDRAIG UNGÁIRIS A THUISCINT
(ISA lehet Péter-rEL magyar az értekezés / „tudósítás”) Péter tud (bizony) magyarul
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wollen, möchten (akar, szívesen tenné) → BA MHAITH LE...(=szem.)...(=igefőn.) – magyarul:
(szó szerint) volna méltó vele...
> BA MHAITH LE TOMÁS SIÚL
(VOLNA jó (~ MÉLTÓ) Tamás-(s)al szaladás) Tamás szeretne szaladni
sollen (kell, illik – parancs, követelmény kifejezése) → IS CEARD DO...(sz.)...(ig.) – magyarul:
(szó szerint) (isa) igény hozzá...
> IS CEART DO MHÍCHEÁL NÍOS MÓ GAELIGE A FHOGHLAIM
(ISA igény Mihály-hoz még írül a tanulás) Mihály még kell (bizony) írül tanuljon
Nem fejezhetném be a nyelvtani részt anélkül, hogy megemlítsem a régi ír nyelv agglutináló voltál(!).157
> NACH M’THÁN(A)IC welcher nicht zu mir gekommen ist (az) aki nem jött hozzám
NACH = NEMIS, SEM
TEÁNA = jön, megy, TENg-leng: M’THÁN-AIC = JÖN(-IK) → „NEMÍS JÖNÉK-eM”
(Á)ICC seit zu mir gekommen ist amióta eljött → „(ami-)Ó-ta hoz-ÁM JÖTT”
> CO-NACHA(I)C(C)ED damit niemand sie sehen sollte hogy senki se lássa > v. ö. szumir IGI
látni, innen a magyar IGÉZ-és (> ír AICID betegség, „igézet”) „HOGY-NESEIGÉZZÉK”
> RO-D’CHLU(I)NED welcher es hörte az, aki meghallotta → „MEG-HALLOTTANDÓ”
> NU-DETOIG(SOT)AR welche sie zugedeckt haben ami betakarta őket → „AMI-TAKART”
> CE NÖ-DCHARA obgleich er liebte ámbár szeretett → „AKI ÁM-SZERET-eTT"
> FO BÍTH DO-M-D’INGELL weil er es versprochen hatte mivel megígérte(vala) → magyarul:
„BE VÓT IGÉRTETT-VE”
> ISSAT-ÉCEN es ist für dich nőtig szükséged van rá > szükséges → „VISSZA-IGÉNY-el-ED”
> ATAMGRENNAT sie verfolgen mich üldöznek, kergetnek > szétbontva elemeire: AT-AM =
ÚTán-AM, GUAREN = kering, -NAT = -nek → „UT(án)AMKEREN(ge)NEK
A régi ír előragozás AD-, AR-, RÍ-, RO-, RÓ- előragokkal befejezett (végleges) cselekvést jelöl:
AD-TREBA letelepedik (MEG-TELEP-szik), AR-BEIR (= EL-BÍR), RÍ-GÉNl készít (= meg-CSIN-ál),
RO-ÁNIC (= EL-JÖNÉK), RÓ-AIG (= EL-ÉR).
Ezek után, vizsgáljunk meg néhány (mai) ír mondatot:
NÍ BAINEANN SÉ DÚIT („nem érint”)
˃ NÍ = NEM
˃ BAINEANN = BÁNT (régi ír BÉNAID bánt)
˃ SÉ = Ő (AZ)
˃ DUIT = TÉgED
→ NEM BÁNYÁSZ (AZ) TÉgED
GEOBHAIDH TÚ É ACH ÍOC AS („megkapod, ha fizetsz")
˃ GABH = KAP, el-KAP
˃ TÚ = TE
˃ É = ÖT
˃ ACH = CSAK, HA
> ÍOC [ík] = fizet, viszonoz, jutalmaz; meglakol, vezekel
˃ AS = ki
→ KAPOD (TE) ÖT CSAK fizess ki
NÍL ORM OBAIR A DHÉANAMH („munkanélküli vagyok"')
˃ NÍL = nincs
˃ ORM [orem] = ÉR(t)-EM [OR ~ AR = vm-ÉR(t)]
˃ OBAIR = munka (˃ IPAR)
˃ A = A, A-mit
157

Pokorny, J.: Altirische Gramatik, Bécs (1969) könyve nyomán.
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˃ DÉAN = TEN-ni
→ NINCS ÉRTEM IPAR A-mit TENNEM
TAR AR AIS („gyere vissza”)
˃ TAR = jön, megy, jár (TÉR-ül)
˃ AR = RÁ
˃ AIS (as) = VISSZA
→ TÉRJ VISSZA
Magyar fülnek igen ismerősen csengő mondatok. A kelta mondatszerkesztésről Sir John MorrisJones a ’Pre-Aryan Syntax in Insular Celtic’ írásában, azt véli, hogy „annak ellenére, hogy a ’szigeti’kelta nyelveket ’árjának’ tartják nyilván, mondatszerkesztésük szempontjából mégsem azok”.158 Nemhiába nevezi az ír saját magát a „Nyugat Magyarjának”!

Csőrszájú (nyerítő?) kelta lovak bronzvödrön*

Halántékkorong Tiszaeszlár-Bashalomról**

* British Museum
** László Gyula: Árpád népe. Helikon Kiadó, Bp. 1986. 92. kép. 92. old.

Kelta fej, Kr. e. 1-2 század159
Arra a kérdésre, hogy ragoznak-e ma is a kelták, egy vels városka neve szolgáljon példaként:
„LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLL” – a térképeken csak
„LLANFAIR” (angol neve: Saint-Mary’s Church in a Dell of White Hazel Trees, near the Rapid Whirlpool) – szétbontva elemeire:
LLAN-FAIR-PWLL-GWYN-GYLL-GO-GER-Y-CHWYRN-DRO-BWLL, vagyis
˃ LLAN = „templom” → „LLANFAIR” = a ’Szűzanya’ neve (> „FEjÉR-nép” asszony)
158
159

Ellis, P-B.: ’Die Druiden’, 1994, 46. old.
Lelőhelye: Bohémia (a kelta bojok földje).
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> FAIR = jóságos, szeretett, boldog (> FIR ~ FIRTOS, a „jó tündér”)
> PWLL [púly] = kis völgy, bemélyedés (> VÁLYÚ völgy)
> GWYN [gúan] = fehér (> ír FIONN fehér ~ FÉNY)
> GYLL [gyíly] = mogyoró (> DIÓ, régiesen GYIJÓ)
> GO = -HEZ, -HOZ
> GER = KÖZEL
> Y [a] = A
> CHWYRN = GYORSAN
> DRO ~ TRO = forduló, forgó, örvénylő (> TÉRŐ)
> BWLL ~ PWLL = tó, tócsa (↔ PAL- szkíta szó, értelme ’tó’ > ÖBÖL)160
magyarul: LEÁNY-FEjÉR-VÁLYÚ-FÉNY-GYIJÓ-HOZ-KÖZEL-A-GYORSAN-TÉRÖ-ÖBÖL azaz
„GYORSANTERELŐÖBÖLHÖZKÖZELIFEHÉRMOGYORÓVÖLGYBOLDOGASSZONY".
A szumir nyelvvel kapcsolatosan Padányi ezt szóláncnak nevezte. Ebben a velsek „világbajnokok”.

Több mint 1600 alapszót találtam azonosnak vagy hasonlónak, főleg az ír nyelvben, és ezek közeli
rokonságra utalnak; ilyen a:
– testrészek neve: ÉICSE ész, AIGNE agy, EAGNA okosság, É1GEAS ügyes, COND értelem (>
gond), PENN fej (fenn), FOLT haj, fürt, SÚIL szem, CLÚAS fül, hallás, FROAN (> vö. török
BURUN) orr, FÉSS bajusz, SÚIL száj, FIACAL fog, COGUAS garat, gége, BEACH nyak, SCÓG
szegy, CHÍCH csecse, CLIABH kebel, TARR törzs, GUAILLEÁIL váll, CROBH kar, kéz, karom,
CNÚCH könyök (> CUAN kanyar), CUISLA csukló, DERNU terenye (tenyér), MÁM marék
(DÓID ököl), CORRÓG forgó, GARA lábszár, GLÚIN térd (> horony), COS láb (> kacs), SEIR
sarok, BALL bél, has, BOLG hólyag, CÚL hát (> gerinc), BUN fenék, FOIRCEANN farok, BIANN
bőr, bönye, EITE (> vö. török TÜY) toll, FIONN-adh szőr, fan, FUIL vér > FUILEADÁN véredény
(ér), stb.;
– rokonságot jelentő szavak: ANU anya, (régi ír) ADHA atya (> ma: AITE nevelőapa), SEOL szüle,
GARLACH gyerek, GARMHAC gyermek, unoka, GEARRCACH fióka (> gyerkőc), MAMÓ
→ szkíta „PAL-us Meotis” a meotiszi tavak, PAL-ki-na (> VOL-chi-nia) a pripetyi mocsarak neve / etruszk BALsi-na (> BOL-za-no-i tó) ↔ magyar BAL-aton, PALI-szi ~ PALI-csi tó, EPEL ~ IPOLY; > ÖBÖL (↔ vogul BÖL két
kanyarulat között tószerűen kiszélesedd folyórész), PÁLL-ik vizessé válik, PO(LY)-cso-lya sekély, piszkos kis állóvíz,
PÁL-in-ka ’vizecske’, PUL-isz-ka vízben főzött kukoricakása, VÁL-ad-ék szerves folyadék, NYÁL szájban képződő
váladék, NYÁL-ka híg, nyúlós váladék, stb.)
160
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nagymama (nanó), DAIDEO nagytata (dádó), MAC fiú (> mag), LEIAN leány, PÁISTE báty, ÓG
öcs (> vö. jakut OGO gyerek), ÓGLAG, LAG, HOGYN legény (> vö. török OGLAN legény), ANNIR nővér, ŐGH húg, CÚILEANN (> vö. török GELIN) menyecske, AINTIN ángy, BÉ, BAN nő,
néne (> banya), MNÁ nő, FEAR férfi, GAOL család; (régi ír) NASADH (> ma: PÓS) nász, SUIRI
szerető, CUACH csók, COLL kéj, stb.;
– természetbeli tárgyak, jelenségek neve: GRIAN161 nap (> GAR óriás / GOR gyúló, forró + AN
fény), GEALACH162 hold („fehéres”), REALTA163 csillag (> rivalda), SILLEADH csillogás,
EAYST164 hold, majd IST(-OICHE) est(-éj), OICHE, OIE éj, BREACHAD pirkad (> BIRGIT „pirkadat” istennő), BARACH,165 GWAWR virrad, ROGILE ragyog (> reggel?), BÁNÚ hajnal („fehérel”), GOLAU világ (fény), GEALÁN villám, TOIRNEACH dörgés (> TARÁN zaj, durranás),
GÁLA szél, GAOTHAIRE vihar, NÉAL felhő (> török BULUT, finn PILVI), EAS vízesés (> eső),
CEO köd, DÚREO dér, FUACHT fagy, IÂ jég (> finn IÄÄ), UÍSCE víz, BOR „pezsgő víz” (> borvíz), FIORUÍSCE forrásvíz, TUILE folyó (> etel, itil), AUB folyó (> hab), LOCH tó (> LOG lyuk),
TANAÍ „sekély víz” (> tó), TONN hullám, tenger (> GÊR gar, óriás), ATOÍN zátony, BED föld,
(vels) GWLAD föld, THALLOO talaj, TULLACH dűlő, BARR bérc, BRIO hegyszoros (Verecke,
Bereck?), (breton) MAEZ mező, LÉANA róna, BRUACH part, MÚR mart, BEARNA verem (>
BERN svájci város neve), LÁIB láp, SÁIL sár, CRÉ por (> PÚR-óg törmelék, kavics), TAN tűz (>
TEAS forróság), DE dél (> TEOLAI meleg), stb.;
– növényvilág és mezőgazdaság: FÉR fú, FÓD gyep (> fű), FID fa, GÉAG ág, CAORÓG virág,
TÓCH gyökér (> tő), SIOL sarj, csira, szem, ARBHAR árpa, GENAU fenyő, DAIR tölgy, ULL
alma, GYLL dió (gyijó), CABÁISTE káposzta (> v. ö. japán KYÁBESTY), CÁER eper, CASTÁN
gesztenye, GART, GARRAÍ kert, VETU vet, ÁR levág (> arat), SÁBH csépel, ÁITH aszal,
GRÚDA-igh erjed, gerjed, stb.;
– állatvilág: ALLAID állat, FIATA vad (> FIÁIN vadon), LOEN lény, LEON oroszlán, AG,
CARV szarvas, OS őz, MARCA marha, ló, LÓTH [ló] ló, kanca (magyar LÓT ↔ ír LÚTH mozgáserő, fürgeség), EACH ló > asza (> ACHADH legelő > aszó), BOCK mokány, BEITHÍOCH pejló
(> pejkó), BOOA(G), BÓ tehén (> buga), POC bak, bika, BEARACH borjú, BODÓG boci (> v.
ö. török BUZAGI), DAM tinó, YCH ökör, MAIRT szarvasmarha, BUABHAL bivaly, CÚ kutya,
CÚILEN (kutya-)kölyök, FAOLCHÚ) farkas, (MADRA)RUA róka, MADRA(UÍSCE) vidra,
MATH medve, BROC borz, MÍOL nyúl, ADAR madár (> japán TORI), SEABHAC sólyom, IOLAR ölyv, ülü, GÓIC kakas, YARIK tyúk (jérce), CIRCE csirke, LACHA réce (kacsa), GÉIS hatytyú, FRAO, CARÓG varjú, (> v. ö. török FLARGA), CÁG csóka, COLÚR ger/e, COLM galamb,
CORR gólya, kárókatona (> magyar GÓR hosszú lábú), FILIMÉALA fülemüle, GEARG fürj,
BEACH méh, FÉILECAN pillangó, FÍOGACH fogas-hal, SLÍGE csiga, stb.;
– lakás, háztartás, ruházat: TEACH, TY [ta] ház (> ODU, szálló-DA, óvó-DÁ / > v. ö. török ODA
szoba; japán TAKU ház, lakás; finn TALO ház), TO tető, TACA dúc, CONAITHE [koniha] kunyhó,
konyha, FÁL fal, CAB nyílás (> kapu), CLO kilincs, COISCÉIM küszöb, GWELY ágy (> háló),
SUIOCHÁN szék (> régi török SÄKU), FOTHRUCUD fürdő(-kád), CITH zuhany, COIRE kályha,
JYST üst, TÚLÁN (nagy-)tál, CRÚSCA korsó, MEADER veder, CWUPAN csupor, kupa, CÁS
kas, SCUAB seprű, CÁITH kosz, CAM hajlított, görbült (> gamó, kampó), CORR horog, SAOBH
csavar, SAIGHID szeg, COM-ÁIL hám(-ol), CEANGALL kantár, kengyel, TÉAGAR takaró,
PÚIC pokróc, PLUID pléd, PALLENN pelenka, GÚNA gúnya, CÓITIN kötény, MEALLAN mellény, (GARA)- OSÁN harisnya, BRÍSTE (priccses-)nadrág, SAC zeke, BOSSÁN batyu, DÚIDIN
duda, stb.;
– ipar, közlekedés: BAIN bánya, BONN fém(-pénz), UMHA bronz (ón), OBAIR munka (> ipar),
A keltáknál egy GEIS (kus) tiltotta az égitestek „nevének” kiejtését.
Lásd az előző lábjegyzetet.
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Lásd a 161. lábjegyzetet.
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Lásd a 161. lábjegyzetet.
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Lásd a 161. lábjegyzetet.
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162
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GOBHA kovács, TÁIRGEÓIR tárkány (> TÁRGE termék ~ tárgy), GAIREAS gép (> gyúr), KERE
varga (> BRÓG cipő), BOTHAR, TU út (> „utoálló” ~ betyár), CARR szekér (> CAR kerék),
CÓISTE kocsi, HWYL [húal] hajó (> HWYLIO hajózni), CWCH csónak (> török KAYIK), RÁMH
[ráv] rév, stb.;
– táplálkozás, mulatozás: ITH, (vels) EE esz-ik, IU isz-ik, ÓL ital (lé), OIL eledel, élelem (>
MARTE-OIL „marhahús”), ARÁN, CURNAGHT kenyér, CIG hús, TAL (anya-)tej (> DIÚL
szopós, DIÚL-FHIACAL tejfog), COIP, HUFEN hab (> köpül), TAOS tészta, MEZ méz, CWRW
sör, TORA tor, MULACH mulatság, SCORAIOCHT szórakozás, CÉILLÍ kaláka, SEINN zene,
CIUIL kurjant, stb.;
– település, ország(-lás), hadsereg: DÚN erőd (> tanya), BAILA, PLU falu, város, (vels) CAER,
(breton) KER vár, CATHAIR city, vásár(-hely), LUCHT lakos, URRA úr, őr, erő, ÚIR föld, ország
(> török YER föld), CÚIGE megye, DORÚ határ, CEANN vezér, fejedelem (> kán), BODACH
vezér (> vajda), CYNTA első, elöljáró (> kende), GIOLLA vezér, védelmező (> gyula), BUAITEOIR bátor, BÓ AIRIGH „bő urak", SABHIR gazdag, SAOR úr, szabadember, CÓRE „megegyezés, szerződés, béke” (> szer), BRIOD birtok, BRIW bíró, (breton) SEKELL fokossal (csákánnyal)
harcló, lovasharcos (> SUCELLUS „csákányos” isten), SLUAG sereg, CIPE csapat, BUACHA
baka (> BACÁN (katonai) kiképzés), BAT bot, GÁI kopja, SÁFACH szekerce, SAIGHEAD nyíl
(> szeg), SAIGHDIÚIR nyilas, AIGE [ajé] íjász, COLG (CLAID) kard, SÁIBLE szablya, RIATH
erőd, RATH raj, CATH, CAD csata, had (> katona), CABHAR háború, CURADH harcos (> kuruc), GAISCE hős (> GUS erő, életerő), COIMHÉADAI [kovédi] követ, kém, AIGNESA ügynök,
ügyvéd, SOITH szajha, stb.;
– vallás, hit és tudomány világa: DRAOTA druida (> torda), DIAIL táltos, OES ős, DON Isten,
NEAMH menny (> v. ö. vogul NUMI felső, égi), RÁMHAILLE révülés, ALTÚ áldás, HUD csoda,
CEALL, CILL templom (> v. ö. vogul KUALA), GUÍ ima, ige, AICÍD igéz, LIA orvos (> török
ILAÇ, finn LÄÄKÄRI), CÓGAS gyógyászat, ÍOC ápol, BA báj, BAI baj, CEARR kár, CUR kór,
BABTHA betegség, RUAIG (rosszulléti-)roham, BÁS halál (> vész), SÍR sírhalom, TÓRRAMH
(halotti-)tor, FAIRE virrasztás, VIJ böjt, BINE bűn, GEIS tilalom, tabu (> kus), TAIGHDE tudás,
TEIDHE tét, TAIDE titok, TÁTEL tétel, RIONN róni, RIABH rovás, BETH betű, írás (> IRIS
hírlap), CÍN könyv, RAGÚS kívánságolás ↔ REIC regölés, DEILBH tünemény, megjelenés ami
nem szellem (> délibáb?), SÍÚIL tündér, sellő, DIACH ördög, PÚICIÚIL (vak-)sötét, komor, mogorva (> pokol?), stb.;
– idő és helyzetre vonatkozó szavak: CUAIRT -kor, INNIU ma, ANOIS most, MEANDER mindjár(t), ATH majd (> odébb), SUTHAIN soha, AGOS közel, YMAITH messze, AIT itt, ide, UAIDH
ott, oda, stb.;
– tulajdonság és mennyiség: HEN vén, AOIS idős, ősz, YFANC ifjú (> ifjonc), ATH ó, ódon, ÚR
új, DIAGA dicső, szent, MÁÍTH jó, méltó, DA, (vels) IAWN jó (> hun EDI), REZEUDIG rossz,
DONAS gonosz, SADB szép, SCÉIMH csínos, GRÁNNA csúnya (> varangy, fránya), DEAS díszes, (vels) GWRM komor, SAONTA jóhiszemű (> őszinte), OILBHÉAS aljas, DOUS édes, SEARBH savanyú, (breton, vels) HIR hosszú (> hori-horgas) – (> vö. japán HIRO), CORR gór (hoszszú), GÊR gar (óriás), MEAD nagy, BEAG kis, apró (> pici), URRÚSACH erős, ÁINEAS inas
(izmos), (vels) GWAN gyenge, EAG lágy, BOG puha, ANSAE nehéz, KUNV könnyű, CÉAD sok
(> vö. kabard KOD), TUIL tele, DOS dús, DEIREADH [gyerê] gyér, GEIR kövér, SEANG sovány,
MÉITH módos, SÍOGAI gyenge (> szegény). ANÁS ínséges, FUÁR hideg, LAS lázas, FUADRACH gyors, szorgalmas (> fudri), LHIASTEY lusta (> LEASC lassú), LADÚSACH hetyke, pimasz, huncut, merész (> ludas), MOAL lassú, buta, gyenge (> málé), ÉIGEAS ügyes(-ség),
PLEOTA [pjota] buta, BODHAR badar, BUILE bolond, DAILLE dilis (> vö. finn TYLSÄ); SNUA
szín, GEAL fehér (> világos), BÁN, FIONN fehér (> fény), DEARG veres, GWYRRD zöld, GORM
kék, sötétkék (> korom), BUÍ vörösesbarna (> pej), DUBH fekete (> vö. finn TUMMA), stb.;
– a lét és cselekvés igéi: ACHAIR kér, AGAIR akar, ACAOIN-igh könnyez, AIDHM [ajm] ajánl,
ALTA áld, BÉIC bőg, BEIR (el-)bír, BÉNAID bánt, BIS-igh baszik, BUILLE fúj, CAITH hajít,
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CALL kell, CEALL akar, CÉIDE hajt, CAEWCH csuk, COR gurul, CORRA kever, DÁIL gyűl,
DAR dereng, (ki-)derül, DÉAN tenni (> DEN személy), EAD utál, ÉCEN igény(-el), EFFRO ébred,
ÉIR kél, ÉIRI ér,(el-)ér,(meg-)érik, FAIGH fog (> AR FOGNI neki-fog, elkezd), FAIL fal, nyel,
FAIR. (el-)vár, FEADAIL fütyöl, FOLA-igh bújik, FUAIGH megfog, FUAIL var, FUÍN fon, FUIR
(meg-)vár, GABH kap, megragad, elkap, (vels) GWELD néz, HUN huny, IARR követel (> neki
JÁR), IARR jár, IMIGH (vels MYND) megy, ÍDU vajúdik, TORRACH terhes, ITH eszik, IU iszik,
KOLL kallódik, LAGHDA lohad, LÁMH lő, LÁTHAIR látogat, LUÍ áll, LUTH lót, lódul, MAÍGH
magyaráz, MAÍGH büszke (> magyarkodik?), NEAD-igh nyugszik, AR MOAS beászat, mos,
OIDHE üt, OIL aljz, ORR öl, PACÁIL pakol, bugyolál, PAOR perel, PIARDÁIL prédál, PÚRÁIL
el-ver, (> porol), RÁBÁL robog, RAD rúg, RÁIG rúg, RAPÁIL (táncot-)rop, RÉAB reped, robban,
REIC regöl, RINC ringat, rángat, RIONN róni (RABH rovás), RITE rogyik, RITH riad, ROBÁIL
rabol, RÓG lök, ROIS riszál, RÚID rajtol, RUTHAG rohan, SÁBH szab, SAOLA születik, SCAR
szel, SCOL szól, SCIÚCH szuszog, SEAD szed, SEÁP csap, SÉID szít, SEIM simít, SEINM zenél,
SERR zár, SIAN sípol, SIOLP szopik, SITHEAD siet, SIÚL szalad, SUAN alszik (> szuny),
TAFLU (el-)dob, TÁIN tenyészt, TÁIR (le-)tarol, TAR tér, TARRAÍL halad, vmerre tart > terel
(> TARLA-igh összegyűjt ↔ török TIRIL-mäk összegyűjt), TÉAGAR takar, TERR tör, TOBAINNE hirtelen (> meg-döbben, be-toppan), TÓG tágul, dagad, TOGHYR teker, TOILL talál, TOIR
(rá-)tör, TOLL tol, TOLG tolakszik, TÓRA-igh törekszik / keres (> túr), TYWALLT tölt, UMER
merül, URRA-igh őriz, ÚSCADH izzad (> vö. UÍSCE víz), stb.
Nem csak alapszókincsünk hasonló, de művészetünk is bizonyítéka a magyar–kelta rokonságnak. A kelták ismertető nyakéke az ún. „TORQUES” vagy TORC (torokperec) volt [> v. ö. ótörök
TARYQ-mag = szorossá válni]. Európa egyik népére sem jellemző ez, egy kivétellel: „A hun vezetőréteg keletről nyugatra vándorlását Belső-Ázsiából, a nyugat-szibériai Léna folyó egyik mellékfolyójának vidékétől egészen a Rajnáig a férfisírokban talált, igen súlyos arany torquesek / nyakperecek előfordulásain keresztül követi a régészet. Igen jellemző, hogy e nyakperecek majdnem egyharmada, s tegyük hozzá, a legsúlyosabbak, a Kárpát- és a Bécsi-medencéből került elő.”166

Kelta arany tork, Derry, Anglia
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Garam Éva, Kiss Attila ’Népvándorlás kori aranykincsek, a Magyar Nemzeti Múzeumban’, 1992, 8. old.
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Ősi szibériai táltos korona168

A Magyar Szent-Korona167

Az angliai Norfolkban talált Druida (Táltos) boltíves, keresztpántos korona, Kr. u. 1. századból169
Az európai ötvösművészetről Csomor Lajos az ’Őfelsége a Magyar Szent Korona’ című könyvében a következőket írja: „Nyugat-Európa ötvösművészetének a kora középkor tekintetében a legfőbb alapja a sumér és egyiptomi eredetű kelta.”170 „Az ilyen jellegű csüngőket először Mezopotámiában készítették. Innen a technika – módosult formában – eljutott a keltákhoz... Ez a művészei
később a hunokkal és a magyarokkal együtt – Urartun és Iránon át – jut el Baktriába a Kr. e. II
század és a Kr. u. II. század között, és jelen van a Turáni-alföldön a hunoknál – egészen az V.
századig. Feltehetően ugyanitt sajátítják el az avarok, akik alkalmazzák mind kelet-európai szálláshelyükön, mind a Kárpát-medencében (Darufalvi lelet).”171
A druidák egy „nem-árja papság” – vélekedik Sir Jota Khys a kelták vallásáról Julis Pokorny
véleménye szerint: „A Druidizmus olyan vallást képvisel, olyan jelleggel bír, ami az indoeurópai
hitvilágnak idegen.”172 A kelta vallás „heroikus” (azaz hősökből áll, és ezek ugyanakkor „istenek”
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https://hetnap.rs/cikk/A-Szent-Korona-szellemisege-22132.html
Osztyák-szamojéd (szölkup) sámán agancsos vaskoronája. http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/0646-koronarejtely.htm
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Green, M. Jane ’Keltische Mythen’, 1993.
170
Csomor Lajos: Őfelsége a Magyar Szent Korona, Budapest, 1996. 57. old.
171
Uo. 157. old.
172
Ellis, P. B. ’Die Druiden’, 1994, 46-48. old.
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→ ,,ÍS” ŐS > „GAS” HŐS): „A kelták az Isteneiket nem Teremtőiknek, hanem Őseiknek tekintették.”173
A kelták zenéje pentatonikus, és a magyarra nagyon hasonlít, az írek legszebb tánca a COR (=
fordulni, forogni, pörögni a táncban), amely a DEAS szép, díszes értelmű szavukkal a magyar
„CSÁR-DÁST” eredményezi (> lásd: latin „CORDAX” díszes tánc). A „bekiáltós” ír dalokat, táncokat úgy hívják, hogy RÍL – ezeket a „bekiáltásokat” magyarul meg úgy, hogy RÉJA. Az ír zene:
„ein uns fremd anmutender, beinahe orientalisch klingender Klagegesang” (ránk idegenen ható,
majdnem keletiesen hangzó sirató) – olvasható Kabel Lars ’Irisch-Gälisch Wort für Wort’ című
könyvében. A máig élő kelta (breton) népviselet, akár a zene gyökereit is, maguk a kelták a Turánban keresik, A breton népművészet a kalocsaival majdnem azonos, a breton népviselet, népszokások, táncok, lovas felvonulások, stb, a kalotaszegivel vetélkednek. Az ősi kelta írás a rovásírás volt,
amit botokra róttak, amiről már Sebestyén Gyula is beszámol a ’Rovás és Rovásírás’ című cikksorozatában, az „Ethnographia” folyóiratban (1903–1904): „Írország őslakói között az öregebb írek
az imádságaikat nem ún. rózsafüzérről, hanem rovásbotról olvassák le.”174
Ami. a keltának FWNTACH, az a magyarnak is FONTOS kell, hogy legyen!
Nyugat-Európa legnagyobb és leghíresebb lótenyésztője Írország, ahol a 18. életévét betöltött
fiú egy lovat kap ajándékba, hogy majd menyasszonyát [> MIONN eskü], akárcsak a breton vőlegény, lóháton vigye, maga mellé a nyeregbe ültetve, a templomi esküvőre, menyegzőre.
Kell-e még nagyobb bizonyíték népeink rokonságának, kelták és magyarok azonosságának?

A kemperi breton népművészeti múzeum plakátja

173
174

Ellis, P. B. 'Die Druiden’, 1994, 124, 129. old.
Magyar Adorján ’Ős Magyar Rovásírás’, 1970, 22. old.
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Breton legény

Breton „autó” művészet, Kemper főterén

Breton díszes edény

Breton zeke (suba)

Breton minta

Breton faragott fakanalak

Kelta „Szarvas isten” – a kelták a Szarvas népe
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Kelta ősnemzés „griffes-indás” képes és kelta érmen (Kr. e. 1. század, London).
Nemcsak magyar települések emlékeztetnek a keltákra, mint GAL (Veszprém vm., Baranya
vm.). KAI (Heves vm., Maros-Torda vm.), GÁLFALU (Liptó vm.), GÁLFALVA (Bereg vm., Maros-Torda vm.. Kis-Küküllő vm.), GÁLAC (Fagaras vm., Hunyad vm., Moldova), GALACFALVA
(Beszterce-Naszód vm.), GÁLOCS (Ung vm.), KALOCSA (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.. Máramaros vm., Szolnok-Doboka vm.), KALOTA (Bihar vm., Kolozs vm.), GYALU (Kolozs vm., Szolnok
vm ), GÁLOS (Mosón vm., Szeben vm,), KOLOZS és KOLZSVÁR (Kolozs vm.). GELENCE (Háromszék vm), KELEN (Zemplén vm.), KELENCE (Szilágy vm.). KELENFÖLD (Budapest), stb.,
hanem a Keltahonban is találkozunk olyan nevű helyiségekkel, mint MAGOR / MAGWYR
(Wales), PORT MUGER és PLUMAGOR (Bretániában).
Befejezésül még megemlíteném, hogy magyar víznevek (DUNA, TISZA, MAROS, OLT,
SZAMOS, KÖRÖS, TEMES, DRÁVA, RÁBA, ZALA, SZERET, LATORCA, LÁPOS, LAJTA,
RÉKA, BALATON, stb.) vagy településnevek (BUDAPEST, ESZTERGOM, EGER, PUSZTASZER, SZEGED, KOLOZSVÁR, POZSONY, KASSA, DEBRECEN, KECSKEMÉT, GYULAFEHÉRVÁR, TORDA, RÉGEN, SEGESVÁR, KOMÁROM, GYŐR, MOSON, NYITRA, ABRUDBÁNYA, RUDABÁNYA, TOROCKÓ, DOBOKA, SZATMÁR, LADÁNY, stb.) egyaránt őrzik a kelta-magyarok emlékét.
Barátaim, nem kell ám MAIGH-AR-kodni, csak MAIGH-AR-ázni.

Stonehenge
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