
Bevezetés a nyelvrégészetbe 

 

Amióta kitaláltam a nyelvrégészetet, barátaim egyre nógatnak, hogy határozzam már meg, 

hogy miről beszélek. Húzódozom az arisztotelészi fogalomképzéstől: igazán nem illik merev 

és kizáró módon leírni egy születő tudományt. Magam sem tudom, hogy öt, tíz, vagy száz év 

múlva mivé fajul. Válasszuk a tárgyunkból eredő, tehát magyaros, az analógiás, képi, 

összevető, mellérendelő módszert. 

* 

A nyelvrégész a nyelv mélyére merül, de nem a nyelvet kutatja, ahogy a régész sem a földet 

meg a vizet tanulmányozza, hanem a földben-vízben lappangó emberi hagyatékot. A két elem 

őrzi, és ugyanakkor emészti a múlt idők belé került hagyatékát, amely természetszerűen 

anyagi természetű, de a hozzáértő fölfedezi a maradványokban a gondolati, szellemi 

emlékeket és összefüggéseket. 

A nyelvrégész számára a föld és a víz szerepét a nyelv tölti be. Benne rögzülnek a hajdani 

gondolkodásmód, világszemlélet elemei, amelyek általában túlélik a szavakat, mert azoknál 

sokkal kevésbé változékonyak. Ugyanis a szavak módosulnak, sőt cserélődnek, de a jelentés-

összefüggések, szerkezetek és egyéb, sőt világfölfogás elemek szilárdabbak: az újonnan 

képzett szavakat, sőt a vendégeket is befogják a régi szolgálatba. Hogy miként, az az 

alábbiakból kiderül. 

Mindkét régészeti irányzat leletekkel dolgozik. 

A régésznek ismernie kell a földtant, a kémiát, a fizikát, no persze a történelmet, mitológiát, s 

ki tudja mit még. A nyelvrégésznek ugyanígy kell konyítania a nyelven kívül a néprajzhoz, 

történelemhez, valláshoz, mitológiához, természettudományokhoz, szóval mindahhoz, amit a 

leletek megkívánnak. Szükség esetén segítségül kell hívnia ezeknek a tudományoknak a 

szakembereit. 

A leletek tények. A régészetben tárgyak, ill. azok töredékei, nyomai, a nyelvrégészet leletei a 

nyelvben megőrződött s megszilárdult értelmek, nyelvtani elemek és összefüggések.  

Mindketten nyomozók, akik a leletekből következtetnek a hagyatkozók életmódjára, 

szokásaira, vallására, gazdálkodására – és így tovább.  

* 

A régészet eleve határtudomány, mert rendszeresen kilép anyatárgya, a történelem köréből: 

vegytani, építészeti és számos más szakmai tanácsra szorul. Sőt, képes olyan leletre bukkanni, 

amely ellentmond az éppen hatályos történettudománynak, hiszen ez utóbbi értelemszerűen a 

már föllelt és elemzett tárgyakra, egyéb, már igazolt forrásokra, meg a rájuk épülő 

következtetésekre támaszkodik. Olykor bizony ideológiákra is, de ne térjünk be 

zsákutcájukba. 

A nyelvrégész is örül, ha más, vagy ő, régi szavakra bukkan, ha előkerül valahol valamilyen 

ódon szöveg, ám tudja, hogy az ő leletei sosem rejtőzködnek! Sőt! Virítanak a régi 

nyelvemlékekben, a mai közbeszédben, regényekben, versekben, szívünkben. Majd kiszúrják 

a szemünket.  

Az ő feladata, hogy a bennük lévő értelmeket és összefüggéseket kihüvelyezze. Például 

jelent-e valamit az, hogy szám szavunk családja oly népes, és többségük a lét 

határállomásának mutatkozik?1 Milyen érdekes, hogy az utóbbi jelentés – nem etimológiai! – 

körbe tartozó, és újkeletű megsemmisít, sőt az egészen friss lenulláz is hasonlót jelent? Mintha 

a lét alapja a szám volna, miként a régi görögök gondolták még régebbi iráni s oda ki tudja, 

mikor és honnan odakerült tudás alapján. Nem arról van-e szó, hogy a valaha – most meg nem 

határozható helyen és időben – kialakult számbölcselet valahogy bekerült a magyarba, és oly 

meleg otthonra lelt nálunk, hogy azóta is működik?  

                                                 
1 Lásd: A magyar nyelv lelkéről c. esszé Nyelvünk ős-számtudománya c. fejezetét 



A régész biz’ körülnéz, amikor vonaldíszes kerámiát hoz föl az ásója: hol bukkant föl eddig 

ilyesmi? Milyen tárgyak környezték, mely korban keletkezett, vajon vezetnek-e utak az egyik 

lelettől a másikig? A nyelvrégész is nyomozni kezd, s hamarosan megtalálja az alkímiát, a 

Bibliát, a kabbalát, Platónt, Püthagoraszt, és az övékéhez hasonló ókori, analogikus/rokonító 

számfölfogást. Megdöbben: hogyhogy? A Számok Atyja egyiptomiaktól, perzsáktól, 

föníciaiaktól, káldeusoktól, babilóniai mágusoktól tanulta a matematikát és velük cserélte az 

eszmét, amíg mi a tajgában dideregtünk, és még hódprémet sem cseréltünk, mert a 

legközelebbi rokonunk két napi járóföldre lakott, és ő sem tudott mit kezdeni 

vadászzsákmányával. A sámán meg, aki eszmékről hallott és tanult, még messzebb: ott, ahol a 

madár sem jár. Legalábbis az iskolában ezt tanultuk. Utat tehát egyelőre nem látunk, viszont a 

leletek mind számosabbak!  

Az analógia, a rokonítás középpontja az Egy. Részletesebben az az őskori vallás, az a 

létszemlélet, amely szerint Minden Egy. Az egész mindenség az Egynek – Istennek, Létnek, 

atmannak, világszellemnek stb. – megnyilvánulása, mely áthatja tapasztalatainkat, a 

megnyilvánulókat, általa létesül kapcsolat a távoli jelentések közt. De hiszen a magyar az 

Egyről – ötszáznál több szavában! – szinte hajszálra azt gondolja, amit a püthagoreus iskola 

tanult valakiktől, nemkülönben a kettőről és a háromról!  

E számfölfogás nem lelet? 

Ha már szóba jött Platón: kép szavunk nem úgy viselkedik-e, mintha valóságalapító idea 

volna? A dolgok megképlenek bennünk, miáltal képesek leszünk képességeink 

kibontakozására, persze több-kevesebb képzés után…2  

Lelet? 

* 

Analogikus elven működnek ikerszavaink, számuk közel 2500!3 Távoli, sőt, ellentétes 

jelentéseket hoznak közös nevezőre: körül-belül, süt-főz, mi több: él-hal stb.  

Köz szavunk – ötszáz körüli származékát használjuk! – egyedül is tudja ugyanezt: elválaszt, 

összekapcsol és közép.  

Ez a mellérendelő egységben látás – Karácsony Sándor észrevétele – vajon nem lelet? 

Az „őskori”analógiás gondolkodás a látás-logikán nyugszik. Alapja a képiség, a 

szemléletesség, mely nyelvédesanyánk minden gyermeke számára azonnal érthetővé teszi a 

régen, vagy akár frissen alkotott szavakat és kifejezéseket: „Gallérunk alá pökik a 

német.”(Pázmány) „A csatár áthámozta magát a védőkön.” (Tévériporter) 

Lelet? 

A latinok, a germánok vagy a manysik és a hantik különféle csoportjai közt már csak a 

tudósok találnak kapcsolatokat, a szót érteni akarók egyre kevésbé. Ezzel szemben nyelvünk 

eleddig nem tagolódott távoli nyelvjárásokra. Miért? 

Lelet?  

Beszédünk és zenénk számos szerkezeti azonosságot őriz. Mindkettő ereszkedő lejtésű. A 

hangsúly a szavaink elejére esik, hogy miért,4 azt nem tanuljuk meg az iskolában, mert még a 

magyartanárok elől is titkolják.5 Egyszerű mondatainkban rendszerint előre kerül a 

leglényegesebb szó, ezt nyomjuk meg. Ez az ereszkedő lejtés népzenénkkel közös alapvonás! 

Ráadásul népdalaink, különösen a régiek, rendszerint képpel kezdődnek: „Édesanyám 

rózsafája/ Engem nyílott utoljára,” stb. Mi több, közszájra került újkori műdalaink szintén ezt 

a szerkezetet követik: „Akácos út, ha végig megyek rajtad én.” 

Lelet? 

                                                 
2 Lásd: A magyar nyelv lelkéről c. esszé Nyelvünk néhány őseleme c. fejezetét 
3 Szikszainé Nagy, 1999. Lásd: A magyar észjárásról  
4 Nyelvünk gyökrendje miatt. Lásd: A magyar észjárásról 
5 A megállapítás szerepel az iskolai nyelvtankönyvekben, a tanárok tanítják, de a magyarázatáról – százból 

ugyanannyi képzett bölcsésznek, saját fölmérés – sejtelme sincs. Ez is lelet, de inkább látlelet…  



Benedek Elek írja, hogy „a XVIII. század utolján, mielőtt a koporsót a sírba leeresztették, 

háromszor lőttek bele. Ugyanezt tették hajdan a székelyek is.” Bárdi László ujguriai úti 

beszámolója 6 szerint a tetem sírba helyezése előtt – főként a hegyvidéki ujgurok – háromszor 

nyilaznak a kiásott sírba, hogy megakadályozzák a későbbi kísértetjárást, és a gonosz 

szellemeket elriasszák. Ugyanezt tették a hunok is: számos távol-keleti sírjukban találtak a 

tetemek alatt nyílhegyeket. E szokás hajszálra megfelel a „lőttek neki” kifejezésnek.  

A dologról Jókai Mór is tudott, bele is írta Az utolsó budai basa c. kisregényébe – első 

megjelenése 1860. „Petneházy hajdúi adták nekik a végtisztességet, hármat lőve 

sírhalmaikba.” 

Lelet?  

A Shi ji – A történetíró följegyzései –, melyet Sima Tan kezdett összeállítani, majd fia, Sima 

Qian (Kr. e. 145-85?) udvari történetíró fejezett be, beszámol arról a 110. fejezetben, hogy a 

hunoknál szokásos büntetés volt a bűnös bokájának összetörése. Máig él a magyar szólás: 

„megütötte a bokáját.” 

Lelet? 

Dunántúl, Tiszántúl, Fölső-Magyarország, Délvidék tájneveink nem jelölik-e ki fejedelmeink 

országközpontját?7 

Lelet? 

Hozzá nem értésem megvallásával itt most meg sem próbálok kitérni díszítőművészetünk, 

népmeséink, táncaink és nyelvünk szellemének, elemeinek, szerkezetének föltárására, 

összevetésére.8 Márpedig ennek kell következni a nyelvrégészet kibontakozása után, hiszen a 

finnugrisztika, amit tudott, a maga módján, már összehasonlított.  

E sorok szerénytelen írójának észrevétele: a Nikolsburgi Szójegyzékben kiemelt helyen, külön 

sorban szerepel a tprus mondatszó. Ennek jele számtalanszor szerepel magyar hímzéseken, 

faragványokon, különféle cserepeken. Ugyan vajon miért? 

Leletek tömege vár föltárásra! 

A nyelvrégészet különös szerencséje, hogy a legújabb fejlemények is gazdagítják, hiszen 

amíg a nyelv él, addig „észjárása” alapján gyártja az új leleteket, melyek így 

visszamenőlegesen is igazolják a régi adatokból nyert megfigyeléseket! Már, ha azok 

helyesek! Lám, az egyetem, egyenlet, egyenruha, egylet, és a többi nyelvújítási és utáni szó9 

az Egy eleven alkotóerejének tanúja. Ugyanezt mondhatjuk el látás-logikánk, az ellentéteket 

egybekapcsoló szóbokraink, ikerszavaink, mellérendelő és deduktív-levezető szemléletünk 

fiatal hajtásairól is.  

Ezek a friss fejlemények is leletek: valami régebbinek bizonyságai. 

Nyelvünk hasonlít a Varsány melletti tábi hegyen – Nógrád megye – élő „ezer éves”, de ki 

tudja hány esztendős fehér fűzfára, amelynek gyökérzete hatalmas területet szőtt be, s innen 

is, onnan is fákat sarjaszt – beláthatatlan ideje. A számos hatalmas törzs és ág egyazon növény 

része: ha az egyik elpusztul, másik hajt ki helyette. 

Az ugor-török háború óta tudósaink – néhány kivetett kivételtől eltekintve – a mi fehér 

fűzfánk gyökereit keresik balti és obi nyírek között.  

                                                 
6 Dr. Bárdi, 2008. A sírba lövés olvasható a Malonyay Dezső szerkeszette A magyar nép művészete 2. kötetének 

277. oldalán is. Franklin Társulat, Bp. 1909. 

7 Lásd: A magyar fejedelmi központról, CzG. Beavatás a magyar észjárásba, CzSimon Könyvek. 
8 A föltáró kutatások alapművei, mint A magyar nyelv szótára, népszerű nevén a Czuczor-Fogarasi, vagy Huszka 

József: A magyar nép turáni díszítőművészete, továbbfejlesztés, korszerűsítés nélkül maradt. Egyedül Kodály és 

Bartók talált kiváló népzenekutató tanítványokra. Időközben a magyar népzene tizenhat más nép zenéjével való, 

s ezek egymásközti számítógépes összevetése is elkészült. Szerzője Juhász Zoltán, a KFKI mesterséges 

intelligenciákat vizsgáló részlegének munkatársa. Lásd: Nyelv és zene 
9 Nagyjából egyidősek, vagy korábbiak (!) a hantik, manysik és más rokonok legrégibb nyelvemlékeinél, 

melyekből nyelvtudósaink roppant fáradsággal és leleménnyel hangtörvényeket szűrnek le, s ugor ősnyelvet 

szerkesztenek – a magyar nyelv okozta nehézségeket olykor megkerülve.  



A nyelvrégészet ajánlata a fehér fűzfánk benső természetének föntebb jelzett, s bizonyára még 

százszámra előkerülendő leleteinek föltárása és vizsgálata. Még az is megeshet, hogy 

közelebb kerülünk finnségi és ugor atyánkfiaihoz fűződő kapcsolataink megértéséhez. 

 

 


