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Az Oktatási Hivatal gondozásában jelent meg 2020-
ban az új Nemzeti Alaptanterv szellemében íródott 
történelem tankönyv az általános iskolák 5. osztá-
lya számára. A tankönyv 14. fejezete („Történetek a 
magyarok eredetéről”) váltotta a ki a legtöbb – gyak-
ran érzelmektől sem mentes – közéleti vitát. Utóbbi 
érzelmi vitákba nem szeretnék bekapcsolódni, 
viszont az említett lecke „A mondai hagyomány és a 
nyelvi hasonlóságok – ellentét vagy nem ellentét?” 
című alfejezetében a tananyag írója olyan, elsősor-
ban uralisztikát, másodsorban ősrégészetet érintő 
kijelentéseket fogalmaz meg, amelyekhez érdemes 
szakmai megjegyzéseket fűzni a finnugor „ősnép”, 
„ősnyelv” és „őshaza” kapcsán.

„…A KÉT NYELVNEK S A KÉT NEMZETNEK KÖZÖS FÉSKÖK VOLT”2

Az „ősnép” (Urvolk) és „ősnyelv” (Ursprache) 19. századi fogalmak, amelyek tükrözik a megnövekedett 
érdeklődést a társadalom és az ember rousseau-i értelemben vett természetes állapota iránt (Vásáry 2008, 
10). A két fogalom összefüggése a korabeli nyelvtudományban egyértelműnek tűnt mind az indoeurópai 
(schleicher 1853), mind a finnugor (hunfalVy 1876, 257–258) nyelvek (és nyelvű népek) esetén. A 2020-
ban már elavultnak tűnő ősnyelv kifejezés helyett viszont érdemesebb lett volna az alapnyelv fogalmát 
használnia a tananyag szerzőjének, ahogy azt már 1937-ben Zsirai Miklós is tette (Zsirai 1937, 10), ill. 
ahogy az egy alapvető finnugrisztikai egyetemi tankönyvben is olvasható (BerecZki 2003). Az alapnyelv 
fogalmának használata célszerűbb is, hiszen az „ős-” előtag elhagyásával annak romantikus felhangja meg-
szűnik. Az utóbb említett finnugrisztikai tankönyv leírása szerint az uráli alapnyelv egy olyan rekonstruált 
nyelv, azaz a mai uráli nyelvekből a történeti összehasonlító módszer segítségével a múltba – pontosabban 
az alapnyelv felbomlásának idejére – visszavetített nyelvi állapot (BerecZki 2003, 32), amely valóságos 
nyelv lehetett (laakso 2018, 22). A leszármazott nyelvek folytonosságot mutatnak az alapnyelvvel, az 
alapnyelv természetével kapcsolatban ugyanakkor számos vitás kérdés merült fel. Nem tűnik tarthatónak az 
az elmélet, amely az alapnyelv helyett az egymással szomszédos nyelvek „szövetségét” (Sprachbund) java-
solja; ezen elmélet szerint e nyelvek között az idők folyamán számos hasonlóság alakult ki, de nem rokonai 
egymásnak (rasmussen 1991). Az sem tűnik tisztázottnak, hogy egyes nyelvek érintkezései révén kiala-
kulhatnak-e nyelvrokonság-szerű kapcsolatok (Bowern et al. 2011; Dixon 1997; fejes 2016, 4. lábjegyzet; 
laakso 2018; sánDor 2011, 77–78). Az alapnyelv számos nyelvjárásra tagolódhatott (BerecZki 2003, 32), 
„nem egysíkú és mozdulatlan képződmény volt, hanem a kölcsönös megértést felmutató kisebb-nagyobb 
törzsi nyelvek láncolata” (hajDú 1995, 131) és akár a kétnyelvűség is meghatározó lehetett (laakso 2014). 

1 Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt; Régészeti Igazgatóság; Miskolci Egyetem, Műszaki 
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2 Az idézet Hunfalvy Páltól származik Jalava Antal (Antti Jalava) művének ismertetéséből (hunfalVy 1877). 
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Az alapnyelv „egységességének” képe a történeti összehasonlító nyelvtudomány stilizáló jellegéből fakad, 
a rekonstruált nyelv nem adhatja vissza az eredeti alapnyelv természetét és sokszínűségét.

Az „ősnép” kérdése legalább ennyire bonyolult. Megnehezíti a probléma megközelítését az uráli alap-
nyelv kora, amely körülbelül az i. e. 7–4. évezred közé tehető. Ennek a keltezésnek az alapja kettős. Egy-
részt nyelvészeti paleontológiai érveken nyugszik, nevezetesen, hogy az uráli alapnyelvi szókészlet egy 
földművelést nem, de kerámiát és talán termésrezet vagy gyepvasat ismerő őskori vadászó-gyűjtögető 
közösség életmódjára utal (ZaicZ 2019), ill. az alapnyelvben ismert fafajok környezettörténeti elterjedése is 
hozzávetőlegesen erre az időszakra tehető. Másrészt az uráli és indoeurópai (és/vagy indoiráni) alapnyelvek 
kapcsolatain (pl. szókölcsönzéseken) alapuló keresztdatálás is meghatározza az alapnyelv korát.

E korai időszakokban és az ősrégészetben nehezen vagy egyáltalán nem tisztázható a nép (etnikai identitás) 
kérdése, mivel annak tárgyi vagy szellemi kifejezése térben és időben széles skálán mozog és képlékeny (sik-
lósi 2006). Az etnikus identitást inkább értelmezhetjük politikai-szociológiai fogalomként (koncZ & sZilágyi 
2017, 202), és ebben az értelemben kevésbé alkalmazható a vadász-gyűjtögető közösségekre. Ez utóbbiak ese-
tében inkább értelmezhető a csoportidentitás fogalma, amit jelezhet a felső paleolit művészet emlékei révén 
megfigyelhető területi elkülönülés és az egyes erőforrások birtoklásának eltérései (Barton et al. 1994). A 
régibb kőkorban (és őskori vadász-gyűjtögetőknél) valószínűleg számolnunk kell e csoportok kölcsönös hasz-
non alapuló szövetségkötéseivel (gamBle 1982), csoporton kívüli házassági kapcsolatokkal (Zhilin 2003), 
az erőforrások birtoklásával (layton 1986), cserekereskedelemmel, ajándékozással (hertell & tallaVaara 
2011) és követségekkel (Boas 1888, 462–470), amelyeken keresztül a biológiai létfenntartást, a fajfenntartást 
és a szociális kapcsolatokat biztosították. Az őskorban bonyolult összefüggés lehetett a nyelv és az etnicitás 
között, erre utalnak a Pápua-Új-Guineából származó párhuzamok. Ezek rámutatnak, hogy egyes közösségek 
például nem mindig gyakorolnak szolidaritást a szomszédos – akár ugyanazt a nyelvet beszélő – közösséggel, 
hanem távolabbi, esetleg más nyelvcsaládhoz tartozókkal tartanak fenn jó viszonyt. Ebben a közegben a nyelv 
egyfajta „kereskedelmi áru”: a közösségek, amennyiben számukra előnyős, nyelvet is váltanak (foley 1986, 
24). Észak-Eurázsia őstörténete a nyelvi adatok és néprajzi párhuzamok alapján a korábban feltételezettnél 
sokkal dinamikusabb lehetett, a közösségek etnikai identitása és nyelve közötti összefüggés kevésbé volt fon-
tos (saarikiVi & laVento 2012, 212). Meg kell jegyezni azt is, hogy a vadászó-gyűjtögető társadalmak nem 
írhatók le a nyugati antropológia fogalmaival. Mester Zsolt, Tim Ingold (1999) nyomán, ezt így fogalmazta 
meg: „A horda az a szociális egység, amely a magukat aktuálisan ahhoz tartozónak tekintő, egymással füg-
gőségi viszonyban nem lévő egyedekből áll, akiknek a kapcsolati hálója az osztozáson alapul. A horda tagjai 
nemcsak anyagi dolgokon (élelem, eszközök, tárgyak) osztoznak, hanem területen, tennivalókon, ideákon, 
hiedelmeken, történeteken, emlékeken, s mindenféle máson is (végsősoron a kultúrán). Az osztozás által a 
tagok között létrejön a bizalom egyfajta szövedéke, amely alapot ad arra, hogy adott helyzetekben elfogadják 
egymás irányító szerepét, illetve elfogadják a másik javaslatát, vagy kövessék az útmutatását. Ez biztosítja a 
csoport működését mindenfajta rögzített struktúra, hierarchia, hatalom megléte nélkül is addig, amíg az egye-
dek elégedettek. Ez egybecseng azzal, amit Csányi Vilmos az emberi csoportviselkedésben a közös cselekvés, a 
közös konstrukciók alkotása, a szinkronizáció és a csoporthoz való hűség képességeként ír le. A kultúrán való 
osztozásban kiemelkedő szerep jut a beszédnek, pontosabban a beszélgetésnek” (mester 2011, 39).

„VALAMI VAN OTT FENN ÉSZAKON”
A tankönyv tárgyalt leckéje szerint az előző bekezdésben említett „ősnép azonban nem létezett ott 
északon”. Utóbbi mondat egy tankönyv esetében értelmezhetetlen, hiszen nem derül ki, hogy „mennyire” 
vagy „mihez képest” északon. Jekatyerinburg nagyvárosa az 56. szélességi körön, az uráli nyelvek és 
az uráli nyelvű népek történetében kiemelkedő jelentőségű Közép-Urálon túl fekszik, ugyanúgy, mint 
a Dánia középső részén lévő Ringkøbing. Az „északon” kifejezés olyan jelentést is hordoz, mintha a 
hideg éghajlati övezet kedvezőtlen élettani viszonyai miatt nem lett volna alkalmas emberi közösségek 
létfenntartására. Ezt viszont szintén egyszerű megcáfolni, mivel az eszkimók is tundrai körülmények 
között élnek. A tananyag e gondolatának forrása talán László Gyula 1961-es „szvidéri elmélete”, ami 



MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN • 2021 Tavasz

Szegedi Kristóf István • Létezett-e finnugor ősnép és ősnyelv?
51

az uráli „ősnép” történetének kezdetein az Urál-hegység lakhatatlanságát feltételezte, és az uráli őshazát 
délebbre, a mai Közép-Lengyelország és az Oka-folyó közé helyezte (lásZló 1961). Az utóbbi őshaza 
területe semmivel sem kedvezőbb földrajzilag, mint például az Urál-hegység középső része, hiszen az 
Oka-folyó Nyizsnyij Novgorodnál szintén az 56. szélességi körön torkollik bele a Volgába, ill. a „szvidéri” 
vadász-gyűjtögetők jellegzetesen tundrai, rénszarvasvadász életmódot élhettek (ZaliZnjak 1999, 358). A 
„szvidéri-elméletet” részletesen cáfolta többek között Hajdú Péter is (ennek irodalmához ld. foDor 2017). 
Való igaz, hogy a késő paleolitikum és a kora mezolitikum idejére keltezhető lelőhelyek hiánya miatt 
sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a Közép-Urál keleti oldala a holocén elején a kedvezőtlen környe-
zeti feltételek miatt nem volt lakható (sZerikoV 2000). Az újabb paleoökológiai és régészeti kutatások 
viszont arra mutatnak, hogy a késő paleolitikumtól és a holocén elejétől kezdve az egész Urál-hegység 
területén éltek vadász-gyűjtögetők (saVchenko 2019). A régészeti adatok azt mutatják, hogy Északkelet-
Európában, a Vicsegda-folyó felső folyásánál (Volokityin 2006) és az Észak-Urálban (csairkin & Zsilin 
2005) már a korai mezolitikumban (nagyjából 10 300 évvel ezelőtt) is számolnunk kell lakossággal és 
vadász-gyűjtögető területhasználattal, még ha csak szórványosan is.

A tananyag következő gondolata szerint „A magyar és az Urál-vidéki nyelvek hasonlósága úgy alakul-
hatott ki, hogy a magyar nyelv egykoron közvetítő nyelv lehetett azoknál a népeknél, akik később az Urál 
vidékére költöztek fel.” Ez a mondat is nehezen értelmezhető, kezdve az „Urál-vidéki nyelvek” fordulattal. 
Az Urál-hegység területén a történelmi időkben indoeurópai, uráli és török nyelveken is beszéltek, miként 
ma is, így nem érthető pontosan, milyen nyelvekre utal a szöveg. Amennyiben az uráli nyelvekre utal, akkor 
ez a mondat még inkább meghökkentő, mivel ezek kapcsolata a magyar nyelvvel a szöveg szerint annak 
közvetítőnyelv szerepével magyarázható. Ez azonban ellentmond a nyelvtörténeti tényeknek, miszerint a 
magyar nyelv és az uráli nyelvek kapcsolata rokoni természetű, és nem magyarázható csupán az előbbinek 
a közvetítőnyelv funkciójával. Noha korábban felmerült az ősmagyarok esetében a nyelvcsere lehetősége 
(a kérdés tudománytörténeti összefoglalásához ld. sánDor 2014), de a magyart, mint közvetítőnyelvet az 
őstörténetben jelenleg egyetlen komoly kutató sem feltételezi. Napjainkban leginkább szakszerűtlen mun-
kákban jelennek meg hasonló gondolatok. Ötlet és „töprengés” szintjén hasonlót fogalmazott meg László 
Gyula, amikor felvetette, hogy a Közép-Lengyelország és az Urál-hegység között a jégkor végén északra 
nyomuló „szvidéri műveltség” „ősnyelve” esetlegesen a kialakuló magyarság (!) nyelve lehetett, és ez a 
nyelv, kapcsolatba lépve más közösségekkel, hozta létre a többi uráli nyelvet (lásZló 1987, 43–44).

ZÁRÓGONDOLATOK
A dolgozat címében szereplő kérdésre az elmondottak alapján az a válaszom, hogy igen, létezett „ősnép” és 
„ősnyelv”. Az alapnyelvet beszélő közösség egy őskori vadász-gyűjtögető csoport lehetett Észak-Eurázsiá-
ban. E területnek a benépesedése már a pleisztocén végén megkezdődött. Az őskorban azonban valószínűleg 
nem beszélhetünk népekről, sem a mai fogalmaink szerint, sem a szó kora középkori értelmében, viszont 
csoportidentitásokról igen. Az uráli alapnyelvet beszélő közösséget dinamikusan változó, hatékony létfenn-
tartási stratégiákat használó, és nyelvüket Észak-Eurázsiában sikeresen elterjesztő csoportok alkothatták. 
Az alapnyelv elterjedése kiválóan magyarázható a vadász-gyűjtögető közösségek életmódjával, ugyanis 
ezek a közösségek, ha a létfenntartásuk megkövetelte, igen mobilisak voltak (mester 2013, 10–11). A 
vadászati-gyűjtögetési stratégiáik hatékonyságának megnövekedésével egyes területek túlnépesedtek, és a 
csoportok közti kontaktusok révén akár nyelvcsere is történehetett (gülDemann et al. 2020, 14–23). 

Amennyiben valóban szükséges egy általános iskolai tankönyvben egy olyan hatalmas irodalommal 
rendelkező, összetett témával foglalkozni, mint az alapnyelv és az azt beszélő népesség kérdése, akkor 
a vitatott bekezdés teljes átírására van szükség. A tárgyalt szövegrészek nem tartalmaznak tudományos 
újdonságokat, sokkal inkább visszalépést jelentenek egy már meghaladott szintre. Megállapításai pontatla-
nok és az őstörténeti tudományok módszertanának és fogalmainak félreértésén alapulnak. Remélem, meg-
jegyzéseimmel és a bibliográfiában található szakirodalommal elő tudom segíteni a tankönyv itt felsorolt 
hibáinak orvoslását.
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