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A  L  T  E  R  N  A  T  Í  V      K  Ö  R  L  E  V  É  L 
a Hamburgi Magyarok Egyesülete tagjaihoz 

 
Magyarul beszélt-e Éva a kígyóval a Paradicsomban? 
 
Vannak kérdések, melyeket kívülállók ismételten föltesznek szakembereknek, 
ezek azonban rendszerint nem foglalkoznak a jelzett problémákkal. Sem meg 
nem cáfolják őket  - bár nem értenek velük egyet -,  sem nem elemzik, 
vizsgálják a jelenséget. Mert nem is alkalmasak tudományos vizsgálódás 
tárgyául, vagy egyszerüen nincs idejük rá. Igazat mondanak-e a horoszkópok? 
És a kártyából jósolók? Van-e a holdnak valóban kimutatható hatása 
életciklusunkra (főleg a nőkére)? Jártak-e már Földünkön idegen űrhajósók? Ők 
indították-e el bolygónkon az életet és a tudományos-technikai fejlődést? Igazuk 
van-e az intelligens design elméleteknek? És így tovább. 
Mi a válasz ezekre a kérdésekre? Mi az igen és a nem megoszlási aránya, ha a 
felelet nem egyértelmű? Ilyen kérdések izgatják a laikus, de érdeklődő 
olvasókat, s mivel a szaktudósoknak valóban fontosabb dolguk van, igen 
gyakran áltudósok martalékává lesz téma és közönség egyaránt. Magyar 
érdeklődők esetében legalább két ilyen izgató probléma létezik; velük bármikor 
előadótermet lehet megtölteni még nálunk is. Ezek: a magyar nyelv eredete és 
múltja, meg a magyar népről ugyanez. Köztudott, hogy a ’hivatalos’ finnugor-
rokonítás az „érdeklődő” nagyközönség körében nem sok szimpátiára lel 
(legalábbis a nyugati magyarok között, akik magukat hagyományosan az 
’otthoni’ elméletekkel szembenállóként határozzák meg). Azt hiszem, ma már 
nem azért, mert bármilyen szempontból is kompromittáló volna, hiszen pl. 
Finnország nemcsak Európában, de világviszonylatban is a legfejlettebb és 
leghaladóbb országok közé tartozik, sokkal inkább azért, mert szakismeretek 
nélkül egyszerűen nehéz megérteni. Persze, a másik úton sem könnyű járni, de, 
amint azt alább olvashatjuk, ott legalább kevesebb zavaró nyelvi tény akadályoz, 
tehát sokkal nagyobb tér nyílik az egyéni „kreativitás” számára. És egyáltalán: 
miért volna kivétel éppen a (magyar) nyelvtudomány az alól a gyakorlat alól, 
hogy sarlatánok populista megoldásokat kínálnak nehéz szakproblémákra?  De 
meg csábító is azt elképzelni, hogy nemcsak Karthagoban (= kard-hágó!?) 
beszéltek valamikor magyarul, hanem még a Paradicsomban is. Hasonlókat 
gondolgattak ugyanis úgy kétszáz évvel ezelőtt más téren sikeres(ebb) őseink, 
de ma sem idegenek ilyen feltételezések (önjelölt „szak”-) emberek elég nagy 
csoportjától a Föld minden táján (vö. www.etruszk.lap.hu). 
         
Az alábbiakban egy ritkaságnak számító írást olvashatunk: szakember írta egy 
másik (egész eddigi életét valóban nyelvész-) szakember (-ként leélt személy)  
könyvéről, mégis az a benyomásunk, hogy inkább tudományon kívüli műről van 
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szó. Nem azt hangsúlyoznám, hogy áltudományos, nekem inkább tudományos-
fantasztikusnak tűnik. Minthogy azonban a nyelvhasonlítás kérdéseiben alulírott 
nem rendelkezem kellő jártassággal, engedélyt kértem az ismertetés szerzőjétől, 
Csepregi Márta egyetemi docenstől (ELTE) recenziója terjesztésére. Mert úgy 
vélem, hogy minden gondolkodó magyar embernek ennyit legalább illik 
ismernie e könyvről. Ennek ugyanis immár egy-két év óta meglehetősen nagy 
visszhangja és népszerűsítése van a médiákban, természetesen csakis pro 
értelemben. (Újságírók firkálnak róla semmitmondó csevegéseket, erőltetett 
„szerénységgel” viselve a hirtelen ránk szakadt dicsőséget, hogy lám, lám, 
mégiscsak …  És ráadásul egy elfogultsággal nem vádolható kívülálló szerint 
van ez így.) Jómagam kb. két évvel ezelőtt olvastam először e ’műről’, 
mégpedig a Magyarok Világszövetsége egy közleményében. Már akkor 
csodálkoztam, hogy ez a más célra teremtett szerv(ezet) miért avatkozik olyan 
(szak)kérdésekbe, amelyek nem rá tartoznak. Azóta megtudtam  (az internetből), 
hogy elnöke személyesen tárgyalt magyarországi és erdélyi személyiségekkel a 
könyv szerzője általi bemutatása érdekében. Jobb ügyhöz illő buzgalommal. 
Vajon átképezte-e magát számítógép-építő szakemberből nyelvépítővé, vagy 
csak rossz tanácsadói vannak?  (Netán a hivatal…………..?) 
Na, de olvassuk inkább, mit ír a (valódi) szakember a lassan híressé, sőt hírhedté 
váló könyvről (miután neki az ismertető újraközléséhez való hozzájárulását  itt 
is megköszönjük): 
 
(Tisztelettel, H.T.) 
 
 
Finnugor Világ, 2005. szeptember                                                                                                                            
 
                                      Nem mind tudomány, ami finnugor 
                                              azaz egy nyelvészprofesszor is tévedhet 
 
               Mario Alinei: Ősi kapocs. A magyar-etruszk nyelvrokonság 
                                      Allprint. Budapest, 2005. 
 
    Szeptember 5-én az Olasz Intézetben élénk érdeklődés mellett mutatták be Mario Alinei 
könyvét. A kötetet olasz eredetiből fordította Puskár Krisztián. A szerző „komoly nemzetközi 
tekintéllyel rendelkező nyelvész, az Utrechti Egyetem _ itt 1959-től 1987-ig oktat _ emeritus 
professzora”, számos tudományos társaság tagja, elnöke, alapító tagja és alapító elnöke. 
   Az ötszázoldalas kötet látszólag tudományos mű, van benne etimológia, 
nyelvemlékelemzés, hangtörténet, morfológia- és mondattan, régészeti kronológia, 
szakirodalmi hivatkozások, lábjegyzetek. Alkalmas arra, hogy megtévessze a laikus olvasót. 
Lényegét néhány idézetben foglalom össze (zárójelben az oldalszámot jelzem): 
   „Az  etruszk civilizáció a Kárpát-medencéből származik.” (9) 
   „A magyarok az időszámításunk előtti III. évezredben érkeztek történelmi területükre _ a 
Kárpát medencébe _ és szerepük az etruszkok, villanovaiak, valamint elődeik, az 
ősvillanovaiak kialakulásában kétségtelen.” (12) 
   „Az etruszk átmeneti fázist jelent az ősugor és a történeti magyar között.” (46) 
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   A magyarok korai jelenlétét Közép-Európában a szerző az „uráli kontinuitás elmélettel” 
bizonyítja,  „amelyet napjainkban az uráli nyelvterületet kutató nyelvészek, valamint a 
régészek  _ a magyarokat is beleértve _   túlnyomó többsége elfogad.” (9-10) 
   Mint ismeretes, az etruszk nyelvről igen kevés információnk van. A fennmaradt 
nyelvemlékek nagy része sírfelirat, azaz személynevek, méltóságnevek, rokonságnevek. 
Mintha egy természeti katasztrófa következtében eltűnne minden magyar könyv, csak néhány 
temető maradna fenn, és ebből kellene rekonstruálnunk a magyar nyelvet. Elég lehetetlennek 
tűnő vállalkozás, annál megfelelőbb terep viszont egy alternatív nyelvésznek. Az 
etruszkológus szabadon szárnyaló fantáziáját nem sok fölösleges nyelvi tény korlátozza. 
Alinei professzornak az is előnye, hogy magyarul sem tud, tehát a rokonításban nem ismer 
lehetetlent. 
   Az alternatív őstörténeti irodalom tömegéből azzal válik ki ez a mű, hogy nem tagadja a 
magyar nyelv finnugor voltát, sőt! Etimológiáiban finnugor megfelelésekre is épít, s ha egy-
egy etruszk szónak nem talál magyar megfelelést, a rokon nyelvi adatokra hivatkozik. 
Művelődéstörténeti magyarázatoktól sem riad vissza. A clan „fiúgyermek” szót például a 
magyar (meg)hal igével kapcsolja össze, „hiszen az ősugorok vallásában, ahogy azt a manysi 
folklór ismerete alapján feltételezhetjük, úgy tartották, hogy a holtak lelke az újszülöttbe 
vándorol. (...) Tehát az újszülött a születés pillanatában a halott maga” (57). A szerző 
szorgalmasan forgatja az Uráli etimológiai szótárat, és aki keres, talál alapon mindenre van 
magyarázata. A jövevényszavak sem zavarják. Az etruszk zin „csinál” igét azonosnak tartja a 
magyar megfelelőjével, tudván tudva, hogy ez a magyarban szláv jövevényszó, de az 
ellentmondást feloldja azzal, hogy „a szlávok már a történelem előtti időben is jelen voltak a 
Balkán területén” (95). 
   Fontos jelentőséget tulajdonít Alinei a zila és canthe méltóságneveknek, melyeket a magyar 
gyula és kende szavakkal  hoz összefüggésbe. Megtalálja a magyar tárkány megfelelőjét is az 
etruszkban, s jelzi, hogy mindhárom szó török eredetű a magyarban. Akkor miért nem a 
törökkel rokonítja az etruszkot? 
   Az ugor és magyar nyelvállapot közti átmenetre azért van szüksége a szerzőnek, mert ezzel 
azt állítja, hogy a magyar szóeleji  p>f  és k>h réshangúsodás már elkezdődött, de még nem 
ment végbe, ezért minden etruszk p, ph, f  kezdetű szót azonosíthat minden magyar és 
finnugor p és f kezdetű szóval, valamint minden etruszk c, k, ch, h kezdetű szót minden 
magyar és finnugor k, χ és h kezdetű szóval. Így lehet a katekril megfelelője a hazakerül és a 
parliu jelentése a magyar párol és a „nomina agentisekre jellemző szokásos igenévi 
végződés” összetételével: „főző, szakács” (196). 
   A könyv tetemes részét teszik ki a régészeti kultúrák elemzései és a történeti fejtegetések. 
Ezekkel most nem foglalkozom, a szerző szakirodalom-ismeretét csak egy idézettel 
jellemzem: „Hajdú Péter magyar nyelvész a hagyományostól átpártolt a kettős honfoglalás 
elméletéhez” (448). 
   Az eredeti műben is meglevő zagyvaságokat csak fokozza az dilettáns fordító, aki nem 
ismeri a nyelvészeti szakszavakat. Keveri a rag, jel és képző fogalmát, nem tudja 
megkülönböztetni a hangot és a betűt, és nyelvújító törekvései is vannak: ugorológiáról 
beszél, nyelvjárás helyett beszédcsoportról, kötőhang helyett támogató hangról, nyíltabbá 
válás helyett mélyülésről, és a diftongust kettős mássalhangzónak fordítja. Ezen kívül van 
több olyan mondata, amelynek se füle, se farka. Pedig volt nyelvi lektora és szerkesztője is a 
magyar kiadásnak, ez kiderül néhány lábjegyzékből, amelyeket azonban egy mondattal el 
lehet intézni: Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Biztosan ez a mondás is fellelhető az 
etruszk nyelvemlékek között, rajta, keressük meg. A szerencsés megtalálót Alinei professzor 
dedikált fényképével jutalmazzuk meg. 
 
 
                                                                                                              Csepregi Márta 


