
Tharan-Trieb Marianne: Magyartanítás – de hogyan!? 
 
 
Jászó Anna szükségét érezte, hogy a Magyartanítás c. folyóirat idei első számában a 
finnugrizmus védelmében írjon cikket. Azt a lerágott csontot veszi védelmébe, amely 
150 év óta nem sok újat mutatott fel: egy megkövesedett, bebetonozott elmélet jól 
körülbástyázott szerkezetébe újat hozni nem lehet, mert fennáll a veszély, hogy az 
egész összeomlik.  
 
Ezért a finnugrizmus terén érdemi kutatás nem is folyhat, következésképpen új 
felfedezésekkel sem kecsegtet. Viszont újra és újra alkalmat nyújt azon kutatók 
nevetségessé tételére, kigúnyolására, debilnek nevezésére, akik a 150 évesnél 
régebbi forrásokra, írott anyagra, népi emlékezetre, régészeti feltárásokra, jelek és 
képek elemzésére támaszkodva jelentkeznek újabb kutatási eredményekkel. Ők 
csak a fantazmagóriák birodalmában álmodoznak – és ez a legkedvesebb minősítés. 
Minden új eredményben van bizonyos tévedési lehetőség, az értelmezés lehet, hogy 
csak 80 %-ban áll meg. De innét továbblépve, szakmai kritikával, új következtetéssel 
tud a kutatás tovább haladni. Nyelvészeti érvet érvvel kellene cáfolni. Nyelvészeti 
érveket. Sajnovicsot és Budenzet, és más svéd, amerikai tudósok érveit. Először is, 
Sajnovics derék csillagász volt, mondhatnánk, mit keres a nyelvészet területén – 
netalántán ő is délibábos? 
 
„Maradjunk abban, hogy nyelvünk finnugor eredetű, egyáltalán nem nyert 
tudományos bizonyítást nyelvünk nem finnugor eredete”. (Jászó Anna, a 
továbbiakban: JA írja nevezett cikkében) - Így néz ki egy nyelvészeti érv. Érvként 
lehet kérdezni: Hol és hogyan nyert tudományos bizonyítást nyelvünk finnugor 
eredete? És itt az eredet szóval van a baj! Mert ha azt mondanák, hogy egy közös 
nyelvcsaládba tartoznak – mondjuk a turáni nyelvcsaládba – akkor a dolgok mindjárt 
a helyükre mennének. Akkor itt lennének érvek, leletek – de a kikövetkeztetett 
finnugor ősnyelvre eddig semmilyen lelet nincs, (már a neve is elárulja, hogy csak 
feltételezett – ami bizonyítéknak elég soványka) a finnugor őshazát meg ki ide teszi, 
ki oda (a finn Wiik pl. Finnországba), viszont régészeti lelet eddig egyiket sem 
támasztotta alá. 
 

A finnugor elmélet atyjának Sajnovics Jánost tekintik. Akkor nézzük meg kicsit 
közelebbről a jó csillagász művét, amelyben bizonyítja, hogy a lapp és a magyar 
nyelv azonos. DEMONSTRATIO IDIOMA UNGARORUM  ET LAPPONUM IDEM 
ESSE 

http://www.nemenyi.net/doc/01magyarla.doc 
 
A sokáig titokban tartott latin művet ma már az interneten is olvashatjuk magyarul, és 
mindjárt kiderül, hogy miért kellett ilyen sokáig rejtegetni könyvtárak mélyén. 
Tudvalévő, hogy 1990 előtt még latinul sem adták oda az érdeklődő olvasónak. 
 
A történelmi környezet az volt, hogy „vita alakult ki a jezsuita és a többi 
szerzetesrendek (sic) között a magyar nyelv rokonságáról” (JA). Erről jó lenne többet 
megtudni, mert miféle hitbeli kérdés tisztázásához volt fontos a magyar nyelv 
rokonsága, miért voltak a jezsuiták más véleményen, ill. honnét származott az ő 



elkötelezettségük egy más vélemény mellett. Feltétlenül tisztázandó! Akár a 
Magyartanítás c. folyóiratban is. Hell Miksa, a bécsi udvari csillagvizsgáló igazgatóját 
meghívta a dán király megfigyelések végzésére, Hell Miksa pedig hívta Sajnovicsot 
mint csillagászt és magyarul tudó embert, hogy bizonyítsa be a magyar-lapp 
azonosságot.  
 
„HELL tisztelendő atya mély sejtelmét és feltevését, melyet mint előbb mondtam, 
SCHEFFER és BÜSCHING szerint ötlött, nevezetesen hogy a finn és a lapp népek a 
magyarral viszonyban állnak; ettől kezdve egész idő alatt szakadatlanul hevesen 
bíztatott, bátorított, kért és sürgetett, hogy kutassam ki a magyar és lapp nyelv 
szorosabb egyezését, mivel ő fontosabb feladatokkal volt elfoglalva.” (Irja Sajnovics 
János – a továbbiakban SJ – az idézett műben.) 
 
Az atya mély sejtelme is jött valahonnét:   
 
Schlözer_Ágoston_Lajos_levele_Hell_Miksához_1772._febr._29. 
  
Történeti Tár XXVIII. évf. (1905), 143–147. o. 
  
Röviden, Sajnovics mögött a nyelvészeti elképzeléseit illetően valójában a szász Höll 
(Hell) állott, aki instrukcióit – Gyarmathyhoz hasonlóan – egyenesen Göttingából 
kapta, a "magyarfaló" Schlözertől. 
 
http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=97762598&t=9137082 
 
És itt van mindjárt a fő felbujtó is:  
 
„Maga a legfennségesebb CSÁSZÁRNŐNK és KIRÁLYNŐNK MÁRIA THERÉZIA , 
amikor több értesülést kapott HELL tisztelendő atyától, nem kételkedett e dolgot 
Magyarország számára megtisztelőnek nevezni, és kegyelmesen megbízta a magyar 
írókat, hogy szorgalmasan kutassák ki, akármi is a rokonsághoz tartozik, akár 
nyelvben, akár eredetben, és tegyék közzé a magyar nép dicsőségére.” (SJ)  
(Ha a fenséges Mária Terézia valamit a magyar nép dicsőségére óhajtott, az már 
eleve gyanakodóvá tesz!) 
  
„Nem tudom, van-e hazai könyvtörténetünkben még egy olyan tudományos munka, 
amely egy éven belül két kiadást ért meg.” (JA)  
Én sem tudom, lényegtelen is, mert ez sem érv egy tudományos vitában.  
 
„A két nyelv legalább 13 évszázada elvált egymástól, a nyelv pedig szakadatlanul 
változik. A magyar nyelv változását az akkoriban felfedezett Halotti Beszéd 
közzétételével szemlélteti.” (JA) 
 
„Hogy pedig ez ígazán magyarul érthető, megadom a jól összeillesztett kulcsot 
Franciscus FALUDI jezsuita tisztelendő atyától, mely iraton kevés szavak találhatók, 
amelyek a mi mai beszédmódunkkal nem egyeztethetőek könnyen össze.” (SJ) 
 
Sajnovics – sajnos – elfelejti, hogy a latin írás alapján lejegyzett magyar szövegről 
van szó, amit más jelekkel (betűkkel) nem tudtak rögzíteni, mert nem volt még 
Helyesírási szótár. Valószínűleg nem is kellett, mert a magyarok rovásírással írtak, 
csak a latint használó szerzetesek írtak latin betűkkel. – Tehát itt ellent mond 



önmagának, amikor azt állítja, hogy a lapp és a magyar nyelv olyan nagy változáson 
ment át, hogy a régibb nyelvet nem értik - mert az átiratot, maga mondja, jól érti – 
vagyis akkor a magyar nyelv nem változott 600 éven keresztül.  
 
„130 szóegyeztetést közöl, ezekből 38 ma is érvényes. Tudta, hogy mindez kevés” 
(JA)  
Bizony, édeskevés. Maga is kimondja. 38 db szóegyezés. 
 
„…gyakran az egész vizsgálódás a lapp szavakról csak azt derítette ki, hogy ámbár 
kis változtatással magyar is lehetne, a magyaroknál nem jelenti ugyanazt”(SJ) 
Lehetne, de mégsem az! 
 
„Sajnovics jármától óvjuk nemzetünket, / Ki Lapponiából hurcolja nyelvünket!” A 
külföldi szakkörök megbotránkoztak ezen a tudatlanságon, sőt figyelmeztették a 
közvéleményt, hogy a Sajnovics által kijelölt utat kell követni, s be kell vonni a 
vizsgálódásokba a vogulok és a permi népek nyelvének vizsgálatát.” (JA) 
 
„Hivatásos” nyelvészeink állandóan a forrásokat, a dokumentumokat kérik számon 
az „ellenségen”. Akkor kérdéseink: kik voltak ezek a „külföldi szakkörök”? Kik 
foglalkoztak ennyire a magyar nyelv rokonságával a 18. században? Gyanítom, hogy 
a német grammatikusok, kis bécsi motivációval – különben kinek lett volna érdeke? 
Figyelmeztették a közvéleményt, hogy Sajnovics útját kell követni (nem a lappokról 
beszélt? Most már vogulok is?) – mi ez? A szakkörök a közvéleményhez szóltak, 
nem is a szakmabeliekhez? Ennyire fontos ügy volt, hogy a dilettánsokat is be kellett 
vonni? Nyelvészeti terrorizmus már a 18. században? Ugyancsak hasonlít napjaink 
módszereire, amikor Bécsben élő finn nyelvésznő kérte, hogy büntessék 
Magyarországon azokat, akik nem a finnugrizmus hívei; hasonlít a sok elvtelen, 
személyeskedő és pimasz támadásra, amely bizonyos „hivatásos tudósok” arzenálja 
– érvek helyett. (Egyébként eléggé hihetetlen, hogy már akkor is… - ezért lennének 
érdekesek a források.) 
 
„LEEM által írott lapp helyesírásról beszélek … Tényleg, ha egy kicsit ismerte volna a 
magyar helyesírást, vagy ha megszerezte volna a magyarok nyelvtanát, kétségtelen 
hogy egészen másképp írta volna meg a lapp nyelvtant. De mivel oly nagy föld és 
tenger szakít tőlünk el, ezt aligha lehetett megtenni, de még remélni is!” (SJ) 
Tehát a magyar segített volna a lapp nyelvtan megírásában? Hát akkor hogyan 
származott a magyar a lappból? 
 
A téma innét kezdve válik érdekessé. Alábbiak mind Sajnovics János említett 
munkájából vett idézetek, és rögtön érthetővé válik a nagy titkolódzás: 
 
„Ezért helyesebben tennék, ha a szláv nyelvet az illírből származtatnák, a magyart 
pedig az ősibb és hatalmasabb területen szétszórt nyelvhez ve zetnék vissza , 
mely tudni illik manapság nemcsak a hungarok, magyarok és székelyek között 
virágzik, hanem a lappok, dánok, svédek, oroszok, finnek, valamint karjeliak és 
észtek között is található; s ami elterjedt Tartária legtöbb népei között is, zürjének, 
mordvinok, cseremiszek, permjákok, votjákok, vogulok, osztjákok stb. közt Ázsiában, 
egészen a messzi kínaiakig.  
 
HELL tisztelendő atya, az ő kitűnő tehetségével, és a dolgok összeállításának 
ügyességével, nem annyira lelkesedéssel, mint inkább elmésen kigondolva, nemrég 



levelekben velem közölt. Az ő véleménye szerint: a kínaiak, vagy ősei minden ázsiai 
népnek, ugyanúgy a magyaroknak is, vagy legalább is az ázsiai nyelveknek, azaz: a 
magyarok leg ősibb nyelvjárását a kínai nyelvjárásban kell keresn i. A 
bizonyítékok , melyekkel ezeket hitelessé teszi, a következők: I. A kínai kiejtés és a 
szavak hangzása ugyanolyannak látszanak mint a magyar nyelvben. II. A magyar 
nyelvben a szótövek éppúgy mind egytagúak, mint a kínai nyelvben. III. A szavak 
összetétele ugyanúgy egytagúakból áll mindkét nyelvben. IV. A nép, melyet 
DEGUINESIUS Hunnak nevez, senki sem kétli, hogy szomszédos volt a kínaival. V. 
végül: a tartár nyelv megközelítőleg megegyezik a kínaival, továbbá megegyezik a 
törökkel, és a török a magyarral, tehát, a kínai is a magyarral. Ehhez az érveléshez 
tartozik egy másik is, melyet HELL tisztelendő atya mondott, és megengedte hogy 
leírjam: "Kíváncsian kerestem (mondta) a jelentését és eredetét a lapp szónak same, 
sabme vagy samelets, ahogyan a lappok magukat nevezik, amikor KIRCHER atya 
könyvét China illustrata lapoztam, melyben van egy térkép Sinaj közeli vidékeiről, 
elolvastam a térkép feliratait, a KIRCHER misszionáriusunk útjával kapcsolatban, és 
akkor a 65-ik oldalhoz érve, egy sík és homokos, Sinajtól északra fekvő sivatag 
leírását olvastam, melyet úgy hívnak hogy Lop vagy Lap, a tartárok pedig ugyanezt a 
sivatagot Samo-nak nevezik, ami homokot vagy homokos sivatagot jelent. A Samo, 
továbbá Same, számomra úgy tűnik, teljesen megegyező szavak, ezért úgy 
gondoltam: a lappok magukat úgy hívják Same (azaz: Same hazából származó), 
továbbá a tartárok az egész sivatagot Same-nak nevezik, a kínai faltól északra 
terjedve egészen a Jeges tengerig, látjuk tehát, hogy a lappok innen vezetik eredeti 
hazájuknak, amikor magukat úgy nevezik Samelets. márpedig ha valamikor a lappok 
a sínaiak közelében voltak, azt is összeillőnek látjuk, hogy valamikor a sínaival egy 
népet alkottak (több más elfogadható bizonyítékom is van a lappok és általában a 
finnek, Finnország elfoglalása előtt, ugyanazon népet alkottak a sínaiakkal). Ha 
pedig ugyanazon nép voltak, a lappok nyelvének is ugyanazon kellett hogy legyen a 
sínaiakkal. Mivel a lapp nyelv egyezése a magyarral bizonyított, tehát a magyarnak is 
valahogyan egyezni kell a sínaival." (SJ) 
 
A finnek sem nevezik magukat úgy, hogy finnek, hanem suomi). 
 
„…kínai szótár hiányában, a fent említett KIRCHER atya könyvéből kísérelem 
valahogyan kidolgozni a kínai valamint magyar nyelv egyezését. Ebben a könyvben 
idéznek egy kőbe vésett keresztény vallásos tanítást, melynek egyes szavai latinul is 
adva vannak. E feliratból a szavakat, melyek minden embernek közös dolgai, 
úgymint: éj, nappal, nap, út, élet, szív, kelet stb. összehasonlítottam a magyar 
szavakkal, és íme mit találtam! Éj kínaiul úgy mondják : magyarul éj. Szív kínaiul 
Syñ: magyarul Szü vagy Sziv. Nap (mint égitest is, meg időtartam is) kínaiul gè, 
magyarul ragyogó ég mondják ég, égj (égi), út kínaiul mondják tu, magyarul út. Élet 
kínaiul sem, magyarul szem-ély, mint élő élet, a szem és élek-ből. Kelet kínaiul tum, 
magyarul tám-adat, mint kelést okoz. Tenger kínaiul Hay és hajózás Ham, magyarul 
Hajo. E kevés, a kőfeliratból kivett szó is világos utalás számomra, hogy egy kinai 
szótárban igen sok magyarral rokon szót lehetne találni; mégis e kevésből 
megfigyeltem: I. Egyes kínai szavak, ha rák módjára vagyis visszafelé olvassuk, a 
magyarral teljesen megegyeznek. Így ye: (éj) visszafelé: magyarul éj. A nap, égitest 
(ge) visszafelé eg, ugyanaz mint magyarul ég. Ugyanúgy via, kínaiul tu, visszafelé ut, 
ugyanaz mint magyarul út. A betűk ilyen visszafelé helyezése nem újdonság más 
nyelvekben sem. Megfigyelés  II. A kínai egyszótagok (monosszillabák), melyek 
tiszta szótövek, többnyire a magyar összetett és képzett szavakban keresendők, 
azért mert a mai magyar nyelvben a tövek általában el vannak mosódva. Például a 



személy szóban. Megfigyelés  III. A kínai egyszillabák majdnem mind rövid vagy 
hosszú magánhangzókra végződnek, egyes kivételekkel, melyekhez a 
különbségtétel vagy jóhangzás végett az n, ng, vagy m véghangokat illesztik hozzá; 
a betű caninæ r, vagy sohasem, vagy nagyon ritkán használatos a kínaiaknál, 
helyette az l betűt látjuk. Emiatt a magyar és a kínai szavak összehasonlításánál, ha 
elhagyjuk a végső hozzáadott mássalhangzót egyes kínai szavakból, pontos 
megegyezést látunk a magyarral, így például a kínai szó syn (szív) az n elhagyásával 
Sy lesz, pontosan megegyezik a magyar szü szóval. Szintén, mivel a kínaiaknál 
hiányzik az r betű, a magyarok ellenben nagyon szeretik, az l betű helyettesítése r 
betűvel, megteremtheti a legtöbb szó között az egyezést. Megfigyelés  IV. A kínai 
nyelvjárás valószínűleg az elsők legelsője az össz ázsiai nyelvek közt, azaz: az 
összes többi nyelvjárások közt, mint: magyar, lapp, finn, tatár, török, perzsa stb. 
Állításom indítéka, hogy a kínai nyelvjárás mindegyik közül a legegyszerűbb és 
legkezdetlegesebb, hiányzanak belőle a névszók esetragozásai, az igék 
időragozásai, ez a hiány biztos jele ősiességének, elemeit jelzi a lélek elsődleges 
fogalmainak szavakkal való kifejezésének, azaz: az emberi nyelv igazi kezdete és 
bölcsője."  (SJ)  
Eddig HELL tisztelendő atya levelei. 
 
Ugye, felmerül a kérdés: ezt a részt miért nem szokták idézni lelkes finnugrászaink? 
Két lehetőség van: szándékosan elhallgatják, nehogy zavarba jöjjenek – vagy maguk 
sem olvasták soha. 
 
De mond Sajnovics mást is: 
„Sokkal választékosabban ír erről a dologról a tekintetes IHRE, a Glossarium Suio 
Gothicum (Svéd-gót szótár) szerzője, melyet 1769-ben Upsalában újra adtak ki, … a 
finn és lapp nyelvekről: a finn sokkal öregebb a gót nyelvtől, mivelhogy azt elsőnek 
ODIN hozta e földekre. A finnek és a lappok az északi vidékek els ő telepesei: és 
kijelenti hogy hun eredet űek. " (SJ) 
 
„Ezek közt volt STRALLENBERG úr műve, Descriptio Imperii Russici (Az Orosz 
Császárság leírása), németül kiadva Stocholmban, 1730. Ez a szerző igen 
választékosan állítja össze számunkra az északi népek nyelvének egyezését. 
Munkájának 32-ik oldalán ezt mondja: "Tudni való, hogy Európában és Ázsiában, 
melyet északnak és keletnek tartunk, hat népcsoport található, melyeket többé-
kevésbé Tatár névvel jelezhetnénk. Ezek: mordvinok, cseremiszek, permjákok, 
votjákok, vogulok, ostjákok, ezek mind valamikor a finnekkel, lappokkal, észtekkel, 
magyarokkal egy egységes népek alkottak. Igazán róluk mondják a hunnokhoz  
vagy unnokhoz  tartoztak, kik nem voltak tatárok ." A nyelvek összhangját 
tartalmazó Táblázatban ismét figyelmeztet, mind a hat népcsoport a magyar és finn 
néphez tartozik, és nyelvükben velük megegyeznek. 
 
…1770-ben adtak ki Göttingenben, nevezetesen: FISCHER Quæstiones Petropoli-
tanas (Szentpéterváradi kérdések) művét. Benne a szerző így szól: "Igazán saját 
nevükön nevezem szittyáknak azokat, akik szittyául  beszélnek , szittyául pedig 
beszélnek az észtek, finnek, lappok, zürjének, permiek, mordvinok, cseremiszek, 
votjákok, vogulok stb, stb. Ezeknek mind egymással közös nyelvük van, melyet a 
nyelvjárások változatossága úgy választ szét, hogy mégis mindegyikük közös 
anyanyelve könnyen felismerhető. 
 



Azután egy táblázatot mutat be e népek összhangú szavairól, melyből megmutatja 
hogy mindezek magyarok . Észrevehető, hogy mindezeket STRALLENBERG- től 
vette. „ (SJ) 
 
Sajnovics becsületére válik, hogy ezen adatokat közölte, nem úgy, mint szellemi 
utódai, akik mindent megtesznek ezen adatok eltitkolására. Mert amíg Sajnovics Hell 
Miksától származó sugallatait bizonyítóerejű közléseknek veszik, tanítják, terjesztik 
tűzzel-vassal, addig a munka ezen bekezdéseit a dilettáns, délibábos fantazmagóriák 
birodalmába utalják. Na, nem Sajnovicsra hivatkozva, hanem ha más merészel ilyent 
leírni. Így elég csúnyán bánnak el a jobb sorsra érdemes csillagásszal, olyannak 
tűntetik fel, mint a száraz tóban lubickoló süket ember, aki a nedves parton kuruttyoló 
békákat hallgatja.  
 
„Én viszont FISCHER véleményét az ungrok (ungarok) eredetéről, nem helyeslem. 
Sokkal helyesebb nézetet tanít Maximilian HELL tisztelendő atya, ha művét Litteraria 
Expeditionis (Nyelvi kutatójárat) közli a műveltek körében.  
E munkában (amit HELL tisztelendő atya nem régi bécsi leveleiben velem tudatott), 
az ungarok, magyarok és lappok közös eredetén kívül, nyomós adatokkal bizonyítja, 
a finnek általában több magyar nyelvet használó népnek az igazi elődei, főleg az 
előkelőbb magyar népeknek, kik Magyarországon élnek, első hazájuk Karelia, 
pontosabban Karjelia finn tartomány volt; tehát a karjeliaiak a magyarok és ungarok 
igazi elődei. Maga az ősebb és nagyobb Finnország pedig sok, magyar nyelvet 
használó nép bölcsődéje volt.  
Amíg bizonyítja, hogy az ungarok és magyarok mielőtt Finnországból más vidékekre 
vándoroltak, tényleg Karjeliában laktak, azt is ragyogóan tanítja, hogy az ungarok és 
a mai magyarok, habár nyelvük megegyezik a lappokéval és más Oroszországban 
és Ázsiában szétszórt finnekkel, mégsem erednek a lappoktól hanem a karjeliaiktól, 
és a magyarok semmiképpen sem nevezhetők lappoknak, pont úgy, ahogy a 
bohémek (csehek) sem nevezhetők polonoknak (lengyeleknek), vagy az osztrákok, 
bajoroknak, vagy a dánok, norvégeknek; habár a bohémeknek a lengyelekkel, és az 
osztrákoknak a bajorokkal, valamint a dánoknak a norvégekkel azonos nyelvük van.  
Így a legel őkelőbb népek leszármazottjai, kik magukat ungaroknak  és 
magyaroknak  nevezik, Karjeliából  jöttek valamikor , végre a 9-ik században 
Pannóniában települtek le…”  
 
 
„…És pedig súlyos bizonyítékokkal kétségtelenül könnyedén bizonyíthatnám , ha 
ez nem esne kívül munkám rendeltetésén, hogy egészen a Volga  folyóig valamint 
a Káspi tengerig , és a legterjedelmesebb földekig, a Nagy Tatáriáig , még ma is 
használatos a magyar nyelv . KAPRINAI István tisztelendő atya a jezsuita rendből, 
igen járatos férfiú a magyar irodalomban, több évi munkával, különböző könyvekből, 
valamint öreg kéziratokból összegyűjtötte ezeket, és ha egyszer az átdolgozott 
rendszerét nyilvánosságra hozza, a magyarok kétségtelenül nagy köszönettel 
fogadják. Csak egyet szeretnék megemlíteni, kiválasztva a könyvből Történelmi 
jegyzetek a Jezsuita rend küldetésének kezdeteiről és fejlődéséről a kinaiak között, 
főleg a királyi Pekingben, Joannis Adam SCHALL tisztelend ő atya leveleib ől, 
ugyanazon rend legfőbbje és a Királyi matematikai emelvény elnöke, Bécs Ausztria: 
1665 év. E könyv 20-ik fejezetében, a 199-ik oldalon ezt írja: nyugat Tatária lakói 
(tudni illik amerre a Volga folyik), kézségesebbek a keresztény hitvallás 
elfogadására , mint akik kelet Tatáriában élnek. Aztán hozzáadja: "Tudomásul van 
adva, hogy egy magyar nemzetiségű atyát a (jezsuita) rendből, a Törökök elfogtak, 



és eladták ezeknek a tatároknak. Később arról számolt be a Rómába írt leveleiben, 
hogy ezzel a száműzetéssel (majdnem) saját hazájába került, ugyanazokat az 
embereket fedezte fel, kik ugyanazt a magyar nyelve t használják ... Emiatt a 
kiváltás áraként nem váltságdíjat kért, hanem társakat, kikkel ezt az ősi népet 
áttéríthetné hazája vallására... De a szokások nem olyan idegenek, csak a hasnak 
kell megszokni a félig sült és valamelyest véres húst, mely a tatár sátrakban a 
tejféleségekkel együtt, majdnem ingyen megvan." És így, csak ez az egy tanúsága 
magyar atyánknak, soktól érdemesebb lehet.” (SJ) 
 
Mintha a fenti két bekezdés ellent mondana egymásnak – mintha Sajnovics is érezné, 
hogy a Hell-féle interpretáció nem egészen helytálló. Mert már akkor is voltak más 
források. Mintha Sajnovics betartaná a „rendfegyelmet” is, de azért a tisztesség 
kedvéért az érem másik oldalát is megmutatná. 
 
 
Amit sajnos a mi finnugrászaink már nem követnek, ők a történetnek minden 
második lapját letakarják, nem csoda, ha az egész elmélet sántít, mert féllábú.  
Érvekre érveket. Érvek pedig találhatók a forrásokban. De a források felkutatása, 
elolvasása, értelmezése, és a jól bevált, örökölt elméletek felülvizsgálata fáradságos, 
és erre csak a dilettáns kutatók hajlandóak. Pedig aki erre munkahelyet, ezért 
fizetést, elismerést, publikálási lehetőséget, támogatást kap, annak nem dolga, 
hanem kötelessége és feladata lenne ez. 
 
 
Van másik probléma is, némiképpen a fentihez hasonló: 
 
 
„A magyar és a vogul-osztják kapcsolatáról Aeneas Sylvius Piccolomini, a későbbi II. 
Pius pápa 1458-ban – tehát Mátyás királlyá választásakor – Cosmographia címen írt 
könyvében értesítette a tudományos világot. Műve csak 1508-ban jelent meg 
nyomtatásban, de még ez a dátum is korainak tekinthető. Egy veronai szerzetes 
elbeszélésre hivatkozva a következőről tudósít, természetesen latin nyelven: „Azt 
mondják, hogy a magyarok is, akik a Duna partvidéké n laknak, szkíta 
nemzetség űek; sokkal a hunok, gótok és longobárdok után távoz tak Szkítiából,  
és a Dunához érkeztek. A korábbi lakosok elűzése vagy leigázása után királyságot 
alapítottak. A mi veronaink, akiről fentebb tettem említést, a Don forrásához eljutva, 
beszámolt arról, hogy azok népek, akik az ázsiai Szkítiában nem messze a Dontól 
laknak, m űveletlen emberek és bálványimádók. Ezeknek ugyanaz a nyelve, 
mint a Pannóniában lakó magyaroké .” 
 
Aeneas Sylvius olyan jelentősnek tartotta a magyar és a vogul-osztják nyelvi 
rokonságát, hogy megállapítását Commentarii c. önéletrajzában is megismételte. 
Honnan értesülhetett az akkori világ a vogulok és az osztjákok létezéséről és a 
magyar nyelvvel való rokonságáról? Pontos adataink nincsenek, de a 15. században 
olyan történelmi folyamatok mentek végbe, amelyek révén fellendültek a távoli 
területekre való utazások. Akkoriban erősödött meg Moszkva, s megkezdte az 
Urálon túli területek meghódítását. Mindig is vonzotta az orosz kereskedőket a 
nemes prémek és a különleges természeti kincsek világa. Moszkva egyúttal ápolta 
kapcsolatait Rómával, általában a nyugati világgal is. III. Iván cár barátságos 
kapcsolatban, szövetségi jó viszonyban volt Mátyás királlyal. Egyik Mátyáshoz 



intézett levelében a Jugria nagyfejedelme címet is használta. Így szerzett hírt Európa 
a jugorokról, vagyis a vogulokról és az osztjákokról.” (JA) 
 
Valóban, itt az a kérdés, hogy „Honnan értesülhetett az akkori világ a vogulok 
és az osztjákok létezéséről és a magyar nyelvvel való rokonságáról? Pontos 
adataink nincsenek” (JA). Ez most bizonyíték, vagy érv? 
 
Akkor viszont arra is nehéz lesz válaszolni, hogy a veronai hogyan ismerte fel, hogy 
a vogulok magyarul beszélnek? Tudott-e a veronai magyarul? Hát azt honnét tudta, 
hogy vogulokkal áll szemben? Egyáltalán, vogulok voltak? Ha ilyen fontos ez a 
közlemény, akkor miért nem szerepel nevük az idézetben – sem magyarul, sem 
latinul? Pedig érdekes lenne. Gyanítom, hogy azért nem, mert ez a döntő fontosságú 
adat nincs is benne! Csupán annyit mond el, hogy ugyanaz a nyelve, mint a 
magyaroké. De ismét: tudott-e magyarul, hogy ezt megállapítsa? Ha igen, akkor ezt 
a pápa tán megemlítette volna, hiszen fontos tény. – Nem jutottam nyomára III. Iván 
nyugati és római kapcsolatainak, s annak sem, hogy szövetségi jó viszonyban lett 
volna Mátyással. Mátyással?  
„Élete vége felé tárgyalásokat folytatott II. Ulászló magyar királlyal, hogy Moszkva is 
csatlakozzék az Oszmán Birodalom elleni háborúhoz.” 
 http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Iv%C3%A1n_orosz_c%C3%A1r 
 
Ami viszont a kommentárból nagyon hiányzik: a szemé rmes hallgatás 
Szkitiáról. 
 
Sajnovics is, a pápa is szittyákat emleget – vörös posztó a hivatásos nyelvtudomány 
szemében. A szittyák nyelvéről jóformán semmit nem tudunk, azt viszont mégis 
tudjuk (?), hogy indogermán nyelvet beszéltek. A feltételezésen kívül erre semmi 
egyéb nem utal. (Na de eme források mind a finnugor népekre fogják, hogy szkita 
nyelvet beszélnek!!!). Hogy a szkíták valóban indogermánok voltak-e, mérlegelhető, 
ha vizsgáljuk a régészeti leleteket (ruházat, fegyverek, tárgyak, díszítő motívumok, 
amelyekből a hitvilágra lehet következtetni), a kínai, indiai, perzsa forrásokat. Hogy a 
hunokhoz van-e köze a magyarságnak, megállapítható a külföldi forrásanyagból, 
bizánci, örmény, német, stb. forrásokból, akik mind a szkita-hun-avar-magyar 
folytonosságról regélnek. Ennyien tévedtek volna? Ha bármilyen, a magyarokat 
elitélő utalás találtatik külföldi forrásokban – ettől azonnal hiteles dokumentummá 
válnak, ha viszont szkita-hun rokonságot, sőt azonosságot emlegetnek, arról nagy a 
hallgatás, nehogy dilettánsnak, hazugnak kelljen nevezni az előbb még hiteles forrást. 
Tudomány-e az ilyen?  
 
Ezen szellemiség nevében fogant pár éve a Szkita kiállítás a Nemzeti Múzeumban. 
Utalás nem volt semmiféle rokonságra, hasonlóságra: a bemutatott leletek, 
elmondott magyarázatok párhuzamai bizony megtalálhatók a magyar hagyományban. 
De erről szó nem esett. A közönség nagy része pedig nem vette észre, mert a saját 
hagyományait már nem is ismeri. Nagyrészt az ilyen folyóiratoknak hála. 
 
Tharan-Trieb Marianne 


