
Finnugor rokonságtudatunkról

1. 2000 őszén kérdőíves felmérést végeztünk általános és középiskolai diákok és ta-
nárok körében. A felmérés során egyrészt azt szerettük volna megtudni, mennyire
mélyen él a diákok és az őket tanítók tudatában a finnugor rokonság, másrészt pedig a
(finnugor) nyelvészeti tudásukat igyekeztünk tesztelni. A kérdőívet 137 fő töltötte ki: 17
általános iskolás (8. osztályos), 32 szakközépiskolás (11. osztályos), 43 gimnazista (11–
12. osztályos), 26 nem bölcsész tanár, 12 bölcsész, de nem magyar szakos tanár és 7
magyar szakos tanár. A felmérést debreceni és gyulai iskolákban végeztük; ehelyütt sze-
retnénk megköszönni a munkánkat segítő tanárkollégáink közreműködését. A későbbi-
ekben a felmérést szeretnénk kiterjeszteni az egyetemi hallgatóságra is.

A kérdőív első részében a rokonságtudatra vonatkozó kérdéseket tettünk fel. Az első
kérdésre (Ön szerint a magyar nyelv melyik nyelvcsaládba tartozik/milyen nyelvekkel
rokonítható?) minden válaszadó bejelölte a finnugor nyelvcsaládot, de a válaszadók 29
százaléka más nyelvet/nyelvcsaládot is megadott rokonként. A helytelen válaszok kö-
zött legtöbbször a török (22 válasz), a magar (14), az ujgur (8) és a sumér (7) bukkant
fel.

Ugyanitt kíváncsiak voltunk az indoklásra is. A válaszadók egyharmada nem töltötte
ki ezt a rovatot. A magyarországi közoktatás kreativitást bátorító jellegét jól illusztrálja,
hogy a legtöbb válaszadó (23) a Miért? Indokolja röviden! kérdésre a következőt írta:
„Ezt tanultam.” Húszan a nyelvrokonság bizonyítékaként a közös őshazát/közös lakhe-
lyet tartották, tizenhárman a közös eredettel indokolták. Sajátos választ adott nyolc adat-
közlő: a magyar azért finnugor nyelv, mert a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Ketten az
agglutináló jellemvonást emelték ki. A rokonságot nyelvészeti alapon 29-en indokolták:
a hasonló szavak (16), hasonló nyelvtan (9), hasonló hangok/kiejtés (3) válaszok mellett
mindössze egy (magyar szakos tanár) írta be szabályos megfelelést. (A tanárok és
diákok felkészültsége között egyébként ehelyütt nem volt számottevő különbség.)

Tanulságos a „másik tábor” véleménye. A törökpártiak általában a közös eredet és a
hasonló szóalakok miatt rokonítják nyelvünket a törökkel. A diákok egy része nem tud
különbséget tenni a nyelvrokonságból és a jövevényszavak átvételéből adódó hasonló-
ság között: a török rokonságot a legtöbben a vándorlások korában való együttéléssel és
az ekkor átvett szavakkal indokolják. („Török: a népvándorlás során találkoztunk velük,
hatottak öltözködésünkre, így nyelvünket is befolyásolhatták.”) Elgondolkodtató, hogy
két válaszadó a török rokonság indoklására az „ezt tanultam” választ adta, egy diák pe-
dig állítólag a történelemkönyvében olvasta. Végezetül pedig egy 11. osztályos diák vá-
lasza, teljes terjedelmében: „Nyelvtani eredetünk egyértelműen finnugor eredetű. Ősi
sumér iratokat indogermán nyelvű (Angol; Német; Orosz; Olasz; Francia) tudósok kép-
telenek lefordítani, viszont magyar szórenddel értelmesen le lehet fordítani. A Baszk ve-
zetéknevek egyharmada egyben értelmes magyar név is (Szabó; Kiss; Kovács stb.).
Finnugor alapszókincsünk nagy része megegyezik az ősi sumér nyelv szókincsének je-
lentés részével.” Ugye, milyen ismerős...

A kérdőív következő kérdéscsoportja az eredet és a nemzettudat összefüggését
próbálta pontosítani. A Mennyire tartja fontosnak egy nemzet külső megítélésének
szempontjából (tehát a többi nemzet véleményalkotásában) az adott nemzet eredetét?
kérdésre tízes skálán lehetett pontokat adni (1: egyáltalán nem fontos, 10: nagyon fon-
tos). Összességében 5,6 pontos átlagot kaptunk. A Meghatározó-e egy nép nemzeti ön-



tudatában kultúrájának minél ősibb volta? kérdésre adott válaszok átlaga ennél lénye-
gesen magasabb, 7,3 pont volt.

A harmadik kérdéscsoport a nyelvi és a genetikai rokonság összefüggését vizsgálta.
A válaszadók 76 százaléka lát lényeges különbséget a kétféle rokonság között. Ugyan-
akkor tanulságos és sokatmondó, hogy a Melyiknek tulajdonít nagyobb jelentőséget?
kérdésre 70 százalék a genetikai rokonságot részesítette előnyben!

Az utolsó kérdés a válaszadók kompetenciáját firtatta (Kompetensnek érzi-e magát
nyelvrokonsági/nyelvi kérdések eldöntésében?). E kérdésre mindössze 16-an válaszoltak
igennel.

2. A kérdőív második részében a válaszadók nyelvészeti felkészültségét szerettünk
volna felmérni. E „röpdolgozat” eléggé elkeserítő eredményeket hozott. Az első kérdés-
ben felsoroltunk 21 kevésbé ismert, részben uráli, részben törökségi, részben pedig a
magyarral valaha is rokonított népet (baskír, baszk, csuvas, dravida, inkeri, kecsua, lapp,
malajalam, maori, mordvin, munda, nganaszan, nyenyec, osztják, sumér, tatár, telugu,
vepsze, vogul, vót, zürjén). Közülük kellett kiválogatni az uráliakat. E feladat összered-
ménye: 44 százalékos teljesítmény, azaz – ha osztályozandó dolgozat lenne – elégtelen.
Öröm az ürömben, hogy az uráliként megnevezett népek listáját valóban az uráli nyel-
vek vezetik (osztják, vogul 82%, nyenyec 72, zürjén 51, vót 41, lapp 36, mordvin 34,
nganaszan 22, inkeri 20, vepsze 18), habár ezek aránya sem túl jó... A baszk 13, a sumér
és a csuvas 11 százalékot kapott, őket a baskír és a tatár követi (8%).

A következő kérdés az uráli népek őshazájára vonatkozott. A kérdésre a válaszadók
kétharmada adott jó/viszonylag jó választ (Urál vidéke, Ob környéke, Volga–Urál kö-
zött, Volga/Oka–Káma között). Sajnos, olyan válaszok is előfordultak, mint pl. Belső-
Ázsia, Közép-Ázsia, Dél-Kaukázus, Európa, Kárpát-medence, Kárpátalja–Alpok térség.
24-en e kérdésre nem tudtak válaszolni.

A legsiralmasabb képet a harmadik kérdés (Mi az alábbi finn szavak magyar megfe-
lelője?) válaszai mutatják. Itt 12 finn szó magyar megfelelőikre voltunk kíváncsiak, az
elvileg már (akár többször is) tanult szabályos hangmegfelelés elvének felhasználásával.
A feladatlap 72 százaléka kitöltetlen maradt! A helyes válaszok aránya a következő ké-
pet mutatja: kala ~ hal 30% (az összes beírt szóalakból), käsi ~ kéz 22%, mennä ~ megy
(menne) 17%, puu ~ fa 12%, vesi ~ víz 7 %, pata ~ fazék 6%, kolme ~ három 5%, sata ~
száz 3%, poika ~ fiú 2%, silmä ~ szem 2%, hiiri ~ egér 1%, ydin ~ velő 0%. Összességé-
ben a helyes válaszok aránya csak 9 százalékot tesz ki!! Szomorú és tanulságos a rossz
válaszok listája. A válaszokból egyértelműen kiviláglik, hogy az egyetlen rokonítási elv
a hasonlóság volt, íly módon kerülhetett be a válaszok közé a kala ~ kóla, poika ~ poli-
tika, sata ~ sátán, ydin ~ Ödön stb. megfelelés. Egészen elképesztő a käsi ~ sajt (azaz
ném. Käse) szópár. Csemegézzünk egy kicsit a rossz válaszokból: kala ~ kalap (9-szer),
háló, kanál, kalapács, skóla; käsi ~ sajt (6), köszönöm, kas, kocsi, kasza, kása, keszi,
hús; mennä ~ penna (4), menü, pénz, menny, mennyi, manna, málna, menza, menta;
puu ~ fű, puska, bú; vesi ~ vesz (8), vese (5), véső (5), vés, vész; pata ~ pata (28!), pa-
tak (13), pete, pite; kolme ~ kelme (17), holmi (7), hal, halom, kalmár, alma; sata ~
sánta (7), sátán (4), csata (4), saláta, satu, sete-suta, tata; poika ~ pulyka (16), politika
(6), polka (3), puha, potyka, pájinka; silmä ~ szilva (21), szalma (11), sima; hiiri ~ hír
(13), három (6), húr, kér, haj, ydin ~ idén (6), edény, Ödön, idő, üde, éden stb. A hét
magyar szakos válaszadó 19 pontot ért el – összesen. A legjobb teljesítmény négy szó-
pár megtalálása volt...



Ha a felmérés második részét osztályoznánk, az elérhető 25 pontból a legjobb telje-
sítmény 16 volt. A foglalkozási/tanulói csoportok szerinti, némiképp meglepő teljesít-
ménylista: magyar szakos tanárok 13,8 pont; szakközépiskolások 7,5 pont; gimnazisták
7,1 pont; nem magyar szakos, bölcsész tanárok 6,6 pont; nem bölcsész tanárok 6,5 pont;
általános iskolások 3,9 pont.

Mindezek alapján ne csodálkozzunk azon, hogy a nyelvrokonság tudományos bizo-
nyítéka, a szabályos hangmegfelelések törvénye a magyar népesség nagy többsége szá-
mára teljességgel ismeretlen fogalom (sajnos, ez is jól mutatja az iskolai nyelvtanokta-
tás e szegmensének hatékonyságát), s ne csodálkozzunk azon sem, hogy miért érint meg
széles tömegeket a délibábos nyelvészet...
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