
„...a Tamana névszerkezeti összehasonlítása a vélet lenen alapul, tessék 
bizonyítani az ellenkez őjét, mert addig elméletem igaz!”   

  

 Forrás: http://web.telia.com/~u40916719/f_king.htm 

Letöltve: 2006.07.10. 

Összeállította: Kovács Gyula  

  

A fent kiragadott megállapítás a lap társalgó rovatából (F.Kinga történész  2004-02-
08. 01:24:56) arra késztetett, hogy egyszer és mindenkorra – mintegy - cáfolatként 
bizonyítékot keressek az ilyen és ehhez hasonló elméletek kizárására. Ebbéli 
igyekezetemben leltem rá (Tolnai Gábor hathatós segítségével) Varga Csaba által 
már megjelent munkájára, a Kőkor élő nyelve c. könyvében.  

Tiszteletteljes köszönet a  szerzőnek, aki személyesen járult hozzá az idevonatkozó rész 
kiemeléséhez. 

Varga Csaba : 

dr. Aczél József " Ősgörög eredetünk és a kun-szittya nyelv" (Veszprém,  1924, Egyházmegyei 
Könyvnyomda)  

nyelvészeti m űvében is szerepel egy számítás.  

  

Aczél József a véletlen szóegyezéssel kapcsolatban.  

Idézet írásának 9-10. oldaláról:  

A véletlen.  

A véletlenre sokszor hivatkoznak nyelvtudósaink; mikor már nem segít semmiféle 
csűrés-csavarás, akkor a véletlen az argumentum. Mint a rossz drámaíró, ha 
lélektanilag nem tudja megindokolni a cselekvést, a véletlennel hozakodik elő. Persze 
azt hiszik, hogy két nyelv szavai közt az egyezés quantum satis lehet véletlen, tíz, 
húsz, akár száz esetben is. Nagyot bámulnak, ha figyelmeztetjük őket arra, hogy a 
véletlenségnek törvényei vannak és egyes tudomány-ágak pl. a statisztika, amikor nagy 
számokkal, sok eset egybevetésével foglalkozik, nem ismeri a véletlent. A biztosítás is 
ezen alapszik; a biztosító intézet is pontosan tudja, hányszor verheti el a jég a 
termést, ezer ház közül hány pusztul el tűzvészben, ezer emberből hányat érhet baleset 
és erre alapítja számvetését. A variatio segítségével pontosan megállapíthatom, hogy   
pl. nyelvünk egy fogalmat hány alakban fejezhet ki. A leghosszabb szavat csak öt 
hangzóból állónak véve, s kerülve minden olyan hangzócsoportot, mely nyelvünkben 
idegen, tehát még a két és több mássalhangzóval kezdést is mellőzve, mégis 320.000 
szóalakzat lehetséges. Vagyis pl. az édes fogalmat egyharmad milió alakban fejezhetem 
ki, ami azt jelenti, hogyha két nyelv között két szó alakilag és jelentésre nézve is 
egyezik, itt a véletlenség lehetősége 1 : 320.000. Előfordulhat tehát két nyelv között 



egy eset, amikor két szó véletlenül egyezik, de ez is a csodával határos, de már két 
vagy több szó véletlen egyezése — alakilag és jelentésre — képtelenség. 

Ha tehát valaki azt mondja, sima szavunk, mely a török sima-val alakilag és jelentésre 
nézve is egyezik, véletlenség, lehetséges, bár igen csodálatos; de ha bóda vagy bolda 
szavunk, mely fogantyút, kardmarkolatot jelent, a csagataj baldak, mely szintén u. a.-t 
jelenti, csak véletlenül egyezik, már képtelenség; de ha még a féreg (férge, birke, vogul 
périk) szavunk egyezését a mongol birege-vel is véletlennek minősítené valaki: az már 
»zöld» képtelenség lenne; mintha csak azt mondaná, minden tizedik ember összenőve 
születik, mint a sziámi ikrek. 

Nyelvtudós uraim, a véletlen szót jövőre húzzák ki a szótárukból!"  

Mint oly sokan eddig, amin csak tátom a szám:  

dr. Aczél József is alaposan elszámolta magát. Hogy miért, hogyan,  

az általam leírtakból is kiderül:  

 

A szóegyezés esélyeiről 

Idézet  A kőkor élő nyelve  könyv 256-277 oldalaiból 

A gyökök legfeljebb három hangból állnak, emiatt nézzük meg először a három 
hangból álló szavak egyezési esélyeit.  

Vegyük úgy, hogy 30 hangból áll az ABC. 

A kérdés tehát az, hogy hány darab hangból álló szó állítható elő ebből a 30 betűből?  

Mivel 30 betű áll rendelkezésünkre, ezért 30 olyan szó lehetséges, amelyik 
mindegyike más és más hanggal kezdődik. A 31. helyen már csak ismételni lehet a 
már felhasznált 30 betű valamelyikét, ezt könnyű belátni.  

 Ha pontokkal jelöljük a még be nem helyettesített hangokat, akkor a következő 
szavakat kapjuk: 

A..B..C.....Z...Zs.. 

E módon 30 szavunk keletkezett. 

A második helyre is 30 betű helyezhető, de oly módon, hogy az A-val kezdődő 
szóhoz is 30, a B-vel kezdődőhöz is 30, a C-vel kezdődőhöz is 30, a D-vel 
kezdődőhöz is 30, és így tovább. Tehát az első pont behelyettesítésével előállított 30 
szó mindegyikéből külön-külön harminc szó keletkezik! 

Itt mintának csak az A-val kezdődő sorozatot mutatom be: 

AA.AB.AC....AZ.AZS.  



Ugyanez elismételhető mind a 30 kezdőhangra, tehát a második helyet is végig 
behelyettesítve  

30 x 30 = 900  

különböző szót állíthatunk elő. Természetesen van még egy helyünk a szó harmadik 
hangja.  

Az eddigiek alapján könnyen beláthatjuk, hogy az eddig kapott 900 szó mindegyike 
külön-külön ismét csak harminc módon folytatható. 

Tehát 30 betűből az alábbi mennyiségű, három hangból álló szó állítható elő: 

30 x 30 x 30 = 27.000 

Csakhogy így olyan – biztosan nem létező – szavakat is kapunk, mint AAA, HHH, 
RRR stb. A valóságos szavakban legfeljebb csak kétszer szerepel ugyanaz a hang. 
Például ÁLL, LEL, ORR, de ilyen se sok található.  

Ezért ha számításainkban teljes biztonságra törekszünk, legtanácsosabb csak az 
olyan szavakat számba venni, melyekben egyetlen hang sem szerepel kétszer. Az 
eddigi számítás némi módosításával könnyen megkaphatjuk ezek számát is. 

Az első helyen a 30 hang bármelyike szerepelhet. Mivel a második helyen el 
szeretnénk kerülni az ismétlődést, ezért az első helyen szereplő hangot ide már nem 
tehetjük be, tehát a második helyre csak 29 hang jut. A harmadik helyre pedig ismét 
csak eggyel kevesebb, azaz már csak 28 betű tehető.  

Ezáltal az előző 30 x 30 x 30 szorzat ekként módosul:  

30 x 29 x 28 = 24.360  

Tehát huszonnégyezer háromszázhatvan, három hangból álló szó állítható elő a 30 
betűből álló ABC-ből. 

A számítás módját megismerve most már igazán könnyen kiszámíthatjuk a több 
hangból álló szavak lehetséges számát is.  

Négy hangból:...............30 x 29 x 28 x 27 = ..........................................657.720, 

öt hangból:.....................30 x 29 x 28 x 27 x 26 = ............................17.100.720, 

hat hangból:...................30 x 29 x 28 x 27 x 26 x 25 = ...................427.518.000,  

hét hangból :..................30 x 29 x 28 x 27 x 26 x 25 x 24 = ......10.260.432.000, 

nyolc hangból:...........................................................................235.989.936.000, 

kilenc hangból:.......................................................................5.191.778.592.000, 



tíz hangból:.........................................................................109.027.350.432.000  

szó állítható elő.  

Összehasonlításként: a közismert ötös lottón a telitalálat esélye potom 43.949.268. 

A fent látható értékek természetesen jóval nagyobbak, hiszen csak olyan szavakat 
vettünk számba, melyeken egyetlen hang sem szerepel kétszer. Márpedig négy és 
ennél több hangból álló szavakban a hangismétlés igen gyakran előfordul. Tehát a 
kapott számaink csak alsó határnak tekintendők.  

De ezzel még koránt sem értünk számításaink végére, hiszen csak azt néztük, 
milyen eséllyel fordulhatnak elő különböző nyelvekben azonos hangzású szavak. 

Létezik még egy igen fontos szempont! 

Mert vajon mit nézünk meg azonnal második lépésben, ha azonos szavakat keresve 
azonos hangalakú szóra lelünk?  A jelentést! 

Emeljük ki véletlenszerűen egy szót a lehetséges 24.360, három hangból álló szó 
közül. 

 Legyen az a KAT.  

Észre kell vennünk, hogy a KAT lehet tonhal, fűzfa, síléc, só, könny, lábgomba, 
hátvakarás, sólet, tó, homok, pipafüst, kanyaró, leánykérés, alamizsna, kökörcsin, 
fogpiszkáló, lélegeztető készülék, hónaljmirigy, szú, lúdtalpbetét, mohikán, labda, 
lótetű, fogamzásgátló, remete, ruhamoly, kakadu, rózsa, sakk, tök, rigó, fonnyadás, 
alma, haj, bök, rúg, él, pitymallat, titok, harmat, ceruza és így tovább a végtelenségig.  

Nagyon szerényen számolunk (a saját kárunkra, ha azt mondjuk, hogy bármelyik 
szónak 10.000 különböző jelentése lehet. S mivel a szóegyezést nem akkor mondjuk 
ki, ha hangalakra azonos szóra leltünk, hanem akkor, ha egyben jelentésben is teljes 
a megfelelés, emiatt be kell látnunk, hogy az eddig kiszámított egyezési esélyek 
beszorzandók még a lehetséges jelentések számával is! 

Ekként tehát az alábbi számok adják meg a véletlen szóegyezés esélyét egyhez 
viszonyítva. 

Három hangból álló szó esetében:..............1 / 243.600.000  

Négy hangból álló szó:...............................1 / 657.720.000 

Öt hangból álló szó:...................................1 / 171.007.200.000 

Hat hangból álló szó:.................................1 / 427.518.000 

Hét hangból álló szó:.................................1 / 102.604.320.000.000 

Nyolc hangból álló szó:.............................1 / 2.359.899.360.000. 



Tehát már három hangból álló szó esetében is ötször kisebb az esélye a véletlen 
egyezésnek, mint az, hogy az ötös lottón telitalálatunk legyen!  

Ha ezek után valaki mégis azt mondja, hogy két nyelvben azonos hangzású és 
jelentésű szó egyezése véletlen műve, bizony szamárságot mond!  

De mégsem teljesen biztos, hogy szamárságot mond! Nagy ritkán ugyanis igaza 
lehet, persze nem azért, amiért ő gondolja. 

Az ördög ugyanis soha sem alszik. 

Mint ahogyan a szinte teljes lehetetlenség ellenére mégis adódnak telitalálatok a 
lottón is, előfordulhat ilyen a szókincsekben is. 

És itt kezd igazán érdekessé válni a „játék”.  

Tehát ha valaki kiemel egy azonosított szót és azt mondja, hogy ez a véletlen 
egyezés, akkor erre csak az mondható, hogy lehetséges, annak ellenére, hogy erre 
az esély csupán 1 / 171.007.200.000. (Mint a csillagok száma tíz galaxisban!). ha 
kiemel egy következő szót és azt mondja, hogy ez is véletlen egyezés, már 
összehúzhatjuk a szemöldökünket, mert az azért már nem várható, hogy kétszer 
egymás után is „bejöjjön” a fatális véletlen.  

Ha az ötödik alakban és jelentésben is egyeztetett szavunkra is ezt mondja, akkor 
bizony már egész biztosan badarságokat beszél.  

Holott lehet, hogy az egyik szónál igaza volt az akadékoskodónak, s ott valóban 
véletlenről volt szó. 

S ebből adódik egy roppant érdekes jelenség, melyet a fizikusok a maguk világában 
„határozatlansági relációnak”–nak neveznek.  

Ha egy szót kiemelünk, azaz csak önmagában figyeljük, nem dönthetjük el, hogy 
igaz, vagy nem az egyezés! 

Ha a következő szót is önmagában vizsgáljuk szintúgy eldönthetetlen az egyezés 
valóságos, vagy véletlen volta. A harmadiknál, tizediknél, századiknál, ezrediknél és 
így tovább ugyanígy teljes marad a bizonytalanság. Mert bármelyik szónak külön-
külön azonos és valóságos esélye van arra, hogy éppen ő a „telitalálat”, éppen ő 
egyezik véletlenül! 

Ezzel szemben egészen más képet kapunk akkor, ha nem külön vizsgáljuk a 
szavakat, hanem együttesüket, a teljes csoportot vesszük szemügyre. 

Ekkor a következő mondható: 

a. Egyetlenegy véletlen egyezés még akkor is lehetséges a teljes gyűjteménynek 
például az öthangú szavaiban, ha – mint láttuk – erre az esély csupán egy a 
171.007.200.000-hez. Ám annak az esélye, hogy ez a hihetetlenül nagy véletlen 



kétszer, netán harmadszor, negyedszer bejöjjön nullának tekintendő. Természetesen 
legnagyobb esélye annak van, hogy egy ilyen véletlen sem következik be. 

b. Ugyanígy kell gondolkodnunk a többi: 3, 4, 6, 7 stb. hangból álló szavakról is. 

c. Egyedül a rövid, 2 hangból álló szavak esetében számíthatunk arra, hogy esetleg 
több véletlen egyezés is „becsúszik”. Csakhogy e „veszély” lehetősége is igen kicsi. 
Ennek oka egy különös jelenség.  

Két hangból 30x29 = 870 szó állítható elő. Ám ha megnézzük a szótárakat, azt 
tapasztaljuk, hogy a nyelvekben éppen hogy igen kevés két hangból álló szó 
található. (Tessék ellenőrizni a szótárakban, ne csak elmélkedni!) Ha mondjuk az 
egyik nyelvben van kétszáz két hangból álló szó, és a másikban is, az is előfordulhat, 
hogy egyetlenegy szó sincs közöttük!  

Mert lehet, hogy a 870 lehetséges, s tegyük föl, hogy sorszámmal ellátott szóból az 
egyik nyelvben 15 és 215, a másikban a 650 és 850 között lévő szavakat használják. 
Ekkor tehát egyetlen „átfedés” sincs. Természetesen van némi átfedés mindig, de 
vegyünk észre, ennek megállapításához úgy jutottunk, hogy a szavak jelentésbeli 
lehetőségeit még nem vettük figyelembe! 

Ugyanis két hangból nem a fent számolt 870, hanem a jelentéseket is számításba 
véve 10.000-szer 870, azaz 8.700.000 szó állítható elő! Ez pedig azt jelenti, hogy a 
véletlen egyezés még a két hangból álló szavak esetében is elenyésző kell legyen. 

Mindezt összevetve azt mondhatjuk, hogy a két hangból álló szavakban valamivel 
több, de nem számottevően több egyezést találunk, mint a hosszabb szavak 
esetében. 

Itt most már nem vezetem le, csupán elmondom, hogy a lehető legóvatosabban 
számolva ezer szó között egy véletlen egyezésre számíthatunk. 

Ám legyünk nagyon szigorúak, és ennek csak századrészét engedélyezzük! 

Ekkor teljes bizonyossággal kijelenthetjük, hogy tíz szó között legfeljebb csak 
egyetlenegy „kakukktojás” fordulhat elő.  

Csakhogy nem tudjuk, hogy a tíz között melyik a kakukktojás! 

Ez kiküszöbölhetetlen bizonytalansági tényező. 

Ráadásul sokkal erőteljesebbnek bizonyul ez a tényező, ha a véletlenek eloszlását is 
megfigyeljük. 

A véletlenek ugyanis nem egyenletesen oszlanak el. Ezért nem vélekedhetünk úgy, 
hogy tízes lépésekben haladva pontosan egy-egy kakukktojásra számíthatunk. Lehet 
az is, hogy három kakukktojás máris előkerül az első tíz szóban, míg aztán 
negyvenig egy sem. Minél tüzetesebben vizsgáljuk, hogy melyek a véletlen 
egyezések, annál inkább szem elől tévesztjük az azonosítás egészét!!  



A fizikusok már régen hozzászoktak ehhez a bizonytalansághoz. Most a 
nyelvészeken a sor. 

  

Összegezve:  

Ezek után már végleg el kell vetnünk a tételes ellenőrzés bizonyosságába vetett 
hitünket (mint látjuk: csalfa hiedelmünket), cserében viszont sokkal nagyobb 
biztonsággal mozoghatunk, s nagy léptékkel egy tágasabb mezőn. A „kukacoskodás” 
tehát egy bizonyos határon túl értelmetlen, mi több tönkretesz minden eredményt. 

Vagyis minél inkább meg akarunk bizonyosodni a részletek helyességéről, annál 
inkább szem elől veszik a valóság, vagyis az igazság. (Lásd például a túlzott 
bürokráciát.) 

Ám minél tágabb tájképet figyelünk egyszerre, egyre kevésbé látjuk a részleteket 
ugyan, de egyre pontosabban látjuk meg a nagy összefüggéseket.  

Hozzá kell szoknunk ehhez a gondolkodásmódhoz a fizika után a nyelvészetben is.   

 


