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Hol beszélték a finn / héber / magyar / kelta / szláv közös

protonyelvet, amikor még Mezopotámia sem létezett?

Karvaly Katalin: Természetesen a Kárpát-medencében
– még épp csak elkezdtem iskolába járni –
feltettem a szüleimnek a kérdést, hogy honnan jönnek a szavak? Miért
mondjuk az asztalra azt, hogy asztal és nem valami mást? Felnőtt fejjel
már szamárságnak találtam az akkori kérdezősködésemet, anyám azonban
néhány éve azzal lepett meg, hogy ez egyáltalán nem volt buta kérdés, sőt.
"Aktív" életszakaszában anyám gyógyszerkutató volt s a kutatási vágy ma
újabb és újabb területek felé sodorja. Ma már nyugdíjas korú, de most
még jobban kiteljesedett az élete. Eddig fel nem tárt titkokat keres
rendületlenül – s milyen érdekes, hogy mostanában pont az én
gyermekkori kérdésem megfejtésébe ásta bele magát. Már három évtizede
él Izraelben, ahol a biblia ősi nyelvén, héberül beszélnek. Anyám az
emberi nyelvek legelemibb alapjait keresi: a szógyököket.
Amikor – még Magyarországon – tanulni kezdte a hébert, már az első
tanórán hasonlóságot talált a két nyelv között. Jé, ogér! mondta a
nyelvtanára a ketrecében mocorgó kis hörcsögünkre. Ogér? Nem egér?
kérdezte anyám. Nem, felelte a tanár, az egér, az héberül "achbár". Dehát
ez ugyanaz a szó! S a hörcsög hasonlít is az egérre. Ez nem lehet véletlen!
Ma ze? kérdezte később a héber tanára, Berger István, rámutatva egypár
dologra, amit már megneveztek héberül. Mi ez? ismételte meg magyarul
is a kérdést. A "mi ez?" héberül "ma ze?" csodálkozott anyám. Igen.
Jes li haver telavivi (van nekem barát telavivi)... mesélte a tanár még
ugyanazon az órán – most érkezett Magyaroszágra. Egy pillanat! A
"televivi", az magyarul is telavivi? És azt is meg lehet érteni magyarul,
hogy "haver"... Igen, de a "haver" csak modernkori átvétel, mondta a
tanár. Vagyis szleng. Jó, de az i melléknévképző nem szleng, hanem
nyelvtani azonosság – gondolta anyám.
Aba = apa, ima = anya. Aba? Aba Sámuel? Borsod-Abaúj-Zemplén? S az
"ima" is hasonlít – például az Emma névre. Az "aba" sem újkori átvétel!
Ekkora hasonlóság volna a két nyelv között? "Nem is tudom" – tűnődött
a hébertanár – "én eddig nemigen vettem észre."
Pár év múlva anyám kivándorolt Izraelbe. Elvitte a legkisebb, akkor 9
éves húgomat és ott is született még egy testvérkénk. Sokszor megnevettette

Gyermekkoromban
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a családját azzal, hogy szándékosan "keverék anyanyelven" tanította
beszélni a gyerekeit. S olyan jól össze is passzolt ez a két nyelv...
Mikor végre megérkeztek látogatóba, Magyarországra, mi is nagyon jól
szórakoztunk. A két és fél éves Juditka mindjárt be is mutatta a
tudományát: etze! etze! (ezt! ezt!) mutogatott a konyha felé. Mit akarsz
"ezt"? A kicsi rábólintott, hogy végre megértik és szaladt a hűtőgéphez.
Abban volt az előző napi kirántott hús. Baszár! rikkantotta. Baszár!?
Nem értjük ám, Juditka. Mit kell itten baszárni? gurultak a nevetéstől és
kinyitották a hűtőt. Juditka már húzta is kifelé a nagy húsos tálat: "Aval,
de nem klumpli!" tette hozzá figyelmeztetően (az 'aval' is: de). Oké, így
már értjük. Hús, az kell, de krumplit nem akarsz. Nemakarsz, ismételte
Juditka és levett egy húst. Na jó, ennek melegíteni se kell, krumpli se
kell, meglátszik, hogy izraeli gyerek. Szóval a baszár, az a hús, he?
Mit tudsz még magyarul, kérdezték, amikor már befalta a jó nagy
szeletet. En-todok-mágyarul, felelte. Aha. Akkor mi ez? Ha-sája (a
szája) – felelte a pici. És ez? Ha-fule (a füle). Nevetve puszilták meg a
kétoldalt. Ha-fofádat, mondta erre Juditka. Ezt azért mondja, magyarázta
nekünk, ősmagyaroknak anyukánk, mert amikor összemaszatolja magát,
azzal szoktam a hónom alá kapni, hogy "na gyere, megmosom a kis
pofádat". Mindenki dőlt a kacagástól. Oké, ezzel el is vagy fogadva
kistesónak. Te tényleg egy "todok-mágyarul" gyerek vagy.
A kis Juditka ma már 34 éves, anyám pedig évek óta azt kutatja, hogyan
származhattak egymásból, vagyis inkább valamilyen közös ősnyelvből a
világ különböző nyelvei. Az emberré válás folyamatát, a jégkorszakok
drasztikus környezeti változásait s a népvándorlások korszakait is
igyekszik beleilleszteni a kutatásaiba.
A szavak értelmét egészen az ősi hangutánzó kurrogásokig igyekszik
visszavezetni. Abból indul ki, hogy az első kiejtett hangok csakis
mássalhangzók és mássalhangzó torlódások lehettek. A kárpát-medencei
rovásírásból eredő óegyiptomi, de az óhéber írásból is látszik, hogy
eleinte szinte csak mássalhangzókat írtak le – a magánhangzók jelölése
ritka és hiányos maradt. S a héber írás ma is ilyen: az á, e hangokat
csak a szó elején jelöli – máshol csak utal rá, hogy ott vannak.
Ö és ü betűt – bár "elkapottan" a héber is ki tud ejteni – de betűi
nincsenek hozzá. Ezek a sajátosan magyar magánhangzók a többi nyelvbe
lehet, hogy pont a magyarból kerültek át. (Nem pedig fordítva!)
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A magyarban egy betű sem jelölhet két különböző hangot, de nem így a
héberben. Ott egyes mássalhangzók a szó elején más hangot jelölnek,
mint a belsejében. E hangzóváltásokat, amelyek fejlődése még ma is tart,
részletesen tárgyaljuk. (Például az o/u elkülönülése ma sem teljes.)
Az emberi beszéd kialakulását mi is úgy képzeljük, hogy az emberiség
hajnalán egyetlen fajspecifikus nyelv volt. (Ez nemcsak a hangadásra
képes főemlősökre, hanem a különböző madárfajokra is érvényes.)
Az előember csak egyszótagos igeszerű hangutánzó és indulatszavakat
használt. S minden szava, bármennyire hihetetlen, a legtágabb
értelemben vett elvont fogalom volt. Nemcsak elvont fogalom, hanem
valamiféle kép. Annál is több: mozgókép – természeti jelenet... A korai
emberős minden egyes "szava" (mozdulata, testbeszéde is) egy
szituációról számolt be. Tehát egyáltalán nem a modern ember találta
fel az elvont fogalmakat, hanem pont fordítva történt. A modern ember
az, aki a végtelenségig felaprózott fogalmakkal fejezi ki magát. Igaz,
hogy ez a pengeéles "fogalmi kultúra" tette lehetővé a technológiai
fejlődést, de az élet egyéb területein nemhogy világosabbá vált volna
ettől az emberi beszéd, hanem kifejezetten zavarosabbá vált.
A (szerző szerint) már 6-7 millió éve megjelent előember csak
egyszótagú, 1-2 mássalhangzós szógyökféléket használhatott. Az 1 millió
évvel ezelőtt élő ősünk – pl. a nemrég megtalált "gyeniszovai ember" –
szavai már két szótagból is állhattak – s feltehetően rövid mondatokat is
mondott. Ennél tovább azonban valószínűleg csak a tűziipar
megjelenésekor (kb. 200.000 éve) fejlődött az emberi nyelv.
A héberben majdnem minden alapszó egy-, vagy kétszótagú. Szavaik
többsége három mássalhangzóból, közöttük két magánhangzóból áll.
A magyar nyelv, ha módosítani akarja a szavak értelmét, ragozza őket.
A héber azonban ma is keveset ragoz, ehelyett az alapszó egy vagy két
magánhangzóját "hajlítgatja". Az értelem módosítás tehát itt főleg a
magánhangzók cserélgetésén, mintsem a szegényes ragozáson alapul.
Ismeretes, hogy a magyar mondatot pusztán a mássalhangzók alapján is
megértjük – még jobban akkor, ha csak egyetlen – bármilyen –
magánhangzót használunk azért:
Mgyr szvkt kkr s mgrtjk, h csk gytln mgnhngzt hsznlnk.
A magyar szavakat akkar as magartjak, ha csak az a maganhangzat
hasznalank. / O mogyor szovokot okkor os mogortjok, ho csok oz o
mogonhongzot hosznoljok.
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A jelentéshordozók tehát a mássalhangzók. Kizárólag? Azt azért nem.
A magánhangzókban még az egytagú gyököknél is elvontabb jelentések
bújnak meg. Bennük rejlik az idő, az irány és térfogalom, vagyis az
emberi faj genetikusan beírt "nyelvtani csírái".
Az a hang általában befejezettséget fejez ki.
Az e többnyire a cselekvés tárgyiasulását (az ige főnévvé válását) jelöli.
Példák: a héber echer = nyomás, súly  eke, ereg = orsó  ereget.
Az i a most történés, a felhangolt, indulatos cselekvések, az "elfolyás"
– az idő magánhangzója. Eredete a ragadozó madarak vijjogása.
Az o hang jelenbeli történést, állapotot fejez ki.
Az u baljós hang... bukást, veszteséget sugall. A héberben később a
szenvedő igeragozás eszközévé vált.
A magyar írás nem, de a héber megőrizte a rovásírásra jellemző
szerkezetet. Hogy a közös eredethez kétség se férjen, a magánhangzó
illeszkedést is megtaláljuk benne. E két nyelv együttes vizsgálata a
legjobb módszer arra, hogy felderítsük az emberiség nyelvi fejlődését.
Megállapítjuk, hogy a mássalhangzókban rejlenek az emberi nyelvek
alapjelentései. Pl. a HR, KR, GR gyök a préda mellett kurrogó, gurrogó,
védelmező, vagy támadó, köröket leíró vadakról készült "kisfilmet"
vetíti. E szógyök értelme (szerintünk) minden nyelven kör-özés, közelben
levés, mérgelődés, harc. Tessék ezt bármely önök által ismert nyelven
ellenőrizni! (Például a francia "guerre": háború.)
A kőkor nyelve a KÉP – mondja Varga Csaba, aki egy tucat könyvében
igyekezett bizonyítani azt, amiben mi csak a követői lehetünk: hogy az
emberiség ősnyelve egy „magyarféle”, még ragozni sem kezdő előnyelv.
Ez a könyv az előemberi nyelv egyszótagú szerkezetét véve alapul az
emberi nyelvek kialakulását követi nyomon. Kutatásaink alapja egy
olyan adatbázis, amelyben – nyelvészeti meggondolások alapján – a
teljes héber szótáranyagot vetettük össze a magyarral.
Ezt az adatbázist, Krizsa Katalin felkérésére és elgondolásai szerint
kétévi munkával állítottam össze:
Karvaly Katalin
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A MAGYAR NYELV IS GYÖKNYELV
DE GYÖKNYELVÉSZET 2012-IG NEM LÉTEZETT
A Czuczor-Fogarasi szótár kitűnő adatbázis. Nyelvtudományi alapjai
azonban eredetileg sem lettek kidolgozva és ez 150 évet váratott magára.
Bármely "hivatalos" nyelvészeti irányzatnak: az indoeurópai, azon belül
a finnugor, de a generatív nyelvészetnek is csak annyi köze van a
történeti nyelvészethez, mint az alkímiának a kémiához.
Hol lehet mégis "feljogosítást", vagyis nyelvészeti képzést szerezni
ahhoz, hogy gyöknyelvészettel foglalkozz? Sehol. A gyöknyelvészet sehol
a világon nincs elfogadva, mint tudományág.
S ha az új tudományágat megalapozó, kutatói gyakorlattal rendelkező
nem-nyelvészt bármely "szakember" kocsmafilozófusnak nevezheti –
hogyan jöhetett létre egyáltalán a gyöknyelvészet?
Ki kellett dolgozni, egy évtizeden át továbbfejleszteni és meg kell
próbáljuk terjeszteni is. Ezt tettem. S van esély rá hogy, talán
évtizedekkel később, a tudomány világában is elfogadják? Az internet
korában – valamivel több a semminél.
Minek csinál ilyet egy magánember? (Mert ezt csak egy teljesen
független magánzó engedheti meg magának – hiszen a diplomás
nyelvészt úgy rúgnák ki a munkahelyéről, hogy a lába se éri a földet.)
Minek készít valaki 1000 oldalas összehasonlító gyökszótárt a
legcsekélyebb remény nélkül, hogy szóbaállnak vele? Önfeláldozásból,
hazaszeretetből? S még ki is adja a munkáját a saját pénzéből...
A kutatót nem az érzelmek vezérlik. Kíváncsiságból dolgozta ki a
számára érdekes témát. S ami utána jön, a terjesztés képtelen feladata...
Azért azt is megpróbálom.

A papagáj
A papagáj már 3 millió éve utánozza az emberi beszédet.
Melyik papagáj? Sokféle van.
Amelyiknek olyan a gégéje, hogy utánozni tudja a beszédet.
Miért, az embernek milyen a gégéje?
Hát olyan, hogy ki tudja ejteni a beszédhangokat.
11

De a papagáj a kutyaugatást és a légiriadót is képes utánozni! (A
légiriadót – itt Izraelben – akkor, ha a gazdája az istennek se figyel rá.)
Pedig Broca terület sincs a papagáj agyában:-).
Miért, az embernek van?
Van. Az agykutatók szerint már az előemberi leleteken van. Ez a jele
annak, hogy mióta tud beszélni az ember.
Nem a gégéjétől tud beszélni az ember?
Persze hogy attól, az agy csak azt irányítja, hogy miket mondjon.
Azt meg honnan látja a régész? 3 millió éves agyvelőt nem találhattak.
Valami kidudorodás van a koponyák belső felszínén.
A papagáj agyának a felszínén meg nincs?
Annak nincs. Azért nem „tudatos" a beszéde. Állítólag...
És a mai ember agyvelejében már megtalálták a tudatot?
Azt nem. Mostanában nem is fogják, mert a vizsgáló módszerek nem
alkalmasak erre. Csak azt találták meg, hogy milyen agyterületekről
irányítja az ember a különböző szerveit. Beleértve a beszédszerveket is:
a gégét, a szájberendezést, a légzés ritmusát.

Tehát a gége!
2008-ban megszólaltatták a neandervölgyi gégéjét. Megállapították,
hogy magánhangzókat még alig tudott kiejteni. Ncsk, psztn msslhngzk
lpjn mg lht rtni bszdt?
Meg bizony. S ma már tudjuk, hogy a neandervölgyi még nem volt képes
a mai értelemben vett, artikulált beszédre. Jobbára csak mássalhangzókat
ejtett ki. Rekonstruálták ugyan valamiféle e-hez hasonló hangját – de
azt is megállapították, hogy magánhangzókat sem variálni, sem hosszan
kitartani nem volt képes. Érdekes, hogy a szláv nyelvekre a mai napig
jellemző a "kegyetlen" mássalhangzó torlódás...
A szerző – Krizsa Katalin szerint az emberi beszédkészség (jó gége)
kialakulása az előemberi alfajok "vizimajom" korszakának köszönhető.
Az úszó / vízben gázoló előember a légzés akaratlagos befolyásolására
kényszerült. S számtalan emberöltő alatt ettől szállt lejjebb a gégéje.
Az előemberi beszédképesség kialakulásának magyarázatára alkalmas
"vizimajom" elmélet azonban a tudomány berkeiben már 30 éve csak
"vitatott kérdés". Nincs elfogadva. Alternatívája a tudományos
12

gondolkozásban az, hogy a gége átalakulása egy hirtelen bekövetkező,
véletlen mutációtól történt – amire semmi bizonyíték nincs. Nem is lesz.
A "véletlen mutáció" ugyanis csak üres szó. Amire nincs magyarázat,
annak mutáció a neve. Ezzel szemben tengervízzel elöntött hegy-völgyes
élőhely az előember mindkét kulcsfontosságú élőhelyére jellemző volt,
így a szerző reálisnak tartja a vizimajom elméletet.
A Pannon-tenger által elárasztott Kárpát-medence (10-6 millió éve),
majd a kelet-afrikai árok tengerbetöréssel sújtott hegyes-völgyes térsége
(2-3 millió év) – volt ez a két pancsoló ember-bölcsőde. Szóbajöhetne
még az Indonéz szigetvilág is, de ott nem találtak előemberi leleteket.
Így hát az sem biztos, hogy Afrikából származik az emberiség? Nem, de
nem is valószínű. A barcelonai emberelőd (majomember) 13 millió, a
Rudapithecus 10 millió éves. Mindkettő európai és megelőznek
bármiféle főemlős elődöt – az egész világon.
Csak egy dolog biztos, ami a tudományban is elfogadott, hogy a ma élő
emberiség egyetlen faj. Akkor viszont csak egyetlen "kiindulása"
lehetett. HOL? Jaj, bocsánat, erről nem én tehetek. Vagy talán túlteng a
„nagymagyar”?... dehát a majomember még biztosan nem volt magyar...
túlteng a Kárpát-medencei Rudapithecus-öntudatom:-).
A fajspecifikus beszéd az emberi faj gyöknyelvű tájszólásaiból alakult
ki. A beszéd alappillérei a mássalhangzók – voltak és maradtak.

Ma is vannak gyöknyelvek?
Minden emberi nyelv gyökalapú protonyelvek leszármazottja.
Pontosítsunk: ma is vannak még jól megtartott, élő gyöknyelvek?
Igen. Ismert élő gyöknyelvek a héber, arab, finn, magyar, szanszkrit,
dravida. (Tulajdonképpen minden sémi és ragozó nyelv is az.) Holt
gyöknyelvből nagyon sok volt... pl. az ugariti, sumér, etruszk. De azokat,
még írásos leletek birtokában is csak ragozó gyöknyelvű kutatók tudták
volna megfejteni. S miért nem tették meg eddig? Mert ehhez a
reáltudományok kutatási rutinjával rendelkező anyagi támogatást is
élvező nyelvész-csapatok több évtizedes munkájára lett volna szükség.

Új nyelvészeti ágazat: a gyöknyelvészet
A gyöknyelvészet az emberi nyelvek kialakulását a tudatosság és
„kultúra” nyomait magán viselő előemberi koroktól igyekszik
nyomonkövetni. Az előember még csak zöngétlen mássalhangzókat és
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artikulálatlan, elkapott torokmagánhangzókat volt képes kiejteni. A
gyöknyelvészet elsődleges adatbázisa a gyöknyelvek mássalhangzói. Ez a
szemlélet minden nyelv vizsgálatához szükséges volna, de a
gyöknyelvek kutatásában nélkülözhetetlen.
A manapság művelt nyelvtudomány nemcsak dogmatikus tévedései
miatt alkalmatlan a történeti nyelvészetre, hanem főleg amiatt, hogy
vizsgálatait csak a legutóbbi párezer évre korlátoza. S még ennyit se
vesz komolyan. Nemcsak a rovásféléket, a 3000 éves héber Ószövetséget
sem tekinti a nyelvészeti kutatások alapjának. Pedig más, ilyen régi
precízen kiolvasható, tökéletesen érthető írástömeg nem létezik.
Ehelyett mondvacsinált nyelvcsaládok "őshazáiról" álmodoznak és a
valóban létező hangváltozások liánjait az emberiség legeslegutolsó, „a
népvándorlás” korszakának dzsungeléből próbálják előhuzigálni. Abból
a korszakból, amikor a népek és a nyelvek már számtalanszor összevissza keveredtek egymással. „A népvándorlás” 1-2 ezer éves múltjából
már akkor sem lehetne kibogózni a mai nyelvek kifejlődését, ha legalább
annyit tudnának, hogy hol beszélték a közvetlen nyelv-elődöket.
A mai nyelvészek grafomániás precizitással, homokszemenként írják le a
beszédhangok képzésének helyét és módját a beszédszervekben. Ezeket
gondosan listázzák, s kódokat adnak nekik a számítógépben – de minek?
Hiszen eredményeiket csak a max. 6 ezer éves újkorra alkalmazzák,
amikor már az egész emberiség képes volt kiejteni minden hangot. Mert
az, hogy ma sem minden nyelv használja mindegyiket, már régesrég nem
a beszédszervek alkalmatlanságán múlik, csak a megszokáson.
Egy bizonyos hangváltozás terjedésének irányával csak abban a korban
van értelme foglalkozni, amikor az éppen megjelent... és tudni kell, hol
jelent meg? Az a bökkenő, hogy még az utolsóelőtti Z is megvolt már
5000 éve. (A legújabbat, a zöngés G -t csak 1-3 ezer éve használjuk.)
A gyöknyelvészet felismeri, hogy a beszédhangok a természeti
hanghatások utánzásából származnak. Az ős-mássalhangzók (a ma
ismerteknek kb. a fele) természeti jelenségeket kísérő hanghatások
genetikusan kódolt emléknyomai. A nyelv tehát ugyanúgy evolúciós
termék, mint az élő szervezet maga. (Megjegyzés: az evolúció darwini
felfogása már részben meghaladott. Helyét másféle, "fraktálos evolúció"
fogja felváltani. De az élővilág kifejlődését és a beszédfejlődést azért
továbbra is evolúciós folyamatnak tekintjük.)
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A gyöknyelvészet felderíti, hogy a hangváltozások oka az ősi
hangkészlet újabb beszédhangokkal való bővülése, majd ezek
földrajzi elterjedése.
A hangváltozások főszereplői: w, b/v, d, f, g, k, s/sz, m, r, z/zs. A
terjedés irányának meghatározásánál első dolog az, hogy felderítsük, hol
jelentek meg azok a beszédhangok, amelyek már nem tartoznak a több
millió éves őshangjaink közé. Megjegyzés: bár az európai nyelvekben
újnak tűnnek, a c (=tsz), és a cs (=ts) kifejezetten ősi hangok – csak a
külön betűvel való jelölésük újkori.
A gyöknyelvészet felderíti, hogy az emberi beszéd két fázisban alakult ki:
az északi alfaj artikulálatlan beszédét az afrikai alfajjal való, minimum
200.000 év óta folyó keveredés finomította artikulált beszéddé. A két
alfaj keveredésének eredménye a jó beszédképesség átörökítése volt,
ami a "jó gége" és a laposabb arcberendezés elterjedését jelentette.
E keveredésnek volt köszönhető a sokféle magánhangzó birtokbavétele
és korlátlan használata, amitől az "északi" mássalhangzó torlódások
rendre szétnyíltak. (Ez a folyamat pl. a szláv nyelvekben csak részben
ment végbe.) A déli alfaj hozta fel Afrikából a változékony b/v és p/f
hangpárosokat – és talán a k/ch -t is.
Az indoeurópai nyelvészet kutatásainak párezer éves távlatában
mindebből semmit nem lehet megérteni. Az indoeurópai és ezen belül a
finnugor nyelvészet – teljes egészében tévút.
Honnan lehet azt tudni, hogy:
1. a p egyike a legősibb beszédhangoknak, amit még az emlősállatok egy
része is használ – de változó párja, az f , már nem őshang,
2. hogy a w is megvolt már az északi régiókban, éspedig a mindmáig
változékony o/u/w triász tagjaként – tehát a déli változó b/v párossal
egy második v hangot kaptunk,
3. hogy a k is megvolt az európai szubsztrátnyelvben, tehát a k/ch változó
hang megjelenése egy második k-t jelentett.
Mindezeket, például a héber nyelv hangtanából, már régen lehetett volna
tudni. S biztos vagyok benne, hogy a sumérból is, persze csak akkor, ha
ki tudnák olvasni, vagyis rendesen meg tudnák fejteni végre.
A gyöknyelvészet a jól megtartott gyöknyelvek ősgyökeinek genetikusan
kódolt értelmét a beláthatatlan távoli múltból változatlannak tekinti.
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Az emberi beszéd ős-szavai tizenvalahány őshangzóból megszólaltatott
egytagú indulatszavak és "igeszerűek" voltak. Az őshangzók mind
zöngétlen mássalhangzók és torokmagánhangzók voltak. A torokhangok
azonban nem sorolhatók egyértelműen a magánhangzók közé, mert
némelyikük zöngés mássalhangzók (pl. az n, r) elődjének is tekinthető.
A gyöknyelvészet összehasonlító történeti nyelvtudomány. Műveléséhez
legkevesebb két gyöknyelv alapos ismerete szükséges. Ez a nyelvészeti
ágazat mondattannal már nem foglalkozik.
A gyöknyelvészet szerint a ma ismert beszédhangok (a nagyon későn
megjelenő ö, ü, z/zs, g kivételével) az északi és déli alfaj keveredésének
Földközi-tenger menti gócaiban már 10.000 évvel ezelőtt használatban
voltak. Onnan terjedtek szét a történelmi időkben – nem mind és nem
mindenhova – a távolabb élő populációk nyelveibe.

A GYÖKNYELVÉSZET ALAPJAI
A gyöknyelv
Gyöknyelv az, amely szókincsének jelentős részét értelmileg összefüggő
szóbokrok alkotják. A gyök = mássalhangzó váz. Elvont értelmét
többnyire az összes gyökszó és a szóbokrok minden tagja hordozza.
Mi a szóbokor? Egy példát hozunk fel rá. Az RN gyökváz: ran / rán
(rejtett) gyökszavából képzett szóbokor: ránc, rándul, rándít, randalíroz,
rang, ráng, rángat, ránt, rántotta, stb. Bár az ran / rán önmagában már
nem használatos, a közös értelem könnyen belátható: meg-, felránt.
Az egyfajú emberiség eredeti nyelve (pont úgy, mint bármely állatfaj
kommunikációja) a fajspecifikus ősnyelv néhány tájnyelvi változata volt.
A világ nyelvei mind ezek leszármazottai.
Gyöknyelvnek ma már csak a "jól megtartott" természetes nyelveket
nevezzük. Amelyek szókincse a mai napig megőrizte az ősnyelvi
szerkezetet. Azokat a nyelveket viszont – bár töredékes szóbokrok
bennük is fellelhetők – amelyek ezt a szerkezetet elvesztették, nemgyöknyelveknek tartjuk.
A gyöknyelv definiciója tehát az első, az épségben maradt fokozatot
jelenti a természetes nyelvek ranglistáján. A gyöknyelvek nagyon
stabilak – szókincsük zöme évezredeken keresztül sem változik. Ennek
az az oka, hogy egyetlen gyök (alapértelem) megváltozása többszáz
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fogalom megváltozását rántaná magával – ami a nyelv összeomlását
eredményezné. Természetes nyelvfejlődés esetén ilyen eset nem létezik.
A gyöknyelvek leromlására, az emberiség fennállása óta, csak extrém
körülmények között kerülhetett sor: katasztrófák, töredék populációk új
környezetbe menekülése – vagy mesterségesen gyártott (pl. a latin)
szókincs bekeverése esetén.
Leromlott a természetes nyelv, ha a menekültek olyan új környezetbe
kerültek, amely a nyelvi fejlődés eltérő szinten állt. Például, ha az új
környezet nyelve flektáló volt, az érkezőké meg már ragozó és fordítva.
Vagy ha a fogadó nyelv még ősnyelvi szinten állt.
Az új környezetbe érkezőknek hirtelen egészen más fogalmak lettek
fontosak az életben maradáshoz, mint korábban. Például a mezopotámiai
Özönvíz túlélői az ázsiai lovasnépek, mások (a mediterrán térségében) a
"tengeri hajósok" közé sodródtak. Kommunikáció nélkül nincs élet: a
menekültek a lehető leggyorsabban igyekeztek átvenni az új környezet
nyelvét – persze a saját nyelvükkel elkeverve.
A jól megtartott gyöknyelv használója a beszédtanuláskor – a
genetikusan beírt, veleszületett gyökrendszer használata révén –
kompakt világralátást szerez. S ebben az értelemben mentális előnyt
őriz. Mire gondolok? A leghétköznapibb találékonyságtól egészen a
legsikeresebb magyar, héber és (a középkorban) az arab származású
alkotó elmék "aránytalanul" nagy számára.
Édesapám (nyelvészeti ismeretek nélkül) már gyermekkoromban
elmagyarázta, hogy a KR váz jelentése körfogalom, mert a kar, kár, ker,
kér, kir-, kor, kór, kör, kúr mind körbevevéssel kapcsolatos.
Az életem derekán vándoroltam ki Izraelbe. Bár akkoriban még én sem
foglalkoztam nyelvészettel, megemlítettem neki, hogy héberül az "or"
fényt és bőrt is jelent. Valami köze lehet egymáshoz e két fogalomnak,
vélekedtem, de mi? Apám kapásból válaszolt: Persze, hogy van közük. A
szőrös emlősök egyetlen csupasz testrésze (bőre) az orr. S az egészséges
állatnak mindig fénylik az orra.

Gyök és gyökszó
A gyök a gyökszavak egy vagy két mássalhangzóból álló váza, amely
általában közös értelmet is hordoz.
Miért csak a magánhangzóitól megfosztott gyököt tekintjük az ősinformációk hordozóinak? Azért, mert az előember a "rosszabb" gégéje
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miatt lényegében csak a mássalhangzókat tudta kiejteni. Ez az oka
annak, hogy az emberi faj környezetismerete (genetikusan kódolt
alapfogalmai) a mássalhangzókra épültek rá. S épülnek rá a mai napig.
Mivel a gyök, definició szerint, nem tartalmaz magánhangzót, csak a
szókezdő magánhangzót jelöljük egy általános X betűvel. Például az XT
gyökszavai: át, ét (étel), it- (ital), öt (ujj, karom), út, üt. Az XT gyök
elvont értelme: "rátalál-rajtaüt".
A sémi nyelvekben, pl. a héberben azonban a 3, illetve, gyökismétlődés
esetén a 4 mássalhangzóból álló vázat is gyöknek tekintik. (Példa: a
héber BLT gyökszavai: balát, balut, baluta, blita, bolet – közös
jelentésük: feltűnik. Magyarul ugyan nem értjük már, hogy feltűnik a
tájban... a Balaton:-). Négy mássalhangzós önismétlő héber gyök például
a PR-PR: pirper, pirpur, parpár (pörög, lepke).
A héber (a sémi) modern nyelvtani funkciók pl. a különböző igemódok
képzésére is használják a magánhangzók variálását. Mivel ez náluk
nemcsak az egy, hanem kétszótagúakra is érvényes, a héberben célszerű
volt a három (négy) mássalhangzóból álló vázat is gyöknek tekinteni.
A magyar nyelv azonban, amely eredetileg szintén flektált, az
egyszótagúak hajlítgatása után már ragozni kezdett. A flektálást, amely
innentől már zavarta volna a megértést, beszüntette. Példa: az SzL váz
gyökszavai: szál, szel, szél, széle, szil(fa), szól, szül. A magyar gyök ősi
értelme: a szélhez hasonlóan tesz. Ez az értelem így differenciálódik a
gyökszavakban: szál (felmagasodik, szálaz), szel (vág), szél (szétszéled,
szélekre sodor), szól ("beszél"), szül (eltávolít). Igaz, helyenként még a
kétszótagúak flektálására is sor került: fireg-farag, ferge(teg), féreg,
forog, fürge – de ez már ritka.
A magyar nyelv tehát csak az ősi értelmek differenciálására használta a
flektálást – a nyelvtani funkciókat már a láncragozás látja el. Ezért
definiáljuk a láncragozók gyökeit csak 1 vagy 2 mássalhangzóra – és
nem többre. De amikor a gyöknyelvek összehasonlítása a cél, a sémi
nyelvekben is a magyarhoz hasonlóan kell értelmeznünk a gyököt.
Megjegyzés: néhány mássalhangzót nem tartalmazó gyökszó is akad a
nyelvekben. A magyarban: a, ő, -e? és az indulatszavak: a! e! ó! ú! A
magánhangzóknak (pl. a, e, i) főként idő és térbeli – közelítés-távolítás –
az értelem kiegészítő jelentésük.

Minden szó gyökszármazék
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A szó általában az első gyökének származéka, de az előragokat –
magyarban az igekötőt – le kell választani róla. Példa: az egres az XG
gyök származéka. Az XG gyökszavai: ág, ég(bolt), ég(tűz), iga, ige. Az
ősi értelem: kört ír le. A differenciált értelmek: ág (körben leng) ég (a
kerek égbolt), ég (körbeterjed a tűz), iga (befogja a lovat), ige (ráteker egy
„igényi” fonalat). Eg-er: begyűjt, eg-er-es: köralakú, tartalmas. Begyűjtő
értelműek még az agár, egér, Eger (vára), éger (gyantás, ragaszt), igér.
Zavarbaejtő példákat is találunk. Mi a gyöke annak a szónak, hogy
elmehetsz? Az igekötőt leválasztjuk, s látjuk, hogy betolakodott a
feltétel ragja. De még így se stimmel... Mert a gyök nemcsak M, hanem
MN: men, mén – csak az n kiesett. A szó eredeti alakja "elmen-hetsz".

A "szabályos hangmegfelelések" dogmája
Az indoeurópai (és finnugor) nyelvészet szerint a közös nyelvcsaládba
tartozás legfontosabb bizonyítékai az ú.n. szabályos hangmegfelelések.
A finnugor nyelvészet egyik állítása az, hogy a finn p hangok (egy része)
a magyarban f-re változott. A finnben azonban egyáltalán nincs f, soha
nem is volt (mellesleg c, b, g, z, és szóeleji d sincs benne) – a
magyarban pedig mindez megvan. Több okból is tudománytalan dolog
ilyesmit egy nyelvcsalád összetartozásának vélni, mert:
1. A p szinte bármely nyelvpáros rokonszavaiban felcserélődhet f-re.
Például a héber pozer = feloszlat (fazék), puzár = felosztott (füzér).
2. Azokban a nyelvekben viszont, ahol mindkét hang megvan, a p/f
azonos nyelven belül is gyakran felcserélődik. Pl. magyarban a pörögforog, vagy a héber tupá = ápolt, gondozott, taf = apróság (kisgyerekek).
A finn írásbeliség csak 400 éves. S annyit még a hivatalos nyelvészet is
elismer, hogy a magyaré legkevesebb 1000 éves. S a magyar szavak
mássalhangzói ezalatt nem változtak. Mitől változtak volna korábban?
Az eurázsiai szubsztrátnyelv (amit a szerző "korai kárpátnyelvnek"
nevez), még nem tartalmazott zöngés mássalhangzókat – s a zöngétlenek
közül az f hangot sem. Ha „európai”, akkor miért pont „kárpátnyelvnek
nevezzük? Azért, mert a jégkorszakok túlélhető felső határa a Kárpátok
vonulata volt. Az északi populációk a jégkorszakok ritmusában
ismételten délre vándoroltak. Mindig maradtak azonban a hideghez már
alkalmazkodott (nagyvadász) közösségek, amelyek nem érezték
szükségesnek a levándorlást. Ezek utódai pl. a finnek. Olyanok is voltak,
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akik délebbre vonultak ugyan, de a földközi-tengeri „szubsztrátnyelvkohóig” nem jutottak le. Ezek utódai a mássalhangzó torlasztó szlávok.
Az afrikai Sapiens legkevesebb 200.000 évvel ezelőtt kezdett felérkezni.
(A "gyeniszovai" lelet óta tudjuk, hogy már 1 millió éve.) A Közelkelet
térségében ezt még száraz lábbal is megtehette. Itt találkozott és
keveredett a kárpátnyelvű ember a déli alfaj felérkező hullámaival. Itt
öröklődött át a déliek "jó gégéje" és a laposabb arcberendezés – azok a
szervi változások, melyek az artikulált beszédképesség feltételei voltak.
A kárpátember torlódó mássalhangzói rendre szétnyíltak és használatba
került a két új (b, f) mássalhangzó is.
Az interglaciálisok (felmelegedések) elején a kárpátember tömegesen
vándorolt vissza európai őshazájába. De már ez sem segített – a
Közelkelet az eltávozók nélkül is egyre inkább túlnépesedett. Az európai
alfajjal elkeveredett, de meleg éghajlathoz szokott afrikaiak áradatát a
hatalmas ázsiai kontinens korlátlanul fogadta be.
Bizony, e két alfaj már a két fajra válás küszöbén lehetett, de aztán
mégse… Azt, hogy ez a folyamat már meg iskezdődött, nemcsak a
"modern" neandervölgyi kihalása bizonyítja, hanem a napjainkban is
10% körüli, egészségi okok nélkül meddőn maradó házaspárok.
A genetikai és nyelvi változásokat a délről szétvándorlók eleinte csak a
mérsékelt övezet határáig vitték fel. Ők a zord északon, ha odakerültek is,
nem tudtak fennmaradni. Az előnyös genetikai változások azonban, így az
artikulált beszédképesség is, végül az egész földön elterjedt. A képesség
igen, de a szlávok mássalhangzó torlódásai mégsem mind nyíltak szét. A
képesség igen, de az északi finnugor népek mégsem vették át a két déli
mássalhangzót (f, b). (Még az Európában kialakult g és z hangokat sem.
Ha a genetikai keveredés végül az egész emberi fajnál megtörtént, miért
nem épültek be minden nyelvbe az újabb beszédhangok? Ahol nem, oda
a hangváltozások már későn érkeztek. Amikor már kiteljesedett a
nyelvhasználatuk. S egy gyöknyelv nem (nagyon lassan) volt képes
változni. Hiszen egyetlen gyök megváltozása többszáz fogalom
elhomályosodását, vagyis a nyelv összeomlását eredményezte volna.
Ha így van, miért változnak manapság, szinte évszázadonként az
érthetetlenségig is a nyelvek? Bocsánat, az, hogy a "nyelvek folyton
változnak" az indoeurópai nyelvészet dogmája. Csak az indoeurópai (és
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általában a keverék-) nyelvek azok, amelyek gyorsan változnak – és pont
emiatt nem képesek, később sem, egyensúlyba jutni.

Az úgynevezett jövevényszavak
A hivatalos nyelvtudomány legbotrányosabb állítása az, hogy a magyar
szavak túlnyomó többségét szláv, török, görög, latin, sőt német, francia,
stb. jövevényszónak tekinti. S nincs bocsánat: tősgyökeres magyar
szavak ezreit (ezreinek etimológiáját) hamísították meg.
A szláv, török és görög (amelyek még közel-gyöknyelvek), a magyarhoz
hasonló sikerrel volna (lesz) rokonítható a jól megtartott élő
gyöknyelvekkel: héberrel, arabbal, szanszkrittal, dravidával.
S mindezt már évtizedekkel, sőt évszázadokkal a 2012-ben megalapozott
gyöknyelvészet előtt is tudták – például a 16. századtól a magyar
bibliafordítók. Ballagi Mór (Bloch Móric) már a mássalhangzó vázak
jelentőségére is rájött. Persze, zsidó származású volt. Habár a keresztény
papok is mind tanulnak, tudnak valamennyit héberül (később Ballagi
Mór is keresztény pap lett), de ő jól tudott. Nemcsak héberül, hanem
szanszkritül is. Mert arra, hogy a magyar is gyöknyelv, mindig csak
olyanok jöhettek rá, akik más gyöknyelvet is ismertek. Magyarországon
inkább csak a hébert. Ballagi gyökszótárt is írt. Persze én sem ezt, sem a
Czuczor szótárt nem ismertem. 2009-ig még Czuczorról is csak annyit
tudtam, hogy létezik (utána már leveleztem Varga Csabával). Ballagi
Mórról még azt sem tudtam, hogy miről volt híres. Mindegy, a
mássalhangzó vázas gyökfelfogásban így is von elődöm – Ballagi Mór.
Hogyan lehet tisztességes (tudományos) módon megállapítani, hogy
melyik nyelvből hová érkezhettek jövevényszavak?
1. Először be kell határolni azt az időszakot, amikor a feltételezett
jövevényszó az új nyelvbe juthatott. S ha a nyelvészeknek fogalmunk
sincs arról, hogy mikor juthatott bele, nincs miről tárgyalni.
2. A behatárolt időszakban az átadó és az átvevő populáció (nép)
tartózkodási helyét egyaránt ismerniük kellett volna. S ha csak az egyiké
maradt ismeretlen, a jövevényszó megállapítása – csalás.
3. Azt is tudniuk kellett volna, hogy a két nyelv beszélői, akkor és ott,
milyen körülmények között éltek és mivel foglalkoztak. Ha az időszak, a
földrajzi hely és az életkörülmények csak az egyiknél ismeretlenek, a
jövevényszó megállapítása – csalás.
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Az pedig minden esetben elképzelhetetlen, hogy a népek az
mezőgazdasági / ipari ágazatok teljes szókincsét bárhol is átvehették
volna egymástól. Mert ha egy nép elkezd foglalkozni valamivel, akkor (a
mai könyvnyomtatás, telefon, internet hiányában) az új fogalmak és
eszközök nevét (legnagyobb részüket) sehonnan nem fogja átvenni. Egy
gyöknyelv új szavakat is főleg a gyökrendszeréből szokott felépíteni.
S ha már megállapításra került a sokezer hamis "jövevényszó", tudnunk
kell, hogy annak megvolt az oka. Az ok az volt, hogy az ismeretlen
történelmünk helyett, a politikai érdekeknek megfelelő áltörténelmet
kreáltak. S az áltörténelmet a nyelvészet volt hivatott alátámasztani.
A "jövevényszavak" köztudatba súlykolása azóta is folyik. Annak a
bizonygatása, hogy magyarság, az ú.n. honfoglalást megelőzően semmi
esetre nem élhetett „a kultúrált Európában”. Pedig már bebizonyosodott,
hogy az ú.n. honfoglalók csak egy rokonnyelvű kisebbség volt...
A mezőgazdasággal (halászattal, tüziiparral, stb.) kapcsolatos magyar
szavak a töröknél, szlávnál tömegesebben és hitelesebben rokoníthatók
– pl. a távoli héber nyelvből.
S ennek nem az a magyarázata, mintha a magyarok a héberektől tanulták
volna pl. a mezőgazdálkodást. A szlávoktól sem. Hanem a török, a mai
magyar, de még a héber is egy sokkal korábbi gyöknyelvből építette fel
ezeket a fogalmakat. Ehhez egyáltalán nem kellett szomszédságban élni,
hiszen a természetes gyöknyelvek 1 és 2 mássalhangzós alapfogalmai
sokezer év alatt sem változnak meg.
Wikipedia: "A hízóba fogott szarvasmarha nemre való tekintet nélkül
sore vagy göböly – az igavonó neve: tulok. A borjú, bika, üsző, ökör
honfoglalás előtti török eredetű szavak." Lássuk:
Héber szó
biká = széttépte
sor = bika
gobel = dagaszt
bríja = teremtmény
oker = kitépi, akará = terméketlen
tole = ráakaszt
uszá = előkészített

Magyar szó
bika
sore
göböly
borjú
ökör
tulok (szarva van)
üsző (még nem ellett szarvasmarha)

22

A törökféle nyelvek csak 2-3 ezer éve ismertek. Ezek a szavak viszont
héberben és magyarban (akik többezer éve nem éltek szomszédságban)
rendre megvannak. Világos tehát, hogy eredetük a közös kárpátnyelv.
A magyar folyó-, helység-, személy-, növény-, állatnevek olyan tömege
rokonítható héber szavakkal, hogy legkésőbb az időszámítás elején
magyar nyelvű populációnak kellett lenni a KM-ben.
A protomagyar nyelvű (feltehetően avar) népesség még a zsidó
vallásalapítás előtt érkezett – valószínűleg a Kaukázus térségéből.
A Kárpát-medencét belakó avarok fejlett mezőgazdaságot folytattak.
Foglalkoztak halászattal, állattartással, kereskedelemmel, művészi fém
megmunkálással. A héber avar = az elmúlt, átmenő, átköltöző, folyón
átkelő – jelentésű szó a magyar avar (lehullott lomb) szinonimája. Az
avarok és a többi, az i. sz. kezdetén a KM-be visszavándorlók olyan
visszaérkező népek lehettek, akiket a KM őslakók nem éreztek
idegennek. A ragozó rokonnyelvűek (a modern nyelvtanok kifejlődése
előtt) hamar megértették egymást – probléma mentesen olvadtak egybe.
A magyar rovásírás nagyon hasonlít az összes többi rováshoz: a föníciai,
etruszk, óhéber, barcelonai betűkhöz, még az egyiptomi demotikus
íráshoz is. Hogy a fordított írásirányról, a közös magánhangzó
illeszkedésről már ne is beszéljünk. Igaz azonban, hogy e jelek
hangértéke, a KM-től a délvidékig, már jócskán megváltozott.

A gyökök és "leánygyökök"
Elemzéseinkből kiderült, hogy a héber nyelv az idők folyamán több
különböző nyelvi réteget szedett fel. S a héber konzervatív írásmódja
– szerencsénkre – mindezt a mai napig őrzi.
1. Kétféle V-jük van: a közös B/V betű (ez a V nem lehet szókezdő)
és a közös O/U/W (szókezdő is lehet, de csak jövevényszavakban).
2. Kétféle: régi T és közös S/Sz, meg újabb T és újabb Sz betűjük van.
3. Kétféle a H is. 4. Van régi K-juk és az újabb K/Ch változó hang.
5. A teljes héber magánhangzó-sor lágy is és torokhangú is lehet.
Mindezekből különböző és jelentésben is többé-kevésbé eltérő
gyökvázak állnak össze. (Nem minden kombináció szokott megjelenni).
Hogyan jelöljük a gyökvázat? Ha a gyökképző mássalhangzók között
lágy magánhangzó van, kihagyjuk a magánhangzó X jelét. Ha
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azonban torokmagánhangzó kerül közéjük – mivel ilyenkor gyakran
eltérő értelmű a váz – feltüntetjük a lila X-et.
A héber leánygyökök eltérő értelmei sokszor a magyarban is
megjelennek. Ebből lehetett arra következtetni, hogy a magyar is több
nyelvi rétegből épült fel. Vajon ugyanazokból? Általában igen. Ha így
van, akkor a hébernek is az európai szubsztrátnyelv volt az őse – és a
magyarnak is volt köze a délvidékhez.
Az X magánhangzó a magyarban a-á, e-é, i, o, ö, u, ü lehet.
A héberben a torokhangú és lágy magánhangzók párhuzamos sorozata:
ȧ-á (rövid és normál) / e-é / i-í / o-ó / u-ú / ö és ü nincs.
A magyar-héber rokonítások legproblémásabb gyöke az XR volt. Ez
mindkét nyelvben három, plusz egy arámból származó negyedik
leánygyökre bomlik. A "leánygyökök":
1. Torokhangú héber XR. Értelme: áradás, éberség. A megfelelő magyar
gyökszavak: ár(ad), (oda) ér, ér(ik), (gyógy) ír, (túróról leöntött) író, őr.
2. Lágy magánhangzós XR. Gyökszavainak közös értelme: baj,
katasztrófa. A megfelelő magyar gyökszavak: ár (szúr), erő, ír (karmol
és "befest"), úr (a héber úr = fény, tűz), űr, ürü (herélt juh).
3. A héber XRX jelentése: ideiglenes. Magyar rokonszava az óra.
4. Az arám XRX gyök értelme komplex: föld-világ-történés. Magyar
megfelelői kultúrszavak: ár, áru, ara (jegyes), ár (ter.egység), (meg-)éri.
A táblázatokban szótag-fordított szavakat is találunk. A szótagfordítással
gyakran kapunk a héber szóból másik, hasonló értelmű héber / vagy
régiesen hangzó, de ma is érthető magyar szót. "Héber-magyar" szavak:
t'fucá = szétszórás, terjesztés (c=tsz). Ez szótagfordítással, magyarul:
futasz-at. Tafúah = felfújt: fú-hata. Deren = kukac: rándul, ronda.
***
Igyekeztünk ismeretterjesztő stílusban összefoglalni a gyöknyelvészet
eddig feltárt alapjait. A módszertant a könyvben sokkal részletesebben
fogom ismertetni – ebben a fejezetben az előzetes tájékoztatás volt a cél.
Krizsa Katalin
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AZ EMBERRÉ VÁLÁS ÉS A BESZÉD
Egyiket sem Afrikában!
"Közismert neve: Rudi. Felfedezője Hernyák Gábor, 1965, Rudabánya.
Katalógusszáma RUD 1. Faj: Rudapithecus hungaricus, meghatározta:
Kretzői Miklós, 1969. Azóta is folynak az ásatások, melyek során több
koponyamaradványt, köztük a Gabi névre keresztelt RUD 200-at, az
Anapithecus hernyaki több koponyáját, a Bodvapithecus altipalatust
(RUD 7) találták meg. Az összes főemlőslelet több mint 200 darab.
Koruk 35-8 millió év közötti. Ezen belül Rudi és a Rudapithecusok 12-8
millió évesek. A Rudapithecus Ramapithecus hungaricus néven is
szerepel. A sok lelet ellenére a besorolás máig vitatott. Rudit hol
Ramapithecusnak hol Dryopithecusnak nevezik. Ázsiai leletek alapján
azonban a Dryopithecusokat már nem tartják az emberfélékhez vezető
fejlődési vonalnak, így a Rudapithecus elnevezés maradt érvényes.
Nincs a Földön még egy olyan lelőhely, mint a Kárpát medence,
ahol 27 millió évre kiterjedő főemlős lelőhely volna."

A toumai 6-7 millió éves
"2002-ben a francia M. Brunet kutatócsoportja Csád területén egy
csaknem teljesen ép, 6-7 millió éves hominida koponyát talált, amelyet
Toumai-nak neveztek el. Tudományos neve Sahelanthropus
tchadensis. A nagyon várt lelet meglehetős felbolydulást keltett az
antropológusok között, hiszen az afrikai Nagy Hasadékvölgytől 2500
km-re nyugatra, vagyis "rossz helyen" találták. (Túlságosan messze az
időbelileg is távoli – 2 millió évvel későbbi – afrikai előember leletektől
– a szerk.) Így lehetséges, hogy ez a lelet felborítja az eddig elfogadott
elméletet az emberszabású majmok s a hominidák szétválásáról."
"A TM 266-01-060-1 katalógusszámú lelet az előemberi faj
típuspéldánya. A felszínen találták, természetesen módon preparálódott
ki a beágyazó kőzetből. Gyengén cementálódott, tavi ülepedésű, 2 méter
vastagságú homokkőből került elő, ami 5-7 millió évvel ezelőtt
keletkezett. Az agy- és arckoponya darabjait leszámítva a faj más
csontleletből nem ismert – így sem a testalkatára, sem az életmódjára
vonatkozó adatok nincsenek. A lelet egy majdnem teljes koponya.
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A felső állkapocsban meglévő fogak mindenevő életmódról árulkodnak.
A valószínűleg hímnemű lény agytérfogata 340-380 cm3 lehetett. Az
agykoponya lapos és megnyúlt, homlokeresze erősen fejlett, szemüregei
előre tekintenek és távol állnak egymástól. Arca megrövidült, felső
fogsora kicsi, íve U-alakú. A kis térfogatú agykoponya ősi bélyeg, míg a
rövid, lapos arc, a kisméretű fogak, az alacsony koronájú szemfog már
az emberré válás irányába mutat. Jelenlegi ismereteink szerint nem lehet
tudni, ki volt a Sahelanthropus őse. Mindössze három eurázsiai jelöltet
ismerünk, míg Afrikából gyakorlatilag egyet sem." (Wikipedia)
***
Az emberős leletek szokásosan felsorolt adatai a tudományban:
elnevezés, kor, agykoponya térfogat cm3-ben, jelentősebb lelőhely(ek),
táplálkozás, járásmód, használt-e eszközt, egyéb jellemzők.

Használt-e eszközt!? Eszközt a varjú is használ...
...amikor köveket ejt a dióra, hogy feltörje. A vidra egész folyóágakat
képes elterelni, hogy számára megfelelő élőhelyet alakítson ki. Az
emlősökön kívül is nagyon sok eszközhasználó állat van. Ideje volna
észrevenni, hogy sem az eszközhasználat, sem az eszközkészítés nem
elsősorban az intelligenciától függ, sokkal inkább attól, hogy vannak-e
az állatnak erre alkalmas testrészei, vagy nincsenek. Az eszközhasználat
és az eszközkészítés nem kizárólag emberi tulajdonság.
Azt mégis igaz, hogy az eszközkészítés vezetett az emberi tudat
kifejlődéséhez? Igen, vagy nem? A kérdéskörnek tengernyi szakirodalma
van. S bár az elfogadott szakkifejezések egy szótárt is megtöltenének,
meghatározásaik semmivel nem világosabbak, mint tudatról, akaratról,
külső és belső ingerekről, emlékezetről beszélni. Ezért a magyarázatra
szoruló szakkifejezéseket mi mellőzni is fogjuk:-).

Az agy feladata
Állítás: az agy sejtszintű működésének kettős funkciója van:
1. külső és belső környezetből (testből) érkező ingerek felvétele – input,
2. a test és bármely testrész működéséhez szükséges vezérlés – output.

Mi az a memória?
Hol tárololódik a memória és főleg hogyan? Erre a kérdésre az szokott
lenni a válasz, hogy a memória "valamiképpen" az agyban rejtőzik – de
erről kialakult, bizonyítható elmélete a tudománynak nincs.
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A szerző elképzelése a memóriáról:
1. A testmemória a test molekuláinak optikai izomériája által keltett
fraktáltér – amely az egyed összes genetikai információját tartalmazza.
Ezen belül azonban külön-külön a test minden sejtje is tartalmazza az
egyed összes genetikai információját. Ez azt jelenti, hogy ha a
testmemória hologramot1 csak a fél testről, vagy csak a negyed testről,
vagy csak egy szervről vennénk fel – sőt, ha az egyes sejtekre lebontva
készítenénk el – mindig ugyanazt a mintázatot kapnánk. (Csak a
detektálás élessége változik.)
2. A testmemóriára rakódik rá a sajátmemória, ami az élet folyamán
szerzett, a külvilággal való interackiókból szűrődik le.
3. Az összmemória túlnyomó része azonban sem a testmemóriában, sem
a sajátmemóriában nem tárolódik – a külvilágban található meg. Ebből
még a sajátmemória is csak túlélési címkékkel ellátott utalásokat őriz.
Vagyis még a sajátmemória sem az emlékeink valódi tárháza – csak a
külső objektumaira való "rámutogatás".
Már rovarok társas kommunái is képesek – a madarak és az emlősök
még inkább – információ közlésre. Jövőben felhasználható tartós jeleket
is alkalmaznak / értelmeznek. A gólya, amikor visszatér a vándorútjáról,
a tavalyi fészkét keresi, ugyannak a háznak a kéményén. A madarak
számos rejtekhelyet töltenek meg élelemmel télire. Ezek feltalálását – a
raktárak kiürülését is (pl. hulladék hátrahagyásával) jelzésekkel segítik.
Tehát már a madaraknak is vannak jövőben felhasználható jelzéseik.
Nevezzük ezt írásnak.
A memória olyasmi, ami bennünk is és kívül is van – bár "odabent" csak
ráutaló skicc van belőle. Ez nem fogalom, vagy képi vázlat – hanem
fraktálosan tárolt "érzelemfák" erdeje. Arról szólnak, hogy bizonyos
személyekkel, tárgyakkal, körülményekkel való viszonyában mi volt
előnyös és mi hátrányos az előlény számára: a faj addig megélt életében.
Az agyműködés csak akkor indul be, amikor mozgatást mérlegelő, majd
elrendelő utasítások jelennek meg. A speciális sejtnyúlványok, amelyek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Mi a hologram? A hologram az az interferencia-minta, amelyet két egymással
találkozó hullám kelt. Az interferáló hullámokat két különböző pontból irányítják. Az
interferencia tartományban állóhullám keletkezik, amelyet filmre vagy más közvetítőre
lehet felvenni. A filmnek természetesen érzékenynek kell lennie azokra a hullámokra,
pontosabban az adott típusú sugarakra, amilyen a megvilágítás. Az eredmény a
"lefényképezett" tárgy háromdimenziós képe lesz.
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túlnyomóan az emlősök agykéregében találhatóak, utasításokat
közvetítenek a testrészek felé. Vagyis amikor az agyban megszületik egy
döntés, az vagy élettani folyamat, vagy külső cselekvés beindítását /
gátlását jelenti. (Általában digitális, igen-nem utasításokról van szó.)
Mivel feltételezésem szerint az agysejtek nem kezelik a memóriát, azt a
mai vizsgáló módszerekkel megtalálni sem lehet. A kutatók csak a
változtatást megelőző "villózást", majd az igen / nem, mégse döntést
látják. A kísérleti orvostudomány ezen kívül csak az agy jóllétét, vagy
ellenkezőleg, a pusztuló állapotát (pl. Altzheimer kór) tudja nyomon
követni. Az ú.n. lelkibetegségek kiváltó okait tehát elvileg sem képes
felderíteni. Erre csak akkor lesz lehetőség, ha optikai izomérek
segítségével próbálnak kísérleti memóriákat előállítani – aminek ezideig
az igénye sem merült fel.

Az akarat
Az állatok cselekedetei csak olyan mértékben akaratlagosak, amennyire
az egyes testrészeik (szárny, csőr, arc, kéz-láb, stb.) mozgását a
genetikailag beírt viselkedésmintától eltérő módon is képesek irányítani.
Az akarat tudatot igényel.

A tudat
A tudat akkor jelenik meg, amikor az input már nemcsak a külvilág
ingereiből áll, hanem a második (belső) jelzőrendszert is figyelembe
veszi. A tudatos agy tehát az outputot – a mozgások kivitelezését – már a
sajátmemória alapján is képes tervezni.
Az öntudat
A tudatnál kétségtelenül fejlettebb az öntudat. Meglétének bizonyítására a
tudósok az ú.n. tükörkísérletet szokták elvégezni: hogy az állat felismerie magát a tükörben. Ezt a kísérletet nem tartom elegendőnek az öntudat
bizonyítására. Az öntudat megjelenését a kommunikáció fejlettségének
azzal a fokával kötöm össze, amikor az élőlény meg tudja különböztetni
az ént a külvilágtól. Az "én" az ősnyelvben az n'- fonéma volt, a "nemén" pedig a t'- / d'- (te) valamely kiejtés változata. A "te" az előemberi
korban még nem is azt jelentette, amit manapság. Bármely élő vagy
élettelen objektumot jelentett, amely hatással volt / lehetett az "én"-re.
Az ellentmondást, hogy ha a korai emberszabásúak gégéje még nem volt
alkalmas a beszédre, s akkor nem is beszélhetett, feloldhatjuk azzal,
hogy a csimpánz (és a néma emberek) jelbeszéde is nyelv.
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Állítás: minél kevésbé fejlett egy állat, annál általánosabbak,
elvontabbak a külvilágról alkotott fogalmai. Nem az ember alkotta meg
az elvont fogalmakat, hanem fordítva történt. Mielőtt az állat bármely
ehető-iható dologra rávetné magát, nem a konkrét táplálék jelenik meg
előtte, csak annyi, hogy: "ez jó!". Az állatoknak elvont memóriájuk van,
az ember különálló objektumok százezreit igyekszik megnevezni.
Az állat akkor képes választani a fellelhető étel-italok fajtáiból, amikor
már megjelenik neki a különbözések jelentősége. Ha egyidőben többféle
is elérhető, választás elé kerül. Azt kell eldöntenie, hogy a nagyobbat
vagy a kisebbet, a gyorsabban vagy a lassabban futót, a halat vagy a
kecskét érdemesebb elkapnia (ráfordítás optimalizálás). Választani akkor
képes, ha már megjelentek tudatában a táplálék egyedi tulajdonságai és
elérésének nehézségei is. A választás kényszere teremtette meg a
differenciált képzeteket: a második jelzőrendszert. Precíz fogalmakról
azonban, mi volt annyira jó, vagy rossz, akár a "tárgy" képi felidézésről,
az állatoknál nem beszélhetünk (Valójában az embernél sem.)
Példa: mit jelent a macska számára, ha meglát a közelben egy madarat?
Mivel van fogalma a megehető madár jelentőségéről, jól látható, hogy
meglapul, hullámzik a teste és fojtott grr hangokat hallat. (Ez a hang a
macska ölés „szava”.) Így mosódik egybe a tudatában az "ölés" és "evés"
és terebélyesedik a "kicsi madár" képzetével. A macskának tehát nem az
ember madár-fogalma van meg. A macska kétféle madarat ismer: kicsiközeli-ölni-enni / nagy-veszélyes-elbújni.

Az emberréválás
Hominida jellegű főemlősök a földtörténeti kor 24-25 millió év közötti
időszakában, a miocénben jelentek meg. Általános volt a lehűlés, az
Antarktisz eljegesedett. A Kárpát-medencében s onnantól mélyen BelsőÁzsiáig, tenger nyúlt el. A Földközi-tenger medencéje ezalatt többször is
kiszáradt, majd újra feltöltődött (özönvizek).
Több mint 200 Kárpát-medencei főemlős lelet van. Koruk 35-8 millió év
közötti. Nincs a Földön még egy olyan hely, mint a Kárpát
medencében, ahol 27 millió évre kiterjedő főemlős lelőhelyek vannak.

Rudapithecus (Ramapithecus) hungaricus
Rudabányán és Indiában találták meg. Kora 18-15 millió év, agytérfogata
350 cm3, növényevő volt. Az ember és orángután közös ősének tekintik.
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Dryopithecus hungaricus
Kora 15-10 millió év, Európában élt. Agytérfogata 320-350 cm3 volt,
súlya 23-27 kg. Magyarországi képviselőjét szintén Rudabányán találták.
Négy lábon járt, a fák ágain függeszkedve közlekedett, növényevő volt.
A hímek erősebbek és nagyobbak voltak a nőstényeknél. A
Dryopithecust az ember, a gorilla és a csimpánz közös ősének tekintik.
A Kárpát-medencét a Pannon-tenger (majd a Pannon-tó) töltötte ki.
Fennállásának időtartama 10-5.4 millió év. Működő és kialudt vulkánok
álltak ki belőle. A szerző szerint az első előember a Földön a Pannontenger medencéjében, körzetében és korszakában jelent meg.
Azt a tudományban elfogadott tételt, hogy az élőlények hirtelen(-nek
vélt) változásait mutációk okozzák, áltudományos dogmának tartom. Azt
is, hogy az emberi beszéd csak 40 ezer évvel ezelőtt hirtelen, egy "nagy
kiugrással", kezdődött volna. A beszédre alkalmas gége kialakulásának
magyarázatára a "vizimajom elméletet" fogadom el. 2
Ez az elmélet nemcsak a "jó gége" kifejlődését, hanem az ember számos,
a többi emlőstől eltérő testi jellegzetességét is kitűnően magyarázza.
lásd: Szendi Gábor, Vizimajom, www.tenyek-tevhitek.hu/vizimajom.htm
Az eredeti elmélet szerint az ember 6-7 millió évvel ezelőtt, a keletafrikai árok óceánnal elöntött erdős-hegyes vidékén fejlődött ki. Ilyen
"vízbezárt", szubtrópusi klímájú hegy-völgyes élőhely azonban, ahol
emberelődöket is felleltek, a Kárpát-medencében már 10 millió évvel
ezelőtt is volt. A harmadik lehetőség az, hogy az előember Dél-India –
Indonézia "vizes" élőhelyein jelent volna meg először. Mivel a
Ramapihtecust Indiában is fellelték, ez elképzelhető is volna. E körzetben
azonban nem találták meg a hominidák továbbfejlődő változatait.
S bár, mint láttuk, Közép-Afrikában már 6 millió évvel ezelőtt megjelent
a toumai, Északkelet-Afrikában 5 millió évtől éltek Australopithecus
fajok, mindezek elődeit a Kárpát-medencében kell keresni.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Az elméletet Sir Alyster Hardy és Elaine Morgan dolgozták ki, akik észrevették, hogy
az ember számos olyan (a többi főemlőstől eltérő), tulajdonsággal bír, amelyek leginkább
a tengeri emlősökre jellemzőek. Elméletük szerint ezen jellegzetességeinkre úgy tettünk
szert, hogy őseink egy része 4-8 millió évvel ezelőtt (a csimpánzoktól történt "elválás"
után, de még az Australopithecus-félék megjelenése előtt) geológiai események
következtében részleges vagy teljes tengeri életmódot volt kénytelen folytatni. Arra
vonatkozóan azonban, hogy hol és hogyan alakulhattak ki olyan viszonyok, amelyek
ezen tulajdonságok kialakulását kikényszerítették, nem találtak meggyőző bizonyítékokat.
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Ma már tudjuk, hogy a Heidelbergi előember a Homo erectussal volt
azonos. 2008 óta (a "gyeniszovai ember" megtalálásának éve) azt is
tudjuk, hogy a Neandervölgyi-Sapiens keveredés már legkevesebb 1
millió éve megtörtént. A ma élő emberiség őse tehát a hidegégövi alfaj.
Az európai előember beszéde a kevéssé artikulált "kárpátnyelv" volt,
amely a magánhangzók ejtése szempontjából még szegényes maradt.
Ennek nyomát mai napig őrzik a szláv nyelvek mássalhangzó torlódásai.
Ami az artikulált beszédkészséget illeti, az valóban Afrikában, a keletafrikai óceánbetörések után fejlődött ki – de ez már az emberiség
"második vizimajom" korszaka.
***
A négy afrikai "déli majom" faj. A tudományos besorolás – mivel
megmunkált kőeszközöket nem találtak mellettük – még nem tekinti őket
előembernek. (Dehát kőnél puhább anyagból is készíthettek eszközöket,
amik nem maradhattak fenn több millió évig!).

Australopithecus afarensis
Kora 3-4 millió év, agytérfogata: 370-550 cm3, neve: Lucy. KeletAfrikában, 1973-ban találták. Növényevő, fákon élő, két lábon imbolyogva
járó emberszabású volt. A nemi dimorfizmus az emberelődöknél
fokozottabb: a hím 1,5 m és 70 kg, a nőstény 1,1 méter 30 kg volt.

Australopithecus africanus
Kora 2,5 millió év, agytérfogata 450-500 cm3, neve: "a taungi gyermek".
1925-ben Dél-Afrikában találták. Növényevő volt, de a hátsó fogai már
megerősödtek. Lucyhoz hasonlóan a fákon élt. A talajon két lábon,
imbolyogva járt. Szintén erős nemi dimorfizmus jellemzi.

Australopithecus robustus
Kora 2-1 millió év, agytérfogata: 510 cm3. Dél- és Kelet-Afrikában, a
fákon élt, súlya 40-60 kg, masszív állkapocsú növényevő volt.

Australopithecus boisei
Kora 2,5-1 millió év, agytérfogata 500-550 cm3. 1959-ben az Olduvai
szakadékvölgyben (Kelet-Afrika) találták. Szexuális dimorfizmus: a hím
kb. 1,4 m és 68 kg, a nőstény kb. 1 m 45 kg volt. Fogazata emberi,
állkapcsa erős. Az Australopithecus boiseit "magropogtatónak" is nevezik.
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Az Australopithecus-fajok sorsa
A korai Homo erectus legalább két Australopithecus-fajjal élt együtt. A
számos majomszerű vonást viselő, de már két lábon járó
Australopithecus robustus és boiesi kb. egymillió évvel ezelőtt halt ki.
Mi lehetett a kihalásuk oka – összefüggésben volt-e a Homo erectussal?
Az egyik elmélet szerint az Australopithecusok a korai Homo erectus
vadászatának estek áldozatul. Ismeretes, hogy még a főként növényevő
csimpánzok is vadásznak a náluk kisebb majmokra – tehát a húsevés
sem elhanyagolható a számukra. A csimpánzok azonban csak olyan,
veszélytelenül elejthető fajokra (pl. kolobuszmajomra) vadásznak,
amelyeknek nem alakult ki ez ellen a védekező mechanizmusuk. Ha
meggondoljuk, hogy a húsevés egyre jelentősebbé vált és a vadászat
technikája is fejlődött, lehetséges, hogy a fejlettebb Homo fajok irtották
ki a késői Australopithecusokat.

Az emberréválás idejének földtörténeti korszakai
A miocén az oligocén után, 23 millió évvel ezelőtt kezdődött és 5,3
millió évvel ezelőtt zárult le. Az oligocén végén kezdődő lehűlés –
amely majd a jégkorszakot fogja kiváltani – a miocénben folytatódott.
Bár 21-14 millió éve felmelegedés indult meg, körülbelül 8 millió évvel
ezelőtt a hőmérséklet ismét drasztikusan csökkent – annyira, hogy az
Antarktisz jégsapkája elérte a mai méreteit.
A kontinensek ekkor már nagyjából a mai helyzetükben voltak, csak
Észak- és Dél-Amerika között nem volt még kapcsolat. Folytatódott a
Sziklás-hegység, az Alpok s a Himalája kialakulása s ekkor jelentek meg
a prérik és a pampák3. A kontinenseken változó arányban nőttek
mérsékelt égövi lombhullató (nyár-, fűz-, tölgyfa) és trópusi fajok
(babér, banán, pálmafa). A növények terjedésének vizsgálata a
szubtrópusi övek nagy kiterjedéséről tanúskodik. A miocén újdonsága az
egyszikű pázsitfűfélék kifejlődése volt.
2007-ben Magyarországon, a bükkábrányi lignitbányában felső
miocénből származó mocsári ciprusok kerültek felszínre. A hatalmas fák
nem szenesedtek vagy kovásodtak el, hanem eredeti formájukban és
anyagukban őrződtek meg. Évgyűrűik is tanulmányozhatók, így fontos
következtetések vonhatók le a kor éghajlatáról.
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A kétéltűek és a madarak a miocénben már alig különböztek a maiaktól.
A krokodilok és a teknősök csaknem az egész világon elterjedtek. A
legnagyobb figyelmet az emlősök érdemlik. Sok óvilági majom,
közöttük az emberszabásúak ősei, ekkor terjedtek el. A Dryopithecus
Magyarországról, a mediterrán régiókból és Egyiptomból került elő. A
Sivapithecus Dél-Európából, Kelet-Afrikából és Indiából.

Az a kérdés, hogy a hominidák mikor, honnan, hova érkeztek,
számunkra annyiban fontos, hogy mikor és hol kezdtek beszélni?
A Pannon tenger és tó
A lassan süllyedő medencét elöntötte a Pannon-tenger, ami kb. 9 millió
éven át létezett. Magyarország déli részére, Jugoszlávia felé is leterjedt
és hegyek álltak ki belőle. Eleinte összeköttetésben állt a mai
Bajorország helyén hullámzó tengerrel is. Fennállása során 3-4 km
vastagságú homok- és agyagüledék rétegek halmozódtak fel a fenekén.
Emberősöket tehát ebből a korszakból aligha találunk – hacsak nem
kilométerekkel a föld alatt.
A Pannon-tenger a Közép-Eurázsiai Parathetis beltenger része volt –
arról választódott le. A Pannon-medence a miocén második felében
záródott el az óceánoktól. A világtengerekről történt lefűződés után a
medence fokozatosan feltöltődött. A beltenger helyén édesvízű,
elmocsarasodott tó maradt vissza. Ennek emlékét őrzik a Mátra és Bükk
lignittelepei, a kőolaj és földgáz lelőhelyek.
Bazaltvulkánok törtek fel, beborítva és megvédve az alattuk lévő agyagés homokrétegeket a későbbi lepusztulástól. A bazalthegyek a pannóniai
rétegek eredeti magasságát őrzik – ezért nevezzük őket tanúhegyeknek.
A gazdag élővilággal rendelkező Pannon-tó partvidékén a korabeli
emlősvilág számos faját találjuk. A szárazra került területeken a
háromujjú őslovon kívül antilop, orrszarvú, elefánt élt. A rudabányai
ősmajom, a Rudapithecus már igen közel állt emberőseinkhez.
A Pannon-tó később kisebb tavakból álló tóvidék formáját öltötte.
Körülbelül 5,4 millió éve annak, hogy feltöltődött és kiszáradt. Utolsó
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. A préri hatalmas, füves puszta. A pampa olyan nagy síkság, amit magas, kórós
növények és buja fű fed, ami az egésznek egyforma kinézést kölcsönöz. Talaja sós, folyói
csak a felső részükön ihatók. Klimája forró, de egészséges. Patások legelnek, macska- és
kutyafélék, továbbá nandu, nyúl, stb. élnek rajta.
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maradványai, átadva helyét az ősfolyóknak, kb. 600.000 éve tűntek el a
Kárpát-medencéből. Ezzel egyidőben az éghajlat is igen szeszélyessé
vált – emiatt a korábbi korszak élővilága csaknem teljesen eltűnt.
A bazaltvulkánosság mellett a forróvíz kitörések, a gejzírek kora már a
pleisztocén jégkorszakába nyúlik át. Összefüggő jégtakaró ugyan ekkor
sem fedte a területet, de a hideg szélviharok rengeteg port szállítottak a
folyómedrekből, melyet sztyepp jellegű növényzet kötött meg. Ezek a
Dunántúli-dombság és az Alföld löszrétegei. A mai Magyarország
felszínét folyóvízek és a szél formálta. A folyók feltöltötték
árterületeiket – így keletkeztek az asztal simaságú síkságok, pl. a
Nagykunság. Ahol a növényzet nem kötötte meg, ott a szél dűnékbe
halmozta a homokot (Kiskunság, Nyírség).

A kárpátember
Ez a fejezet, az előbbiektől eltérően, nemcsak a Wikipedia vagy
tudományos cikkek lerövidített változata, hanem részben a szerző
elképzelésén alapul. (A különbségeket minddenhol jelezni szoktam.)
Kb. 8 millió évvel ezelőttig a jelenkori mérsékelt égövön még
szubtrópusi övezetek voltak. A Kárpátok vonulatain a Rudapithecus
leszármazottja, a még nem beszélő kora-neandervölgyi élt – és jutott le,
6-7 millió évvel ezelőtt Afrikába (lásd 25. oldal): a toumiai előember.
A Pannon-tó kialudt vulkánhegyeinek lejtőin azonban megjelent az
azonos emberelődtől származó "vizimajom", a valamilyen szinten már
beszédképessé vált a pre-heidelbergi alfaj. Közelségük folytán (az északi
hegyek peremvidékein) nyilván vissza is keveredett a nem-úszkáló
előemberrel. Az „áramvonalas”, vékony testalkatúvá, szőrtelenné vált
pre-heidelbergi tehát a Pannon-tenger belső sziget-hegységein vált
"úszó-mókussá" – a legkorábbi beszédképes előemberré. Ez a testalkat
azonban nem a közben elhidegedő élőhelyre lett kitalálva! Le is
vándorolt – még az első jégkorszak beköszöntésekor – a Földközi-tenger
vidékére. A miocénben a Földközi-tenger medencéje többször is
kiszáradt és ismét megtelt vízzel. Túlélők ilyenkor csak a vízből kiálló
szigeteken (Ciprus, Málta, stb.) maradhattak. Valószínű, hogy ezeknek
több százezer évet is egy-egy sziget fogságában kellett eltölteniük. Ilyen
körülmények között a fajok, táplálékhiány következtében, egyre kisebb
termetűvé válnak. (Lásd a ciprusi törpeelefánt, a dél-amerikai törpe
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állatfajok, vagy akár az indonéziai hobbit, a törpe Homo Sapiens
példáját). Ezt a jelenséget a tudomány "izolált zsugorodásnak" nevezi.
A Földközi-tenger valamelyik kiszáradásakor az elő-heidelbergi az
afrikai Csád tó környékén találta magát. Miért pont ott? Mert akkoriban
odáig tartott a Földközi-tenger medencéje. Hiszen a mostanában
kiszáradó Csád tó is annak a maradványa. Most aztán nagyot lehet
csodálkozni azon, hogy miért olyan kicsi a 6 millió éves toumai
koponyája – pedig az arca szinte már a modern emberé.
A miocén végén megjelent az előember két geográfiai alfaja:
1. a hidegtűrő, artikulátlan beszédű pre-Neandervölgyi – kárpátember,
2. és a déli pre-Sapiens alfaj, amelynek ázsiai és afrikai rasszváltozatai
az összes földrészen elterjedtek. Az artikulált beszédképesség már a
következő „vizimajom” korszakban, az afrikai alfajnál fejlődött ki.
Pliocén: 5-1,7 millió év között. Közép-Európában is hidegedik az
éghajlat. Felgyűrődik a Himalája, megjelennek a kardfogú tigrisek és a
nagy termetű ormányosok. Kifejlődnek a ma élő emberszabású majmok.
Az előember két alfaja, földrajzi határvonalaik mentén mindenhol
keveredett egymással. Hűvösebb éghajlatra jutó leszármazottaikból lett
a széles arcú, zömök, világos színkompoziciójú eurázsiai nagyrassz.
Ennek archaikus változata a szőrős, markáns testalkatú, állcsúcs nélküli
variáns. Az északi alfajnak, környezeti megpróbáltatások következtében
valószínűleg a szellemi képességei is markánsabbak lehettek:-).
Alsó pleisztocén: 1,7 és 0,72 millió év között volt. Meleg időszakokat
erős eljegesedések szakítottak meg. Gleccserek alakították a földfelszínt.
Az északkelet-afrikai élőhely előemberei – Szueznél – főként DélkeletÁzsia és Indonézia irányába vándoroltak tovább.
Felső pleisztocén: 720 és 10 ezer év között. Melegebb időszakokkal
tarkított ismételt eljegesedések. Megszaporodtak a hidegtűrő állat- és
növényfajok. A gerincesek között elterjed az óriásnövés, de a drasztikus
környezeti változások következtében hamar ki is pusztultak.

A Heidelbergi ember
A ma érvényes tudományos felfogás szerint: "A Heidelbergi ember
mintegy 7-800 ezer évvel ezelőtt jelent meg és kb. 200-250 ezer éve
alakult át a neandervölgyi Sapiens, az ősemberré. Mivel a Heidelbergi
eltérései (a neandervölgyitől) a Homo erectus várható változatosságán
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belül maradnak, sok antropológus nem is ismeri el külön fajnak, hanem
a Homo erectus európai leszármazottjának tartják.
(A szerző szerint azonban ez elképzelés valószínűtlen. Az, hogy a kicsi,
25-30 kilós, szőrös Rudapithecus először szőrtelen, 2 méternél
magasabb, hosszúfejű, karcsú óriássá változott, majd visszaalakult a
jóval alacsonyabb, zömök, szőrös neandervölgyivé. Ilyen evolúciós
visszafejlődést elképzelhetetlennek tartok.)
A vékony testalkatú, "áramvonalas", szőrtelen pre-heidelbergi ami a
Pannon-tenger kiálló szigethegyein lakott, úszva és vzben gázolva jutott
élelemhez – így fejlődött előemberré. De mikor és mitől lett "óriás"?
A gerincesek között ekkoriban terjedt el az óriásnövés. Az elhidegedő
Eurázsiában azért alakultak ki a "tömör", nagytestű állatok, mert minél
nagyobb a testsúly, annál kisebb a relatív testfelület – ezzel csökken a
hővesztésük. Világos, hogy a nagytermetű majmok szintúgy a
heidelbergi előember, ugyanezért nőttek nagyra.
Hagyjuk azt a "nagy agyat" is, amitől állítólag emberré vált az ember. A
tudósok nemrég még úgy gondolták, hogy ha egy emberszabásúnak –
egyéb méreteitől függetlenül – nincs legalább 700 cm3-s agytérfogata,
még előember sem lehet. Pedig az indonéziai hobbit, az emberszabású
ősmajmoknál is kisebb agyával, már "modern ember" volt.
A Homo Heidelbergi leletei a Günz-Mindel és Mindel-Rüss felmelegedési
(interglaciális) korszakaiból származnak. A nagyon magas, vékony
testalkatú Heidelbergi maradványait Magyarország (Vértesszőlős)
területén, Német-, Spanyol-, Francia-, Görögországban, Angliában és
még Indiában találták meg. Rengeteg indiai monda is megemlékezik az
"óriásokról" – valószínűleg őróluk találta ki az emberiség az isteneket is.
De nemcsak… az óriások leszármazottai, egy-egy igen magas ember,
vagy család, a mai napig fellelhető közöttünk:-).
Tömegesen az afrikai Homo Sapiens kb. 40 ezer éve érkezett fel (a
Gibraltárnál) Európába. Ez a populáció valószínűleg a ma élő finom
arcélű, gracilis etiópokhoz hasonlított. (A színes bőrnek nincs nagy
jelentősége, mert a bőrszín – az éghajlattól függően – már 8-10
nemzedék alatt is oda-vissza változhat).

A pre-Neandervölgyi előember és a Neandervölgyi ősember
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...a Pannon-tó vidékét északon átölelő hegyvidékeken élő (Rudabánya,
Vértesszőlős) a pre-neandervölgyi alfaj szoros közelségben élt a
"vizimajommal". Keveredésük valószínűleg folyamatos volt – a preneandervölgyi külsejét azonban ez nem sokban változtathatta meg. A
csupaszság, a törékeny, magas termet – vizi életmód hiányában –
kifejezetten előnytelen volt. S a klíma még egyre hidegedett, tehát a
"heidelbergis" újszülöttek biztos, hogy hamar elpusztultak. A beszédre
alkalmas gége azonban nagyonis előnyös volt, az pozitív módon
szelektálódott ki. S ezzel a vizi életmódot nem folytató preNeandervölgyi is beszédképessé vált. Az előember, az elhidegedő
Európában növényevésről húsevésre tért át. Kialakult a "modern"
Neandervölgyi – az ősember. Ez már az óriásvadakat is megtanulta
elejteni – ami komoly szellemi fejlődéssel járt. A "modern"
Neandervölgyi azonban csak szórványpopuláció maradt. Az a kérdés
tehát, hogy a „modern” neandervölgyi28 (vagy csak 13?) ezer évvel
ezelőtt valóban kipusztult-e a vagy továbbra is keveredett a Sapienssel –
lényegtelen. Nem ő, hanem a pre-Neandervölgyi képezte a ma élő
emberi faj elsődleges, hidegégövi alfaját.

Az egyközpontú elmélet: Európa?
Azt a modellt, mely szerint a modern Homo Sapiens valahol a
Szaharától délre eső területeken alakult ki, a tudományban "afrikai
kiindulás"-nak nevezik. Eszerint az ember Afrikából kivándorolva
népesítette volna be a többi földrészt – felváltva az ott élő Homo erectus
és Neandervölgyi populációkat.
Bár a szerző is az egycentrumú emberréválás mellett tör pálcát, ez alatt
nem azt érti, amit a tudósok. Hanem azt, hogy az ember a Pannonmedencében, 7-8 millió évvel ezelőtt, a Rudapithecusból fejlődött két
geográfiai alfajjá, a mai emberiség e két alfaj ismételt visszakeveredéseinek az eredménye. S hogy ez a keveredés mégsem volt már
korlátlan, azt a napjainkban is gyakori, egészségi okkal nem
magyarázható meddőségi problémák bizonyítják.
A korábbi, ú.n. többközpontú elméletet – mivel a molekuláris biológia
végleg megcáfolta – már nem is kell említeni.
***
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A következő négy, helyenként lerövidített cikket azért közöljük, hogy
érzékeltessük azokat a súlyos kétségeket, amelyek miatt időnként a
tudósok is megkérdőjelezik az afrikai származás dogmáját.

1. Kordos László: Dmanisi, a legősibb eurázsiai elődünk
A történettudomány legdinamikusabb ágazata az utóbbi 20 esztendőben
az őstörténet. A Föld eddig régészek által nem kutatott tájai vonulnak be
a civilizációk történelmébe. Ez együttjár az Európán kívüli területeken
élt ősi civilizációk és az ausztráliai, afrikai, ázsiai területeken élt
előemberek nyomainak feltárásával. Sőt, már presztízsharc indult meg a
kontinensek között: mindegyik a saját előemberét szeretné megtalálni.
Természetes, hogy a kutatások szponzorálása is ott számottevő, ahol
újabb előember maradványait lehet sejteni.
A kutatás fellendülésének köszönhetően újra és újra napirendre kerül:
hogyan vándoroltak az afrikai előemberek Eurázsiába, illetve a világ
különböző tájaira? Mindezekről a kutatásokról rendszeresen tájékoztat
Kordos László, az ősemberkutatás nemzetközi hírű szakembere, aki az
előemberi történelem egyik legfontosabb láncszemének, a Rudapithecus
hungaricusnak felfedezője.
Az emberi nem, a Homo eredetének helyszínét időről-időre hol
Ázsiában, hol Afrikában határozták meg. A kutatók az éppen aktuális
tényekhez ragaszkodnak. Azt mondják, hogy a Homo több millió éves
leszármazási sort követően kb. 2,5 millió évvel ezelőtt Afrikában, az
Australo-pithecusokból alakult ki. Az első emberi fajok, mint a Homo
habilis és a Homo ergaster (szerintük) csak Afrikában éltek. Két lábon
felegyenesedve jártak s agytérfogatuk már meghaladta a 800 cm3-t.
Eszközöket használtak és készítettek, de a tüzet még nem ismerték.
Tagolt beszédre és tudatos gondolkodásra még képtelenek voltak (ez
utóbbi állítás teljes mértékben hihetetlen – a szerk). A Homo habilist ma
már nem tartják külön fajnak – az Australopithecusok közé sorolják.
Az első valódi embereknek a kb. 2 millió évvel ezelőtt egyidőben élő
Homo ergastert és Homo erectust tekintik. Az utóbbit ismerjük jobban.
Az emberré válás során a Homo erectus volt a legsikeresebb faj.
Legalább másfél millió évig kitartott, majd (a kutatók szerint) a
Neandervölgyi és a Homo Sapiens őse lett. A máig érvényes
elgondolások szerint a ő volt az első, aki Afrikát elhagyva benépesítette
Európát és Ázsiát – s onnan majdnem Ausztráliáig jutott le.
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Annak ellenére, hogy Kínából az afrikaiaknál is idősebb Homo leleteket
jeleztek, a közelmúltig úgy tudtuk, hogy a legkorábbi Afrikából
Eurázsiába bevándorlás, maximum 1-1,2 millió évvel ezelőtt történt.
Az első meglepetés 1991-ben következett be, amikor Grúziában, a
fővárostól 80 km-re fekvő Dmanisi település kolostorát újították fel. Az
eredeti helyzetű üledékben a pleisztocén jégkorszakban élt állatcsontok
között emberi állkapcsot és kőeszközöket találtak. Miután a kőzet korát
1,8 millió évesnek találták s az állatmaradványok is hasonló korúak
voltak, kétség sem merült fel, hogy az emberi állkapocs fiatalabb lehetne.
Azt azonban nem lehetett megállapítani, hogy melyik fajjal azonosítható.
Azóta már hat egyed három állkapcsát és három koponyát fedeztek fel
Dmanisiban. Jelenleg az a paleoantropológusok véleménye, hogy a
dmanisi ember volt az Afrikából elsőként átvándorolt Homo Erectus.
Több emberfaj élt volna egymás mellett?
1999-ben a korábbiakkal azonos korú rétegből újabb, még teljesebb
koponya került elő. Még az arc- és agykoponya törékeny részei, az orr, a
járomív, a koponyaalap is átvészelte a csaknem kétmillió éves
viszontagságokat. A koponya belső felszínén jól kimutatható az agy
külső részének mintázata, az erek és idegek nyomai. Az új koponya
azonban egyáltalában nem úgy nézett ki, mint egy tipikus Homo
erectus, mert az agytérfogata mindössze kétharmada az erectusénak. A
szemek fölötti homlokeresz alig emelkedik ki az arc síkjából s afrikai
kortársainál sokkal gyengébben fejlett. Az orrcsont kicsi, viszont a
szemfoga meglehetősen nagy. A koponya valószínűleg fiatal egyedtől
származik. (A kisméretű, gracilis koponya inkább nőkre jellemző,
viszont a nagy szemfog a hímekre.) Az 1999. évi fantasztikus koponya
úgy nézett ki, mint egy csimpánz arcú Homo habilis.
Valójában kik voltak a Dmanisiban megtalált emberek? Lehetséges,
hogy mindannyian a Homo erectusok – vagy több emberfaj élt volna
egymás mellett? Az ugyanott, azonos korú rétegben megtalált, tehát
kétségtelenül együttélő, de eltérő koponyák anatómiai jellegzetességei
megkérdőjelezik a klasszikus elképzeléseket. Az afrikai Homo erectus
magas növésű, nagy agykoponyájú, erős homlokereszű, a mai emberhez
hasonló volt. Az Afrikában korábban kialakult Homo habilis alacsony
termetéhez rövid lábak és hosszú karok tartoztak, koponyája megnyúlt és
lapos volt. (S a dmanisiak egyikhez sem hasonlítanak – a szerk.)
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Eddigi ismereteink szerint az afrikai erectus már sokféle kőeszközt
használt az állatok elejtésére és feldarabolására. Ugyanakkor
Dmanisiban csak egyszerű kavicseszközök és vakarók kerültek elő,
amelyek az afrikai Homo habilis eszközeihez hasonlóak – s amelyek
segítségével csak elhullott állatok húsából tudott táplálkozni.
(Meggondolandó azonban, hogy a dmanisi emberek az egyszerű
kavicseszközök mellett "fejlettebb" fa és bőreszközöket is használhattak,
csak azok nem maradtak fenn – a szerk.)
Az új leletek tükrében újra kell rendezni a mozaikjátékot. A régi adatok
más hangsúlyt kapnak és felhígulnak a megcsontosodott nézetek.
A Homo erectusok Ázsiában is gyakoriak voltak. A Kínában és Jáván
megtaláltak koponyája azonban sokkal vastagabb és erősebb az
afrikainál. Ugyanakkor az ázsiai erectusok nem ismerték a szakócát, míg
afrikai kortársaik igen. A dmanisi koponyák alapján valószínűleg újra
kell írni az afrikai előemberek történetét, mert nem biztos, hogy az
ősüket az eddig megismert leletek között kell keresni. (Bizony nem... de
nem is Afrikában. S milyen közel van Dmanisihez a Kárpát-medence!))
Valószínű, hogy a dmanisi csontok egyetlen emberfajhoz tartoznak, de
akkor elképzelhető, hogy a Homo erectus afrikai ősökből (az afrikai
eredettől Kordos sem szakadhatott el:-)) valahol Ázsiában alakult ki s
ezután, mint fejlett lény, vándorolt vissza Afrikába." (Nem. Hanem a
Kárpát-medencében alakult ki és onnan jutott le Afrikába.)

2. Szenzációs előember lelet New Yorkban!
1999. 10. 03. A Colombus Avenue egyik legérdekesebb színfoltja a

Maxilla and Mandible Ltd. tulajdonában lévő régiségbolt, ahol a
feltűzött trópusi pillangóktól a dinoszaurusz fogakig mindenféle
természeti ritkaság kapható. Nemrég azonban egy valóban nem
mindennapi darab került az üzletbe: egy igazi Homo erectus koponya. A
Homo erectusok a Homo Sapiens előtti utolsó lépcsőfokot jelentették az
emberré válás folyamatában. A koponya egykori tulajdonosa valamikor
a 100 ezer és 1 millió évvel ezelőtti időszakban sétált bolygónk
felszínén. Hol élt és főként hogyan került a lelet Amerikába, amikor az
indiánok ősei csak kb. 10 ezer évvel ezelőtt keltek át a Bering-szorosnál?
A válasz legalább annyira izgalmas, mint maga a lelet. Az üzlet
tulajdonosa, H. Galiano egy titokzatos eladótól vásárolta a koponyát, aki
egy régiséggyűjtő képviselőjének vallotta magát. Az eladásra kínált
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áruk: ásványok, kőzetek, törzsi dísztárgyak között egy iszappal borított
emberi koponya is volt. Galiano megvette az egészet. Miután
megtisztította a csontokat, rádöbbent, hogy nem hétköznapi lelettel van
dolga. Értesítette a közelben lévő American Museum munkatársát, E.
Delson antropológust. Kiderült, hogy a koponya azonos az 1997-ben
Java szigetén talált lelettel, amely röviddel felbukkanása után,
mindössze a felfedező beszámolóját hagyva maga után, eltűnt. Mivel
még soha nem találtak ehhez fogható erectus koponyát, nagy szerencse,
hogy újra előkerült.
Bár az agytérfogat hasonló a fajtársaiéhoz, feltűnően magas homloka a
Homo Sapiens fejformáját idézi. Még nagyobb meglepetés, hogy a
koponya belső felszínén egyértelmű bizonyítékot találunk arra, hogy
fejlett beszédképességgel rendelkezett. A belső koponyafelszín
aszimmetrikus: a mai ember beszédközpontjának területén, az ún. Brocaareánál feltűnő kidudorodás látható. Évek óta folyik a vita azon, hogy a
Homo erectusok fejlettebb képviselői már a modern ember, a Homo
Sapiens ősei voltak, vagy sem?
Azt sem tudjuk biztosan, hogy a modern ember Afrikában fejlődött-e ki?
Lehetséges ugyanis, hogy az ősök már korábban elhagyták az emberiség
bölcsőjét (Afrikát) s időben párhuzamosan fejlődtek tovább a világ
különböző helyein. Az újra felfedezett koponyának köszönhetően nem
kizárt, hogy megtaláltuk a Homo erectus és Homo Sapiens közötti
átmeneti alakot. Bár a tudósok figyelmeztetnek: lehetséges, hogy ez csak
egy különösen fejlett egyed volt, aki nem biztos, hogy reprezentálja
fajtársait. Az is megeshet, hogy Indonéziában valóban élt egy igen fejlett
Homo erectus csoport, amelyből mégsem fejlődtek tovább modern
emberek. A nagy kérdések tehát nyitottak maradtak.

3. Csimpánzzal hált az ősember?
2006. május 18. "Új tartalommal töltheti fel a pornószájtok 'interracial'

kategóriáját a Harvard és az MIT kutatóinak legfrissebb felfedezése.
A Broad Institute tudósai a csimpánz és az ember géntérképének
összehasonlítása után arra a következtetésre jutottak, hogy a ma élő
ember és a mai csimpánz közös ősének létrehozásában mindkét faj részt
vett. Eszerint az emberi faj sokkal később vált el a csimpánztól, mint
eddig gondoltuk, sőt valószínű, hogy még elkülönülésük után is sor
került fajközi szexre.
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Az őscsimpánz és az ember párosodására utaló bizonyítékokat az érintett
két faj, illetve gorillák, orángutánok és makakók génjeinek
összehasonlításával tárták fel. Az ember 23 kromoszómapárja körülbelül
harmincezer gént tartalmaz. A gének DNS-szekvenciákból állnak. A
szekvenciák közti különbségek utalnak arra, hogy milyen régóta vált el a
két faj egymástól (mikor párosodtak egymással utoljára). Az ember és a
csimpánz génjeinek összehasonlításakor azt találták, hogy az Xkromoszómájuk 1,2 millió évvel fiatalabb a többinél. Ebből arra
következtettek, hogy a két faj közös őstől származik – míg a többi
kromoszómáit korábbi ősöktől örökölte az ember és a csimpánz.
A kutatók szerint az ember és a csimpánz először 10 millió évvel ezelőtt
szakított egymással. Ezután 4 millió évig külön utakon jártak, majd egy
'rövid flört' erejéig újra összeálltak és olyan hibridfajt hoztak létre,
amely mindkét vonal jellegzetességeit hordozta. Ez volt a később újra
különvált ember és csimpánz közös őse. A kutatók Nature magazinban
közölt megállapításait D. Lieberman, a Harvard antropológusa 'nagyon
klassz' (totally cool) és 'különlegesen okos elemzésnek' nevezte."
(Szerintem nem annyira okos az elemzés. Magasabbrendű emlősöknek
ugyanis csak egy fajon belül vannak továbbszaporodó utódaik. (Léteznek
ugyan az ember által megtervezett és kikényszerített kivételek...)
Mit is neveznek ezek a tudósok visszakeveredő őscsimpánznak?
Bizonyára egy olyan hominidát, amelynek a mai emberéhez képest "túl
kicsi" volt az agya – viszont az egyszerűen egy kistermetű előember volt.
Tehát amivel az ember 6 millió éve szexelt, az csak egy hosszabb időre
szigetbe zárt (izoláltan zsugorodott) embertársa lehetett.

4. A felfedezett ősmajom betöltheti az evolúciós rést
2004. november 19. "Eddig ismeretlen élőlény maradványaira bukkantak

Barcelona közelében. A lényről a spanyol kutatócsoport feltételezi, hogy
a csontjai közelebb álltak az emberhez, mint az eddig ismert főemlősök.
A mintegy 13 millió éves csontvázat a S. Moya-Sola és M. Kohler
vezette kutatócsoport találta Nyugat-Spanyolországban. Eddig 83
csontdarabot illesztettek össze, amelyek szerint felnőtt hím majomról
lehet szó. Mozgékony, ügyesen mászó állat lehetett, amely a mellkas és a
vállak felépítés alapján, jóval egyenesebben járt, mint egy csimpánz.
Az úgynevezett Pierolapithecus catalaunicus nevű őslény, amely a
Barcelona-környéki trópusi erdőkben élt, megváltoztathatja az eddig
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feltételezett őstörténetet, írja a New Scientist. A tudóscsoport ezt azzal
magyarázza, hogy ha valóban az emberi ősről van szó, az ellentmond
annak az elméletnek, amely szerint az ember Afrikából származik.
(Tovább a cikk): A kutatók ködösítenek! Kohler a maga részéről
szándékosan kerülte, hogy a lelettel kapcsolatban említést tegyen a
majom és az ember közötti "összekötő kapocsról". A lelet alapján
azonban nagy valószínűséggel mindkét faj közeli rokonáról van szó. A
paleontológusok körében eltérő visszhangot váltott ki a lelet. D. Strait,
az Albany egyetem munkatársa arra mutatott rá, hogy néhány csontból
nehéz rokonságokra következtetni, míg a Berkeley Egyetemen C. Howell
lelkesen fogadta a leletet és kifejtette: a felfedezés arra utal, hogy – a
mai Európa területén is sokféle emberhez hasonló lény élt."

Az előemberek
Egy tudományos cikkekből kivont összefoglaló fejezet következik az
előemberekről – amelytől a szerzők felfogása sok tekintetben eltér.
A Homo Habilis (az "ügyes ember") Délkelet-Ázsiában és Indonéziában
fejlődött ki és valószínűleg csak ezután jutott vissza Afrikába. Kora 3.51,2 millió év, agytérfogata 6-700 cm3, fő lelőhelye az Olduvaiszakadékvölgy (Afrika) – habár görögországi lelete is van. Felfedezője
L. Leaky (1959) és Turkana (1967). A fogak apróbbak, vastagabb
zománccal fedve. Még nem vadász, inkább dögevő. Két lábon járt és
Broca-terület (a beszédképesség bizonyítéka) található az agyában.
Durva kőeszközöket készített, ismerte a tüzet, de még nem használta.
Leszármazottja, és vele egyidőben élő társa a Homo erectus, a
"felegyenesedett ember". Homo ergasternek, azaz "munkás embernek" is
nevezik. Mintegy 2 millió évvel ezelőtt jelent meg és kb. 200 ezer évvel
ezelőtt tűnt le. Az első leleteket 1960-ban az Olduvai-szakadékvölgyben,
a habilis maradványai mellett találták. Ugyanazon rétegekben lelték a
legősibb (?), 2,3 millió éves kőeszközöket is. (A szerző szerinti ez
lehetett a második „vizimajom".)
Az Afrikából visszatérő (immár jó beszédképeségű – a szerk.) Homo
erectus több hullámban népesítette be az Óvilágot (Eurázsia) és az
Indonéz szigetvilágot. 1,6 milliótól 300 ezer évig élt. Agytérfogata 9001350 cm3 volt. Képességei: finom kőeszközök készítése, tűzgyújtás
(Acheuli-ipar). Vastag falú, szilárd koponyája, atlétikus alkata volt. Kb.
170 cm magas, a csípője vékony. Húsevő, kezdetleges vadász,
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csapdákkal. Az egész Óföldet (Eurázsia és Indonézia) benépesítette.
Ideiglenes táborokban élt, hosszú gyermekkora volt.
Az erectus leleteit Jáva szigetén (Dubois, 1891), Németországban,
(Schoetensack, 1908) és Kínában, Peking mellett (Black, 1927) találták
meg. Kezdetben külön neveken tartották nyilván: a jávai leleteknek a
Pithecanthropus erectus, a németországinak Homo heidelbergensis
nevet adták, a pekingieket Sinanthropus pekinensisnak nevezték el. Az
ázsiai leletek hasonlósága alapján Weidenreich 1940-ben azt javasolta,
hogy Homo erectus néven közös fajba sorolják őket, amit hosszas viták
után, a tudományos világ el is fogadott.
A kutatók szerint a Homo erectus az emberi nem első képviselőitől, a
3,5-1,8 millió évvel ezelőtt élt Homo rudolfensistől és Homo habilistól
származott. Az Európában és a Közelkeleten élt neandervölgyi ember
(Homo neanderthalensis) a tudósok szerint a Homo erectus európai
változatából, a Heidelbergiből fejlődött ki.
(Ismét a tudósok szerint): A Homo erectus késői afrikai változata /
leszármazottja a Homo rodesiensis volt, amelyből valószínűleg mintegy
150-200 ezer évvel ezelőtt alakult ki a Homo Sapiens, a mai ember.
Több tudós a Homo erectust nem is tartja érvényes taxonnak (külön
fajnak). Szerintük, faji szinten sem a Sapienstől, sem a Neanderthaleitől
nem különíthető el. (Ezzel e könyv szerzője is maximálisan egyetért.)
Ha a Homo ergastert korai Homo erectusnak tekintjük, akkor a turkanai
fiúnak nevezett lelet alapján a korai, kifejlett Homo ergaster agya kb.
900 cm3-es lehetett, testtömege 68 kg, magassága 185 cm – vagyis
magasabb volt a mai embernél. Fizikai jellegzetességei: csapott homlok,
vastag koponyacsontok, a szem felett összefüggő kiálló szemöldökeresz,
hosszú, alacsony agykoponya, egyenesebb arckoponya, atletikus, izmos
termet. A turkanai fiú maradványai alapján (ez a legjobban megtartott
csontváz) úgy vélik, hogy az ergasternek a születés előtti és utáni
fejlődése már a mai emberhez állt közel. Az újszülött kb. 9 hónap
terhesség után, viszonylag kis aggyal született, de az első években gyors
növekedésnek indult. Így a Homo ergaster gyermekei is hosszú ideig
igényelték a gondos törődést. A késői, mintegy 500.000 éve élt Homo
erectusok agytérfogata már kb. 1100 cm3 volt – a mai emberé 1300-1400
cm3. (Csakhogy ma már nem tulajdonítunk jelentőséget a nagy agynak.)

Az előemberek életmódja
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A Homo erectusok a mai vadászó-gyűjtögető embercsoportokhoz
hasonlóan félig vándorló, félig letelepedett életet éltek. Hosszabbrövidebb időt töltöttek egy-egy telephelyen. Erre az utal, hogy
ekkoriban jelentek meg az emberbolhák. Az élősködők u.i. nem a
gazdaállaton, hanem annak fekhelyén rakják le petéiket, ahol azok 2 hét
alatt kelnek ki. (Az emberszabású majmoknak, mivel szinte naponta
máshol készítenek maguknak fekhelyet, még nincsenek bolháik.)
Az erectusok kb. 100 fős csoportokban éltek. Elődeinél kisebb, de a
modern embernél nagyobb nemi dimorfizmusukból arra következtünk,
hogy már szorosabbá vált a hím-nőstény kapcsolat (mindinkább együtt
gondoskodtak a kölykökről) – és a hímek együttműködése is erősödött.

Eszközeik
Élelmüket főleg gyűjtögetéssel és kisebb állatok vadászatával szerezték.
Bár idővel nőtt a húsevés jelentősége, nagyvadakat még nem tudták
elejteni. Speciális pattintott kőeszközeik kb. 1,4 millió éve jelentek meg.
Ezt a technikát az észak-franciaországi Saint-Acheul melletti lelőhely
után "acheuli iparnak" nevezik. Eszközeikről már látszik, hogy a
készítőknek előzetes elképzelésük volt arról, hogy mit akarnak készíteni.
Az acheuli ipar jellegzetes terméke a csepp alakú szakóca, amelynek
előállítása a kísérletező antropológusoknak is csak több hónapos
gyakorlás után sikerült. A leletekből az is kitűnt, hogy a készítők 6070%-a volt jobbkezes. (Az emberszabású majmoknál ez az arány 50%,
míg a mai embernél 90%.) Sok kutató furcsállja azonban, hogy a Homo
erectus eszközei több százezer év alatt semmit nem változtak és azt is,
hogy egymástól távoleső területeken talált eszközök teljesen hasonlóak.
A szerző magyarázata: a csepp alakú szakócák készítése már az emberi
faj genetikusan beírt képességévé vált. Pont úgy, ahogyan a vidrák folyó
eltérítése és a vidravárak készítése is ösztönös, genetikai képesség:-).
Valószínűleg csont- és faeszközeik is voltak, de ezek nem maradtak
ránk. Több részből álló eszközöket nem készítettek. Nem használtak
ékszert és annak sincs jele, hogy a halottaikat eltemették volna.
Általánosan elfogadott, hogy a Homo erectus kezdte használni a tüzet.
Ennek első, vitatott időpontja 1,4 millió év – biztosabb a 700 ezer év. A
tűz használata a felső-paleolitikumban vált általánossá. Szerepe óriási
volt: meleget adott, ezáltal lehetővé vált a hidegebb területek
benépesítése. Védelmet nyújtott a ragadozók ellen, segítette a
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tápanyagok emésztését, fényt adott. A tűz körüli beszélgetések a
szociális készséget fejlesztették.
Az erectusok maradványait Európa és Ázsia enyhébb klímájú területein
találták meg – de mindig csak olyan területeken, ahová szárazföldön is
eljuthattak. Nem tudjuk, mikor jelentek meg az egyes földrészeken. Sok
antropológus szerint kb. 1 millió éve hagyhatták el Afrikát és a
tengerpartok mentén vándoroltak. Ezek a területek azonban ma már – az
utolsó jégkorszak óta – 100 méterrel a tenger szintje alatt vannak.

Az előember beszéde
A kutatók között máig vita tárgya, hogy a Homo erectusnál alakult-e ki a
beszéd? Egyesek szerint a nyelv csak az anatómiailag modern embernél
jelent meg mintegy 50.000 éve egy mutáció révén ("nagy kiugrás"). (Ez
a tudománytalan elképzelés azóta már végleg elavult.)
Mások szerint a beszéd kialakulása nem mutáció következménye, hanem
szorosan összefügg az agynak mintegy kétmillió éve kezdődött
növekedésével. (Az agy méretének jelentősége is tudománytalan.)
Azzal érvelnek, hogy ha korábban alakul ki a beszéd, akkor képes rá,
hogy hatást gyakoroljon az agy és a hangképző szervek evolúciójára.
Szerintük valamilyen szinten már a Homo erectus (sőt feltehetően az őse
is) tudott beszélni. Utóbbiak igazát a fosszilis koponyák vizsgálatai
támasztják alá, melyeken már megvolt a beszédközpont, a Broca terület.
Ez – a "nagy kiugráshoz" képest – már mindenesetre tudományosabb
felfogás. A szerző véleménye azonban az, hogy az emberi beszéd
kezdetei nem a 2 millió éves Homo erectusig, hanem akár a 6 millió éves
toumait is megelőző – pre-heidelbergiig vezethetők vissza.

A Homo erectus kapcsolata más emberfélékkel
Az indiai mondavilágból következtetünk arra, hogy az ázsiai Sapiens
mind az "óriásokkal" (a Heidelbergivel), mind pedig az "okos
majmokkal" (a Neandervölgyivel) egyidőben élt. E mondavilág szerint
az óriások istenek, vagy isteni leszármazottak – a beszélő, "okos
majmok" pedig az emberek jóindulatú, megbízható szövetségesei voltak.

A Neandervölgyi ősember beszéde
"Az újkori tudományos felfogás szerint a neandervölgyiek beszéltek
ugyan, de másként, mint a Homo Sapiens. Hangképző szervük még nem
46

volt alkalmas a különböző hosszúságú magánhangzók kiejtésére. Ennek
következtében meg voltak fosztva attól a képességtől, ami a modern
ember beszédét hangsúlyossá teszi."

Az emberiség ősnyelve a kárpátnyelv
Minden állatfajra fajspecifikus kommunikáció jellemző. A világ minden
macskája egyformán "kaffog", ha madarat akar fogni, de egészen más
hangokat hallat, ha élelmet hozott a kölykeinek. Jellegzetesen "nyafog",
ha csoportbeli társát – de akár az embert, a gazdáját – arra figyelmezteti,
hogy ne távolodjon el a territóriumtól, ahol már „támadás érheti”.
A madaraknak, az emlősöknek – minden olyan állatfajnak, amely
hangadásra képes, fajspecifikus "beszéde" van. Semmi okunk nincs
feltételezni, hogy csak az előembernek ne volna fajspecifikus
kommunikációs eszköztára. Az volt és a mai napig az is maradt. Az
emberi beszéd, bármilyen nyelvet is használjunk manapság, eredetileg
közös gyökszavakra épülő beszéd volt.
6-7 millió évvel ezelőtt legalább két előemberi alfaj élt Európában: a
majomszerűen szőrős pre-neandervölgyi és a csupasz, "áramvonalas"
pre-heidelbergi, az „első vizimajom". Az Európában maradó, és az
Afrikába lesodródott populáció párhuzamosan fejlődött tovább. Mivel a
Közelkelet térsége hajózás nélkül is átjárható volt, földrajzi elkülönülésük
feltehetően csak az első jégkorszak beköszöntéig állt fenn (amikor az
európai populáció délebbre húzódott).
Nem ismeretes az afrikai előemberek nyelve – amivel az Óvilágba
felérkeztek. Az Afrikában maradók további nyelvi fejlődéséről sincsenek
ismereteink. Csak annyit tudunk, hogy a korai kárpátember – eltérő
gégeszerkezete miatt – még 4 millió évig nem tudott artikuláltan beszélni.
Állítás: a két kora-Sapiens alfaj, az európai és az afrikai, soha nem vált
két külön fajjá. Mindvégig megtartotta az együttszaporodás képességét.
Teljes egybeolvadásuk – a ma élő emberiség kvázi-homogénné válása
valóban csak 40-50.000 évvel ezelőtt következett be. Ekkor történt, hogy
a már hajózni képes déli Sapiens – ezúttal a Gibraltárnál – tömegesen
vándorolt fel Afrikából és elözönlötte Európát. Két "tiszta" alfaj
azonban már ekkor sem létezett. Már az egész világon (Afrikában is) a
keverékeik, a Homo Sapiens rasszváltozatai népesítették be a Földet.
***
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Több millió éves európai tartózkodása alatt a pre-neandervölgyi (a
heidelbergi változatát ma már különítik el) szintén két alfajra esett szét:
1. többségük már régen elkeveredett a "déli" rasszokkal.
2. kisebb részük, a Neandervölgyi Sapiens („az ősember”) szórvány
populációkká zsugorodott. A „modern neandervölgyi”, idegen testként
maradván a hirtelen benépesülő Európában, tényleg kipusztult. Ezt az
valószínűsíti, hogy legkésőbbi maradványait az Ibériai és Appeninfélszigeten találták (ahonnan, hajózás nélkül, már nem juthatott tovább).
Az északi alfaj a pleisztocén eljegesedési és interglaciális korszakaiban,
annak ritmusában, hol északról délre, hol pedig délről északra
vándorolt. Lejutott Afrikába is. Belakta az egész Óvilágot (Eurázsiát),
eljutott Indonéziába s végül Amerikába is. Az (utolsó) Özönvíz után,
mivel azóta nem volt eljegesedés, megszűntek a nagy észak-dél irányú
vándorlások. A kárpátnyelv legtovább együttmaradó populációi csak az
utolsó özönvíz után váltak szét ragozó és sémi nyelvű népekre.
Vizsgálatunk tárgya, a magyar és a héber, olyan élő gyöknyelvek,
amelyek mindvégig megtartották az ősi szerkezetet. Meg is fogják tartani
mindaddig, amíg egyetlen képviselőjük él a Földön.
A kárpátember sohasem hagyta el teljesen az időjárás viszontagságaitól
jól védett Kárpát-medencét. Mindig voltak ottmaradók is. A hideghez jól
alkalmazkodott nagyvadász törzsek, ha túlszaporodtak, északra és északkelet felé szóródtak. Mások Belső-Ázsia, vagy a Kaukázus tájaira
kerültek – de sokan vissza is áramlottak az európai őshazába. Úgy jártak
vissza a Kárpát-medencébe, mint aki hazaérkezik. Ha a gyalogos, lovas,
tevés elvándorlók nem lehetettek már azonosak a visszavándorló
nemzedékkel, hogyan találtak mindig "haza"? Szájhagyományok
alapján? Talán. De az is lehetséges, hogy a törzsek vándorlásainak
iránya már genetikailag beírt örökséggé vált. Hiszen a vándormadarak is
mindig visszatalálnak – pontosan ugyanannak az európai parasztháznak
a kéményére, ahol a fészküket hagyták...
Az eljegesedések okozta délre vándorlások útiránya a Földközi-tenger
három nagy félszigete, plusz a Közelkelet volt. Az Ibériai és Appeninfélszigetre érkezők (hajózás nélkül) még sokáig nem keveredtek a déli
alfajjal, csak akik a Balkán és a Közelkelet felé vették az irányt. Azok
találkoztak az Afrikából felvándorló törzsekkel. Közös leszármazottaik
egy része Afrikába is visszakerült.
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A Kárpát-medencéből elvándoroltaknak még a sokadik nemzedéke is
őrizte az őshaza emlékét, ahova a legkülönbözőbb korszakokban, törzsi
és népneveken vándoroltak vissza. A kárpátembernek az utolsó
népvándorláskor visszatelepülő leszármazottai is: szkíták, hunok,
avarok, kun (úz), besenyő, palóc törzsek, jászok – s természetesen az
ú.n. honfoglalók is – már mind mi vagyunk: magyarok.)
***
Összefoglalás: A szerző véleménye szerint az európai előember, afrikai
leszármazottait jócskán megelőzve, legkevesebb 6-7 millió évvel ezelőtt
fejlődött ki. Ebben nagy szerepe lehetett annak, hogy nemcsak nehéz,
hanem folyton változó környezeti feltételek között kellett élnie.
A Rudapihecus még nem beszélt – nyilván a főemlősökhöz hasonló
módon kommunikált. Az elő-, és az ősember már igen, de még nem volt
artikulált a beszéde. (Az is lehetséges, hogy őseink előbb tudtak
„írással”, rajzolással kommunikálni, mielőtt a mai értelemben vett
beszéd kialakult volna.) A jégkorszakokban, a Közel-Keletre leérkezők
sorsdöntő ajándékot kaptak az afrikai felvándorlóktól: a "jó gégét" – az
artikulált beszéd képességét.

A "jó gége" története: másodszor is belepottyant...
A Föld történetében nemcsak egy, hanem sok özönvíz volt – amelyek
közül a Bibliában említett, kb. 8000 évvel ezelőtti az utolsó. Az afrikai
kontinens északkeleti részét is többször öntötte el, 2,6 millió évvel
ezelőtt is, a tenger. Lévén ugyancsak hegy-völgyes vidék, az előember
ugyanúgy vízi életmódra kényszerült, mint 4 millió évvel korábban a
szegény kis Rudi. Ez volt az emberi faj második "vizimajom" korszaka.
A "vizimajom" elmélet, mint már említettük, kitűnően megmagyarázza
az embernek a többi emlőstől – s a különböző rasszoknak is egymástól
való biológiai eltéréseit. Mik ezek a különbségek?
1. Szőrzet. Az afrikai előember majdnem teljesen szőrtelenné vált,
miközben európai társai többé-kevésbé "gyapjasak" maradtak.
2. Az izzadás képessége. A ma élő emberiség nagy része erősen izzad,
ami azért feltűnő, mert az emlősök között ez ritkaság. S e tekintetben
még a ma élő emberek között is nagyok az eltérések. Vannak, akik a
legnagyobb hőségben is vaskos ruházatban járnak, de nem izzadnak. Az
izzadás valószínűleg a tengeri só eltávolítását szolgálta – vagyis az
emberi faj többségénél fennmaradt a sóleadás genetikai emlékezete. Az
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is ismeretes, hogy vannak, akiknek megárt a fokozott sóbevitel (pl. emeli
a vérnyomásukat) – miközben mások nem érzékenyek a sóra.
Megjegyzés: igen nagy hiba, hogy az orvostudomány ma mindenkinek
javasolja a sóbevitel megszorítását. Pedig a nem sóérzékenyeknek ez
nagyon hátrányos. Az ő hús-zsíremésztésük ugyanis a sózás-savanyítás
függvénye, ami nélkül epekövessé és májbeteggé válnak. Tehát ezek a
betegségek főként jatrogén ártalmak. Az orvostudomány csökönyösen
kitart amellett, hogy az emberi faj genetikailag homogén... pedig nem az.
3. A hőleadás módja is eltérő a különböző emberi rasszoknál. A valódi
négereknek széles orrnyílásaik és vaskos ajkuk van, ami a jobb
hőleadást szolgálja. Ezzel szemben az európai ősembernek és mai
leszármazottainak vékony szájuk és hegyes, "zárt" orrlyukaik vannak. A
hűvösebb éghajlaton élő ember sokat fázik, jelentősebb hőleadásra csak
ritkán van szüksége – de ha mégis, akkor izzadással adja le.
5. A mélyre szállt gége. Az Afrikából a Közelkeletre felérkezőknek –
akiket a vízi életmód ismételten rákényszerített a lélegzés akaratlagos
kontrollálására, már kialakult a "jó gégéjük". S ez lett az európai
alfajénál sokkal jobb, az artikulált beszédképesség kulcsa.
Az emberiség északi és a déli alfaja tehát eleinte a jégkorszakok
ritmusában, később már attól függetlenül is, folyamatosan keveredett
egymással. Leszármazottaik – a mai emberiség.

Modern, de kihalt embercsoportok
A Homo floresiensis
A "hobbit" első maradványait 2003-ban találták meg az indonéziai
Flores szigetén. Csak kb. 1 méter magasra nőtt és nagyon kicsi,
grapefruit nagyságú feje volt. Mindössze 13 ezer évvel ezelőtt, a
pleisztocén végén halt ki. Besorolása eleinte heves viták tárgyát képezte.
A Hobbit a Kelet-Ázsiába eljutott Homo erectusnak a szigeti lét miatt
törpenövésűvé vált alakja. 35-55 ezer év között, már Homo Sapiens is élt
ugyanazon a szigeten – tehát több tízezer éven át éltek egymás mellett.
Felfedezésének körülményei. Az indonéz archeológus csoport már húsz
éve végzett ásatásokat a Liang Bua barlangban. Ebu (az első lelet)
eleinte félrevezette őket. "Azt gondoltuk, hogy kisgyerek, de később
kiderült, hogy tévedtünk. Amikor megvizsgáltuk a fogakat, kopottnak
találtuk, és azt is láttuk, hogy az összes őrlőfog a helyén van.
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Bebizonyosodott, hogy Ebu már húsz éves is elmúlt, amikor meghalt. A
röntgenvizsgálatok megerősítették, hogy felnőtt nő volt." Ebu mindössze
18 ezer évvel ezelőtt élt – tehát még a Neandervölgyit is túlélte.

Homo Sapiens neanderthalensis – "az ősember"
"Kora 450.000-től 28.000 év, agytérfogata: 1200-1500 cm3. Lelőhelyei
számosak: Neandervölgy, Nyugat-Eurázsia, Magyarországon: Tata, Érd,
Subalyuk, a két Földközi-tengeri félszigeten, a Közelkeleten egészen
Egyiptomig. Északi elterjedésüknek a jégtakaró kiterjedése szabott
határt. Finom csont és kőeszközöket készített, csoportosan, fegyverekkel
vadászott. Eszkimó testarányai voltak. Ruházkodott, vallási és
halottkultusz is feltételezhető. Eleinte a legtöbb kutató úgy gondolta,
hogy a mai ember kihalt változata, hogy csak az ősünk volt.”
(Létezett tehát "tiszta" neandervölgyi ősember – de ekkor, az újkor
hajnalán, már csak jelentéktelen maradvány populáció volt. S a Homo
Sapiens ősember – hol és mikor élt? 400.000 éves fogakat Izraelben
találtak, amin még vitatkoznak, hogy Sapiens volt-e? A legrégibb
"elismert" (195.000 éves) Sapiens lelet Etiópiából származik.

A ma élő Sapiens és a "modern" Neandervölgyi különbsége
"Mivel a neandervölgyiek főleg az utolsó jeges periódusban éltek,
testük nagymértékben alkalmazkodott a hideg éghajlathoz. Szervezetük
hővesztesége a legkisebb kellett, hogy legyen. Ezek a jellegek a mai
eszkimók és lappok testfelépítésében is megfigyelhetők. A
neandervölgyi a mai embernél valamivel alacsonyabb, de sokkal
robusztusabb volt. Leginkább egy birkózóra hasonlított. Hátrahajló,
rövid és lapos homlok, erős, durva, kissé előreugró arckoponya, a
szemöldök felett összefüggő, kiálló szemöldökeresz, hátul kúpos, felül
laposabb koponya. Agytérfogata 1200-1700 cm3, vagyis a mai
emberénél nagyobb volt. Fogazata alig különbözik a mai emberétől, de
erőteljesebb. Széles, nagy orr, csapott áll, rövidebb nyak és végtagok –
nagy mellkas és vastag vázcsontok. 155-165 cm testmagasságot ért el – a
mai emberre is jellemző kismértékű nemi dimorfizmussal. Lágy
részeinek milyenségéről (bőr, szőrzet, haj színe, a fül alakja stb.) eleinte
csak találgatások voltak, ma már tudjuk, hogy világos bőrű és vörösses
szőrzetű volt. Vastag csontjaik nagyobb eséllyel fosszilizálódtak.
Medencecsontjaik alapján a terhesség időtartama 11 hónap lehetett, így
a neandervölgyi nők fejlettebb, de kevesebb utódot szültek."
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Homo Sapiens Sapiens – a mai ember
A tudósok szerint csak kb. 200.000 éve alakulhatott ki. Átlagos
agytérfogata 1400 cm3, mai koponya és testarányai voltak. Vadászott,
kereskedett, az eszközeit díszítette. Már a természet átalakítására, ipari,
mezőgazdasági tevékenységre is képes volt. Legidősebb európai
maradványait 43 ezer évesnek becsülik. Leleteit Cro-Magnon, Istállóskő,
Szeleta-barlang és Lovas falunál találták meg.

Áttörést jelenthet az evolúciókutatásban egy izraeli lelet
MTI 2010-12-27. "A Tel-Avivi Egyetem kutatócsoportja Izrael középső
vidékén folytatott ásatásokat. Hozzávetőlegen 400.000 éves fogakat
találtak. A Homo Sapienstől származó eddigi legrégebbi lelet fele ennyi
idős. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség a lelet
pontosabb megismeréséhez. Ha beigazolódik, hogy a fogak valóban
400.000 évesek, az megváltoztatná az evolúció teljes képét. Az (eddig)
elfogadott elméletek alapján a Homo Sapiens Afrikából származik és
onnan vándorolt más kontinensekre. A Cambridge-i Egyetem szakértője
úgy vélekedett, hogy a lelet jelentős, de nagyobb a valószínűsége annak,
hogy a fogak Neandervölgyi embertől származnak." (Az afrikai kiindulás
dogmája olyan erős, hogy nem hiszünk a szemünknek.)
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Az összehasonlító történeti nyelvészet
A finnugor nyelvészet – helyes, vagy tudománytalan elmélet?
A finnugor nyelvészet szerint a finn kota és a magyar ház szavak az ú.n.
"szabályos hangmegfeleltetések" alapján kifogástalanul rokoníthatók
egymással. Hát... túlzottan nem hasonlítanak. Mondhatnánk, semmiben.
Ilyesmi azonban nem zavarja a "finnugor nyelvtudományt". Szerintük be
van bizonyítva két olyan szó hasonlósága, amelyeknek egyetlen hangjuk
sem közös. Azzal magyarázza feltételezett rokonságot, hogy a k kiejtése
az egyik nyelvtől a másikig h-ra változhat (ez igaz, de a nagyon sok
nyelvben) – és a t hang z-re (ez is igaz, de d, s és sz-re is – nagyon sok
nyelvben). A többi nyelvekkel a finnugor nyelvészet azért nem
foglalkozik, mert ezek a „szabályos hangmegfelelések” csak a finnugor
nyelvcsaládon belül érdeklik. Na és mitől finnugor az a nyelvcsalád?
Természetesen a „szabályos hangmegfelelésektől”.
A két szónak nyilvánvalóan különböző az eredete. A finn kota a KT
gyök származéka: eredetileg nádból, gallyakból köt-özött (és / vagy
paticsfalas) hajlékra utalt. A magyar ház viszont a HX gyök hó
(betakaró) szavának származéka: hó-z. Összehasonlításul idevesszük a
héber bájit szót is (B/VJ gyök), ami a földbe vájt házfélék emlékét őrzi.
Már az őskori hajlékok is különböző felépítésűek voltak...

Az összehasonlító történeti gyöknyelvészet
A két, általam vizsgált ma is élő nyelv, a magyar és a héber konzekvens,
értelmileg megfeleltethető gyökszerkezettel rendelkezik. A magyarnak a
héberrel való szóegyezései, a hangalak és jelentés együttes hasonlósága
tömeges – és az egész szótáranyagon végigvezethető. Ha nem is
ugyanaz a szóalak adja ugyanazt a jelentést, a gyökszavak 80-90%-ban
értelmi kapcsolatban vannak egymással. Találunk közös 1 vagy 2
mássalhangzót tartalmazó gyökszavakat (pl. él, kor, szak, szár, tál, tor).
Az azonos, vagy majdnem azonos hangzású kétszótagúak tömegesen
lelhetők fel mindkettőben: avar-avar, honen-honol, harug-harag, medermeder, parág-pereg, sokek-sokak, telep-talp, tolaát-tolat. Sőt, az utolsó
Özönvíz idejéig az archaikus nyelvtani fejlődés is párhuzamos volt.
Mindez azt jelenti, hogy a természetes gyök nyelvek eredete közös.
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Hány élő nyelv alapul a kárpátnyelven?
Eurázsia összes ragozó + Eurázsia és Észak-Afrika összes sémi nyelve.
Az általunk kárpátnyelvnek nevezett európai szubsztrátnyelv
gyökrendszert már részben elvesztett leszármazottai a német- és
szlávféle, görög, török, baszk, albán nyelvek is. Az ú.n. újlatinok
azonban nem örökösök. Ezek a helyi, természetes nyelvek és a 2000 éve
folyamatosan gyártott műlatin keveréknyelvei.

Nosza, Tisza!
"Nu, szá!" kiált oda egy izraeli utas az autóbuszon a sofőrnek. "Na,
menj! (utazz) Már mindenki leszállt". "Jes tiszá le-Budapest?" kérdezzük
az utazási irodában. Van járat Budapestre? "Adraba", feleli a tisztviselő,
"akár kettő is naponta". Hm... abrakabradabra – zagyvabeszéd? Szó sincs
róla. A héber adraba = sőt, ellenkezőleg...

Aszta-paszta...
aszá = csinálta, tette

tisza = utazás, repülőjárat

osze = csinál, tesz

szá! = utazz, indulj!

taasze! = csináld!

nu, szá! = menj már!

ossza!

Tisza

nosza! ússzá!

aszta-paszta!

nesze! neszte! eszte!

tesze-fosza

Hát... eredetileg a "baszta, toszta" is csak be-tevést jelentett.
A magyar és a héber nyelv közös magánhangzói: a-á, e-é, i, o, u
Ö és ü eredetileg a magyarban sem volt. Bár a rövid, elkapott ö gyakran
kihallatszik a héber beszédből (pl. bö-heder = ban-szoba), de ö és ü
betűjük nincs. Ez a két hang a korábban magyarban is meglevő
torokhangú i leszármazottja.
A magánhangzók jelölése a héber írásban:
1. A "lágy" (nem torokhangú) ȧ-á, e-é hangot – a magyar rovásírás
hangugratásához hasonlóan – a héber írásban is kihagyjuk. Azért
tehetjük meg, mert a mély és magas magánhangzókat (amikor éppen
nem flektál) a héber is illeszti.
2. Ahol nem hagyható ki a magánhangzó (pl. a szavak elején), ott két
általános magánhangzó-jel – alef és ájin – figyelmeztet a jelenlétükre.
Az alef a lágy, az ájin a torokmagánhangzók betűje, amelyek szókezdő
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pozicióban az a-á és e-é hangot szokták kódolni. (A többinek: i, o/u-nak
van saját betűje.)
3. A rövid-nyújtott (pl. ee) és a hosszú magánhangzók a héberben csak a
kiejtésben jelennek meg, mert a pontozatlan betűírás (ma is azt használjuk)
nem különbözteti meg őket.
Torokhangú ejtés helyenként a mai magyar nyelvben is felfedezhető. Ha
egy magánhangzóval kezdődő szó előtt – mondjuk nyomatékosítás
céljából – szünetet tartunk, pl. "ki kell irtani a gyomot." Megfigyelhető,
hogy a piros i -t ilyenkor torokból ejtjük.

Hogyan lehet következtetni az ősember hangkészletére?
1. A feltehetően ősi jelentésű szókincs mássalhangzóiból (de csak
sokszáz szó összevetése árán).
2. A tő- és alapszavak hangjainak statisztikai gyakoriságából.
3. A kisbabák beszédéből. "Páj a pejee"! (fáj a fejem) mondja legörbült
szájjal a kétéves. A beszédkezdetkor az f hang helyett p hallatszik. S ez
nemcsak a magyar babákra, hanem bármilyen anyanyelvűekre jellemző.
A kisgyermek beszédében (a kisgyermekkor hangkészlete már nem a
legősibb) a v változik b-re: "Jatyika mindig bejeked (verekszik).
Badájjat (vadállat)." Azt, hogy az l és r mindig j-re változik, már
említenünk sem szükséges. A v "keresztbe", vagyis f hangra is változhat:
"Fakajjad a 'átamat!" A kisgyermek életkor-függő hangcseréire sok
további példát lehet felsorolni. Melyek lehettek a legősibb
beszédhangok, amelyek a génjeinkbe is be vannak írva? Világos, hogy
ebben a babanyelv a legjobb útmutató.
Vajon az ősember is selypített, vagy inkább szejpített? A csángók és a
görögök ma is azt teszik: selymes  szejmesz. Óceán  görögül
Okeánosz. (Ez Varga Csaba példája).

A magyar-héber mássalhangzók történelme
1. A héber azonos betűvel írja a v/b, p/f és a ch/k hangpárosokat. Mivel
nagyon sok nyelvben – a magyar nyelvjárásokban ma is felcserélhetők,
az összehasonlító gyöknyelvészet együtt kezeli őket.
2. A p/f és a v/b páros hangjai "keresztbe", egymás között is
cserélődhetnek. E négy hangból a korai kárpátnyelv még csak a p-t
tartalmazta. Az p/f és a b/v páros afrikai eredetű.
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3. A v hang fejlődéstörténete bonyolultabb: a nyelvek két különböző
eredetű v-t használnak. Létezik egy pártalan v (a legtöbb nyelvben w),
ami a kárpátnyelvben jelent meg. Kezdetben ez nem is mássalhangzó
volt, csak az o/u többféle kiejtési variánsa. A héber írásban egyetlen
betű, a változó o/u/w triász képviseli a w történelmét.
4. A t a legősibb hangok egyike. A t hang zöngés változata, a d, már a
kárpátnyelvben megjelent. Ez a páros szintén sok nyelvben felcserélődik
– amit az összehasonlításokban szem előtt kell tartani.
5. A j és a lágyan ejtett h, a félmássalhangzók – ősi, egymást felváltó
hangok. A kiejtésben gyakran felcserélődnek, a héberben a betűjük is
közös. Az i/j párosból differenciálódott a mély hangrendű o és u – és a
magas hangrendű ö és ü is.
5. A h lágy és normál változata is őshang. Lágy h van pl. a "méh"
szóban. Feltehető, hogy a magánhangzóval kezdődő szavak eredetileg
lágy h-val kezdődtek, ami később lemaradt róluk. A héber határozott
névelő ha = a, az. A magyarban a normál ejtésű h a megszokott. A héber
hereg, harág = ölés, megölte h hangja a magyar harag szónak felel meg.
6. A legerősebb (hörgő-morgó) ch a magyarból hiányzik. A héberben
gyakran – a szó elején mindig – felcserélődik a k hanggal.
7. A g hang a k és a normál h zöngés változata. A g késői kárpátnyelvi
hang, amely csak az újkorban jelent meg.
8. Az l valószínűleg "középidős". Az archaikus nyelvekből (vagy csak a
nyelv archaikus rétegeiből: finn, héber, tájnyelvi magyar) még hiányzik.
Elődje a legkorábbi igeképző, az ősi j. A kozmopolita l értelem
differenciáló párost alkot az r igeképzővel.
9. Az r a természetben gyakran előforduló hang, eredete a vadállatok
morgása. Ezt a pergő hangot azonban meglehetősen nehéz kiejteni – nem
is túlságosan régi az emberi beszédben. Az r általában "rossz" jelentést
hordoz: ront, ráz, mar-mer-morog, rideg. Példák az l és r jelentés értelem
differenciáló hatására: lom / rom, lobban / robban, lebben / rebben, szól
/ szór, meleg / méreg, dalol / darál, stb.
10. Az sz/s is a zöngétlen t utódja. Eleinte nem vált szét külön hangra –
pl. a héberben – és a finnben azóta sem. Az s helyett is sz-et használ a
görög nyelv és a csángó-magyar nyelvjárás. T helyett sz hangot ejt az
európai zsidóság ónémet-héber keveréknyelve, a jiddis.
Az s és sz egymással, és a c (=tsz) hanggal is gyakran felcserélődik.
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Az s és sz hangot azokban a nyelvekben jelöli külön betű, amelyekben
világosan elkülönültek. Sok egymással is összefüggő jelentést hordoznak
és hatalmas szóbokrokat képeznek.
11. A cs a ts – a c pedig a tsz torlódásakor hangzik fel, tehát összetett
hangok. Külön betűkkel csak a legújabb kortól jelölik őket. Ez az oka
annak, hogy a szótárakban relative kevés a c / cs betűt tartalmazó szó.
12. A z hang eredete az s: soros  soroz. Mindkettő csak az újkorban
jelent meg. A héberben nincs zs. Z van, de viszonylag kevés. A zs őse az
s: sávoly  zsávoly, a héber Sosána = liliom  Zsuzsanna.
13. A héber írásban nincs cs, ty, gy és ny betű. Eredetük: cs = ts, ty =
ti/j, gy = di/j, ny = ni/j torlódás. Miért nincsenek betűi az összetett
mássalhangzóknak? Mert "jó gége", aminek használatától a kárpátnyelv
torlódásai szétnyíltak, a Közel-Keleten sokkal korábban jelent meg. A
mássalhangzó torlódások szétnyílása a legtöbb összetett hangzatot
megszűntette. Betűírás sem volt még akkor.
A magyar tyúk "szétnyílva": tojuk (tojkodó). Rokonszava a héber tijah =
vakolat (aminek ősképe nyilván a tojáshéj).
Mindennek ellenére az összetett mássalhangzók is kihallhatók minden
olyan nyelvből, amelyekben megvan az őket alkotó két mássalhangzó.
Tehát a héberek is ki tudják ejteni a
cs-t, mert van t és s hangjuk pl. tsuva (csuva) = válasz
gy-t, mert van d és j hangjuk pl. djukán (gyukán) = arckép
ny-et, mert van n és j hangjuk pl. binján (binnyán) = épület
ty-t, mert van t és j hangjuk pl. tjasim (tyasim: tojásosak) = bakkecskék.

Az emberi beszéd pillérei a mássalhangzók
Próbáljuk magánhangzók nélkül kiolvasni: H' csk msslhngzkt 'rnk, 'kkr 's
mgrtjk 'gymst. Igaz ugyan, hogy a magánhangzóknak is fontos szerepük
van a beszédben (a későbbiekben erről is lesz szó), de a megértés
elsősorban a mássalhangzókon múlik.

Kommunikáció és nyelvhasználat
A hangadással, testbeszéddel, vagy bármilyen más módon leadott, és
mások által felfogott jelzéseket kommunikálásnak nevezzük. Fajtársaival
minden állat és – bizonyos mértékig – más fajokkal is képes
kommunikálni. (Mindenesetre sokkal jobban, mint ahogyan az ember az
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állatokkal). A "hangos" kommunikáció sem olyan új dolog, ami csak a
fejlett élőlényekre volna jellemző – lásd a tücsök példáját.
Nyelvhasználat tehát nemcsak hang segítségével lehetséges. Elég, ha a
méhek hosszadalmas táncára gondolunk, amelyben a felderítők az
élelem hollétének irányáról, távolságáról, minőségéről és mennyiségéről
is be tudnak számolni. Több hírvivő eltérő jelentése esetén – ugyancsak
tánccal – azt is megvitatják, hogy melyik javaslatot tekintsék
kedvezőbbnek. Ez már nem puszta információátadás, hanem valódi
nyelvhasználat. A méheknek kinetikus, vagyis táncnyelvük van.
Felmerül egy kérdés: vajon a táncoló, csicsergő lény mindig számításba
veszi a társai szükségletét, tényleg nekik szánja az információt? Vagy
csak pusztán közlési kényszerről van szó, és az információ felvevőjével
nem is törődik... Röviden: mindig szándékos a közlés? Általánan nem,
de az evolúciós skálán felfelé haladva egyre gyakrabban. A
nyelvhasználat még az embernél is gyakran csak belső késztetés, amire
választ se várnak. ("Létbeszéd" írja Botond Gyula "Egy pszichiáter
végnapjai" című könyvében.) Hányszor terhes nekünk, embereknek is a
mások felesleges szóáradata!
A kérdés tehát, hogy amikor nyelvről beszélünk, mindig szándékolt
nyelvhasználatra gondolunk? Egy felszállni készülő libacsapat hosszas
lármázása, a nyaknyújtogatás, egymás felé hajolgatás még nem társalgás
– csak a felszállási izgalom szétterjedése a csoportban. S bizonyára
hormonális felkészülés is az útra.
Az információ átadás és vétel – az egész U niverzum sajátja. Az
anyagenergia alaptulajdonsága, hogy információ hordozó és felhasználó
is egyben. (Gondoljunk az elektronpályák szigorú betöltési rendjére:
amelyik már foglalt, arra nem jut be további elektron.) Az
Univerzumnak számunkra "megfogható" része az anyagenergia. A
fizikába most nem mélyedünk bele… mondjuk az anyag a nyugvó
tömeg, az energia pedig a tömeggé-válás lehetősége. Ha az Univerzum
valamiféle nyugvó információ-tenger – a megvalósult anyagenergia
ennek a turbulenciája (húrelmélet).
A nyelv a fejlettebb élővilág kommunikációjának eszköze. Szükséges
feltételei: 1. memória, ami élőnek és élettelennek egyaránt sajátja.
2. a túlélési ösztön: az életjelenségek alapja.
3. jövőtervezési képesség, ami (öntudatlanul) a rovaroknál is megvan.
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A memóriát sokkal inkább a külvilágban, mintsem az élő egyed agyában,
sejtjeiben tárolva kell elképzelni. A memória úgy az élettelen világ, mint
az élő fajok – a külvilággal való interakcióinak szűrlete.
Vajon anyagi alapú-e a memória? Ateisták erre felkapják a fejüket –
hogy lehet ilyet kérdezni? Kérdezni nemcsak lehet, hanem kell is: igen.
De a memória forrását nem agyi-sejtbeli instrumentumban, hanem az élő
szövet molekuláinak a fénnyel (sugárzással) való interakciójában
fedezzük fel. Az élő anyag minden molekulájában optikai izomér
centrumok vannak. Az élő anyag önsugárzással átitatott szövevénye egy
szüntelenül átépülő fraktáltér – hologram köpeny.
Az Univerzum hullámtermészete szükségszerűen vezet önsoksorozó
molekulák megjelenéséhez, az pedig a fraktálos evolúciót – az élővilágot
hozza létre. Látható, hogy a darwini evolúciót (bár kora hatalmas
szellemi vívmánya volt), másféle evolúciós teóriával kell felváltani.
Ezzel abba is hagyhatjuk a hatalmas hézagokat hagyó átmeneti fajok
keresgélését. Az, hogy egy rátermettebb élőlény sikeresebben
szaporodik, nem elegendő az evolúcióhoz. Attól még hangyák
maradtunk volna. A rovarok kolonnái már nyelvet is használnak,
mégsem a rovarokból fejlődött ki az ember. A fraktálos evolúció újra és
újra továbblendült. Sorsukra hagyta a bogarakat – hüllőket, madarakat –
még a csimpánznál értelmesebb bálnát is. A rovarok, madarak, bálnák
evolúciós zsákutcák maradtak.
A fennmaradáshoz az sem elegendő, ha egy élőlény (az ember) olyan
kiváló túlélő, hogy túlszaporodva már el se fér a Földön. Még kevésbé
visz előbbre, hogy olyan eszközöket is tud már készíteni, amivel képes
elpusztítani az egész Földet. A Homo distractus (Pusztító ember) is
zsákutcába kerül, ha így folytatja – az evolúció őt is (s vele együtt az
egész földgolyót) a sorsára fogja hagyni.
A fraktálos evolúció nem a fajok sikeres fennmaradását, hanem a tudat
fejlődését lendíti előre. S ennek csak az egyik eszköze volt (és csak az
ember megjelenéséig) a fajok fizikai rátermettsége.

"Tudom"
Az élőlény memóriája csak túlélési skicc: ha ezt tapasztalod  azt kell
tenned. Olyan tapasztalatokat is érdemes tárolni, amelyek nincsenek meg
a genetikai tárházban. Nosza, bevéssük... ez a tanulás.
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A következő nemzedéknél azonban, mivel az új dolgokat megélt szülő
csak a fajára jellemző ösztöncselekvéseket örökíti, azt kell lássa, hogy az
utódai „nulláról indulnak”. El kell magyaráznia tehát a legújabb
tapasztalatokat is: az evolúció feltalálta az oktatást. Ha az utódok
megértik és befogadják, sikeres túlélésük már nemcsak a génjeiktől,
hanem az oktatás minőségétől is függ:-).
Mese: az anyamadár ül a tojásokon. Jön a ragadozó, amely általában
nem szokta elérni a fészket, de most, egy kidőlt fára felugorva mégis
elérheti. Az anyamadár kétségbeesetten próbál kitartani a fészkén... de a
ragadozó odakap. Megsérül a madár szárnya. Végveszélyben mégiscsak
felrepül, ám leesik, majd verdesve menekül. Ha nem is tud repülni,
akkor is nehéz elkapni őt a sűrűben. Végül bebújik egy odúba – sikerült.
Közben a ragadozó már eltávolodott a fészektől. Vagy nem is emlékszik
már, hogy merre volt az, vagy nem éri meg neki a fészek keresgélése. De
a tojások akkor is kikelhetnek, ha az anyamadár elpusztult – mert sok
madárfajnál a hím is szokott költeni.
Ha az anyamadár végveszélyben sorsára hagyná a tojásokat, azok mind
elpusztulnának (csak az anya nem). De ha törött szárnnyal továbbverdes,
ő is és a tojások is megmenekülhetnek. S ez annál biztosabb, minél
messzebbre képes "elcsalni" a támadót. Ha még elbújnia is sikerült, ő is
életben marad. Kikelnek a verdeső-menekülő anya tojásai, de semmit
nem tudnak az egészről. Anyjuk nem tud könyvet írni a történtekről,
hogy olvassátok el, mert fontos a műveltség:-). S mégis elterjed a
"verdeső kultúra" – csak ezentúl már szárnysérülés nélkül. Elég ahhoz a
csalás is... "Tudja" a madár, hogy csal? Nem. Azt tudja, hogy hasonló
helyzetben így kell tennie? Azt sem. Csak megtenni tudja.
Mikor nevezzük tudattal rendelkezőnek az állatot? Amikor a
jövőtervezés a genetikailag beírt viselkedési mintáktól függetlenné is tud
válni. Példa: A libám felfogja, hogy az én autóm érkezik: megismeri a
hangját. Más érkező autónak nem gágog, de az én kocsimat, pont úgy,
mint a kutyám, boldogan üdvözli. A libám tudja, hogy a megérkezésem
élelmet és egyéb örömöket jelenthet neki. Például társalkodást – lelkes
gagázásokat, vagy akár a szabadságot – hogy kiengedem a nagykertbe.
Feltéve, hogy képes volt felhívni magára a figyelmet. Mert ha nem,
elfelejthetem az ő igényeit és akkor "hiába" érkeztem meg. De valóban
tud róla, hogy az érkezésemkor érdemes gágogni...? Mindenesetre
megteszi. A véletlen kizárva, mindig üdvözöl. Van a libának tudata?
Úgy tűnik... talán. De öntudata biztosan nincs.
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A madarak információadása és vétele fantasztikusan kifinomult. Minden
kétséget kizáróan kommunikálnak. A magasabb rendű állatoknál ez már
magától értetődő. Mindig tudatosan kommunikálnak a madarak, vagy
csak úgy énekelnek (zajonganak)? A párkapcsolatokban, a fiókák
nevelésekor, hierarchikus helyük kiküzdésekor a csoportban – valóban
kommunikálnak. Énekük azonban többnyire nem szándékolt, csak az
indulatállapot ismételt kikiabálása. Egy biztos: a nyelvhasználat még
nem jelenti azt, hogy az állatnak tudata is van.

Az ősemberi gondolkodás, túlélési stratégia, elmebetegségek
Csak a madarak éneke "létbeszéd"? Pont ilyen egy felizgatott, magában
beszélő ember is. A skizofrének órákon keresztül való motyogása és
írogatása szintén csak az indulatállapotuk kijelzése. Tartalmilag újra és
újra ismétlődő panaszáradat – habár a mai ember számára a tartalom
zavaros és érthetetlen. Pont úgy, mint az egészséges emberek álmai.
Milyen képmutató is az ember! Az álom persze (hisz mindenki álmodik),
normális dolog a számára. Arról nem gondolja, hogy ő minden éjjel
zavartagyú volna. Az ember már azt is kitalálta, hogy az álmai a
"tudatalatti" üzenetei. (Te tudod, hogy mi az a tudatalatti? Mondjad...)
Visszatérő álmaink jelentését érdemes sürgősen kikutatni – vélte Freud
és azóta már sok szakember. De a skizofrének folyton visszatérő,
álomszerkezetű beszédének és írásának még szerintük sincs értelme.
Egyetlen pszichiáter sem próbálja megfejteni a skizobeszédet, pedig nem
volna nehezebb, mint az álmokat, vagy akár a modern költők verseit.
Mi a különbség az álmodó és a skizofrén között? Az, hogy a skizo ébren
"álmodik", miközben fent jár – az alvó pedig mozdulatlan. Miért nem
járkálunk álmunkban? Nyilván azért, mert ha az elpihenő, "elborult"
agyú lény alvás közben is mozoghatna, nem tudna vigyázni magára.
Hamar elpusztulna. Tehát idővel csak azok az egyedek maradtak fenn,
amelyek agya pihenés alatt a mozgásgátlásáról is gondoskodott.
A depressziós / skizofrén olyan emlős, amely feloldhatatlan konfliktusba
került a környezetével. Ilyenkor az életet védő ősagy (ez volna az a
bizonyos "tudatalatti"?) – várakozó üzemmódba kapcsol. Kész, nem
küzdesz tovább, mert most nincs semmi értelme, parancsol rá.
A depresszió az enyhébb fokú "leállás". Ott az agy úgy véli, hogy
elegendő kivárni a kedvezőbb helyzetet – pl. a medvének a tél elmúlását.
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A depresszió az állatok téli álmával analóg. A sokkos ájulás, a
tetszhalottá válás – mivel a legtöbb ragadozó nem eszik dögöt – a
megtámadott préda utolsó életben maradási esélye. Mindezt az agy
rendeli el olymódon, hogy bealtat. Csakhogy minderről (előképzés
nélkül) az érintettnek fogalma sincs – így nem is tehet ellene semmit.
A skizofrénia súlyosabb eset. A skizofrén agya nem átmenetinek, hanem
(sok éves, elviselhetetlennek vélt körülményei / összeomláshoz vezető
trauma következtében) véglegesnek minősíti a környezettel való
konfliktust. Megoldásként az adott környezet elhagyását sürgeti.
(Figyelem: a "környezet" alatt nemegyszer magát a Jelenlegi
Civilizációt kell érteni. Tehát a skizofrénia jelensége általános
vádiratnak is tekinthető... Ezt azonban nem itt részletezem – már
megírtam a "Terrorcivilizáció"-ban.)
Ha volna hova távoznia... az őskorban még volt ilyen lehetőség. De a
zsúfolt, modern világban már aligha van. Ezért mindaddig, amíg nincs
mód a menekülésre, az agyi parancs a környezet megtagadása, tétlen
várakozás, minden további küzdelem feladása. Ha aludna, mint a
medve... de sokáig a skizofrén nem tétlenkedhet, mert az életfunkciók
miatt szükséges, hogy valamennyire éber maradjon. A közvetlen
veszélyek (fázás, éhezés, zaklatás, támadás) ellen is védekeznie kell.
Teljes mozdulatlanságban csak rövid ideig maradhatna életben.
Másrészről az éber tudat sem foglalkozhat szüntelenül a feloldhatatlan
konfliktussal, mert a tartós stressz hamar felemészti a szervezetet.
Szívinfarktust, cukorbajt, gyomorfekélyt, agyvérzést okoz, amitől a
bajbajutott előbb elpusztulna, mielőtt, esetleg, menekülésre kerülne sor.
Az "aktív fázisban" levő skizofrén tudata komolyan gátolt, mégis sokat
beszél. S bár mondanivalója kifejezetten ősnyelvi szerkezetű (amiről a
szakembereknek fogalmuk sincs, hogy milyen az), mégsem ősszavakból, hanem a mai szókincséből tákolja össze a mondanivalóját. Ha
a gondolkodása ennyire elborult, hogyan lehet az, hogy modern szavakat
használ? Azért, mert a memória "egészen más". A szókincs, mint adattár
nincs gátlás alatt – az viszont, hogy mi és milyen megfogalmazással
kerül felszínre belőle, már az agyműködés állapotától függ. A megismert
szavakat és fogalmakat (elektrosokkolás nélkül) senki nem felejti el,
csak a skizofrén "ősemberi módon" fűzi össze őket.
Ha a pszichotikus állapotú ember (szerintünk) nem is beteg, csak agyi
gátlás alatt van, miért nem tud magától felszabadulni? Mert minderről
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fogalma sincs. Dehát olyankor sem lehet megértetni vele semmit, amikor
nem zavart. Ez is természetes. Mivel pszichotikus állapotban az öntudat
vagy részleges (vagy nincs is jelen), egy szót sem hisz el abból, amit
utólag mondanak neki. Általában sem fogad el senkit, és főleg nem bízik
senkiben, miért pont azt hinné el, hogy ő beteg? Az intelligens
skizofréneket azonban, ha "rendezett" állapotban módjuk van
megfigyelni más betegeket, egy idő után rá lehet ébreszteni a valóságra.
Korunkban a skizofrén problémái soha többé nem oldódnak meg.
Nemhogy megoldódnának... a megbetegedése, vagyis a "bekattanása"
után az agya már semmi esetre nem fog kevesebb konfliktust észlelni,
mint amennyitől idejutott. Az első diagnózistól kezdve mindig csak még
rosszabb helyzetbe kerül. S a kémiai szerek, amiket a kényszeresen
injekcióznak bele, felteszik erre a koronát. Az így kezelt nőknek például
menstruációjuk sincs, ami pontosan azt jelenti, hogy az agy szaporodásra
is alkalmatlannak tartja a testet.
A be nem gyógyszerezett skizofrének esetleg felszabadulhatnának –
valamikor, évek mulva. S valóban, a "kevésbé civilizált" országokban
gyakran maguktól is rendbejönnek. Az ú. n. friss esetek a modern orvosi
statisztikák szerint is 15-20%-ban spontán rendeződnek. Ilyenkor
azonban az orvosok – ennyi eszük van – nem megbetegedésről, hanem
csak "skizofrén epizódról" beszélnek. Ha a skizofrénia, szerintük, olyan
betegség, amiből sohasem gyógyulhat meg senki, akkor az, aki
rendbejött, nem is volt beteg:-).
Ha csöndben maradna, nem ismételgetné folyton a rögeszméit, akkor az
legegyszerűbb munkákat (ilyen állapotban valóban nem alkalmas
másra), még el tudná végezni. És akkor nem gyógyszereznék halálig
(elsősorban a rokkantnyugdíj biztosítása végett) remegő, csoszogó,
önmagát is ellátni képtelen valódi beteggé. Minek beszél annyit? Minek
ír zavaros feljelentéseket? Azért, mert fogalma sincs róla, hogy mit csinál.
A legnagyobb bajt pontosan a pszichiátria intézménye plusz a
„közösségvédő” jogrendszer okozza. A modern kor előtt a többi ember
is elfogadóbban viszonyult a bolondokhoz. Megtűrte, maximum
kinevette, de sokszor meg is segítette őket. S ha volt hova mennie,
mindenesetre hagyta távozni. Ha a bolond elutasította a közeledést (a
skizofrén szinte minden közeledést elutasít), nem kezdtek vitázni vele és
általában nem ölték meg. Az emberi faj genetikai utasításai között
ugyanis megvan (megvolt) az is, hogy a bolondot sem megtámadni, sem
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megölni nem kell. Pont ecélból ismételgeti folyton a repertoárját, aminek
értelme: "Hagyjatok békén, nem vagyok közétek való. Akit nem engedek
a közelembe, az ne foglalkozzon velem." Ez a skizofrén viselkedés
üzenete. Nem tudja szegény, hogy a 20-21. században inkább hallgatnia
kellene, mint a sír. Sajnos az evolúciónak még nem volt ideje azt is
feltalálni, hogy a pszichiátriát is kicselezve, hogyan lehetne megmenteni
az életet és a szaporodás lehetőségét. Mert a ma használatos
elmegyógyszerek (nem tudtad?) kasztrálják is őket ... minek ide Hitler?
Nem, a lelkibetegségek a statisztikák ellenére sem öröklődnek. A
statisztikákkal mindig sok baj van, mert egy jelenség valódi oka helyett
egészen más okokat is ki lehet mutatni velük. Meg nem is ennyire
bonyolult a dolog. A modern társadalmat nem igazán érdekli, hogy a
skizofrénia valóban öröklődik-e, vagy sem. A legtöbb ember igenis
hallott már arról, hogy a skizofrének között, de főleg a családjukban,
igen nagy koponyák is vannak. Mint Csontvári, vagy az Uno volt elnöke,
Hammerskjöld. Hallott már valamit John Nashról is. Azt is tudja, hogy a
skizofrének utódai legtöbbször fitten egészségesek. A közösség
egyszerűen azt várja el a "szakemberektől", hogy a lelkibetegek ne
szaporodhassanak. Ugyse tudnák felnevelni a gyerekeiket. Az adófizetők
terhére?! "Hiszen semmit nem ér az életük" – ami a kényszerkezelésektől valóban meg is rövidül kb. 15 évvel.
A legtöbb ember lelkiismeretét egyáltalán nem zavarja, hogy a modern
korban fizikai kényszerrel tiporják sárba az elmebetegek legelemibb
emberi jogait. Pl. megbilincselve kórházba hurcolással. De igen, akkor
is, ha semmit nem csinált, nem kiabált, „botrányt” se okozott sehol –
csak nem ment be önszántából. És ha egyszer ráverték a
cselekvőképtelenséget, ez még akkor is így marad, ha lényegében már
évek óta nincsenek tünetei...

Az ősember is, mindent önmagára vonatkoztatott
Az elő-, és ősemberek minden változást éncselekvésnek, vagy az énre
ható eseménynek tartottak. Ezt úgy kell elképzelni (s a ma élő primitív
törzseknél van is erre példa), ha tegyük fel megfigyel egy medvét, azt
mondja, hogy a medve: "eszek", "morgok", "elmegyek". Tehát a
cselekvések nem bomlanak le az én, te, ő által kivitelezett akciókra. Ez
természetes, hiszen az emlősök tudata is mindig énközpontú s ez
vonatkozik egyes primitív nyelvek használóira is. S a modern ember?
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Kb. egy éves koráig minden kisgyermek tisztán, 3 éves koráig még
eléggé énközpontú. (Nem csoda, a legtöbb ember haláláig az:-).
Álmaink mind énközpontúak: minden álmunk önmagunkról szól.
Pszichotikus állapotban a felnőttek is énközpontúak: bármit észlelnek,
mindent önmagukra vonatkoztatnak.

Valóban hallucinál?
A "sorsdöntő" pszichotikus tüneteket hallucinálásnak tartják. Az
elmebetegnek általában hang-hallucinációkat tulajdonítanak. A skizofrén
azonban nem hall semmiféle olyan hangot, amit normális ember ne
hallana. Ha például ilyeneket mond: "A buszon, a rádióban azt suttogják,
sugározzák, ordítják, hogy..." ez kb. azt jelenti: mindenki azt követeli
tőlem / gúnyol, sérteget, bolondnak nevez / mindenki ellenem fordult.
Tehát nem hangokat hall, hanem a legátolt öntudat kívülről jövő
beszédnek éli meg a saját kesergését. Úgy is mondhatnánk, hogy
ugyanabban az agyban egy süketnéma mellett egy előember is van. Ezt ő
úgy mondja el bárkinek, az orvosnak is (de más se tudná jobban
elmagyarázni), hogy „azt suttogják, ordítják…”
A Terrorcivilizáció című könyvemben kifejtettem azt az elképzelésemet,
amely szerint a skizofrén képességű agy valószínűleg a nem teljesen
jobb / nem teljesen bal kezes emberek sajátja. Ők általában kevert (jobb
és balkezes) elődök leszármazottai, akiknek a két agyfélteke eltérő
funkciói egymástól függetlenül is képesek működni.
A hallucináció egészen más. Olyan, mint amikor valakinek a fejére
ütnek és „csillagokat lát”. A fülére csapnak, amitől csengő hangot hall.
Kábítószerek, akár napszúrás hatására is kesze-kusza vonalakat,
tömegeket, nemlétező képeket látunk. Ezek valódi hallucinációk.
A kisgyermek is "előember"! "Tegnap voltunk a másik nagyinál",
mondja a két és fél éves unokám. "Volt az már két hete is", szól közbe az
anyja. A gyerek rábámul. Később azt kérdezi tőlem: "Holnap is jössz?
Holnap nem, de talán a hét végén..." Most énrám néz csodálkozva, nem
ért valamit. "Jó, holnap is gyere", zárja le a témát. Magyarázat: a
régebben, az neki: tegnap. A máskor is, a jövőben: holnap. Akkor is, ha
már ismeri a megfelelő szavakat (ismerte) – de a különböző hosszúságú
időintervallumokkal mégsincs tisztában.
A modern szavak ősnyelvi kontextusban való használata annyira
megváltoztatja a jelentést, hogy a skizofrén beszéde a többi ember
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számára értelmetlen. Vagy, ami még rosszabb, egészen mást értenek
belőle, mint amit jelent. Mivel az agy két féltekéje a népesség 1-2%ában egymástól függetlenül is képes működni (egy legátolt agyban
pontosan ez törénik) az "előemberi üzemmód" a modern gondolkozással
párhuzamosan is előfordulhat. Ilyenkor a skizofrén arról számol be, hogy
"zavarják az agyát", "belebeszélnek a fejébe".

Az emberi beszéd kezdetei
Az emberiség ősnyelvében már a mai szógyökeink egy része volt
használatban. Az ősnyelv szavai csak egy vagy két mássalhangzóból
álltak, melyeket torokból jövő magánhangzó segített kiejteni.
A babanyelv is "ősbeszéd". Na-ná! rikkantja a 16 hónapos unokám,
amikor bemászik a vezetőülésbe és forgatni kezdi a kormányt. Aztán
rámutat az anyjára. Odébb fészkelődik, hátranéz a babaülés irányába,
majd kurjant egyet: aba! Lefordítom: Menjen már ez a kocsi, haza
akarok menni. De csak anyunak szokott elindulni. Anyu vezessen! Én
majd hátul ülök a babaülésen. Útközben apucit is vegyük fel (aki az ő
szüleinél van látogatóban) – nehogy itt hagyjuk! Ennyi mindent jelent a
16 hónapos "na-ná" szava, az anyára mutatás, a hátrafordulás és az "aba"
kiáltás. Ami érdekes, hogy a mozgásra még semmilyen kifejezést nem
ismert – összesen is csak két-három szót tudott még. A "naá" azonban
(héberül) pont mozgást jelent. Semmi kétség, ez a szó már génszinten
van beírva. Magyarul ugyanezt jelenti: naa, menj már!

Biztos, hogy előbb beszélt?
Biztos, hogy előbb találta fel az ember a beszédet és csak azután az
"írást" (rajzolást, számolást)? Szerintem egyáltalán nem biztos. Látni
fogjuk, sok minden szól amellett, hogy nem is a beszéd, hanem a
lejegyzés (rajz, írás) lehetett az elsődleges.
Sokáig úgy gondolták, hogy a kőkor embere nem is tudott beszélni. Ma
már tudjuk, hogy beszélt ugyan, de szegényesebben. Ezzel szemben már
35 ezer évvel ezelőtt is művészi szobrocskák és barlangrajzok készültek.
S rajtuk-mellettük ütött, vésett jelek is maradtak fenn. A 20-30 ezer éves
európai barlangrajzokon pont-pont-vesszőkből álló nagy számok és
(talán) írásjelek is vannak. Az északi és a déli alfaj visszakeveredése
nem lehet kérdéses. Az európai népességben, a Közelkeleten tömegesen,
Délnyugat-Ázsiában (pl. a pápuák) ma is élnek neanderes kinézetű
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emberek. Az elkeveredésnek azonban már nem a "modern" (kihalt)
neandervölgyi, hanem elődje, a proto-neander volt a főszereplője.

Az emberiség ősnyelve
A szerző két ma élő nyelv, a magyar és a héber szógyökeiből kíván
visszakövetkeztetni az eurázsiai ősnyelvre. Feltételeztük s könyvünkben
be is bizonyítottuk, hogy ez a két nyelv mindmáig közös gyökökből
építkezik. A hasonló / azonos hangzású rövid szavak nagy része
értelmileg is rokonítható. Még a nyelvtani szerkezetükben is vannak
olyan hasonlóságok, amik a közös eredetre utalnak.
Eyrázsia közös ősnyelvét mi kárpátnyelvnek nevezzük. A kárpátnyelv
még a pleisztocén korban, a jégkorszak észak-déli irányú vándorlásainak
következtében kétcentrumúvá vált. Ragozó és sémi nyelvekre
valószínűleg i. e. 8000 táján, az utolsó Özönvíz előtt kezdett szétválni.
Még a történelmi kor előtt került át a kárpátnyelv – a Bering szorosnál,
ahol 10.000 éve még összeért a két kontinens – Észak-Amerikába. Jelen
volt a Balkánon, az Özönvíz előtti Folyamközben, a Kaukázus és az
Altáj vidékén, Perzsiában és Indiában (szkíták). Megjelent az Ibériai(baszkok), és az Appenin félszigeten (etruszkok). Meghódította Kína
északi részét (hunok). A Kárpát-medencében azonban, mint egy örökös
bázison, mindvégig fennmaradt.
Az is bizonyos, hogy a ragozók és a sémi (köztük az óegyiptomi)
rokonnyelvek ezután is többször kerültek kapcsolatba egymással. Az a
tény, hogy az "értelmetlen" magyar földrajzi és személynevek jó 50%-a
értelmes héber szó, mindenesetre arra utal, hogy e két nyelvtípusnak az
Özönvíz után is, különböző földrajzi helyeken volt közös történelme.
Bizonyítottnak tartom, hogy a magyarság a Kárpát-medence őslakosa.

Az archaikus nyelvtanok
A héber nyelv sok tekintetben archaikus maradt. A jelen idejű igéket
például ma sem ragozza. Így mondja: én menő, te menő, ő menő, stb. A
héber jelen idejű ige egyszerűen azonos a melléknévi igenévvel. Ennek
alapján érthető, hogy miért kezel a héber egyes tulajdonságokat is úgy,
mintha igék volnának. Pl. én kicsi, te nehéz, stb.
Az óhéber (az Ószövetség nyelve) még nemcsak a jelen, hanem a múlt
idejű igét sem ragozta. A múlt időt úgy képezte, hogy a jövő idejű ige
elé vetett egy 'és, majd' szócskát. Ezzel "fordította át" az igeidőt.
67

Például: és-mondja  mondta / és-várja  várta. Ebből adódik, hogy az
Ószövetség számtalan helyen lett félrefordítva: a sok "és" felesleges...
Azóta a héberben is kialakult a múlt idejű igeragozás, de a jövő idő most
sem egyértelmű. A "menni fogok" szószerinti fordítása: én-menj, a
"menni fogsz": te-menj… Igen, ez inkább felszólitás, mintsem jövő idő.
A jövő idejű ige eredetileg valóban felszólító módú volt – s mindkét
funkciója megmaradt. Hogy melyikről van éppen szó, az csak a mondat
értelméből és a hangsúlyozásából derül ki.
A héber valóban archaikus nyelv maradt. Ez teszi lehetővé, hogy a
magyar nyelv régebbi állapotára is vissza tudjunk következtetni általa.

A protonyelv – az igeszerűek
A legkorábbi szavak egyszótagú felkiáltások és „igeszerűek” voltak.
Kezdődhettek magánhangzóval is, de valószínű, hogy a magánhangzót
egy lágy 'h' előzte meg. Az igeszerűek többnyire ma is megvannak.
Magánhangzóból a korai kárpátnyelvben még csak a-á, e-é és i volt.
Eredeti indulatszavak

Ős-igeszerűek, j-vel

Mai igék l igeképzővel

a! ha! figyelem! veszély!

aj, haj rossz dolog történt

al, hal lefelé jut, meghal

á! há! felfigyel, felfedez

áj! háj jól van, él, hájas

ál, hál felfelé jut, pihen

e! he! itt, vigyázat!

ej, hej! bajos dolog

el, hel(y) elmegy, pokol

é! hé! tiltakozás

éj, héj betakar, beborít

él, hél él, kél (Nap)

i! hi! rag.madár, rémület

íj, híj! fájdalmat okoz

il, hil illan, hűl

A lágy h, mint előrag, konkretizál. A héber ha = a, az. H vesztéssel,
mint különálló szócska, a magyar határozott névelő lett belőle – az
pedig a határozott (tárgyas) ragozás előhírnöke volt.
A héber ha-, mint a beteljesedő feltétel előljárója, a magyarban is megvolt.
Talán így: ha tól  hatol, ha rúg  harag, ha mar  hamar, stb. A
kibővült magyar szavak idővel önálló jelentést kaphattak.
A hx'- előljáró ma már nemcsak határozott névelőként szerepel a
héberben, hanem a különböző igemódok múlt idejének előragjává vált.

A beszédhangok megjelenésének sorrendje
A kárpátnyelvben már valószínűleg megvoltak ezek a hangok:
T

Ty

C

Cs

H

J

K

L
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M

N

Ny

P

R

S/Sz

V

A/Á

E/É

I

O/U

Az Özönvíz utáni kortól
B/V

P/F

D

G

Gy

K/Ch

Z

Valószínű, hogy csak az utolsó népvándorlások korától létezik
Ö

Ü

Zs

DZ

DZs

Eredetileg minden mássalhangzó és sok mássalhangzó páros valamely
természeti hanghatás utánzásából származik. Ebből az következik, hogy
már önmagukban is hordoznak genetikusan beírt jelentést.
Mivel a magyar és a héber beszédhangok "egybevágnak", vagyis tisztán
érthetőek egymás számára, a hangok más nyelvekben előforduló kiejtési
variánsaival, IPA jelekkel, stb. nem foglalkozumk.

Az ős-igeszerűek mindmáig megvannak
Az első igeképző, mint láttuk, a j volt. Ezt váltotta fel később az l / r páros.
Az indulatszavak igeszerűvé válása volt az első "ragozás". Az igeszerűek
később egymáshoz is kapcsolódtak. A magyar áll, olló, orr, varr, stb.
kettős mássalhangzói nem véletlenül, vagy a nagyobb nyomaték
kedvéért duplázodtak meg, hanem egymásutáni két igeképzés
eredményei. Az "áll" eredetileg álal, az "olló" olelá, az "orr" orer lehetett.
A táblázatban az l igeszerűek jelentésére próbálunk következtetni:
Magyar

Héber

al = lefelé csinál valamit

al = -rá, rajta csinál valamit

ál = felfelé csinál valamit

ál = felfelé csinál valamit

el = elvisz, befejezi

el = -nak, -nek, -hoz, -höz

él = jól van, tevékeny

él = erő, Isten

il = feltesz rá valamit

ili = felső

ol = folyamatosan történik

ol = teher, iga

ól, öl(e) = ottreked, védve van

ole = fel-, bemegy

(meg) öl = mozdulatlanná tesz

a héberben nincs ö

ül = lent van

a héberben nincs ü

Ha két igeszerűt kapcsolunk össze, ma is létező szavakat kapunk:
Az l igeszerűek összekapcsolásával létrejött pozitív értelemű szavak
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Magyar

Héber

áll (állat)  felmagasodik, tevékeny

alál  cselekszik, gondoz

alul

 rajta van valami

alál  levélke

elől

 vezető (pl. madárrajé)

elál  felfelé törekszik

ill(ik)

 hasonlóak

ilel

ölel

 fogja, védi

olel  gondoz, kisgyerek

üllő

 rajta marad

olelá  fán maradt gyümölcs

 lapoz

Az l igeszerűek összekapcsolásával létrejött negatív értelemű szavak
Magyar

Héber

áll(a)  állát ingatja: ne! nem!

ál li!

 ne nekem! jaj nekem!

ell(ik)  eltávolít

el-ál

 erő-fel! (ellenerő)

ill(an)  elrepül, eltűnik

ilulé

 ha nem... (negatív feltétel)

olló

 elválaszt

olelot  kiragadott szemelvények

Mivel az egyszótagúakat a kárpátnyelv is hajlítgatta, bizonyított, hogy az
ősmagyar nyelv flektáló volt. A magyar azonban, azután, hogy létrehozta
a flektált gyökszavait és ragozni kezdett, befagyasztotta a hajlítgatást.
Így keletkezett a magyar nyelv egyedülállóan, elképesztően gazdag
szókincse. Példák néhány gyök flektálására – TL, SzL, KR, PR:
talp

tál

tele

tél

tiló

tól

tölt

túl

tülekszik

szalag

szál

szel

szél

szilfa

szól

szőlő

szulák

szül

kar

kár

kert

kér

király

kor, kór, kör

kúr

kürt

part

pár

pereg

pér(hal)

pír

purkál

püré

por

pör

A magyar többesszám jelének eredete
A héber mar = úr, meri = lázadás, keserűség, ellenszegülés, merik =
kiürít, marak = leves. Vesd össze ezeket a magyar mór, meri, marok,
mér, murok (sárgarépa) szavakkal. Világos, hogy az MR közös gyök.
Az -xk végződés funkciói a magyarban
1. sok főnév második szótagja, pl. marok, torok – a héber marak = leves
2. a többesszám jele, pl. lábak, sarak, sokak (szerint)
3. az alanyi ragozás egyesszám 1. személy ragja, pl. merek, mérek
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4. a tárgyas ragozású ige többesszám 3. személyének (amely általános
alany is) a ragja. Pl. kimerik (ők / bárki): ki lesz merve.
A mássalhangzókban egyező szavak értelme, a természetes nyelvekben,
gyakran közös fogalomra vezethető vissza. A nyelvtudomány szerint a
különböző nyelvcsaládokban ez "véletlen egyezés". Mivel a fülünknek
jobban hiszünk, mint a hivatalos álláspontnak, feltesszük, hogy az MRK
váz szavai – minden nyelven rokonok.
A magyar marok az "elmarás" eszköze. Régen, amikor még nem voltak
evőeszközök, a héber marak = leves kézzel kimeregethető lédús ételt
jelentett. És a magyar murok (sárgarépa)? Levesízesítő, amit előbb meg
kell tisztítani (a héber merek = lesikál). A tisztogatás ismételt művelet 
a "merek" gyakorító ige.
Az -xk a magyar egyesszám első személyű igék ragja is: mer-ek, mér-ek,
ír-ok, vág-ok, kér-ek (alanyi ragozás). A felsorolt cselekvések mind
folyamatosak vagy ismétlődők. Ezzel szemben, ha csak egyszer csinálok
valamit, akkor merem, vágom (tárgyas ragozás). A héber -xk utótag, a
gyakorító igék végződése – a magyarban a többesszám jelévé vált.

Ómagyar Mária siralom
I. István korában és utána a "pogány" magyarokat is a kereszténység
felvételére kényszerítették – és megkezdődött az ősi magyar szellemiség
kiirtása. Elégették, összetörték a fellelhető rovásos tárgyakat: követ,
fejfát, rovásbotokat. A kereszténység felvételével akarták a harcias
magyart, akitől úgymond egész Európa rettegett, megszelídíteni. (Habár
ez sem volt igaz. Csak a "honfoglalók" voltak harciasak, az évezredek
óta helybenlakó nép békés földművelő volt.)
Az ősi magyar rovásírást (amely az óhéberhez hasonló, az iránya is
fordított) – latin betűs írásra váltották fel. A magyarban azonban jóval
több volt a beszédhang, mint a latin betűk. A korcs betűkészlettől szinte
olvashatatlanná romlott a magyar írás. Így jöttek létre olyan, ma is
használatos családnevek, mint az Eordogh és Weoreos.
Latin betűkkel írta a valószínűleg idegenajkú szerzetes a Halotti
Beszédet is: "Isa pur es chumu vogymuk". Az "isa" szót, ami addigra
elavult, vagy talán nem értették, töltelékszónak fordították: bizony.
Pedig finnül az isa = apa, héberül pedig az is, isa (hn, nn) = ember.
"Ember! Por és hamu vagyunk!"
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Aki gyöknyelven beszél, rendezett világban él
Varga Csaba sok helyen, pl. A kőkor élő nyelve című könyvében (22-38.
oldal) arról ír, hogy a magyar nyelvnek egyedülálló logikája van.
Önmagában biztosít tisztánlátó, reális életszemléletet.
Mitől logikusak a természetes nyelvek?
1. A szavak jó részét genetikailag kódolt ősképből indítják.
2. A ragozó nyelvekben a szavak első szótagját az a gyökszó képezi,
amely a mondanivaló "magját" jelenti. Ennek értelmét szűkítik be az
egymást követő toldalékok úgy, hogy mind pontosabban határolják be a
teret, az időt és a körülményeket – mindaddig, amíg a minket érdeklő
információ összes részlete ki nem bontakozik.
3. A magyar mondatok felépítése nagyon rugalmas. A szórend csaknem
kötetlen, elsősorban a szavak fontossági sorrendje szabja meg.
4. A magyarban, az igekötőket leszámítva, nincsenek előragok. Az
előragok ugyanis zavarják a szókezdő gyök azonnali felismerését.
A világ uralkodó nyelvében, az angolban már csak úgy találhatók meg
az ősgyökök, "mint egy összetört váza szétrepült darabjai" (Varga
Csaba). Az angol nemhogy elvesztette volna, ki sem alakította a szavak
felépítésének logikus sorrendjét. Mondatai nem-informatív segédelemek
tömegével kezdődnek, a mondanivaló gyakran csak az utolsó szó
elhangzása után bontakozik ki. Jelentéktelen információkkal indít, onnan
bővít a fontosabbak felé – pontosan fordítva, mint a magyar.
Az angol mondat szerkezete

A magyar mondat szerkezete

Here we are in the big room.

A nagyszobában vagyunk.

Itt mi vagyunk -ban a nagy szoba.
Azzal kezdi a mondatot, hogy mi itt
vagyunk – eddig még nem mond semmit.

Azzal kezdi a mondatot, hogy hol
vagyunk, és ez volt a mondanivaló.

Date: 23 / 08 / 2010

Dátum: 2010 / 08 / 23

A legkisebb időegységgel kezdi a
dátumot, ami általában nem fontos.

A legnagyobb időegységgel kezd,
ami általában a legfontosabb.

It has been rainig for a long time.

Már régóta esik.

Van folyamat esik egy hosszú idő.
Azzal kezdi a mondatot, amit úgyis
tudunk: esik. De nem ez a lényeg.

Azzal kezdi a mondatot, hogy mióta
esik már – és ez a lényeg.
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Sosána, Zsuzsanna – a számnevek
A dolgok számosságát jelentő szavak egyszerű, ősi fogalmakról
kapták a nevüket. Minden számnév, még a legkisebb is, kultúrszó.
EGY
MAGYAR

HÉBER

FINN

egy (edj, orosz: agyin)

ehad, ehat (hn, nn) = egy

üksi = egy

ég (bolt, kerek egész)

og = kört ír le

ühtüe = egyesül

egel = csepp (köröl)

ühdesse = együtt

eged = egyesülés

iki- = örök, ős

ük (apa)

A finn ühtüe és a héber ehad-ehat rokonszavak. A gyökváz a finnben és
a héberben még XH, de magyarban és oroszban már XGi/j. A finn üksi
nem rokonszava a magyar-orosz egy szónak.
Az égő fa vizet és gyantát, az égő hús zsírcseppeket választ ki. Az ősi
néphiedelem szerint az égbolt is izzó gömb, amely esőt "izzad". A
magyar egy számnév ősi jelentése 'égi', vagyis köralakú  az egy a teljes
egész. (Ismét Varga Csabának van igaza.)
Összegezés: létezik rokonság a 3(4) nyelv számfogalma között, de a
konkrét számnevek nem rokonszavak.
KÉT – KETTŐ
két (szét)

snáim, stáim (hn, nn) = két

kaksi = kettő

kettő, ketté (katt)

kat’á = el-, kettévágta

kahtia = ketté
kahden = ketten

A magyar két, a héber kat’á és a finn kahtia rokonszavak. A 3 nyelv
számfogalma értelmi kapcsolatban van – a számnevek nem rokonszavak.
HÁROM
három

salos, slosá (hn, nn) = három

kolme = három

halom

hár = hegy

kulma = szöglet, csücsök

salselet = láncolat
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A K/H és az L/R (igeképzők) ismert hangváltozások: a magyar három,
a héber hár és a finn kolme rokonszavak. A KL a HR elődje, így a finn
számnév a legrégibb. A közös jelentés: lenről-fel-le  láncolat.
A számfogalom eredete mindhárom nyelvben közös, de a konkrét
számnevek csak a finnben (az a régebbi) és a magyarban rokonszavak.
NÉGY
négy (nédj)

ȧrbȧ, ȧrabaá = négy

nelje = négy

ár-be

ará = átöntötte, b- = be

nielle = elnyel

nagy (nadj, natj)

natuj = kinyújtott, kifeszített

A magyar nagy-négy távoli rokonszava a finn nelje. A beömlő
térfogatot (nagyságot) 4 koordináta határozza meg: ebből 3 térirány, 1
pedig a beömlés időtartama. Az ősi jelentés: árvíz.
Csak a számfogalom eredete közös, a számnevek nem rokonszavak.
ÖT
öt (ujj, karom)

hames, hamisa (hn, nn) = öt

vísi = hat (viszi, vivő)

üt

ut = lecsap rá

ütü = ható-, átütő erő

hamm (bekapja)

hamász = erőszak, gazság

A magyar üt, héber ut és a finn ütü rokonszavak. A héber hames az
támadásra, a finn vísi a zsákmány elhurcolására utal. Az ősi kép mind a
háromnál ugyanaz, de a 3 nyelv különböző motivumokat ragad meg.
A közös ősi jelentés: lecsap rá és elhurcolja. A számfogalom eredete
közös, de a konkrét számnevek nem rokonszavak.
HAT
hat 6

ses, sisá (hn, nn) = 6

kúsi = 6

Zsuzsanna

sosaná = liliom (6 szirmú)

kú = Hold (6 napig látszik)

hat (rá)

hat = fél, het = félelem

kúnvalo = holdfény

hát (a háta)

het = bűn, rettegés

Hold

hulád = megszületett

A magyar hat és hét számnevek eredete az a közös kép, amelyet a HT /
HT gyökök hordoznak: "hat rá", "lecsap a hátára". A magyarban,
héberben (s az ősi finnben is) eleinte csak 6-ig voltak meg a számnevek.
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A finn számnév eredete a Hold, ami csak 6 éjszakán látszik, a hetediken
eltűnik. A közös magyar-héber őskép a 6 metszőfogú / 6 karmú ragadozó
támadása – de a héber számnév ihletője már valószínűleg a liliom lett.
A konkrét 6-os számnevek itt sem rokonszavak a három nyelvben.
HÉT
hét 7

seeva, siv’á (hn, nn) = hét


savúa = (egy) hét

seitsemen = hét (magában áll)
seisova = álló (egység)

siw’á = segélykiáltás, seevi = fogság
hat 6

hat = metszőfog

hét 7

het = bűn, rettegés

A magyarok is a Hold járásán alapuló naptárt ismertek. A ciklus azonban
nem 6, hanem 6+1 napos. A hetediken a Hold már nem látható – biztos
elrabolták (segélykiáltás). Még szerencse, hogy mindig újra megszületik.
A hétfejű sárkány... heten vannak a gonoszok… A magyar és héber
számfogalom (6, 7) ugyanarról az ősjelenetről, ragadozó támadásáról
szól. A héber seeva, angol seven, német sieben és még tucatnyi
indoeurópai nyelv számneve viszont a holdfogyatkozásra utal és közös.
Vajon melyik volt korábban: a kárpátnyelvű hat / hét, vagy a héberindoeurópai ses / seeva? Mivel a HT, de az SS, SV nem azok – a
kárpátnyelvű (magyar) számnevek voltak előbb.
A közös ősi jelentés magyarban és héberben ugyanaz, mint hatnál:
ragadozók támadása. A számnevek azonban nem közös eredetűek.
NYOLC
nyolc (nől-tesz)

smóne, -á (hn, nn) = nyolc

kahde-ksan = nyolc

felszínre kerül

semen = olaj, zsiradék

kahden = ketten (hiányoznak)
kesin = kézből,- től

●●●●
●●●●

nyolc (c = tsz)

na’ale = fölé emelkedik

nelje = négy

A finn kahdeksan = nyolc valódi jelentése: ketten-a-kezekből. Világos,
hogy a tíz ujjról van szó, amiből kettő még hiányzik. A magyar nyolc és
a finn nelje rokonszavak. A magyar számnév a pont-pont-vesszős
számírásról kapta a nevét. A héber smóne valószínűleg az ásványolaj
felszíni tócsáin kialakuló nyolcszögű bőrösödésre utal – a Közelkeleten.
(Tálkában olvasztott vazelin felszínén lehet ilyet látni, ha állni hagyjuk.)
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Közös ősi jelentés magyarban és héberben: fölé kerül. Ami finnben és
magyarban közös: a 2x4 – de a számnevek nem rokonszavak.
KILENC
kilenc

tésa, tis’á (hn, nn) = kilenc

ühde-ksen

kölönc (kútgém)

t’suá = segítség

kesin = kézből, -től

kilincs, kulcs (cs = ts)

klí’á = bezárás

ühte- = egy- (hiányzik)

A finn ühdeksen = kilenc, valódi jelentése: egy-a-kezekből. Megint a tíz
ujjról van szó, amiből most egy hiányzik. A magyar kilenc (ugyanazzal a
logikával, mint a finnben), a héber klí’á rokonszava. A jelentés már nem
ősi, de közös: a 9 hiányos. Segítség kell a tízes egység "bezáráshoz".
A számfogalom eredete közös, de a számnevek nem rokonszavak.
TÍZ
tíz (tesz-er)

eszer, aszará (hn, nn) = tíz

kümmenen = tíz

kamra

aszár = tizedet (adót) vett

kammio = kamra, cella

tíz

tiszá = menj tovább! (húzz vonalat)
metíz = lemetsz (a me- igei előrag)

A magyar tíz az ősi pont-pont-vessző számírás a nagyságrend váltásáról
szól. Úgy jelölték a tizet, hogy az egyeseket jelentő pontok mellé (vagy
fölé) vonalat húztak. A finn kümmenen szintén a nagyságrend váltásra
utal: "tizet már elraktároz". A héber eszer eredete a tized-adás.
A finn "kamrába zárás" és a héber továbbmenés ugyanazt, nagyságrend
váltást jelenti. A számfogalom (nagyságrend váltás tizes számrendszerben)
közös. A magyar és a héber számnevek pedig távoli rokonszavak.
HÚSZ
húsz

húz

eszrim (tsz) = húsz (tizek)

kaksi-kümmente = húsz

eszer = tíz

kümmenen = tíz

hezíah = eltólta

kaksi = kettő

A kárpátnyelv tizes számrendszert használt. Húsz: vonalat húz. A héber
eszrim = tiz-ek, a finn kaksi-kümmente = kettő-tíz. A magyar-héber
jelentés: vízszintes vonal húzása. A számnevek nem rokonszavak.
SZÁZ
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száz

mea = száz (sok, mint a víz)

sata = száz

száz

zȧz = elmozdul

satá = (eső) esik, hull

mé- = a vize

sadan = százan

máim (tsz alakú) = víz, vizek

A héber mea a víz tömegére vezet vissza. Eredetileg a finn sata sem
százat jelentett, csak a hulló esőt (sok, mint a víz).
A magyar-héber közös jelentés a nagyságrend váltásra utal: "elmozdul".
A magyar számnév (ha sokkal korábbról) lehet közös eredetű a finnel is.
EZER
ezer

elef = ezer (elefánt)

tuhat = ezer

ez, izá = kecske

tuhti = erős, jókora

ézer = segítség

Az elef-ánt (mamut) olyan nagy volt, hogy ezer kecskét is megért:-). A
finn tuhat ugyan nem pont a mamutot, de az is "jó nagyot" jelent.
A magyar / héber értelem valószínűleg a mamutra megy vissza, de a
számneveik sem egymással, sem a finnel nem rokonszavak.

A SZAVAK ROKONÍTÁSA
Ebben a könyvben egy magyar kéziszótár szókincsét héber nagyszótárral
hasonlítottuk össze. Minden közismert, sok tájnyelvi magyar és néhány
idegen eredetű szót igyekeztünk összevetni a héber megfelelőikkel.
Mindig ragozatlan alapszavakat hasonlítunk össze. Az összehasonlítás a
mássalhangzók egyezésén, vagy az ismert hangváltozások kritikus
figyelembe vételén alapul. A magánhangzóknak a gyökszavak
rokonításában (amelyeket különböző gyöknyelvek közben eltérő módon
flektálhattak) alárendelt a szerepük.

Mikor tekinthetjük rokonszavaknak a gyökszavakat?
A gyöknyelvek alapszókincse (ritka kivétellel) egy és kétszótagos, ezért
további szótagok rokonításával már kell törődni. A héber előragokat és a
magyar igekötőket azonban, összehasonlítás előtt, mindig leválasztjuk és
figyelmen kívül hagyjuk.
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1. A mássalhangzóval kezdődő, mindkét nyelvben teljesen megegyező
kétszótagúak biztosan rokonszavak. Pl. Tisza, telep, mered, hál, halál.
Persze ettől még nem lesz pontosan ugyanaz a jelentésük – csak hasonló.
2. A magánhangzóval kezdődő, teljesen megegyező kétszótagúak
értelme nagy valószínűséggel rokon. Pl. iker, akác, Arad, ár (árad).
3. Ha a szó első két mássalhangzója azonos, a magánhangzóktól
függetlenül, valószínűleg rokonok. Pl. ogér-egér / marak-merek (belőle) /
olel-ölel / raba-Rába / eves-avas.
héber szó

fordítás

rokonszó

héber szó

fordítás
pata

rokonszó

bolet

kiütközik

Balaton

telep

talp

budád

elkülönült

Buda

eszel

hordozórúd

poset

elterül

Pest

koret

levág

kurta

sokek

nyüzsög

sokak

hesbón

számvetés

hasban:-)

eloszol súly

4. Ha a szó első két mássalhangzója nem azonos ugyan a két nyelvben,
de felcserélhetők (ismert hangváltozás) – jó esély van arra, hogy
rokonszavak. Az alábbi példáknál bizonyított a rokonság:
héber szó

fordítás

rokonszó

héber szó

fordítás

rokonszó

laba

láva

láb

soev

szív, -attyú

szív szíve

tíjah

vakolat

tyúk, tojás

poset

elterül

puszta

harak

rovar

harag

szara

miniszternő

szár, Sára

raká

hosszabbít

rak, rag

aba

apa

apa

sosána

liliom

Zsuzsanna

kofeh

üt, ver

kopog

Bár tömegesen vannak fonetikusan egybecsengő szavaink, a legtöbb
konkrét fogalomra eltérő szavakat használunk. Ezért még a mindkét
nyelvet beszélők is csak ritkán találnak hasonlóságot a két nyelv között.
A többezer hasonló szó azonban akkor is rokonítható, ha a jelentésük
nem pontosan ugyanaz. Az a tény, hogy a sikeresen rokonított közös
szavak különböző korszakokból és nyelvi rétegekből származnak, a
nyelvi kapcsolatoknak az ismételt újrafelvételére utal.
Miért fagyasztotta be végül a magyar nyelv a hajlítgatást? Magyarázatul
Varga Csaba egyik brilliáns meglátása következik:
A magyar (a láncragozó) nyelv feltalálta a fontossági sorrendet. Más
nyelvektől eltérően a legáltalánosabb fogalommal kezdi a szóalkotást. A
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kezdő gyökszóra ragasztja fel az első alárendelt gyököt – ez lesz a
második szótag. Arra a soronkövetkező ragot, majd a következőt, stb.
Egy példa: sok-szor-os-od-ás. Ez a sorrendiség pontosan fordítottja az
ősi afrikai (és indoeurópai) nyelvek mondatalkotásának, amelyek előszavacskák tömegeit teszik a legfontosabb értelmű szó elé. Az első két
szótagra nézve a ragozó nyelvek már a ragozás megkezdése előtt
befejezték a tő és alapszavak magánhangzóinak hajlítgatását. A kapott
jelentés-variációkat önálló szavakként rögzítve – a továbbiakban már
csak a ragozást folytatták.
Az igekötő használatot azonban, amely az afrikai előragozási rendszer
maradványa – a magyar nyelv meghagyta. Egyetlen, csak az igék elé
kerülő szócska még nem zavarta a megértést. Végül a héberben is csak
egy (ritkán két) előrag használata maradt fenn.

A gyöknyelvész abc
Ebben a könyvben nem a szokásos magyar, de nem is a magyarhoz
hasonló héber abc-t használjuk. Mivel a könyvünk összehasonlító
gyökszótár is egyben, a célnak egy mássalhangzókból álló abc felel meg
a legjobban – de ezek sorrendjén is változtattunk.
A héber változó hangok (amelyek régen a magyarban is azok voltak)
közös táblázatokba kerülnek. Mivel a magánhangzóval kezdődő gyökök
a legegyszerűbbek, ezek kerülnek, a feltételezett megjelenési
sorrendjükben, a gyök-abc legelejére.

A gyöknyelvész abc magyar változata
1. A magánhangzók sorrendje: A-Á, E-É, I, O-Ö, U-Ü.
Az I, O, Ö, Ü hosszú változatait nem különböztetjük meg.
2. A mássalhangzók sorrendje: W B/V C/Cs T/Ty D P/F G/Gy H
J K L/Ly N/Ny M R S Sz Z/Zs

Itt csak a W feltűnő, hiszen a magyarban nincs ilyen betű. Ez elég baj,
mert a V-vel kezdődő szavaink jó része valójában W-t tartalmaz. A
gyöknyelvésznek mindenképp szüksége van rá – belevettük az abc-be.
Minden gyöknyelvnél más lesz a gyöknyelvész abc? Nem, mert a
gyöknyelvek hangállománya a magyarhoz képest már nem bővül, csak
beszűkülhet. Így viszont fennmarad a sorrend.

A gyöknyelvész abc héber változata
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A magánhangzók közül a magyaros mély A héberben nem létezik,
helyette nagyon rövid ȧ-t ejtünk. Bár a kiejtésben rövid elkapott Ö (svá)
is gyakran hallható – Ö és Ü betű sincs a héberben. A magánhangzóknak
azonban két párhuzamos sorozatuk van: az ősi torokmagánhangzók és a
lelágyult (normál) párjaik. A torokmagánhangzók lila színűek.
1. A magánhangzók sorrendje: Ȧ-Ȧ, E-E, I-I, O-O, U-U
A héber mássalhangzók között kétféle T, H, K, Sz van. A kiejtés
lényegesen csak a lágy H és a normál H esetében különbözik. A kék T,
K és Sz újabb hangok (később kerültek be a nyelvbe). A T és az Sz kissé
keményebben hangzik, mint a régi párjaik.
2. A mássalhangzók sorrendje: W B/V C T T D P/F G H H J
K K/Ch L N M R S Sz Sz Z
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