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A nádverık és utódaik 
 

Tanulmány 
 
   A ma uralkodó felfogás szerint valamikor a 4. század folyamán Nagy Constantin és fiai a 
városokból kiőzték a ’bálványimádókat’, akik „falukra vonták magukat, honnan a latin nyelvő 
keresztényektıl a paganus (falusi) nevet kapták.”1 A szó alapját képezı pagus tı messzebbre 
nyúlik vissza, jelentése már Augustus császár idejében közigazgatási egység, felosztott terület 
volt. 
 
„pagus, í, m. 1. járás, kerület, vidék; 2. község falu; transl. községbeli, falusi, vidéki 
lakósság; pagi vicique falvak és tanyák”2 
„paganus, mn. [pagus] (költ. és újk.)  
1) megyéhez vagy vidékhez való, tartozó, falusi, falu-, focus. Innen átv. ért. nus, i, hn. A) 
falusi ember; B) polgári ember, ellentét: katona. 
2) átv. ért. durva, míveletlen, «paraszt». ||3) mn. fn. pogány.”3  
 
Nyelvészeink ehhez a latin tıhöz vezetik le a pogány szavunkat, melynek mássalhangzós váza 
egyúttal alábbi dolgozatunk gerincét képezi. 
   Vizsgálódásunkat szótárak, etimológiai levezetések adatgyőjtésével kezdjük. Körbenézünk 
a „nagyvilágban”, s a teljesség igénye nélkül felsorakoztatjuk PoGáNy szavunk mellé a vele 
azonos mássalhangzós vázú, és értelmő szavakat.4 Meglepetésünkre, ezek napjainkra 
„szentesített” eredete rendre a levegıben lóg! Gondolataink követéséhez egyébként szorgos 
elıdeink adathalmaza már önmagában is elegendı, így nem kell állást foglalnunk pl. 
Otrokocsi Foris Ferenc gyakran meglepı értelmezéseinek helyességérıl, de ugyanez 
vonatkozik Kresznerics Ferencz Magyar Szótárára, Czuczor-Fogarasi kiváló győjteményére 
vagy akár a TESZ közismert tévelygéseire is. Tekintve, hogy a pogány szavunk nyelvészeink 
egyöntető véleménye szerint az egyházi latinból származó szóátvétel, kicsit bıvebben 
kutakodunk majd a latin pagus/paganus szó és származékaik házatáján. 
Utunk során fokozottabb figyelemben részesítjük a magyar szóbokor latin betős 
megjelenésének idırendi sorrendjét, sıt, vizsgálódásunkat kiterjesztjük a szóba jöhetı 
szomszédos, ill. távoli, ısi népek szókincsére is. 
Csoportosítva az így szerzett ismereteket rámutatunk a pogány szavunk legvalószínőbb, 
egyúttal sokak számára meglepı eredetére, melyet végezetül kiegészítünk az ısi, egyiptomi 
írás ide vonatkozó, általunk tapasztalt szövegrészleteivel.  

 
Kíváncsian várjuk, mi az, ami valóban erre a szóátvételre utal, és mi minden szól  

pogány szavunk fent jelzett származtatása ellen? 
 
Mindenek elıtt ismerkedjünk meg pogány szavunk hirdetett értelmével, és vélt eredetével. 
-  Kresznerics Ferencz szerint: „POGÁNY. Ethnicus, paganus. M.A. Az isten szánja meg a 
pogányt is.”5 Azaz a szó görög és latin megfelelıit adja. 

                                                 
1 Czuczor-Fogarasi 5. A Magyar Nyelv Szótára Kiadja és nyomtatja az „Athenaeum”, Irodalmi és Nyomdai R. Társulat (Pest, 
1870), 273. 
2 Györkösy Alajos, Latin-Magyar Szótár, (Akadémiai Kiadó, 1986), 391. 
3 Finaly Henrik: A latin nyelv szótára (Editio Digitalis, Arcanum), paganus. 
4A gyökelmélet elvetésérıl, és a történeti összehasonlító nyelvészet szabályos hangváltásairól alkotott véleményünket a 
korábbi dolgozatunkban már részletesen ismertettük. Vö.: Uráli tilalomfák, İsi Gyökér XXXIV. Évfolyam 3. szám, 2006. 
julius-szeptember. 
5 Kresznerics Ferencz, Magyar Szótár gyökérrenddel és deákozattal, Második Rész, (Budán, MDCCCXXXII), 135. 
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-  Czuczor-Fogarasi értelmezésében: „POGÁN, POGÁNY, (1), mn. és fn. tt. pogány-t, tb. 
~ak; midın fınév, ~ok. Kinek az Istenrıl és egélyrıl vagy épen semmi fogalma és isméretei 
nincsenek, vagy ha vannak, hibásak, tökéletlenek, s bálványimádásban nyilatkoznak. Bibliai 
értelemben a régi zsidók fogalma szerint minden népek, a zsidókon kivül. Jelenleg pogány 
név alatt értetnek mind azon népek, kik nem keresztények, nem zsidók, vagy muhammed 
vallásán levık, mennyiben t. i. nem egy igaz Istent hisznek. Se hite se oltára mint a 
pogánynak. (Km.). Köznépi ért. aki nem keresztény, mind pogány. Átv. vad, kegyetlen, 
szivtelen, durva, kemény. E szónak a latin paganus ból való eredete kétségtelen. Adelung 
szerint a német heide is e körülménybıl értelmezendı.”6 
-  A TESZ véleménye is hasonló: „pogány 1130-40/12-13.sz.: „Dolatores: Gedesa, Duda, 
Pagandi, Bodin” (PRT=A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. 8: 270); 1264: „Uenit 
usque ad locum qui dicitur paganser” (OklSz = Szamota István–Zolnai Gyula: Magyar 
oklevél-szótár Budapest 1902-1906); 1329/1417: Pogan szn. (OklSz.); 1341: Puganwar szn. 
(OklSz.); 1526: pogany (Szék-K.84=Székelyudvarhelyi Kódex); 1604: paganyoc gr. (MA. = 
Szenczi Molnár Albert Cómus a.). /…/   Latin eredető, talán szláv közvetítéssel is; vö. lat., k., 
e., h. lat. paganus ’falusi, vidéki (ember); polgári <nem katonáskodó> ember, durva, 
mőveletlen; istentelen, bálványimádó, nem keresztény (ember)./…/ A latin szó a lat. pagus 
’falu, vidék, faluközösség’ származéka. A ’bálványimádó, pogány’ jelentés az egyházi 
latinban alakult ki; alapja mind a ’falusi (ember)’, mind a polgári (nem katonai) személy’ 
egyaránt lehetett. E jelentésfejlıdésre az szolgáltatott lehetıséget, hogy a kereszténység 
elterjedésével a nem keresztény lakósság, a kisebb, elrejtettebb falvakba húzódott vissza; 
másrészt pedig az, hogy a keresztények szívesen nevezték magukat „Krisztus katonái”-nak, 
így a ’katona’: ’polgári egyén’ ellentét a ’keresztény’: ’nem keresztény’ ellentétet is 
kifejezhette. A latinból a keresztény terminológia szavaként részint továbböröklıdött, részint 
továbbkölcsönzıdött, s számos nyelvben él; /…/ A magyar szó latin eredete elsısorban a 
hazai latinban való megléte, korai adatainak írásmódja, valamint jelentései alapján jöhet 
számításba.”7 
 
   Ha a fenti levezetést elfogadjuk, akkor  a pogány szavunk az a/á→o magánhangzó cserével 
a pagus/paganus latin szóból származik, jelentése nem keresztény, nem zsidó vagy 
mohamedán vallású, vidéki, mőveletlen, bálványimádó, nem katona ember. Jelzıként a 
vidékre húzódó, a keresztény tanokat elutasító emberek megkülönböztetésére használták, akik 
ısi vallásukat ott, az eldugott falvakban folytatták tovább. Ha jól értettük, nyelvészeink 
szerint a feltőnı hangtani hasonlóság alapja a keresztény terminológia elterjedése, tehát a 
pogány szavunk „egyszerően” jelentésfejlıdésen átment szóátvétel, szolgáljon bizonyságul a 
tagadhatatlan jelentésbeli párhuzam a latin pagus, paganus és a magyar pogány szavak között. 
 
   Csakhogy a paganus latin szó nemcsak a pogány szavukkal cseng össze, botfülőeknek sem 
okozhat különösebb gondot pl. a PaGaNuS → PaGoNy(oS) hangtani azonosság felismerése.  
S merthogy nem valami légbıl kapott véletlenre hívtuk fel figyelmüket, ez újabb, nyilvánvaló 
hangtani párhuzam mellett bemutatjuk a két szó közötti tagadhatatlan jelentésbeli kapcsolatot 
is. 
-   Czuczor-Fogarasi szerint: „PAGONY, fn. tt. pagony-t, tb. ~ok, harm. szr. ~a. Túl a Dunán, 
fiatal erdı, mely vágás után hajt. Bérczy K. vadászmőszótára szerént általában: nagyobb 
kiterjedésü fiatal erdı. A pagonyban tilos a legeltetés. Epret szedni a pagonyban. Sándor I. 
szerint az erdınek azon része, mely a vadászok és hajtók között fekszik. Egyébiránt minthogy 
a nyulak különösen a fiatal erdıben szeretnek tartózkodni, s a vadászok leginkább ezt 

                                                 
6 Czuczor-Fogarasi 5. op. cit., 273.     
7 TESZ 3, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, Akadémiai Kiadó, Második Kiadás (Budapest, 1967), 235. 
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kerülgetik; innen ez értelmezés alapját is a fiatal erdı teszi. – Elemzésére nézve l. 
PAGONÁL.”8 
-   A TESZ változata: pagony 1338: 1359. Pagun hn.(OklSz); 1428. Pagon hn.(OklSz); J: 1. 
’erdı; erdıkerület, erdıdülı. 2. az erdınek az a része, amely a vadászok és a hajtók között 
van. 3. ’fiatal erdı / tilalmas erdı; /…/ Bizonytalan eredető. Talán szláv jövevényszó; /…/ Az 
egyeztetésnek súlyos jelentéstani nehézsége van. A szláv nyelvi megfelelık jelentései alapján 
a magyar szó 2. jelentését lehetne eredetibbnek tartani; ez azonban késın jelentkezik és 
meglehetısen elszigetelt. A mai nyelvjárásokban is az 1. és 3. jelentéshez kapcsolódó 
használatban él a szó. A szláv nyelvekbıl viszont ’vadászterület, erdı’ jelentést nem tudunk 
kimutatni. – Etimológiailag ide tartozik a N. pogonyics, pohanics ’kisbéres’ is, külön szláv 
nyelvi átvételként.”9  
Tehát a pagony fiatal, ritkás /tilalmas/ erdı, mely – a finnugor alapokon gondolkodó 
nyelvészeink számára sajnos – ilyen értelemben nem származtatható a szláv nyelvbıl. 
Napjaink nyelvészei mégsem sorolják ısmagyar szavaink közé, mert az uráli *etimológiák 
között nem szerepel az ezzel összevethetı hasonmása. Erre késıbb még visszatérünk. Sıt, ezt 
a „barbár” szavunkat a hazai egyházi latinban is hiába keresnénk, így nem lehet onnan 
származtatott átvétel sem. 
Ezért aztán a pagony szó származása álláspontjuk szerint úgymond bizonytalan. 
-  Kresznerics Ferenc győjtésében is szerepel, viszont ennél a szónál szokásától eltérıen nem 
jelzi a deákozott(latin) változatát. Gyanítjuk azért, mert szerinte nincs latin megfelelıje, azaz 
barbár, ısmagyar szó. „PAGONY. Az erdınek azon része, melly a vadászok, és a hajtók 
között vagyon. S.I.”10 
NB. A pogány szavunkkal gyakorlatilag egy-idıben jelenik meg a pagony szavunk latin 
betőkkel írt elsı lejegyzése. 
   De térjünk vissza a paganusokhoz! Vajon milyen lehetett az a vidék, ahová az ısi hitüket 
megtartó kiközösítettek elhúzódtak? Magas, védelmezı hegyek völgyeire, hatalmas, kiterjedt 
erdıségekre a mediterrán területeken tömegesen nem számíthatunk. Másrészt folyók menti 
fiatal, ritkás erdıszéleket, mezıket, ártereket sok helyen lehetett találni. Czuczor-Fogarasi 
által említett német Heide is erre utal.11 Feltevésünk szerint oda telepedtek le. 
Ezeket a területet még ma is bízvást ligeteknek, pagonyoknak nevezhetjük. Sıt! A latin 
pagus/paganus szó közvetlen magyar átvételének sokkal inkább a pagony szavunk fogható 
fel, de facto közvetlenebb vokális és szemantikai kapcsolat mutatható ki közöttük, mint azt a 
pogány szavunk esetében a korai egyházi latinra hivatkozva nagyjaink már lelkendezve 
elfogadtak. 
   Egyébkéntis… a pogány szavunk magánhangzóit felcserélve (anagramma) egy újabb 
változatát, a mára már eltőnt ısi págony szavunkat kapjuk:  
„PÁGONY. Sagittarius [nyilas]. S.I.” (Sándor István)12. Kérdés, hogy jó helyen keresgélünk-
e, ha a págony-osokat, azaz az íjászokat, a keresztények szemszögébıl nézve pogányoknak 
nevezzük?  
 
   Persze derék nyelvészeink szerint csakis a pagus/paganus→pogány megkövesedett 
levezetés a helyes, az úgymond kideríthetetlen eredető pagony szavunk minden bizonnyal 
csak véletlenül cseng össze a bemutatott latin szóval. A véletlenben sajnos nem hiszünk, 
egyébiránt nem is tudományos kategória! 
 

                                                 
8 Czuczor-Fogarasi 5. op. cit., 11. 
9 TESZ 3, op. cit., 58. 
10 Kresznerics Ferencz II, op. cit., 117. Czuczor-Fogarasi meghatározásának egyik része, de a TESZ felsorolásában a 2. pont 
alattiak is Sándor István Toldalékos Szó-könyvébıl származnak. 
11 der Heide →1.) pogány, bivalyerıs. 2.) cigány; die Heide→ puszta, róna, hővösebb ligetes vidék, fenyér. 
12 Kresznerics Ferencz, op. cit.,123. 
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   Feltevésünkben ez a nem katona, vidéki, durva nép építıanyagként, de 
védekezésül/fegyverként minden bizonnyal a kezük ügyébe esı fiatal fákat, botokat használta. 
Ebbıl kiindulva nézzünk egy kicsit körül a hasonló P-G vázzal rendelkezı további latin 
szavak háza táján is:  
„pugio, onis, hn. [pungo]  
rövid szúró fegyver, handzsár, dákos, tır (katonáé, míg sica orgyilkos, bandita fegyverét 
jelenti), a késıbbi császárkorban a császárok, fıvezérek és hadparancsnokok ilyet viseltek az 
élet és halál felett való hatalom jelképeül; — átv. ért. plumbeus pugio gyenge bizonyíték. 
 pugna, ae, nn. [pugnus]  
1) ember ember ellen való küzdés, ütközet, verekedés, viadal, csata, harcz (átalán, úgy 
egyesek mint seregek között; vesd ö. certamen, dimicatio, prlium): p. equestris, navalis; res 
venit ad manum et p., ütlegre (ivás közben). Innen átv. ért. szóbeli czivódásról, vitatkozás, 
veszekedés, szóbeli harcz, minden czivódásról átalán. 
2) acies ütközetre felállított csatarend. 
3) (színk.) csiny, küln. ravaszsággal és csellel véghez vitt csíny, megtréfálás. 
4) (költ.) nemi közösülés. 
 pugno, 1. [pugna] k.  
1) harczol, vív (átalán, l. pugna); p. cum aliquo v. contra aliquem, pro commodis patriae; p. 
pugnam acrem. Innen czivódásról átalán, pl. szóval: Stoici pp. cum Peripateticis; p. secum, 
maga magával (saját elıbbi mondásával v. tettével) ellenkezésbe jı, pugnantia loqui, maga 
magának ellenmondani. 
2) valamiért harczol, vív, fárad, valamiért küzd, p. aliquid, valamiért, hogy valamit elérjen; 
pugno ne tradar, (költ.) így is p. facere aliquid. 
 pugnus, i, hn.  
ököl; néha ökölcsapás; átv. ért. mint mérték: egy maroknyi, befogott ujjal értve; egy ököl nyi 
(mint ürmérték). 
 paganalia, ium, kn. [pagus]  
a pagus ünnepe, falusi, vidéki ünnep. 
 paganicus, mn. [paganus]  
1) falusi, vidéki, feriae; fn. paganica, ae, nn. (érts: pila) pelyhével töltött lapta. 
||2 pogány. 
 paganismus, i, hn. [paganus]  
pogányság. 
 paganitas, atis, nn. [paganus]  
pogányság. 
2) átv. ért. durva, míveletlen, «paraszt». ||3) mn. fn. pogány. 
 pagatim, ih. [pagus]  
megyénként, az egyes falukban. 
 pegma, atis, nn. [= phgma ] 
1) deszkából összerakott állás. 
2) könyves polcz. 
3) (újk.) mesterséges állás, gép a szinházban v. szinkörben, mely a földrıl magától 
fölemelkedett és visszaereszkedett, és a melyen gladiatorokat vívattak. 
 pegmaris, e, mn. [pegma]  
(újk.) pegmán álló, gladiator. 
 pegniaris, arius, 
 paegniarius, mn. [paignion]  
(újk.) játékhoz való, tartozó; küln. gladiatores pp., tréfából birkozók; fn. hn. harczjáték vezére. 
 pugillariarus , ii, hn. [pugillares]  
irótábla készítõ, ft. 
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 pugillaris , e, mn. [pugillus]  
ökölhöz való a mit ököllel meg lehet fogni: fn. pugillares, ium, hn. t. (sc. libelli v. codicilli) 
irótábla, tárcza.13 
1. pugillatio , onis, nn.  
2. pugillatio, onis, nn.  
pugillaris tova szállítása, egy neme a levélpostának, egy császári procurator vezetése alatt. 
1. pugillator, oris, hn. [pugillus]  
1) levélhordó. 
2) ügyes tolvaj, a ki az ember markából cseni el a pénzt. 
pugilator. 
pugillatorius, mn. [pugillus]  
(Pl.) ökölhez való, follis, lapda, melyet ököllel ütöttek ki. 
 pugillus, i, hn. [kics. sz. pugnus ] 
(õsk. és újk.) egy maroknyi. 
 pugilor (pugillor), — 1. ( álszenv. ) [pugil]  
ököllel ví, kujaklik; átv. ért. lóról, a lábával lök, rúg.” 14 
 
   Tehát a P-G mássalhangzókkal képzett, s a teljesség igénye nélkül bemutatott latin szavak a 
hatalmi jelvény, harc, ütközet, viadal, az ököl, a szúró fegyver, a vívásra alkalmas állványzat 
értelemmel rendelkeznek. Így közvetlenül nem a menekülı lakósság hitvallásával 
rokoníthatók, hanem a környezetük – a pagonyok – adottságaiból eredı cselekvésekkel 
köthetık össze.  
 
   Figyelmes olvasóinknak már a pagony szavunk bemutatásakor feltőnhetett Czuczor-
Fogarasi szótár megjegyzése: „Elemzésére nézve l. PAGONÁL”. 
-   A pogány szó feltételezett latin hátterének hívebb megítéléséhez vizsgáljuk meg a ma már 
inkább csak nyelvjárásainkban használatos pagonál igénket is:  
„PAGONÁL, áth. m. pagonál-t. Balaton vidékén, Szalában és Pápa körül am. dorongol, 
doronggal ver, megver, lever. Megpagonálni valakit. Pagonálni a diót. Ez értelembıl 
okszerüleg gyaníthatni, hogy törzsöke pagona, dorongot jelent, s rokon hozzá a szintén 
(bottal) verést jelentı páhol. Ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy a p és f közel rokon 
ajakhangok (miért a finn nyelv e helyett is amazzal szokott élni): nem valószinütlen, hogy a 
pagony gyöke fa, s az egész am. fagonya, és jelentene különösen faágat, vagy fiatal fát, mely 
ághoz hasonló, s ezzel öszveköttetésben pagony am. fiatal erdı, mely vágás után újra kihajt; s 
minthogy a pagony a nagy erdıhöz képest alacson, kicsin: innen átv. értelemben Pápa vidékén 
pagonya ember, am. kistermetü, törpe ember. Vagy pedig, mivel vannak Pogony helynevek, s 
a pagonya néhutt: pogonya; valamennyi rokonhangzásu szó (pagony, pagonya, pagonál) 
származtatható a bog szótól is, amidın pagony annyi volna mint bogony; tehát ágabogos 
helyet, vagyis ágabogos erdıt jelentene.”15 
-   Sajnálatunkra a TESZ szerkesztıi egyszerően nem foglalkoztak a pagonál szavunkkal, így 
ennek mai, ’tudományos’ eredeztetését sem ismerjük.  
-  Kresznerics Ferenc ugyan nem jelöli, de Ballagi Mór már ezt az igét is nyelvünk 
szókincséhez csatolta. 16 
Tekintve, hogy nyelvjárásainkban mindmáig elıfordul a pagonal/pagunál ige, felvesszük az 
ısmagyar szavaink közé. 

                                                 
13 Ez a latin alak késıbb az indoeurópai nyelvekben is elterjedt:  Van Dale, Etymologisch Woordenboek (Utrecht, 1989), 708: 
pug [harde slag/kemény ütés]; ill. pugilist [vuistvechter/bokszoló] 
14Dr Finály Henrik, A latin nyelv szótára, Budapest, Franklin Társulat, 1884.  
15 Czuczor-Fogarasi 5. op. cit., 11. 
16 Ballagi Mór, A Magyar Nyelv Teljes Szótára, Második Rész (Pest, MDCCCLXXIII), 402. oldalán (eredeti kiadója 
Heckenast Gusztáv, a rendelkezésünkre álló reprint a Nap Kiadó Bt., 1998 gondozásában jelent meg). 
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   Pagonálni tehát nem más, mint bottal/doronggal (le/meg)verni. Annál nagyobb meglepetés, 
hogy a latin vívni, öklözni, küzdeni, harcolni szavak megnevezhetı közvetítı hiányában mégis 
mind hangtani vázukban, mind értelmükben a magyar változatokkal, nevezetesen, a pagony, a 
pagunál szavainkkal vethetık össze, ill. azonosíthatók.  
 
Csoportosítsuk eddigi ismereteinket: 
Az ısi hitüket megtartó kiközösítetteket a latin nyelvterületeken paganus-nak nevezték. Ezek 
az ’istentelenek’ magyarul a pogányok elnevezést kapták. Ugyanakkor feltevésünkben 
életterükként a magyar pagony szóval kifejezhetı ritkás, fiatal erdıket, ligeteket választották, 
ahol a bemutatott latin változatok szerint eszközként, ill. fegyverként a természet adta fiatal 
fákat/dorongokat használták. Ezekkel – ismét (a sajnos kihalófélben lévı) magyar szavunk 
értelmében – pagonáltak, azaz fával ütöttek/vertek. A felsorolt latin és magyar szavak 
mindegyike a PaG/PoG/PuG gyökhöz vezethetı vissza.  
     S ez csak a kezdet, hiszen ezzel beletenyereltünk a magyar nyelv egyik legkevésbé kutatott 
szóbokrába. A teljesség igénye nélkül: PaG/PoG/PaH/PuH/PaK/PoK, de mindez akár a B 
hangos változatban is elképzelhetı, így a BoGos, BoG, BoH stb. változatok is ide tartoznak. 
 
Elsınek ismerkedjünk meg a ’h’ hangos PaH/PuH változatokkal.  
 
Kezdjük a páhol igénkkel:  
„PÁH, gyök páhó, páhog és páhol szókban. Részint hangutánzónak látszik az ütéstıl, ide-oda 
hányástól, pufolástól; az elsı szó is raktárfélét jelentvén, melyben a tárgyak ki- s 
berakosgattatnak; ,páhog’ szóban pedig az erıs lihegés- v. pihegéstıl, illetıleg szájtatástól, 
midın rokon hozzá: bá, bám.” Illetve: „PÁHOL, (pá-h-ol) áth. m. páhol-t. Bottal, doronggal, 
darab fával ver valakit. V. ö. PAGONÁL.” 17 
„PÁHÓ, (páh-ó) fn. tt. páhó-t. Deszkákból öszveállított pajtaféle épület, melyet rakhelyül 
használnak; néhutt am. magtár, csőr. Finnül: piha. (Fábián István). Magyar eredetére nézve l. 
PÁH gyököt; vagy talán alapul azt is vehetjük, hogy fából levén építve, e szerint páhol-lal 
együtt pagony szóval volna gyökrokonságban. Akik minden lehetıt idegen szóból 
származtatnak, azok e szót is az ácsoknak faragóhelyét, deszkabódéját jelentı német Bauhof-
ból magyarázzák.”18 
„páhol  1758/1770.J.: 1.üt, ver 2. ütögetéssel puhít. /…/ Hangutánzó eredető szócsalád. 
Hangalakja eredetileg a tompa, nagy felülető ütés zaját jelenítette meg. A szócsalád összefügg 
a pohos, puha stb. szavakkal. Az eredeti jelentését a páhol és a páhog  jelentése képviseli. A 
régiségben meglevı Páh, mai Páhok helynevek talán szintén ide tartoznak, amennyiben egy 
köznévként ki nem mutatható névszó rejlik bennük, mely a hajdani tímármesterség egyik, a 
bır puhítására vonatkozó mőszava lehetett.”19 
 
Tájszavaink is a bottal verésrıl tanúskodnak: 
 
„páhol1 ige 1. ts páhú’ (Berhida 1183:84) 2. ts páholja (Kkság 2142: 177):<szénakazal 
rakásakor kazlat> ütögetve rendezget, igazgat 3. tn páholt (K.-Sárrét 2110:20; Mkság, K.-
sárrét, N.-Sárrét 2111:59,249): <szél> erısen fúj, csapkod. Páholt az északi szél, suttyomban 
a kitarti legény is összerántotta magán a szőr elejét. 
páholyog tn ige páhojog (T.dob 1395:45): <szél> fújdogál, lengedez. 

                                                 
17 Czuczor-Fogarasi 5, op. cit., 11. 
18 Czuczor-Fogarasi 5, op. cit., 12. 
19 TESZ 3, op. cit., 59. 
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páholyos mn páholossan (Balogunyom 378: 19): tágas kényelmes. Óvitt istállója van, de a 
lova mégis páholossan van benne (elhelyezve).”20 
„PUHOL : 1 püföl. 2. puhít. 3. porol (Mátra vid.) 
PUHONGÓS: puha, puffadós (Gömör) 
PUHOS: korhadt (Komárom) 
[PUHINGÁL ] mëg-puhingál: megver, eldönget (Békés m.) 
PUHËGYËL : (puhegyel) ütlegel (Bihar m. Pocsaj) 
PUHA: dologkerülı. Puha embër (Kiskunhalas)  
POGONYICS (Alsó-Fehér m.): kisbéres 
[POGONYÍT] lë-pogonyít: legyaláz, becsületében gázol (Csanád m.) 
                        össze-pogonyít (Csanád)            
POHÁJ: liszt (Dráva mell. Szatmár, pahaj Eszék, pohaj Dráva mellék)  
[A cséphadaró segítségével verték ki kezdetben a kalászból a szemet] 
PAGONÁL : ver, dorongol (Balaton melléke, Pápa vid., Zala m.) 
                      össze-pagonyál: összever (Veszprém m. Szentgál .m) 
PAGONYA : kicsinyszerő, törpe (Pápa vid.) 
PÁHOG 1. piheg, liheg. Lelkendezik (Szatmár m., Szabolcs, Bodrogköz)  
PIGE, BIGE : mind a két végén meghegyezett fácska, melyet a játszó gyerekek ütıfával föl- 
és elütnek. (Nagy-Kúnság,  Debrecen, Abaúj m. Szikszó, büge Palócság, pige Hont m., 
Ipolyság, Hegyalja, pigre Ugocsa, pike Alföld, püge Ki-Kún-Halas)”21  
„Pagát 1791. J: Az egyes számú kártya a tarokban.[A legkisebb ütılap] 
Páka 1661. J.: ’káka, nád, gyékény virága, buzogánya.” 22 
 
Tehát elképesztı füzér sorakozik a PaG – PaH tövek után. Nagyjaink nyomdokán haladva 
erısen kérdéses, hogy mindennek a jelentésváltozáson átment pagus/paganus latin szó 
átvétele lenne a kizárólagos eredete! A TESZ többi magyarázata, úgymint „bizonytalan 
eredető, eredete ismeretlen, hangutánzó” kitételek akár említésre sem méltóak. Tudós 
nyelvészeink szerint a hın óhajtott szláv tı nem mutatható ki a fiatal erdı, vadászterület 
értelemmel, mi több, a fent bemutatottak szerint a pangálni/páholni igénket sem 
’kölcsönöztük’ sehonnan sem.  
 
   De akkor honnan került a magyarba a P-G/P-H mássalhangzós vázú bemutatott szócsalád, 
ill. honnan került a latinba a fentebb bemutatott hasonló vázú és jelentéső szócsokor? 
-  Az ógörög/koine vonalat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy sem Plato, sem Sophocles, de 
Herodotus szókincsben sem szerepelt ez a szó/gyök. Akkortájt a pogány értelemmel még az 
έθνος → nép, tömeg, csapat, banda értelmő szót használták.23 Késıbb – valószínőleg a latin 
szó hatásaként – azért itt is megjelent a pogányságot jelentı P-G gyök, lám az újgörögben a 
παγανισµός → pogány jelentéssel, ill. mint jelzı a παγανιστικός már közszóként szerepel. 
-   A héberben sincs hasonmása, ott viszont a már ismert, s ma is használatos ּגֹוי ּז goj szó jelzi 
a más vallású népeket, azaz számukra a pogányokat. 
-   Sıt, az átvevı nyelvek hiányában várható volt, hogy a bemutatott P-G váz nem is keletrıl, 
az ısi Mezopotámiából ered, hiszen a PAG gyök ott sem ligetet/ütnit/harcolnit jelentett, 
hanem elsısorban madarakat.24 
 

                                                 
20 Új Magyar Tájszótár N-S, Akadémiai Kiadó (Budapest, 2002), 325-326. 
21 Szinnyei József, Magyar Tájszótár (Nap Kiadó 2003), 1625, 1707, 1708, 1749, 1790, 1791. 
22 TESZ 3, op. cit., 58, 62. 
23 Mint láthattuk, Kresznerics Ferencz is a görög ethnicus szónál kötött ki. 
24 Labat Rene, Manuel d’Epigraphie Akkadienne (Paris, 1995), 78: „pag MUŠEN -déterminatíf suivant les noms -d’oiseaux. 
Egyébként nem tudjuk a madár → pag – xu,  mint felsıbbrendő lények/népcsoport megjelölését sem kizárni.  
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   Következésképpen megállapíthatjuk, hogy a pogány szavunk nem a héber – ógörög – latin 
– szláv vonalon került nyelvünkbe.    
 
   A pogány szavunk eredetének kutatásakor külön figyelmet érdemel Otrokocsi Foris Ferenc 
Origines Hungaricæ kétkötetes munkája. Feltőnı, hogy a gályarabságot megjárt protestáns 
lelkész hollandiai Franeken-ben kiadott könyvében magyarul egyetlen szót sem ejt a 
pogányokról! Pedig számos szófejtése között tiszta latinsággal több helyen is ír a P-G váz 
latin megfelelıirıl: 
„nempe, nos habere verbum etiam Harczol, (sive Hartzol,) h.e. pugnat; unde, Harczoló. 
Pugnax.”25  
Vagy… „unde ortum est compositum, Csetè-patè, (seu Chate+-Patè,) h.e. pugnax 
contentio:…” 26 
„Trissum respondet nomini Tris, quo hodie Pagus quidam vocatur in Comitatu 
Gömöriensi:…”27 
„Illud ergo nomen Dei Ignis, h.e. Isten, nostri cum é Paganismo Christianæ Ecclesiæ sunt 
aggregati, retinuerunt in sua lingua,…”28  
Sıt! A paganus latin szó értelmét magyar fordításában közvetlenül a falusi, és nem a pogány 
szavunkkal magyarázza:  
„Quod est ferè ipsissimum Hebræum, פרא, (Perazi). Villicus, seu Paganus, Falusi 
Hungaricè.”29 
 
   S mindez több mint elgondolkodtató! Otrokocsi Fóris Ferenc, korának egyik kiemelkedı 
hittudósa, Európa-szerte elismert bölcsészeti és jogi doktora, s az elsı magyar összehasonlító 
nyelvészeti iskola megalapítója, az 1600-as évek második felében írt, a magyarok, és nyelvük 
eredetérıl szóló összefoglaló munkájában a paganus → pogány összefüggést még nem 
ismerte! Természetesen ez az ún. negatív bizonyítás, mint mindig, most is gyenge lábakon áll, 
ám számunkra egyszerően érthetetlen, hogy számos levezetése között a magyar P-G/P-H vázú 
szóbokorból egyetlen példa sem szerepel. Vajon mi lehet ennek az oka? Nem találkozunk nála 
a pogány, a pagony, vagy a puha, püföl, páhol stb. szavainkkal sem, pedig mint az a TESZ 
felsorolásából bizonyára már önöknek is feltőnt, egészen biztosan 1329 óta („holtbiztosan” a 
Székelyudvarhelyi Kódex-ben, ill. a Magyar oklevél-szótár-ban) a pogány-pagony szavunk 
latin betős változata rendszeresen nyomon követhetı! Mindkét magyar szavunkat egyszerően 
ismernie kellett! Miért nem tért ki ezekre is a pagus/paganus méltatásakor? 
Több lehetséges válasz között az egyik legvalószínőbb: az ı idejében még nem létezett ez a 
sokat hirdetett azonosítás a paganus és a pogány szavunk között. Ez majd csak jó százharminc 
évvel késıbb (az 1800-as évek elején) Kresznerics Ferencznél jelenik meg elıször, ekkortól 
bizonyítható a félreérthetetlen paganus→pogány „átvétel”!  
 

                                                 
25 Otrokocsi Foris Ferenc Origines HungaricæFranequeræ Pars Secunda (apud L. Strik, MDCXCIII), 79.  Fordításunkban: 
’Aztán van még az igénk Harczol (vagy Hartzol), → pugnat; amibıl Harczoló Pugnax [harcias].’ 
26 Otrokocsi, op. cit., P.S., 291. Fordításunkban: ’amibıl született az összetétel Csete-paté (vagy Chate+-Paté) → pugnax 
(harcias) mérkızés…’ 
27 Otrokocsi, op cit., P.S., 118-119. Fordításunkban: ’Trissum azonosítható Tris nevével, ami manapság egy bizonyos 
megnevezéső járás a …’ 
28 Otrokocsi, op. cit., Pars Prima, 291. Fordításunkban: ’ Csúfolja tehát Dei Ignis nevét,→ Isten, a mienkhez [itt kifejezetten] 
a Vidéki Keresztény Egyházakból csatlakozott, megmaradva a saját nyelvében…’ Czuczor-Fogarasi 6, op. cit., Véráldomás, 
929. szerint: „Ily áldomás volt az, melyet Anonymus C. 5. följegyzett: „More „paganismo fusis propriis sanguinibus in unum 
vas, „ratum fecerunt juramentum.“ (Pogányszokás szerint saját véreiket egy edénybe ontván, megszentesíték az esküt.). 
Anonymus-szal kapcsolatban felmerülı kételyeket ez az idézet is erısíti. Ki tudja pontosan, mikor is élt Anonymus?  
29 Otrokocsi, op. cit., P.P. 296. Fordításunkban: ’Ezért van gyakran a legnyomatékosabban héberül…majoros gazda, vagy a 
Paganus→Falusi magyarul.’ 
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   Tanulmányunkban kiemelt helyet érdemel Körösi Csoma Sándor vélekedése. A pogány = 
pagan szó viszonyáról alkotott meggyızı, de bizonyára sokaknak meglepı gondolatait csak 
kevesen ismerik. Széchenyi István szavaival élve: „az egész világnak a keleti nyelvtudomány 
alapító nagysága”30, a magyar nép eredetét kutató nagyjaink egyik vezéralakja, a szanszkrit 
nyelv tanulmányozása során a következı megállapításra jutott:  
 
„ – A legfelsıbb lénynek vagyis képviselıjének = Buddhának neve sanskrit nyelven Bhagvan 
és Tathagata; az elsınek jelentése «gyızedelmes», a másodiknak «egyenes úton járó» azaz 
igazságos. Ez a két elnevezés nagyon megerısíti a buddhizmus és azon sanskrit szavak felıli 
véleményt, amelyek t.i. az európai nyelvekben elıfordulnak. Illetve azon körülménybıl, hogy 
a buddhisták gyakran használják a «Bhagvan» szót én úgy vélekedem, hogy a túlbuzgó 
keresztények, megvetıleg, a «Pagan» pogány szót illesztették reájok. A mi pedig a 
«Tathagata» elnevezést illeti, az megerısíti a föllebb említett «Geta» szónak valódi értelmét, 
tudniillik «járó» az egyenes úton.”31 
„40. Valamint az európai keresztények alkották Bhágvánból a «pagán» = pogány szót: azon 
módon cselekedtek az ázsiaiak is, mintegy megvetıleg használván azt a buddhisták irányában 
a mohamedánok, a kik a hindut és a buddhistát ma is «budd-paraszt» nevezettel illetik. Ezen 
szó e perzsa szóból származik: peristhán, parasztidan= imádni, – buddparaszt = Buddhát 
imádó, – magában véve ez nem gyalázó nevezet, de a mohamedánok annak akarják tekinteni, 
értvén alatta «bálványimádót».32 Körösi Csoma Sándor, Kelt, Sabathú, 1825 május 5-én. 
  Buddha → szanszkrit nyelven Bhagvan tehát a gyızedelmest jelenti. Mint azt Otrokocsinál is 
láttuk, a harc-ot, a küzdelmet jelentettı a P-G gyök a szanszkritban a BhaG-van→(minden 
küzdelemben)gyızedelmes szó vázát képezi. Körösi Csoma Sándor szerint a szóátvétel eredeti 
iránya a Bhagvan→pagan=pogány volt. Érdemes megismételni: „az európai keresztények 
alkották Bhágvánból a «pagán» = pogány szót”! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a szó 
származása Buddha másik jelzıje «Tathagata» alapján a Geta → szkíta gyökerekhez 
vezethetı vissza. Figyeljünk a keltezésre is: a naptár szerint 1825 május 5. volt. 
 
    Akkor hát a P-G/P-H szóbokor, s közötte (minden bizonnyal) a pogány szavunk is ısi, 
magyar örökségünk? Vajon miért nem ismerik ezt a TESZ szerkesztıi? Utánanéztünk! 
Nyelvünk 150 éves ’finnugor hódoltsága’ eredményeként a másfél évszázaddal ezelıtt 
győjtött, összesen 34 vogul és osztják dialektus szókincse manapság a halandók számára is 
elérhetı lett. Közöttük hasonló vázú, és jelentéső szó nem található.33  
   A fentiek mérlegelése után ismételten megkérdezzük: elfogadható-e továbbra is a latinból 
történt átvétel kizárólagos feltételezése? Létezik-e más magyarázat a felvázolt teljes magyar 
szófüzér kialakulására, hiszen a pagus-ból történt átvétel nemcsak kérdéses, hanem nyelvünk 
kialakulását tekintve nagyon késıinek számít.  
 
Természetesen létezik, s nem is akármilyen! 
 
   Ha abból indulunk ki, hogy a magyarba más úton került, illetve mindig is oda tartozott a P-
G/P-H tıre épített pagony – pogány – paganol – pangál – páhol – puhos – puha stb. 

                                                 
30 Részlet az MTA emléktáblájáról, Körösi Csoma Sándor dardzsilingi síroszlopának jobb oldaláról.  
31 Dr. Duka Tivadar, Körösi Csoma Sándor Dolgozatai (Budapest, 1885), Körösi Csoma Sándor életrajza a 35. pont alatt, 51. 
oldal. 
32 Dr. Duka Tivadar, op cit., 53-54. oldal. 
33 Hasonló jelentéső P-G/H/K vázú ige keresése az ún. ugor nyelvtestvéreinknél ’természetesen’ nem hozhatott eredményt, 
hiszen nyelvészeink szerint az ugor kori p hangunk (tisztelet a kivételnek) már régen f hanggá spirantizálódott volna.   
TESZ 4, op. cit., 148: Vogul  : ịeχt- Unter-Konda-Dialekt és Pelymka-D. → üt; ịakt- Sosva-Dialekt →üt. 
                                   Osztják: ộə’tä Wach- Dialekt → üt;  ịēụəttá Ober Demjanka-D→ üt.  
Ez a néhány nyelvjárási változat csak a magyar ütni szóval vethetı össze, köztük pedig egyikben sem szerepel a p és a g 
hang.  
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szóbokor, akkor még mindig válaszra vár, hogy hogyan került a latinba, ill. az újgörögbe a 
hasonló értelmő és vázú társa, a paganus ill. a παγανισµός ? 
Körösi Csoma Sándort olvasva kézenfekvı lenne az a feltevés, hogy az átvétel fordított irányú 
volt, azaz az (ıs)magyarból került a latinba! Csakhát népünk hivatalos származtatása szerint a 
kultúrált görög/latin világ összeomlásakor makogó eleink még valahol a pusztákat rótták. 
 
   Nos, azoknak, akiknek már a csupasz gondolatára is ’feláll a szır a hátán’ elmondhatjuk, 
hogy a további etimológiai kutatás nem a szteppére, hanem közvetlenül délre, az óegyiptomi 
alapokhoz vezet. Sıt! Azokat az ısi hieroglifákat az (ıs)magyar alapnyelv segítségével lehet, 
s éppen ezért kell is olvasni. Ebben a tanulmányunkban nem célunk ez utóbbi állítás 
bizonyítását újból napirendre tőzni, helyette a pog-ány/pag-ony szavunk, s vélt alapját képezı 
latin pag-us/pag-anus szó – hieroglifával írt – vázát/gyökét tesszük nagyítónk alá. 
 

*     *     * 

   A kérdéses  hieroglifát a szakirodalom Gardiner nyomán F22-es jeleként rangsorolta, s 
mint ideogramma hangértékét szerintük pHwy-val kell azonosítanunk. Jelentése hátsó fertály, 
valaminek a feneke.34 Mint fonéma, ugyanezzel a jelentéssel újfent a pH hangértéket 
kapcsolták hozzá. A szövegekben gyakran másik hieroglifa társaságában látható: , ahol 
hangértéke nem kis meglepetésünkre továbbra is csak a pH. A szakirodalom vélekedése 
szerint ekkor a jelentése azért némileg megváltozott, s az elérni, végzıdni, megtámadni, 

meghódítani stb. ’cselekvı’ értelemmel bír. A  jeleket vizsgálva – hiszik vagy nem – 
a teljes hieroglifás csoport transzliterációja immár negyedszer is csak a pH, sıt, ismét a fenék, 
valaminek a vége, és hátvéd jelentéssel rendelkezne. Ezen utóbbi hieroglifák a Papyrus 
Leningrad 1115, hieratikus jelekkel írt szövegének transzkribációs átírásából származnak. 
 
Érdemes tehát ezt a jelet jobban körüljárni. 
Lám, már Budge is felismerte a  hieroglifa peH hangértékét, A List of Hieroglyphic 

Characters VI.  Parts of Animals 44 -es jeleként: Phonetic Value = peH  -ként határozta 
meg.35 
Gardiner minderrıl bıvebben nyilatkozott: 

„F22  hind-quarters of lion or leopard. Ideo. In  pHwy ’hind-quarters’, ’end’; hence 

phon. or phon.det. pH, exx.  var.  pH ’reach’;”36 

Gyakorlatilag mindkét egyiptológus a nevezett jel hangértékét a   hieroglifákból 
származtatja: p + H. A közé került ’e’ hangzó csak modern korunk nemzetközi 
megállapodásának terméke: peH (a magánhangzók eredeti hangértékét senki sem ismeri).  
Mindkét jel archaikus hangértékével már korábban találkoztunk, a  hieroglifa ’p’ értékét ott 

rendre ’b’-nek olvastuk, bár a kép látványa a PaD/PaDozat jelentést takarja. A ’H’ hangértéke 
is erısen a ’g’-be hajlik, lám a kép látványa valóban a jelzett kanóc, azaz az éGı jelentésével 
azonosítható. Így a  hieroglifa fonetikai váza számunkra a P-G / P-H hangokból áll. 
Minderrıl a Csillagszoba, Mássalhangzók, betők címszó alatt az V. fejezetben bıvebben is 
megemlékeztünk.37  

                                                 
34 A botozás Egyiptomban a szokásos büntetések közé tartozott. 
35 Sir E. A. Wallis Budge, An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, Vol.I, Dover Publications, (London 1920; New York, 
1987), cxiii. 
36  Sir Alan H. Gardiner, Egyptian Grammar, Third Edition (Oxford, 1994), 464. 
37 Borbola, Csillagszoba,  Írástörténeti Kutató Intézet (Budapest 2004), 45-71. oldalakon 
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   Ezek után nézzük meg, hogyan hangzósították a Papyrus Leningrad 1115, ill. közismertebb 
nevén a Hajótörött történeté-ben ezt a jelet.  
Az uralkodó felfogás szerint az elérni ige jelentésváltozataival találkozunk: ’Lásd, elértük 
otthonunkat; /…/ a legénység épségben megérkezett; /…/ elértük  Wawat végét.’ Ez utóbbi 
esetben nemcsak az elérni igét jelenti, hanem a második alkalommal a végét fınévként is 
szerepel. 
   Sajnos a fenti olvasatok nem fedik a valóságot. Alábbi példáinkban az eredetileg hieratikus 
oszlop, majd sorírást áttettük (transcribere) a jobban szerkeszthetı hieroglifás írássá.  
 
Íme az általunk javított változatok: 
 
 
 

                                    
    
                                    16-18  19-20    21      22      23-24   25   26-27  28-29 
 
                                     ib.k,      HAty-a .               mk            pH     .n         n 
 
                                     szv-k     kAt-a     *         m        a  k     pg     n-iw    n-k 
                                                        
                                                                                                                                                SZÍVeK aKaRaT-aDoM M-AD-K PaG-oN-JU-N-aK 
  
                                 szívek akaratát adom. Parancsolom: pagonoljanak 
 
 
 
 
 

                                    
 
                                    113 - 115 116-117 118 119   120   121-122 123   124 - 127    
 
                                        nhw         n            mSa                  .  n,       pH.    .n        .n  
 
                                      n h      w  nDs n   mSa  -  i     -    k    -   n-k   pg   - n-iw -  n-k        
 
                                   Nem HáZáBóL *  Me-SSZ-I  -  K   -  Ne-K  PaG- oN JU-Na-K      

• NáDaSoN 
•  

                    (üzenem) a nem házából a nádason a messzieknek, hogy pagonoljanak . 
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                                   128  129  130  131     132  133-134 135-136 137   138- 141 
 
                                          pHwy           WawA          t        sn.                 n.n. 
 
                                     pg    w   - y -      W-k       t krSt    z  n    szn   iw n     n   k 
 
                                    PaG -U  - nY  OLT oK úTKeReST ZúZoN SzáN   JÖNNeK 
                            
                                   Pagonyoltok út(üt)-keresztet a zúzón, a szánok jönnek  
 
 
 

 
 
               1665-1667 1668  1669 1670 1671 1672  1673  1674 1675-1677  1678  1679  1680 
 
                         pH.          n.k               wi.                 mk              nTr,            rdi.             n.f 
 
                 pg - pg        n        k      w      i        m        a          k     nTr      l        a            n      f 
 
                 PáG PáG    Na      K     İ     ÉN    M       aD      oK  NaGyúR éLı aD     Nem    Fia 
 
                 Páhognak ıneki. Megparancsolom: élı nagyúr adja a nem fiát 
 
 

Tehát a közvetlen olvasat pagon , és paguny , a többi jel  a mőveltetést =  

ja/iw, ill. az ige ragozását jelenti:  nak, és az  olt-ok jeleket írja. Ez utóbbi két 
hieroglifával aztán végképp nem tudtak mit kezdeni, így született meg kényszerőségbıl a 
helységnévvel végzett azonosítása: Vava. Az olvasatunkban szereplı pagon(ol)janak 
mőveltetı ige leírásakor a könnyebb érthetıség kedvéért mai nyelvünk kiejtését követtük, s az 
(ol) toldalékot  illesztettük a szó közepébe: pagonOLjanak. A papiruszon csak a pagonjanak 
áll. 

Megismételjük:  a  jel és toldalékai, a PaH/PaG gyököt, és a páhol/pagon/paguny 
olvasatot adják, jelentése ütni, verni, törni stb. 
 
   Vajon kit/mit kellett a Deltában ütni-verni? És persze mindezt miért? 
A történet a késıbbiekben erre is kitér, lám a nádasban kör alakú tisztásokat készítettek, 
melynek a közepére oltárokat emeltek… és ott véres áldozatokat mutattak be.38  
 
A Nílus Deltájában tehát több ezer évvel ezelıtt a nádat/náddal már pagonáltak.39 

                                                 
38 Bıvebben szólunk errıl a Csillagszoba, Csaba nyomában címő fejezetben. 372-es oldal. 
39 A Papyrus Leningrad, 1115, tekercs magyar nyelvő olvasatának feldolgozása elıkészület alatt áll. 
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   Mindez pedig nem lázálom, kórosan burjánzó fantázia terméke, hiszen nyelvünk ezt az ısi 
tevékenységet mindmáig híven megırizte. 
 
Egyszerően ma is használjuk ezt az igét, igaz, kissé összevontabb alakban. Csakhogy ma már 
sejtelmünk sincs eredetérıl: 
 

 A nádas pagolása helyett manapság ná(da)s-pa(n)golunk = náspángolunk. 
 
TESZ II, 1000.: „náspángol 1315: „úgy elnáspángolt volna (Katona J.: Rózsa 141:NSz.). J: 
(pálcával, vesszıvel) elpáhol, alaposan megver. /…/ Ismeretlen eredető szócsalád. Alaktani 
változatai között más gyakorító képzıs formák is ismeretesek; vö. pl 1874: „mégnáspigál: 
megver”. A náspágol és páhol keveredésébıl keletkezett náspáhol mellett van népetimológiás 
nádpáhol változata is (1867: CzF. náspál a.), a verésben alkalmazott eszköz nevének 
bejátszásával.”  
 
   S végezetül felhívjuk figyelmüket a Sidste Nadver/es dán liturgikus szóhasználatra. Az 
Újszövetségbıl közismert Utólsó vacsorát , illetve Jézus testét és vérét jelenti.40 Tekintve, 
hogy ezt az adatrendszert még nem jártuk teljesen körbe, más szóval a dán archaikus 
liturgiában szereplı, számukra idegen szó – nadver/nadveres – származása további, alaposabb 
kutatásra szorul, ma még korainak tartjuk mélyenszántó következtetések levonását. 
„Bland R:s öfriga arbeten må nämnas Om det höjcervwrdige Herrens nadveres 
sacramente.”41 
 
Gondolatébresztésül Lukács Evangyéliomából idézünk: „22.19 És minekután a kenyeret vette, 
hálákat adván megszegé, és adá nekik, mondván: Ez az én testem, mely ti értetek adatik: ezt 
cselekedjétek az én emlékezetemre. 22.20 Hasonlóképen a pohárt is, minek utána vacsorált, 
ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti értetek kiontatik.”42 
De mi köze lehet mindehhez a dánok liturgikus szövegeiben szereplı nadver/nadverés 
nyelvükben egyébként nem létezı szónak? 
Idézet Máté Evangyéliomából: „27.27 Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az ırházba, és 
oda győjték hozzá az egész csapatot. 28. És levetkıztetvén ıt bíbor palástot adának rá. 29.  És 
tövisbıl fonott koronát tınek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva elıtte, 
csúfolják vala ıt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak király! 30. És mikor megköpdösék ıt, 
elvevék a nádszálat , és a fejéhez verdesik vala.”43 
 
 
 

*     *     * 
    
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Katolsk Minileksikon, Sidste Nadver 'Herrens Nadver'. Ahol az Újszövetségi további hivatkozások is megtalálhatók. 
41 Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 22. Possession - Retzia / 1451-1452  
42 Szent Biblia Károli Gáspár fordításában, Lukács Evangyélioma 22. 19-20. (Budapest, 1939), 91. 
43 Szent Biblia Károli Gáspár fordításában, Máté Evangyélioma 27. 27-30. 36. oldal. 
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Összefoglalás 
 
   Tanulmányunk célja a fenti levezetésen keresztül nyelvünk, múltunk, ısi hitvilágunk 
alaposabb megismerése, egyúttal az ısi egyiptomi és a mai magyar nyelv közötti szoros 
összefüggések bemutatása volt.  
Kiindulásként a pogány szavunk jelentését és eredetét tettük nagyítónk alá. A latin paganus-
szal vont nyilvánvaló kapcsolata mellett a magyarban, de a latinban is jelenlévı számos 
hangtani és jelentésbeli változatát mutattuk be. Kiderült, hogy a P-G/P-H szóbokor 
származása tudós nyelvészeink szerint bizonytalan, ismeretlen eredető, ill. hangutánzó alapra 
vezethetı vissza. 
Megállapíthattuk, hogy a magyar szóbokor kialakulását nem lehet az ún. egyházi latinon 
keresztül nyelvünkbe került pogány szóra alapozni. A paganus – mint láttuk, eredetileg vidéki 
értelmő latin szó – egyébként is jelentésváltozás nélkül nem a magyar pogány, hanem 
közvetlenül a pagony szóval vethetı össze. 
   További vizsgálódásunkból kiderült, hogy sem az ógörög, sem a héber nyelv nem használta 
pogány értelemben a P-G/P-H mássalhangzós vázat. Sıt, a finnugor elmélet nagyságai által – 
az alig 150 éves győjtésbıl származó ugor dialektusok ún. visszavetítésével – összehordott 
*ısetimológiák között, de a mostani ugor szilánknyelvekben sem szerepel a P-G/H/K váz → 
ütni/harcolni jelentéssel. 
   Ezek után nyilvánvalóvá vált, hogy a P-G/P-H tıre épített pagony – pogány – paganol – 
pangál – páhol – puhos – puha stb. szóbokor nem a héber-görög-latin-szláv közvetítéssel 
került nyelvünkbe, de nincs az uráli/finnugor nyelvekkel sem kapcsolata. Viszont 
tagadhatatlan tény, hogy mind a magyar nyelvet, mind a latint hasonló hangalakú és jelentéső 
kiterjedt szócsalád gazdagítja! 
   A feltett kérdésekre dolgozatunk második felében válaszolva bemutattuk, hogy a P-G/P-H 
mássalhangzós vázú szóbokor töveit az ısi Nílus partján viszont rendre megtaláljuk. 
Hieroglifás/hieratikus írásmódját, de hangalakjait is mai modern nyelvünkhöz hasonlóan ott 
már több ezer évvel ezelıtt széltében-hosszában használták, azaz írták és beszélték. Ezt ırizte 
meg édes anyanyelvünk mind a közhasználatú szókincsében, mind a kevésbé ismert 
nyelvjárásaiban. Ez az oka egyúttal annak a kudarcnak is, melyet a történeti összehasonlító 
nyelvtudomány finnugor elméletet hirdetı nyelvészei a jelzett szavak uráli/finnugor 
egyeztetési kísérletei során kénytelenek voltak elismerni.            
   A pogány szavunkat az egész P-G, P-H gyökrendszerre épülı szóbokorral együtt ısi, Nílus-
parti örökségünknek tekintjük, ahonnan – a fellelhetı szemantikai és hangtani egyezéseket 
mutató szócsoportok alapján – minden bizonnyal a latin nyelv is közvetlenül táplálkozott. 
 
 

További következtetések helyett csak egy gondolatot szeretnénk kiemelni: 
 

nyelvünk tanúsága szerint mi magyarok vagyunk 
az áldozatokat bemutató ısi nádverık ma pogánynak nevezett utódai. 

 
 
 
Borbola János 
 
2007.03.26. 
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