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című könyvbemutató előadására 
 

„Ezt a könyvet azért írtam, hogy megmutassam: a nyelvtörténet valósága és a mondák igazsága 
megfér egymás mellett. Összhangba hozható, hogy a magyar nyelv az urálinak (ezen belül finnugor-
nak) nevezett nyelvekkel mutatja a legtöbb közös vonást, hogy a magyarok »török népként« érkez-
tek a Kárpát-medencébe, s hogy évszázadok óta hun eredetűnek tartják magukat. 

Azért is írtam ezt a könyvet, mert érdekes megfigyelni, milyen forrásból származik egy-egy motí-
vum, gondolat, hogyan alakult át, esett részekre, alakult újra, de már más hangsúlyokkal egésszé, ho-
gyan szőtték bele a darabkákat más történetekbe. Úgy tűnik, a magyar csodaszarvasmondák több mi-
tológiai réteget, több nép meséit ötvözték magyarrá — ahogyan sok nép keveredése hozta létre azt a 
népességet és azt a kultúrát is, amit magyarnak nevezünk. E történeti rétegződésnek szintén megtalál-
juk a nyomát a csodaszarvas mondájában. Egész történelmünk erről szólt: népek, kultúrák sokszínű 
egységbe olvasztásáról. 

És azért is írtam ezt a könyvet, mert nem szeretem, hogy csínbe került a mi szarvasunk: az ország 
egyik fele áhítattal kitömött bálvánnyá merevíti, a másik meg nevet rajta — mindkét viselkedés képes 
halálos sebet ejteni a halhatatlannak hitt agancsoson. És túlságosan szeretem én ezt a szarvast ahhoz, 
hogy csöndben figyeljem, miként válik a megosztottság prédájává.” (Sándor Klára) 

Helyszín: MTA Debreceni Területi Bizottság (DAB) székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.), 
I. emelet „B” terem (Tanácsterem) 

Időpont: 2012. április 16. (hétfő), 16 óra 
Az előadás honlapja: http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny/ea2_4.html 

Az előadáson és az ezt követő beszélgetésen, dedikáláson minden érdeklődőt örömmel lát a Tár-
sas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport, valamint a DAB Nyelvtudományi Munkabizottsága és a 
Hatvani István Szakkollégium. 

(Az előadás helyszínén lehetőség lesz a Typotex kiadónál megjelent Nyelvrokonság és hunhagyo-
mány c. kötet megrendelésére is. A kiadó a kötetet 30%-os kedvezménnyel adja, és átvállalja a szállítás 
postaköltségét is.) 
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Ha előadás-sorozatunk vagy kutatásaink felkeltették érdeklődését, látogasson el honlapunkra 
(http://mnytud.arts.unideb.hu/tkny), és regisztráljon hírlevelünkre (https://mail.unideb.hu/cgi-

bin/mailman/listinfo/tarskogny), hogy a későbbiekben is értesítést kapjon előadásainkról, publikációinkról. 


