A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
A MAGYAR NÉP KIALAKULÁSA
NÉP: jellemzői: közös nyelv - Közös hagyományok - Azonosságtudat
Antropológiailag europid jellegű népesség.
Nyelv: az uráli népek finnugor ágához tartozik: nyelvi bizonyítékok - szókincs közös elemei,
szószerkezeti sajátosságok, hangsúlyozás.
URALI KOR Kr. e. VI-IV. éve. uráli népek (Nyugat-Szibéria, Ob alsó folyása): halászvadász-gyűjtögető életmódja, paleolit kori társadalom, pattintott kőeszközök, csonteszközök,
agyagedények, nyírfakéreg sátor, földbe ásott kunyhó, temetkezés: vörös festék
Szavaink: testrészek: kéz, láb, fej
rokonság: eme ( ~anya), ős (~apa), meny, vő, napa,
egyszerű használati tárgyak: hal, tat, háló, íj, nyíl, ideg, fazék, falat, szán, csont, enyv,
természeti jelenségek: jó ( ~ folyó), tó, hó, víz, jég, hold
cselekvés, létezés: él, hal van, eszik, alszik, úszik, főz,
számok: olvas (~számol), két, húsz,
FINNUGOR KOR Kr. e. III. éve.
Kr. e. IV. éve.-ben az uráli nyelvközösségből kiválnak a szamojédok. – az első nagy
szétrajzás.
Ok: túlnépesedés
Keletre: szamojédok ősei
Az Ural-hg. Európai oldalára kirajzanak a finnugorok.
Délről: indoiráni népekkel kapcsolat.
Csiszolt kőeszközök használata
Halászat, vadászat technikájának fejlődése
Szavaink:
Halászat, vadászat: fal, horog, lő, öl, ravasz(~róka), fajd, lúd, vöcsök, hölgy(~hermelin),
Gyűjtögetés, étkezés: lé(~leves), vaj, háj, kenyér, meggy, méh, méz,
Lakás: ház, lak, ajtó, ágy,
Számok: három, négy, öt, hat, száz, jobb, bal,
Természeti jelenségek: ősz, tavasz, tél,
Rokonság, túlvilághit: család, lélek, révül
Iráni jövevényszó: arany
UGOR KOR Kr. E. II. ée.: az ugor együttélés korszaka
Kr.e.: III. éve.: a finn-permi népcsoport nyugatra húzódik :
- Baltikum irányába ( finnek)
- Káma völgye(permiek)
ELŐMAGYAR KOR Kr.e. II. éve- Kr.e.: 500:
az ugorok délkeletre vándorlása: Tobol, Irtis sztyeppéi
- déli szomszédok, iráni népek hatása⇒
- állattartás: letelepült, legeltető, időnként istállóval kombinált, juh, kecske, tehén, ló

-

Ősiráni szavak: tehén, tej, nemez, szekér
földművelés (kapa, sarló, őrlőkő, búza, köles).
Fémek használata: réz, majd bronzművesség
földbe mélyített házak.
halomsíros temetkezés (kurgán) – lovas temetkezések is

-

1500k.: nomád állattartás kialakulása
déli szomszédok, iráni népek hatása: a nomád állattartás átvétele
(ló – lóáldozás a sírokban) - lovas nemzet kial. – szavaink: ló, nyereg, fék, másodfű
ló, ostor
apajogú nagycsalád, nemzetség kial.

-

MAGYAR NÉP kial: Kr.e. 800-700
- felmelegedő éghajlat ⇒ erdős sztyeppék kialakulása ⇒ nomád állattartáshoz ⇒
ősmagyarok délre vándorlása– itt szorosabb kapcsolat a sztyeppei népekkel
- obi-ugorok északra vándorlása (továbbra is letelepült állattartás - hűvösebb, esősebb
éghajlat – köv.: halászat-vadászat)
Kr. e. 500. körül (Dél-Ural) - szkíta, szarmata szomszédság, kereskedelem kialakulása,
vashasználat elterjedése, katonai szervezet kialakulása, vagyoni különbségek növekedése, íj,
nyíl, pajzs, rövid kard, lándzsa, lemez- és bőrpáncél használata.
Ekkor: NÉP fogalmának kialakulása
- MAGYAR népnév: mogy: férfi v. mond/ er : ember, férfi
- Sámánizmus (közös hit)
- Totemállatok (szarvas)

