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Magyar Adorjin levele Tomory Zsuzshhoz

A TORTEN ELEM HAM I S ITASOK EGYI K LEG NAGYoB B I I(ARoL.

Manaps5g iiltalSnos hiedelem, hogy a magyarok Azsi6boljottek 6s hogy

kdrUlbelUl 1000 6wel ezel6tt nom6dokk6nt v6ndoroltak Eur6pdba. Ezt iskol6kban is lgy

tanitj6k. Ami azonban csak 0jabb kital6lSs, amir6l egyetlen regi foljegyz6s sem tud

semmit. Alapitoja pedig, term6szetesen nem magyar, vagyis Wamberger Herrmann, iro

6s keleti ulazo volt. Miut6n azonban az elmelet Ferenc-Jozsef cs6sz6r politikSj6nak

igen megfelel6 volt, Wamberger nem csup6n B6csbe rendeltetett, hanem igen kedves

vend6gk6nt, cs6sz5ri eb6dhez is meg lett hiva. Ami nem is tdrt6nt hi6ba, mivel - holott

6 ezel6tt ink6bb azon v6lem6nyen volt, de hogy Arp5d honfoglaloi tor6k6k voltak - 6m

b6csi tartozkod6sa ut6n mdr m6sk6pen frt, vagyis mindink6bb 0gy, hogy a magyars6g

f6nyeg6t az Arpilddal bejottek k6pezt6k, akikhezm6r ezel6tt csatlakozott valami kev6s

finn-ugor elem. Valamint hangoztatta, hogy a magyarsdg "par excellence kever6kn6p"

6s hogy "a mai magyars6g v6r6ben az 6smagyarsSgnak mdr egy cs6ppje sincsen".

Amivel szemben embertanilag kimutathat6, hogy a magyars6g ma is g8 szAzal1kban

egyontetU faj, valamint nyelv6szetileg is, hogy nyelve szint6n egydntet0 europai

6snyelv, amelybe csak a kereszt6nys6g folv6tel6vel, majd az osztr1k uralom al5

kerUl6s ut6n keveredett kev6s de folosleges, ki is kUszobolhet6 idegen elem.

Amde Wamberger B6csb6l nem csup6n a legnagyobb dics6retben reszesUlt,

hanem a cs6sz6r magyar nemess6get is adomdnyozott neki, miutdn 6 a magyarosan

hangz6 Vdmbery Armin nevet vette fol.

Utobb a csdsz6r titkos parancsai folytdn - amelyeket a cs6sz6r 6ltal kinevezett,

tdbbnyire magyarorsz6gi betelepitett n6met k6zoktat6si miniszterek mindig

k6szs6gesen teljesitettek - ezen elmeletet a volt osztr6k magyar tud6sok sohasem

fogadt6k el. Csakhogy Wamberger a maga elm6let6r6l t6bb konyvet frt, amelyek a

cs6sz6r 6s a "magyar"-nak nevezett de a valos6gban osztr6k fiok-korm6ny 6ltal

p6rtfogolva, lettek terjesztve, mds nyelvekre leforditva, amely konyvekben a

magyars6g dzsiai, s6toros, nom6d eredetfi de eredetijelleget m6r elveszitette,

kever6kn6pkent tUntetve fol, a magyarsdg 6s a tort6nelmi igazs6g legnagyobb k6r6ra.

igy terjedett ez elm6let el, mesters6ges 0ton, de amelyen, term6szetesen, minden

osztr6k 6s n6met sovinista kapva-kapott, annak dacSra is, hogy a komoly
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tudom6nyban ismeretes, miszerint a magyar nyelv a finn-ugor nyelvcsalddba tartozik,

hogy a magyar n6p fajilag is e n6pek rokona 6s hogy az eg6sz magyarsdg Eur6pa

egyik legjellegzetesebb szorgalmas foldmfivel6 n6pe. Mi t6bb, a n6metek utobb mdr

azzal sem el6gedtek ffieg, hogy a magyarsdg torok nom6d eredetU legyen, hanem m6g

iskolakdnyveinkben is azt kezdt6k tanitani, hogy a magyarsdg mongol eredetfi. Amely

eg6sz efm6let ily nagy fOlkaroldsa 6s terjeszt6se pedig az6rt t6rt6nt, mert az osdrdk

cs6sz6ri hatalom ebben a magyars6g kiirt6s6t c6loz6 politikdjinak legjobb

megokolhatds6t l6tta.

Hogy viszont a magyarsdg dzsiai eredet6r6l egyetlen tdrt6nelmi nyom vagy

fdljegyzes sincsen, ezt egyszer0en agyonhalgattik. A v6ge az lett, hogy id6vel a

magyarsdgnak a nyelv6szetben 6s embertanban nem jdratos r6sze, vagyis nagy

t6bbs6ge is e t6vtant elfogadta, mivel minden oldalrol ezt hallotta, iskola 6s sajto 0tj6n

is terjesztve, sokszor m6g tetszet6s, romantikus szlnben is f6ltUntetve.

A t6ny5ll6s azonban az, hogy a magyars6g, ugyanUgy mint a finnek, 6sztek 6s a

baszkok, Eur6pa 6rjael6tti lakoss6gdnak f6nnmaradott r6sze, ami t6rtdnelmi, nyelvi,

neprajzi 6s embertani adatokkal pontosan kimutathat6. A magyars6g tehdt eredeti

6shely6n, a nehezen jdrhat6 hegys6gek 6ltal kdrUlzdrt, teh6t jol v6dett K6rpdt-

Medenc6ben, mindennemfi viszontags6g 6s k6s6bbi betelepit6sek ellen6re is

mindm6ig fdnnmaradott.

Hogy a magyar nyelv sz6kincse is az eur6pai nyelvekkel kdzelebbi rokonsdgban

van mint a t6r6kkel, ez is arra haszn6ltatott f6l, hogy a magyar nyelv "kever6knyelv"-

nek legyen fdltfintetve, amelynek 0gysz6lv6n minden szava innen-onnan teved6tt

6ssze. Holott igen kcinnyen kimutathat6, egyr6szt az, hogy a magyar nyelv szavai

egym6ssal a legokszerUbb (leglogikusabb) dsszefUgg6sben vannak, - ami

kever6knyelvben lehetetlen, mivel heterogen elemek k6z6tt 6sszefUgg6s nincseh, -

m6sr6szt az is, hogy ahol a magyar sz6 valamely 6rja sz6ra hasonlit, ott az illet6

sz6nak kimutathat6lag, mindig 6salakja 6l a magyarban, elvdltozott alakjai,

szilrmazbkal tal6lhat6k mdsutt. E r6vid cikkben ezt kimutat6 tAblitzatokat nem

hozhatok, de el6g is itt neh6ny p6lddt folhoznom:

Magyar: k6, r6gi magyar: ka, ke, kU, ffiEi tajszoldsos: kti.

Magyar: kern6ny.
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Nos, igen r6gi 6s-szavak mindig egysz6tag0ak. A magyar k6, ka, ke, k0 nem

csup6n egytag0 de csak k6t hangb6l 6f16. Az 6sember sz6mdra a k6 f6tulajdonsaga:

kem6nys6ge volt, ami egy6bkent teljesen helyes is, mivel a legkem6nyebb amit
ismer[ink, a gy6m6nt is: k6. Ezilrt kdpezte a magyar 6snyelv a k6 nev6b6l kem6nv

szavunkat. Kdtsegtelan tahdt, hogy a szl6v kamen = k6 sz6, mivel mdr k6ttag6 6s 6t

hangb6l dll6 sz6, ezlrt csak k6s6bbi fejlem6ny, illetue a kemdny sz6 sz6rm az6ka lehet.

EzenkivUl a magyar k6 6s kem6ny sz6 kdzcitt okszerii hangz6s 6s jelent6sbeli

dsszfugg€s van, holott a szlSv kamen 6s tvrdo = k6 6s kem6ny szavak kozcitt a

hangzdsbeli dsszefUgges hi6nyzik, ami szerint tehit a k6t sz6 nem egym6sb6l fejl6d6tt,

mint a magyarban. 6snyelvUnkben a szavak egymdssal hangtanilag is osszefuggenek,

kever6knyelvekben ellenben nem, mert ezekben a szavak v€letlen folyt6n kerglnek

egym6s mell6, nem sz6rmaznak egymdsb6l.

A magyar viz, finn vete, szl6v voda, n6met wasser = viz szavak egymds

hangtani rokonai (v-2, v-t, v-d, v-sz), dmde itt is azt l6tjuk, hogy a magyar sz6 m6g

egytagu, mind a tdbbi pedig kdttagti, n6gy vagy 6t hangb6l ell6, ami6rtis utobbiak

k6s6bbi fejlemenyek kell legyenek. Ezzel szemben a tdrok nyelvben 0gy a viz mint a k6

neve eg6szen m6s alakU: szu 6s tas = viz 6s k6. Ha teh6t a magyarok Azsi6b6lj6ttek,
mik6ppen lehetsdges, hogy a vizet, kdvet nem 0gy nevezik mint a t6r6kdk, hanem az

eur6paiakhoz hasonl6an??? Avagy ama "nom6d magyarok" Azsiiban sem vizet sem

kdvet m6g nem ismertek, ezeket csak itt Eur6p6ban ismert6k meg 6s egyik nev6t a

n6metekt6l, a misik6t a szl6vokt6l vett6k 6t? Avagy tal6n az eur6paiak nem ismertek-e

m6g vizet 6s k6vet 6s ezek nev6t a nomddokkent 6rkez6 magyarokt6l vett6k-e 6t?

Nem k6ptelens6g-e az ilyesmi? - Az, de elhallgathat6. Aminthogy el is hallgattatik.

Pedig minden nyelv6sz elStt ismeretes dolog, hogy mfiveletlen n6p ha valamit m6s,

miiveltebb n6pt6l 6tvett, annak egy0ttal nev6t is 6tvette.

Mi teh6t a f6nti dolog elhallgatott megfejt6se? Az, hogy mind e szavak Eur6pa

6skordbol szilrmaznak 6s az, hogy a magyars6g europai 6sn6p l€v6n, €pen **lunk a
viz 6s k6 m6g egytag0 neve maradott f6nn.

Mindenesetre az fgy teljesen okszerfi, egyszerfi kovetkeztet6s, de

term6szetesen elhallgathat6.

Tov6bb6: Mfivefts6gi sz6 csak termdszeti 6s-sz6bal sz1rmazhat, sohasem
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e 6ff itanunk, hogy a viz szo a vizvezetlk sz6bol szarmazott volna? Ep 6sszel nem,

bizonyAra. Es megis, hogy a cs5sz6ri, wambergeri elm6letet megments6k, m6g ilyet is

6llitottak! Birtokomban van egy "tudom6nyos" cikk, amely pontosan ugyanilyet 6llft,

vagyis a magyar h6rtya sz6t a latin charta = papiros szob6l szArmazlatja. Pedig a

magyar hdrtya sz6 v6kony, b6rszer( valamit jelent, de emellett meg teljesen

specializSlatlan term6szeti szo, mert jelenthet Ugy allati mint ndvenyi, valamint

mesters6gesen el6Sllltott h6rty5t, mint p6ld6ul filmet is. Rokona a magyar k6reg szo,

amely szint6n b6rszerfi de vastagabb dolgot jelent. Viszont k6ts6gtelen, hogy a magyar

hdrtya 6s a latin charta sz6 egym6snak Ugy hangtani mint jelent6sbeli rokona is. Amde

a magyar h6rtya sz6nak a kereg szo is k6zvetlen rokona (h-r, k-r). Sokan gondolkoztak

mAr azon, mi6rt nevezik Erd6lyben a f6bol k6szUl6 vizeskorsot k6rtya n6ven? Pedig ez

igen vilSgos: Az6rt mert r6gi nyelvUnkben a kSrtva szavunknak k6r-eq 6rtelme volt 6s

mert az ilyen korso r6gen fak6regb6l keszUlt, ugyanUgy mint akilszl, amely fakeregb6l

ma is k6szUl6 ed6ny. De hogy h6rtya szavunk nyelvUnk 6sr6gi saj6t szava, ezt nem

csak azbizonyitja, hogy nyelvUnkben szdmos hangtani 6s jelent6sbeli rokona van

(holott az idegenb6l 6tvett szavak a nyelvekben egyedUl 6llanak, rokontalanul), hanem

mflg az is, hogy 6szaki rokonn6peink nyelv6ben is kerta = k6reg, amellyel azonban

pontosan egyezik az olasz corteccia (korteccsa) = k6reg. De ezenkivUl a n6metben is

Kork,a szldvban kora = k6reg, amely ut6bbi kett6 meg azonnal kors6 szavunkat kell

eszUnkbe juttassa, amely ed6ny pedig, amint l6ttuk, r6gen valoban fakeregb6l k6szUltl

Holott Azsiiban, a torokben a k6reg neve kabuk, teh6t eg6szen mds szoalakri.


