
Buji és Mészáros 
 
Buji Ferenchez hasonlóan Mészáros Gyula is rájött - már közel száz évvel ezelőtt - arra, hogy a 
magyar nyelvet nem lehet az Ural környéki nyelvekből származtatni. De mivel még ő is úgy hitte, 
hogy a honfoglalók valahonnan onnan jöttek, és még nem tudott arról, hogy a nyelvterjesztő ősök 
jóval korábban innen mentek oda, (is) ezért ő sem juthatott más következtetésre, mint hogy ezek a 
népek a mi honfoglaló őseinktől vették át mindazt, ami közös a nyelveinkben. Becsületére legyen 
mondva, beismerte korábbi tévedéseit. Nem véletlen, hogy azóta is mellőzik. 
 
„...Mészáros Gyula, aki a Nemzetközi Közép- és Kelet-Ázsiai Társaság Magyar Bizottságának 
megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával személyesen is járt Csuvasföldön, 
sőt éveket (1906 és 1908 között) töltött a csuvasok között, számunkra nagyon érdekes 
tapasztalatokat fogalmazott meg, amelyek alighanem méltó zárógondolatul szolgálnak fenti 
következtetéseinkhez. 
„A Volga-szegletbeli csuvasság kérdése, egy-két évtizedre visszamenőleg, szintén elejétől-végig 
rejtély volt. Sőt egész a közelmúlt esztendőkig bezárólag az volt. A csuvas nyelvet is, a maga egész 
terjedelmében, könnyed kézmozdulattal, szintén a túl tágra bővített török nyelvhatárokon belül 
igyekeztek elhelyezni. . . . A csuvas és magyar-nyelvi párhuzamok eredettörténetének megvilágítása 
szempontjából egy mondvacsinált 'ó-bulgár' (vagy máskép 'ó-csuvas') nyelv feltételezéséhez 
folyamodtak. . . . Magam is e gyökerestül téves elmélet akadémiai képviselőinek unszolása s 
támogatása következtében jutottam azon helyzetbe, hogy a csuvas kérdés részletes tanulmányozása 
céljából a csuvasság nyelvterületére vagy máskép szólva a honfoglalás előtti magyar maradékok 
egykori településhelyeire nyerhettem néhány évre szóló kiküldetést.  
Helyszíni kutatásaim, s azok eredményei során a több mint ezer esztendős rejtélyt elborító köd 
oszladozni kezdett. A csuvas nyelv szótári anyagában minél mélyebbre sikerült behatolni, a 
jelenségnek képe annál élesebb körvonalakban bontakozott elő. Az ó-bulgár elemek gyanánt 
feltüntetni szándékolt állítólagos ó-török elemeknek az ú.n. (s önmagában véve is bizonytalan) 
törökség szótári anyagával semminémű közössége sem volt igazolható többé. E régi török 
elemeknek hirdetett magyarhoz hasonló csuvas-nyelvbéli szók nem szótárakba temetkező 
nyelvészek által elképzelt üres párhuzamok voltak, hanem végül is az élő magyar nyelv egykori 
legsajátabb készségéből eredő színtiszta maradványainak bizonyultak. . . . 
Előítéletmentes elemző vizsgálat világossága mellett a csuvas nyelv élő szókincsébe beágyazódott 
ezen állítólagos idegen elemek most már a maguk közérthető tiszta hangján szólamlanak meg. 
Évekig tartó tévúton járás után elvégre rá kellett ébredni a megdöbbentően egyszerű igazságra. Ezek 
az állítólagos 'idegen' elemek nem mások, mint a mi elveszettnek tartott magyar eleink ajkáról 
elhullajtott ősrégi saját szavaink. 
Első nyomok ezek íme, abban az időverte gyepes, mohos néptemetőben, hol a Keleten rekedt 
magyar töredékek utolsó emberrétege elsüllyedt . . .” 
(Idézet Kánnai Zoltán: Néhány szó a kazárokról c. írásából) 
A teljes írás itt olvasható: http://web.uni-corvinus.hu/~kannai/elibd/kazar.pdf 
 
Némi adalék: A csuvas-török ráadásul félrevezető megnevezés, hiszen itt valójában „hegyi 
marikról” van szó. A síkvidéki marik – idegen elnevezéssel cseremiszek – (valójában a Fekete-
tengertől északra költözött szarmaták) viszont már a finnugor kategóriába soroltattak. Ebből is 
látható, mennyire összemaszatoltak mindent az indogermanista-finnugristák. 
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