
Varga Csaba: Bíró András Zsolt balesete a torgayi madiyarokkal 
 

Ki ne hallott volna már a Kurultájról, erről a nagy pusztai eseményről, melyet a tervek 

szerint két évenként ismételnek majd meg. Legutoljára 2010-ben, Bugacon tartották, 

Bíró András Zsoltnak, az ügy szellemi vezetőjének odaadó szervezésében.  

  

       Minden úgy kezdődött, hogy egyszer csak szétterjedt annak híre, hogy létezik 

Kazakisztánban egy kicsi, 2000 főt számláló népcsoport, akiknek törzsi neve: 

madiyar. Vagyis magyar. Szinte csodával határos, hogy jóval több, mint egy évezred 

múltán megkerült egy népcsoport, akik nem jöttek Árpádékkal a Kárpát-medencébe, 

és még ma is magyarnak mondják magukat.  

       Hamarosan expedíció indult e távolban maradt magyarok megismerésére. A 

kalandot siker koronázta, a magyar a magyarral (madiyarral) ismét szövetségre 

lépett. Ez lett Bíró András Zsolt életének nagy kiugrási lehetősége. Különösképp 

azután, hogy saját genetikai kutatásaival azt is sikerült igazolnia, hogy e mongoloid 

típusú emberek tulajdonképpen mi vagyunk. Bíró András Zsolt nyilatkozatában 

mindezt így foglalta össze: "A kazakisztáni madjar törzs és a Kárpát-medencei 

magyarok között nem csak névhasonlóság (névegyezés), hanem genetikai kapcsolat 

is fennáll". 

       Lám, milyen nagy, hetedhét országra szóló eseményt eredményezhet egy 

felfedezett névazonosság, s mit ki nem tud mutatni, ha nagyon akar!  

       Aztán beütött a baj. 

       Kiderült, hogy a madjar, de ottani módon írva madiyar szó, melyre épült Bíró 

András Zsolt fél Ázsiát is megbolygató sikere, nem magyart jelent, hanem azt, hogy 

Mohamed barátja.  

       Ez tökéletes leégés.  

       Dr. Baski Imre turkológus, az MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoportjának 

főmunkatársa fedte fel (Madjar vagyok, turista I-II., interneten elérhető 

tanulmányában), hogy a madi-yar arrafelé szokásos összetételű megnevezés, mint 

pl.: Tengri-yar, Huda-yar. Írja: "Ami pedig a -yar elemet illeti, az is régi perzsa 

jövevényszó a törökben, jelentése: "barát(nő), társ, segítő, szerető". A Madi-yar név 

jelentése mindebből adódóan: "Mohamed barátja, követője", vagyis "az illető személy 

az »igazhit« hű barátja, követője, tehát muszlim". Az eredeti szó Muhammad-i-yar, 

ami tipikus rövidüléssel így alakult: Mamad-i-yar, abból a Madi-yar, Madï-yar – írja 

Dr. Baski Imre.  

      Puff neki. 



      Ebből bizony nem lehet kimászni, itt csak bocsánatot lehet kérni a nagy 

tévedésért ország-világ előtt. Ám mint a http://kurultaj.com/2010/04/15/a-

csodaszarvas-nyomaban/ cikk mutatja, Bíró András nem beismerte a nagy tévedést, 

hanem azonnal ködösíteni kezdett, ami jelzi, hogy önmagát is megrendítő 

csapásként érte Baksi Imre szófejtő eredménye. A cikk így közvetíti Bíró mondatait: 

"Kutatásaikat érik támadások, de a legtöbbjük nem szakmai alapon, hanem inkább 

bizonyos nyelvészeti hipotézisekből kiindulva fogalmaz meg kritikákat és 

kétségeket". Ez bizony ködösítés a javából, a megszokott, félrevezető fogalmazási 

fogásokkal: "nem szakmai alapon" = az ellenfél hiteltelenítése, de lehet-e szakmaibb 

alap, ha nyelvről nyelvész szól?; "bizonyos nyelvészeti hipotézis" = ez a lényeg 

elmosása, a bizonyítás erejének jelentéktelenné tétele, amihez tipikus szóhasználat 

a "bizonyos" és a "hipotézis"; s végül: "kritika", "kétség" = értsd: csak bizonytalan, 

nem komoly az ellenérv.  

      A cikkben a "madiyar" törzsnevet illetően még ezt is mondja Bíró András Zsolt, 

nyilvánvalóan Baski Imre lejáratására: "»roppant erőfeszítésekkel« persze ki lehet 

okoskodni egy szó (vagy etnonim) hipotetikus etimológiáját – de ennek vajmi kevés 

köze van a tudományossághoz."  

      Tetszik érteni kedves olvasó, hogy mit mond Bíró András Zsolt? Azt, hogy ha 

sikerül kiokoskodni a madiyar szó jelentését, akkor annak semmi köze a 

tudományossághoz.  

      Mindezzel Bíró András Zsolt sajnos elvesztette tudósi és emberi hitelét, ilyent 

igaz szóhoz szokott ember nem mond. 

      Ha egy tudós téved és ez kiderül, akkor kiáll, amire oly sok szép példa van, és 

nyilvánosan beismeri tévedését, nem pedig a tévedéssel szerzett rangját védendő, 

belekezd az emberek félrevezetésébe, butításába. Addig csak tévedett, de innentől 

kezdve már csalóvá vált – s vele a Kurultáj is leáldozott, ám most már sajnos nem 

elhunyt csendesen, a maga nemében tisztességesen, mert egy tévedés áldozata, 

hanem Bíró András Zsoltnak köszönhetően nevetségességbe fúlt.  

  

Megjegyzés: Olvasom, hogy van ki Bíró András Zsoltot egyenest Attila 

reinkarnációjának véli. Úgy tűnik most, hogy ez a rajongói vélemény kissé 

elhamarkodott volt. 

  

      No de, mi van akkor, ha netán Dr. Baski Imre tévedett? Kérem szépen, semmi. 

 


