
Július Handžárik:  

A nyelv bizonyítéka a nemzetiségről 

(Kék színnel a fordító –Varga István – megjegyzései.) 

A Szlovákiai magyar „statisztikai“ kisebbség (a cikk szerzőjének ez eddig megvalósulatlan 
álmodozása, mert a magyar kisebbség valósan létezik Szlovákiában, nem pedig csak papíron 
statisztikailag) vezetői és aktivistái  különlegesen, sőt hisztérikusan tevékenyek (agilisak). 
Szinte futószalag szerűen szervezik a különböző előadásaikat, konferenciákat, vitákat a 
magyar „kisebbségi“ témára, ahol ismételgetik az általában ismert paranoiás „kisebbségi 
problémáikat“ és a magyar áltörténelmi mítoszaikat, legendáikat.(egyetértek a szerzővel, mert 
a genetika mást irányt mutat, mint amit az erdetmondák sugalnak) Az egyik ilyen „vitá“-val 
összekötött majdnem háromórás programon a kérdésekre és a hallgatói észrevételekre kb. tíz 
perc maradt. Az utolsó előadó a vándorló nomád törzseket úgy mutatta be, mint a 9.és a 
10.század fordulóján a Dunamenti – alföldre a Kárpátokon keresztül beszivárgott, nyelvileg és 
kulturálisan kifejlődött egységes „magyar nemzetet“. Engem ez nem lepett meg, mivel ezt és 
még sok más „történelmi“ legendát tanultam a Horthy-féle királynélküli MagyarKirályságban. 
( Így már érthetőbb a szerző hozzáállása, mert elgondolkodtató, hogy még 1960 környékén is 
a 70-90 éves szlovákok nagyrésze, beszélt valahogy magyarul, biztosan önként tanulták a 
nyelvet, mondjuk Besztercebánya környékén. Kellemetlen kérdés ez mondjuk Trianonnal 
kapcsolatban is: Miért fordultak el a magyaroktól a nemzetiségek a magyar nyelv hivatalossá 
tétele után?... A nemzetiségeknek a latin, német után magyarul kellett tanulnia / a kötelező 
nyelvtanulás mindig ellenérzést szül, nemrégen kötelező orosz, ma kötelező angol,- a politikai 
vezetők nem tanulnak/. A nagyobb probléma ott van, hogy ez az ellenszenv az „elitek“ által 
felfokozva tovább örökítődik a fiatalságra.) Az előadóteremben mellettem ült egy ismert 
szlovák nyelvész, aki az egész „előadás“ alatt rosszallóan rázta a fejét. Amikor a végén 
„sajnos nem maradt idő a vitára“, azért nyelvészünk nagy gyorsan megkérdezte, mégis milyen 
nyelven beszélt ez a hét álítólag „magyar“ törzs? Az előadó mély levegőt véve mondta a 
magasból: „Természetesen, magyarul!- már csak a mondat befejezése hiányzott:.... „Maga 
szamár!“ (Előzetes: szamár=somár,osol, cseh osle,/sz=s/, meg vegyük ide a szintén szláv 
horvátokat magarac, nem tudom ők tudják-e kapcsolni a nyelvükbe a kifejezéseket, egy 
„műveletlenül beszélő“ magyar tudhatná „szō már, ő szól“ azt szokta mondani „iá,iá,iá“. 
Másik tulajdonsága, ha megköti magát „ász le“, fordítva „leász“ irodalmi magyar „le állsz“. 
Következő tulajdonsága az akaratosság, makacsság, makrancosság, az önkényes 
hangzóugratásról már írtam, nézzük, c=k, g=k is lehetőség „maga arak = maga akar, fordítva 
„akar a gama = akar a maga”, „hatal-om” szerint  „akarag –om”, végül „ magrac= makrāc“ 
irodalmi nyelven „makranc“.) “.)  A mi kedves nyelvészünk nem hagyta magát és felszólította 
az előadót, hogy fordítsa le magyarra a következő egyszerű mondatot: „Drahá je tá riedka 
kaša!“. Az előadóúr még mélyebb lélegzetett vett, biztosan azért, hogy erőteljesebb választ 
adjon a hallgatónak, de észrevette az összehasonlító nyelvészet alapértelmezésének 
bukatatóját és teljesen éretlmetlenül kijelentette, hogy ilyen hülyeségekkel ő nem fog 
foglalkozni (mennyivel kerekebb lenne ha a „fog foglalkozni” helyett „foglalkozand” 
lehetne). A „hülyeség” ugyanis az a valóság, hogy még a mai magyar irodalmi nyelvben is ez 
a mondat így hangzik: „Drága az a ritka káša!“ 1, vagyis pontosan úgy, mint a szlovákban és 
a többi szláv nyelvben. Emellet mind a három kifejezés a „riedky“, „kaša“ és „drahý“ a 
legtöbb szláv nyelv legöregebb szókincsébe tartozik, kettő legalább alapvető kifejezés és 
jelenség közé tartozik, amelyekkel az emberek már az őskorban találkoztak.(Itt látható, hogy 
mindenároni bizonyításra megy ki a dolog, bizonyítani  a szlávok öregebb voltát. Erre 
alkasmas lehet a gyors győzelemmel kecsegtető mondat, mert a felületes, gyors fordítás kb. 



a várt mondatot eredményezi. Teljesen helyénvaló az ilyet elutasítani. Nyugodtan átgondolva 
a „Drahá je tá riedka kaša!“ fordítása lehet „Drága ez a híg málé!“, „ Drága ez a folyós málé!“. 
A lufi kipukkasztva, de akkor nem lehetett volna tovább írni a cikket. Fordítsuk azért még 
vissza a dolgot, mert attól is függ az értelem, hogy mi következik tovább: „Drága az a ritka 
kása! A Holdon termesztett kukoricából készült“. Itt már azt fordítanám: „Drahá je tá vzácna 
kaša! Je pripravená na Mesiaci vypestovanej kukurice.“ A „ ritkafémek“ fordítása nem „riedké 
kovy“, hanem „vzácne kovy“.)                                                                                             

Erről a látványos epizódról már régen elfeledkeztem volna, ha nem emlékeztet rá a 2008-as 
„futbalháború“ körüli cirkusz és a Budapesti szlovák nagykövetség előtti tüntetés, ahol a 
magyar nacionalisták az egész világ előtt teljesen váratlanul igazmondóan megjelentek a 
transzparenseiken a feliratokkal HOMELESS BASTARDS ( hazátlan basztardok- keverékek-
szemetek).Azután nemrégen megint sürgetve visszaemlékeztetett a szlovák médiákban 
(amelyeknek külföldi  tulajdonosai vannak) az újabb cirkusz a teljesen logikus és 
történelmileg dokumentálható „ószlovák „ kifejezés körül, amelyiket a beszédében Robert 
Fico Szlovákia kormányfője használt. Ekkor mondom megnézem a legöregebb kifejezéseit az 
„ószlovákoknak“  és „ómagyaroknak“ a 9.- 10.század fordulóról aszerint, ahogy megőrizte a 
mai magyar irodalmi nyelv feljegyzése.(az „ó + mai modern nemzet“ elnevezés 
esztelenségéről már írtam, pl. ie.1500-ban a mai Svajc területén „ósvajciak“ éltek, ha ez 
valakinak normális, ám legyen)     

A mai magyar irodalmi nyelv azt bizonyítja, hogy ez az álítólagos hét magyar nomád (vándor) 
törzs  a 9-10. század fordulóján még egyáltalán nem beszélt egy nyelven. A magyar 
nyelvészek ezt nagyon régen tudták ezért a 19. században ( Széchényi és a többiek) (inkább 
arról kellene szót ejteni, hogy a magyar irodalmi nyelv kialakításánál Hunsdorfer és Budenz 
segítkezett, akiknek anyanyelve német és csak később tanultak meg magyarul. Később 
Hunsdorferből Hunfalvy lett. Ez kb. annyit jelent, mintha a szlovák irodalmi nyelvet nem 
Bernolák, vagy Štúr alakította volna ki, hanem hoznak két angol anyanyelvűt, megtanítják 
szlovákul és ezek kidolgozzák a szlovák irodalmi nyelvet) betöltötték a magyar irodalmi 
nyelvet ezerszámra megalkotott új „magyar“ kifejezésekkel. Igaz, nem ringathatjuk magunkat 
abban a hitben, hogy a többi európai nyelv „etnikailag tiszta“- mert az ellenkezője igaz. 
Legalábbis a Római birodalom és a latin nyelv többszázéves uralma miatt a nyelvek támadva 
voltak a latin kifejezésekkel, a latin után következtek az első technikai forradalommal a  
német kifejezések, majd ma a második technikai forradalomban a világ összes nyelve 
támadva van az angol kifejezésekkel,  amelyek főleg Amerikából származnak. Ez a spontán 
hatása ugyanis a technikai forradalomnak a nyelvekre, amelyiktől a nagy nyelvek is csak 
nehezen védhetők meg. Csak egyedi példaként említhető Franciaország, ahol a nyelv 
védelmére  normalizáló bizottság alakult, amelyiknek aktivitása és felhatalmazása van  
megakadályozni azt, hogy a mai „globalizációs” időben a jól hangzó francia nyelv (francais), 
ne változzon egy amerikai hangzású „ragbag“ (ragacs)-ra. (franglais)2                                                                                                                          

Az igaz, hogy az emberek amikor járták a természetett és keresték az élelmet sok más 
jelenséggel is találkoztak, amelyeket akarva akaratlanul meg kellett nevezni már a kezdetek 
kezdetén. Ez az alapja az egész kérdés körnek – Milyen nyelven beszéltek ezek a mi 
nomádjaink a 9.-10. század fordulóján, akikből azután itt a Dunamenti-alföldön alakult ki a 
mai „magyar“ nemzet? Az ilyen alapkifejezések szláv alakjának előfordulása a mai irodalmi 
magyar nyelvben kézzelfoghatóan bizonyítja, hogy szláv kifejezésekkel beszélgettek – 
a magyar nyelvben ugyanis hihetetlenül sok található. Ezek a szláv kifejezések annyira erősek 
voltak, hogy még a mai magyar irodalmi nyelvben is megtartották erdeti szláv alakjukat a „g“ 
(amelyeket csak két-három évszázaddal később cserélt le a mai –„h“) (a szerző azt akarta 



mondani, hogy a szlovákok váltották le az eredeti  „g“-t „h“-ra, már ha az eredeti tényleg „g“ 
volt, de ezt külön kifejezésenként meg kell vizsgálni,) mi több eredetiben megőrizték az 
„ószlovák” ( gondolom „ószlávot” szeretett volna írni ) félmagánhangzóit és orrhangjait 
(amelyek a mai nyelvünkből teljesen kivesztek): huba-gomba, kúkoľ-konkoľ, pstruh-pistráng, 
sluka-salonka stb. Helyszűke miatt csak a legtöbbet használt és legkirívóbb kifejezéseket 
mutattam be.      

Persze teljesen hihetetlen, hogy azokon a vidékeken, ahol ezek a nomádok vándoroltak, ne lett 
volna  egy „potok = patak, močiar = mocsál (mocsár), vagy legalább pažiť = pázsit, 
a patakokban nem élt volna egy „pstruh = pisztráng, karas = kárász, rak = rák, vagy  vydra = 
vidra“, a mocsarakban „pijavica = pijóca“, vagy „hlísta = giliszta“, hogy ott nem létezett 
chrastie = haraszt, se „raždie = rőzse“, nem nőtt ott „huba = gomba“, se „mach = moha“, hogy 
ott ne lett volna a mindenütt jelenlevő „pleseň = penész“. Ott nem nőttek bokrok- „baza = 
bodza“, „ brečtan = borostyán“, „ hlohyňa = galagonya“ , „ malina = málna“ , „ orgován = 
orgona“  legalább „šípka = csipke“, nem voltak ott fák – „buk = bükk , „cer = cser , čerešňa = 
cseresznye“, „ slivky = szilva“, nem voltak ott ehető termések , mint a „cvikla= cékla“, „ dyňa 
= dinnye“, „ kapusta = káposzta“, „ mak = mák“, „ reďkev = retek“ , „ tekvica = tök“, vagy  
„uhorka = uborka“. A „ raž = rozs“ ott „klas = kalász“ nélkül nőtt és amellett tele volt „kúkoľ 
= konkoly“-al. Természetesen ilyen steril vidéken nem éltek madarak sem, mint a – „čížik = 
csíz“, „ gunár = gunár“, „ holub = galamb“, „ hrdlička = gerlice“, „ kačica = kacsa“, „ kaňa = 
kánya“, „ páv = páva“, „ pinka = pinty“, „ sluka = szalonka“ , „ straka = szarka“,, de még egy 
„vrabec = veréb“ sem. Az állatokkal még nagyobb volt a probléma a nomádok nem ismerték a 
„baran = bárány, „býk = bika“, „ byvol = bivaly, „kanec = kan“, „ medveď = medve“, vagy 
„soboľ = coboly“- t, de nem ismerték a „kapún = kappan“, „ potkan = patkány“, vagy „pavúk 
= pók“-ot sem. Igaz, hogy ezt mindent és az alapfogalmakkal összefüggő kifejezéseket 
ismerte a vidék és ismerték a nomádok is – csak, előttük már jóval hamarább ismertek 
mindent a szlávok és el is nevezték. Ezért a nomádoknak, akik a nyelvkultúra alacsonyabb 
fokán voltak, könnyebb volt nekik átvenni a szlávok által kialakított, megállapodott 
alapfogalmakat és tartósan beépíteni a nyelveikbe. Csak ezért nem lehet a mai magyar 
nyelvben ezekre a legalapvetőbb jelenségekre és kifejezésekre hasonlót találni az urali 
nyelvcsaládban az ugor finnugor ágáról már ne is beszéljünk. Ebben nincsen semmi meglepő.       

Az viszont már meglepő, hogy a mi nomádjaink átvettek egy csomó szót a szlávoktól onnan, 
ami az ő fenségterületük, megélhetőségük volt- a vándorlás és pásztorkodás. A nomádok 
először természetes „brlohoch = barlang“- ba, később „šiator = sátor“ és „búda = bódé“ –ba 
laktak, nyáron „taliga = taliga“-an közlekedtek, télen „sane = szán”-on, különböző állatokat 
befogva a „jarmo = járom“ – ba, a nagyobb folyókon „člnok = csónak“ és „loďka = ladik“ –
on keltek át. Az állatoknak legalább télre élelmet kellet készíteni „seno = széna“, „ slama = 
szalma“, „ sečka = szecska“,vagy „obrok = abrak“. Erre kellett nekik a „kosa = kasza“, „ hrable 
= gereblye“, „ vidla = villa“, az élelem raktározásához „stoh = asztag“, vagy „kozol = kazal“ – 
ba, az etetésnél „koš = kosár“, „ sito = szita“, „ vedro = vödör“  kellett „obruč = abroncs“ – csal 
és „klietka = kalitka“ a baromfinak. Maguknak is mindennap készítettek ételt – „obed = 
ebéd“, „ večera = vacsora“, ezenkívül nem ettek csak pásztor ételeket, mint „ tvaroh = túró“, 
„pečienka = pecsenye“,vagy „slaninu = szalonna“, biztosan ismerték a „kaša = kása“, „ cesto = 
tészta“, „ kvas = kovász“, „ med = méz“, „ soľ = só“ és „ocot = ecet“- et.   

Ezek mind az alapvető jelenségek, tárgyak, kifejezések amelyekkel az emberek az őskortól 
fogva találkoztak és ezekhez szóbeli kifejezéseket kezdtek használni legkésőbb a paeolittól, 
azért, hogy kialakulhasson a mai ember. Ezért különlegesen érdekes, hogy a mi finnugor 
nomádjainknak még az iu. 10.- ik században sem volt saját kifejezéseik ezekre az alap 



jelenségekre és ezeket a szlávoktól kellett átvenniük, főleg a szlovákoktól – legalább is ezt 
bizonyítja a mai magyar irodalmi nyelv ( majdnem az összes „magyar” kifejezés, amelyeket 
felsoroltam meg vannak nem csak a szlovák nyelvben, hanem a többi szláv nyelvben is, de 
legtöbbjük az oroszban is, vagyis evidens, hogy  nem lehettek átvéve a magyarból, mint 
ahogy azt kétségbeesésből és extrém nacionalizmusból próbálja állítani a magyar 
„nyelvtudomány”). Ezt a kivételes nyelvi anomáliát csak úgy lehet megmagyarázni, hogy a 
nomád törzsek, amelyikek a 9.- 10. század fordulóján beszivárogtak a Dunamenti alföldre, 
különböző nyelveken beszéltek, amelyikeknek semmilyen köze nem volt a magyar 
szókincshez, ezért az itt kialakuló közös magyar nyelvüknek az ilyen alapfogalmakat is a 
Dunamenti  alföld  őslakóitól a szlávoktól, főleg a szlovenektől, vagyis az ószlovákoktól 
kellet kölcsönözniük. Erre a ténnyre, amelyik pontosan a mai magyar irodalmi nyelvben van 
dokumentálva sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a szlovák és magyar 
paleonyelvészeknek, történészeknek és medievalistáknak (középkorkutatók)   

Ők ezt a munkát nem végezik, ezért kellet jönnie a legexaktabb és legmodernebb 
szaktudomány tudósának, hogy segítsen és ez a – genetika. Már 1991- ben a magyar kormány 
kezdeményzésére nagyszámú szisztematikus génanalízist végzett az amerikai Cavalli – 
Sforza, aki a végső jelentésében ezt írja: Magyarország Európában rendellenesség (anomália). 
A nyelv ázsiai, a lakosság európai, nagyrészt szláv. Ezek a szlávok a Kárpát – medence  
őslakosai. Magyarország lakosságának nagyrésze etnikailag nem magyar, hanem szláv és 
folyamatosan európai. Csak a magyar név maradt meg és a ragozó nyelv. Magyar gén nincs. 
Vagyis a magyar nacionalistáknak, akik a Budapesti nagykövetségünk előtt a HOMELESS 
BASTARDS transparens előtt pózoltak nem lehet semmit sem  a szemére vetni, mert 
pontosan és nagyon találóan bemutatkoztak! 

Az itt bemutatott beszédben használt jelenségeknek és alapfogalmak kifejezésein kívül, 
problémásabbak a szlávoktól a magyarba át vett szavak a mezőgazdaság, a legöregebb 
kézművességet és államrendezést megnevező fogalmak. Ezekből annyi van, hogy itt 
helyszűke miatt még kivonatasan sem lehet bemutatni. Ez azonban már a letelepedett magyar 
etnikum technikai és kultúrális fejlettségének a problémája az egyes történelmi korokban,  
illetve az időbeni eltolódása a Kárpát – medencei szláv nemzetekkel szemben. Ebben a mai 
magyar irodalmi nyelv semmiben sem különbözik a többi európai nemzet nyelvétől, csak 
ezzel az időbeli eltolódással. Ez a téma azonban már egy másik megbeszélésre (diszkúzióra) 
marad.  

Július Handžárik  

A szavak összehasonlítása utáni rész már nagyon szubjektív és nacionalizmusba hajlik. 
Természetesen ez érthető egy nemzetiségében megsértett embertől, akinek akarata ellenére 
magyarul kellett tanulnia a Horthy időszakban. Ezt tudván értettem meg, hogy egy olyan 
ember, aki a genetikai eredmények alapján eljutott oda, hogy ezek szerint nem volt olyan 
mértékű népvándorlás, mint ahogy azt egész nemzetekre kivetítik, és ez a németek kitalációja, 
hogy ide vándoroltathassák az indogermán árjákat, összeköthessék magukat az elmélet 
kidolgozásának idején legöregebbnek feltüntetett védikus civilizációval, a szláv nyelvűeknél 
elfogadja az őslakosságot, nem bánja, hogy horvátnak, szerbnek, szlovénnak, lengyelnek, 
ukránnak, ruténnak, csehnek, bulgárnak hívják őket, az oroszokkal már valami baj van, mert 
azt írja „még az oroszban is“ (holott az orosz ma is őrzi az eredetibb cirilli írást) , de az őt 
megsértő magyarokat kizárja. A szlávok kifejezéseinél nem veti el még azt a lehetőséget sem, 
hogy egészen a paleolitban keletkeztek. Nos a  korai paleolit ie. 8000 – ie. 35000, tovább 
visszafelé egészen ie. 3 000 000 –ig. Ilyen filozófia mellett a szláv nyelveket a szkíta nyelvvel 



kellene kapcsolatba hozni, mivel a szkítákról vannak hírek, hogy ők a föld legöregebb 
nemzete. Ezt G.M. Timkovič meg is teszi „A cirillika öregebb, mint a hlaholika” című 
írásában. A magyar nyelvet a finnugorba mindössze a Sajnovics által összehasonlított 150 
lapp - magyar szóegyezés alapján sorolták be. A szerzőnk minden nehézség nélkül 
összegyűjtött vagy 90 azonos kifejezést a szlávokéval és azt állítja, hogy tömérdek van.. 
Ennek alapján mégsem jut eszébe, hogy a magyart a rokon nyelvek közé sorolja, vagy 
legalábbis engedélyezze a közös ősnyelvet, mert melyik nyelvből kölcsönözhetett a magyar? 
A horvát, szerb, szlovén, bulgár, rutén, orosz, cseh, lengyel, vagy a szlovákból?- egyikből sem 
hanem az ószláv valamelyik nyelvjárásából, amelyet mára már ők sem értenek, hanem 
fordítani kell nekik. Most kívánkozik ide az elejéről az idézét: „ Ezek a szláv kifejezések 
annyira erősek voltak, hogy még a mai magyar irodalmi nyelvben is megtartották erdeti szláv 
alakjukat a „g“ (amelyeket csak két-három évszázaddal később cserélt le a mai –„h, mi több 
eredetiben megőrizték az „ószlovák félmagánhangzóit és orhangjait (amelyek a mai 
nyelvünkből teljesen kivesztek): huba-gomba, kúkoľ-konkoľ, pstruh-pistráng, sluka-salonka 
stb. Helyszűke miatt csak a legtöbbet használt és legkirívóbb kifejezéseket mutattam be.” 
Érdekes, aki kölcsön vette az megőrizte, akié meg volt az már elfelejtette. Most az lenne a 
kérdés, hogy ki is beszéli az ószlavhoz hasonlóbban a nyelvét a szláv, vagy a magyar? 
Utoljára már csak annyit, hogy a diszkúzióban ott van a kettő, akkor pedig legalább még egy 
személyre szükség van, mert különben csak monológ. Ha pedig egy idegen nyelvűvel akarok 
diskurálni, akkor meg kell adni a lehetőségét, hogy értse, amit róla mondok. Ez gondolom a 
szerzőnek, aki ilyen részletesen ismeri a magyar nyelvet nem okozna gondot, a cikket 
magyarul is meg tudná jelentetni, de akkor gondolni kell az igazi párbeszéddel, ahol már 
megszólalhatnak a másik oldalról is.         

Megjegyzések: 

(1) A magyar kifejezéseket,amelyeket a szláv nyelvekből vettek át a további szövegben is 
fonetikusan adom meg, úgy ahogy az ma magyarul hangzik a szlovák helyesírás szerint, hogy 
ne tévesszem meg az olvasót a mai magyar helyesírás meg nem állapodott betűkészletével, 
mint például a „c” hangzó íródik, mint „c“, vagy „cz“, a „č“ íródik mint „cs“,vagy „ch“ vagy 
„ts“, stb.stb. 

Ez azért félrevezető, mert a magyar betűk megállapodottak, csak a történelmi nevekben és 
régebbi könyvekben vannak másképp jelölve. A feltüntett példák sem helytállóak. Nagyobb 
probléma a nevek átírása, amit szívesen alkalmaznak bárhol a világon.  

(2)Ezzel kapcsolatban érdekességként és szórakozásnak megemlítek két szlovák – magyar 
kifejezést: kuchyňa – konyha és a „hradnú vežu nebojsa – näbojszatorony.“ Az archeológusok 
és történészek állítása szerint, az elődeink a 12.századig egyhelyiségű házikóban(chalupa) 
laktak és a konyhát nem ismerték. Maga a szlovák (de a cseh és orosz ) kuchyňa szó is 
egyértelműen a német Küche – kochen – ból származik, nyilvánvalóan azzal a szokással, 
hogy a ház mellett ilyen speciális célú helységet építenek. Ha a szót a magyarok egyenesen 
a németektől vették volna át, akkor a magyar hangrendi törvények szerint kühe, vagy küha 
alaknak kellene megjelenni, de semmi esetre sem a szláv – „-ňa(nya)“,vagy „-yňa(inya)“ 
alaknak. ( A kérdés csak az, hogy hol van a „kony-ha“-nak „-nya, vagy -inya“ végződése?) 
Ugyan ez a helyzet a „näbojsza toronnyal“. Kőfalazatú várakat Európa ezen területén, csak a 
12. század végén kezdtek építeni és akkor is a legmegközelíthetetlenebb helyeken épült 
hatalmas védelmi torony (nyugaton a neve donjon), hogy el lehessen benne bújni már akkor, 
amikor még a vár be sincs fejezve, csak később épült fel a vár többi része. A szlovák nyelvben  
a kifejezésnek  logikus értelme van, de a magyarban ez nyelvészeti ostobaság – ez a kifejezés 



magyarul semmit nem jelent. Arra a kérdésre, hogyan kerülhetett ez a két és a többi 
színszlovák kifejezés a magyarba, csak két logikus válasz lehetséges: a szlovenek, vagy 
ószlovákok már a 10.század előtt építettek többhelységes házakat – ennek a valószínűsége 
kicsi és a történelem tudomány ezt elutasítja, másik lehetőség a kezdeti számbeli túlereje és 
a technikai – kulturális fejlettségi előnye az ószlovákoknak és a többi szlávnak a Kárpát- 
medencébe akkora az elkövetkező évszázadokban is, hogy a szlávok vezették be nagyobbrészt  
ezeket az építészeti elemeket és kifejezéseket és a magyarok csak később vették be a 
szókincsükbe. Más logikus alternatíva nem lehet – csak a tudományos dokumentálása 
hiányzik ennek és más hasonló ténynek.    

 (3) Scientic Americain, 1991. november 
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A számtalan szóegyezés egyértelmű bizonyítéka a két nyelv rokonságának. Azt is 
mondhatjuk, hogy a szlovák sokkal közelebbi rokona a magyarnak, mint bármelyik 
„finnugor“ nyelv. Ennek azonban nem a tömeges szóátvétel, hanem az egykor közös 
(ős)nyelv az oka: együtt élünk a Kárpát-medencében már évezredek óta. Genetikailag is 
szinte azonosak vagyunk, - míg amazoktól alapvetően különbözünk -  és ez is csak ezzel 
magyarázható. Kizárólag ennek felismerése vezethet el a békés egymás mellett éléshez, 
ezt mindkettőnknek tudomásul kell vennie. (Az már egy más kérdés, hogy kik, mikor és 
miért „szlávosították“ el a tót atyafiak nyelvét? Erre azonban ráérünk akkor válaszolni, 
ha a felismerés már megtörtént.)  

„...Rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk; és nem is kevés.“ (J. A.) 

Tóth Imre   

 

 

 

 


