
Bakay Kornél: Tetszőleges őstörténetek 

 

A szóban forgó elmélkedést Budaházi Judit honlapján találtam, de a Kapu című lapban jelent 
meg először. Végigolvasva némi hiányérzetem támadt, és a közismert mondás jutott eszembe: 
aki á-t mond, mondjon b-t is! Úgy tűnik, mintha a professzor úrnak ez most nem jött volna 
össze. A már a címből is kiolvasható rosszallás ugyanis a végén határozott 
elbizonytalanodásba torkollik, és a valódi kérdésre, hogy a Kárpát-medence tényleg lehetett-e 
a magyarok őshazája, és hogy itt mindig is magyarul beszéltek-e az emberek, mindössze 
annyit válaszol: ki tudja? Lehetséges. 

No, nem mintha jobb lenne, ha Bakay kötné az ebet a karóhoz. Elbizonytalanodását, illetve 
ennek beismerését pozitívumként kell értékelni, hiszen a tévedések beimerése – miután 
mindannyian gyarló emberek vagyunk, - az egyik legnehezebb emberi feladvány. Időskorban 
pedig szinte ismeretlen, hiszen az öregember köztudottan makacs, így tehát ez a „lehetséges” 
Bakaynál dícséretes beismerésnek tekinthető. Ennél messzebbre persze nem megy, de ha 
ismerjük a szerző életművét, beláthatjuk, hogy nem is nagyon mehet. Ellentmondásba 
keveredne saját magával, saját korábbi állításaival.  

Közismert, hogy hivatalosaink érvek híján a hivatalossá tett, ránk erőltetett (és így 
nyilvánvalóan közismert) elméletek „tudományosságára” hivatkozva gyakran ledorongolják a 
magamfajtákat. Attól persze, hogy valamit sikerül az éppen hatalmon levő politikával 
elfogadtatni, és általa az iskolai tananyagba besuszterolni, ezek az elméletek még nem lesznek 
tudományosan megalapozottak. De miután kénytelen-kelletlen közismertté válnak, „közismert 
tényként” lehet rájuk hivatkozni. Finnugrista nyelvészeink például közismert tényként adják 
elő a magyar nyelv finnugor eredetét, miközben szándékosan elválasztják a magyart a „nem 
finnugor” nyelvektől. Így az ezekkel való rokonság gyakorlatilag szóba sem kerülhet, pedig 
létezik! Sőt, sokkal inkább igaz mint az előbbi, csak ez nem kerül be a köztudatba. Így lesz 
aztán a másod-unokatestvérünkből a testvérünknél is közelebbi rokon, de teljesen 
nyilvánvaló, hogy ezek a módszerek tisztességgel tarthatatlanok. Tehát a tekintélyelv 
ilyenformán elfogadhatatlan. Bakay is megkísérel valami hasonlót, amikor a 
„történettudomány szabályainak betartását” kéri számon a más véleményen lévőktől. De 
miután – ahogy írja - „az otromba hazugságok miatt a hivatalos történetírás érdektelenné 
vált”, (tekintélyét tehát elvesztette,) Bakay a két szék között pad alá esik. 

A professzor úr végül megelégszik az őt ért sérelmek felsorolásával: mikor, melyik művét 
felejtették el idézni, holott illett volna. Kétségtelen tény, hogy nem szép az ilyesmi. Pláne, ha 
kitetszik a szövegből, hogy a szerző ismeri az írást. 

Bakay Kornél magyarság iránti elkötelezettségét, munkásságát mindezektől függetlenül 
nagyra értékelem. További tevékenységéhez ezúttal is jó egészséget kívánok! 

Tóth Imre, 2012. október 4. 
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