
Megjegyzések Varga István írásához 
 
 
Tisztában vagyok azzal, hogy Varga István írása nem arat osztatlan sikert a honlap olvasói 
körében, hiszen még én magam sem értek egyet minden állításával. Van azonban néhány 
megfontolandó gondolata, ami miatt mégiscsak érdemes foglalkozni vele, és én most ezekre 
szeretném felhívni a figyelmet. 
 
Tóth Gyula írásainak a kritikáját teljes mértékben jogosnak tartom. Amikor már mindenki hun 
utód egész Eurázsiában, akkor a „hunság” egyszerűen értelmét veszti. A szavakkal való 
zsonglőrködés pedig mindössze annyit bizonyít, hogy a magyar nyelv ebből a szempontból is 
a végtelen lehetőségek tárháza. (Balág, balta, jobbág, jobbágy, stb.) 
Nem tartom elfogadhatónak én sem, hogy a magyar történelmet összekössük valamiféle 
kiválasztottsággal, és belemagyarázzuk a világmegváltást. (Ugyanígy kizártnak tartom más 
népek kiválasztottságát is.) 
Ami a génjeinket, európaiságunkat illeti, természetesen egyetértek Varga Istvánnal, de ez nem 
is csoda, hiszen az érveit részben tőlem vette. A szkítákról, sziginekről, szlávokról írottak is 
helyénvalóak, mint ahogy a neolitikumtól kezdve folyamatosan jelenlévő hazai földműves 
népesség jelentőségének a hangsúlyozása is, hiszen ezt a hivatalos történetírás mindmáig 
elhallgatja. Ha pedig a szlávokkal genetikai rokonságban állunk, s mindketten ős-európaiak 
vagyunk, akkor bizony az őshazánknak is közösnek kellett lennie. Milyen érdekes, hogy ezt a 
rokonságot a magyarok (és persze a szlávok) többsége nem fogadja el, de ha pl. Tóth Gyula 
„kideríti”, hogy mi mindketten hun utódok vagyunk, innen van a rokonság, akkor már nincs is 
semmi kifogásuk ellene. Kétségtelen tény, hogy működik itt azért, valamiféle múlt-szépítő 
igyekezet. 
Varga István - talán éppen emiatt, illetve ezt ellensúlyozandó, – mintha átesne a ló másik 
oldalára. Nincs meg az írásában az Árpádi honfoglalókat a magyarság részéről megillető 
tisztelet, gyakorlatilag betolakodó hódítóknak tekinti őket, akik elnyomták az itt talált 
földműveseket, azaz a mi szláv-magyar őseinket. Nem helyes ez a felfogás, hiszen Árpád 
népe összeolvadt az itt élőkkel, így őket ugyanúgy az őseinknek kell tekintenünk, mint az 
őslakókat. Arról nem is beszélve, hogy egyáltalán léteznénk-e mi, magyarok, ha akkor ott 
Pozsonynál, nem Árpádék győznek? Van tehát mit köszönnünk nekik. 
Ugyanígy a római egyház megközelítése is eléggé egyoldalúnak látszik, bár tudjuk, hogy sok 
igazság van benne. Nehéz kérdések ezek, nem egyszerű válaszolni rájuk, de nem jutunk 
előbbre azzal sem, ha hallgatunk róluk. 
 
Varga Istvánnak abban is van igazsága, hogy a mai irodalmi nyelv nem azonos az ősi 
magyarral, és persze kétségtelen az is, hogy az összehasonlításoknál számításba kellene venni 
a nyelvjárásokat is. Valójában az „irodalmasítással” nem változott túl sokat a nyelvünk, 
hiszen még most is majdnem pontosan úgy beszélünk, mint Balassi Bálint a XVI. században, 
nézzük csak meg pl. az Egy katonaének c. versét! Az viszont kétségtelen, hogy a tájnyelvek 
pusztulása nemzeti tragédiánk, általa folyamatosan szegényedünk. Mindezek azonban nem 
adhatnak okot arra, hogy a szavainkat szabadon értelmezzük, mert ez ugyanoda vezet, mint 
Tóth Gyula logikája: mindenből az jön ki a végén, amit mi akarunk.  
Nyilvánvalóan sok igazság is van ezekben a szómagyarázatokban, de az előzőek miatt ezeket 
a magam részéről fenntartásokkal kezelem. 
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