
Helyzetkép II. 
 
Nemrégiben egy ismerősöm az alábbi videóra hívta fel a figyelmemet: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0wjRrS-4jac 
 
Megnéztem, és azt válaszoltam rá, hogy az ötlet jó, de sajnos, félúton elakad a dolog. Folytatni 
kellett volna, hiszen a leletek éppen az újkőkortól kezdve válnak tömegessé, bizonyítva azt, hogy 
attól kezdve mindig nagyszámú népesség élt itt, a Kárpát-medencében. 
Ha még tovább megyünk, akkor ezzel azt is be lehet mutatni, hogy a későbbi korok leletei majdnem 
mindig az itteni előzőek továbbfejlesztett változatai, nem pedig egy máshonnan idevándorló 
vadidegen népesség abszolute különböző termékei. (Mint ahogy azt általában szeretnék elhitetni 
velünk.) Vonaldíszes, bütykös, csőtalpas, stb. edényt pl., találunk még a bronzkorban is, sőt, még 
jóval később is, csak akkorra már az új divat hozzátett ezt-azt a motívumokhoz. De a divat minden 
korban változott, és ehhez nem kell különösebb magyarázat. A paticsfalas építkezés nyomai viszont 
kimutathatók minden korból, kezdve az újkőkortól egészen a XX. századig, méghozzá tömegével. 
Hivatalos részről sajnos nincs meg az akarat a folyamatosság kimutatására, ezért egyelőre 
nem azt keresik, hogy miben hasonlít, hanem azt, hogy miben különbözik egymástól egy-egy 
kultúra. És persze azt is mutogatják. 
 
Aztán egy másik ismerősömtől kaptam egy másik tudósítást, és ebben rögtön meg is találtam a 
bizonyítékot az előzőekre: 

"A Kr. e. 2500 és 1500 közötti periódusban, a kora és középső bronzkor időszakában jelentős 
társadalmi változások zajlottak a Kárpát-medencében - egy addig ismeretlen fémtípus, a bronz 
megjelenése innovációk sorát vonta maga után, de átalakult a településszerkezet, és megváltoztak a 
temetkezési szokások is. Az OTKA-támogatásnak köszönhetően e változások komplex vizsgálatát 
tervezzük Kiss Viktória, az MTA BTK tudományos főmunkatársa vezetésével" – magyarázta 
Kulcsár Gabriella régész, az MTA BTK tudományos főmunkatársa, a kutatóprogram résztvevője az 
mta.hu-nak. Az ezeréves perióduson belül azok a korszakok élveznek prioritást, amelyekben a 
kutatási adatok tanúsága szerint új népcsoportok érkeztek a Kárpát-medencébe.” 

http://richpoi.com/cikkek/tudomany/mi-tortent-magyarorszag-teruleten-az-okorban.html 

Hogy a főszerepet mégsem a beköltözők játszották, arra már 2007-ben megkaptuk a bizonyítékot: 

„Sánta Gábor a projekt kapcsán elmondta: a középső és a késő bronzkor határán nagyszabású 
változások következtek be a Kárpát-medencében a lakosság életmódjában. A leletek alapján 
(korábban) azt gondolták, hogy komoly etnikai váltás is történhetett, a Kárpát-medencét 
"inváziószerűen" elözönlötték az... úgynevezett halomsíros kultúra képviselői... Ma úgy látjuk, 
hogy kisebb közösségek, néhány nemzetség, család szivárgott be, és az éghajlati változásokkal 
együttesen késztették a helyi lakosságot, hogy átvegyék a betelepülők anyagi kultúráját, halomsíros 
temetkezési szokásait". 

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=18721 

Szó sincs tehát invázióról, totális népességcseréről, meg hasonló szörnyűségekről. Csak a szokásos, 
hivatalos népbutítással állunk szemben ezúttal is. 
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