
 
Recenzió Michelangelo Naddeo: A 10000 éves magyar kontinuitás című 
könyvéhez 
 
 
Várhatóan a közeli napokban jelenik meg ez a könyv, melynek szerzője arra vállalkozik, hogy 
magyar szempontból világítsa meg Eurázsia történelmének utolsó 8-10 évezredét. Azok 
számára, akik csak a hivatalos magyar történelmet ismerik, meglepően hosszúnak tűnhet ez az 
időszak, hiszen a mi történészeink csak a „honfoglalás” előtt néhány évszázaddal vezetik ki a 
finnugor őserdőből a „magyarokat”. Azoknak viszont, akik már eddig is vették a bátorságot, 
hogy benézzenek a múltunkat eltakaró finnugor függöny mögé, azoknak ez már nem jelent 
különösebb újdonságot. 
  
Régészeink szerint a magyarországi újkőkor 7500 évvel ezelőtt kezdődött, mivel az újkőkori 
települések legkorábbi leletanyaga a pontosított kormeghatározás szerint ennyi idős. Ha ehhez 
hozzátesszük azt, hogy pl. az Alföld település-sűrűsége már az újkőkorban elérte a mai 
szintet, (lásd: www.mnm.hu ) akkor azt is be kell látnunk, hogy itt bizony már akkor is 
jelentős létszámú népességnek kellett élnie! (7300 évvel ezelőtt például a Polgár-csőszhalmi 
„Stonehenge” megépítésénél már több mint negyvenezer m3 földet mozgattak meg ezek az 
emberek, és másutt – pl. Baranya megyében – még többet. Vajon hányan dolgoztak ezeken?)     
  
De a települések megépítése nem történhetett előzmények nélkül, hiszen az addig 
barlanglakó, vadak után vándorló ősember nem építhetett egyik napról a másikra komplett 
falvakat, két méter mélyre leásott gerenda-szerkezetre 20-25 m hosszú, döngölt agyagpadlós, 
háromosztatú, nádtetős házakat, márpedig itt abból a korból már ilyeneket mutattak ki a 
régészek. 
 
Teljesen nyilvánvaló, hogy az állatok megszelidítése után, azok helyben tartása, védelme 
érdekében építettek előbb karámokat, majd az őrzőknek kunyhókat, amiknek a 
továbbfejlesztése vezetett oda, hogy egész családok számára lakható, mesterséges otthonokat 
teremtsenek. A kezdeti próbálkozások nyomai viszont elenyésztek, ma már többnyire 
kimutathatatlanok. De a logika szerint létezniük kellett, így talán nem is túlzás Naddeotól, ha 
a magyar történelem kezdeteit kereken tízezer évvel ezelőttre teszi. (A kisszámú épen maradt 
leletek egyik példája a Regölyben nemrég feltárt, több mint 11000 éves állattartó telep.)  
 
Egyébiránt azért beszélhetünk ilyen hosszú magyar történelemről, mert a későbbi korok 
leletanyaga szerint, itt azóta is folyamatos az élet. Hivatalosan nem ezt mondják, sőt, az 
ellenkezőjét állítják, de hát a tények azok tények, az elméletek meg elméletek. A minden 
korból tömegével felszínre kerülő leletek nem engednek más következtetésre jutni: itt mindig 
is nagyszámú népességnek kellett élnie. Ami pedig az itt élők, és az ide beköltözők arányát 
illeti, egészen jónak mondhatók a szerző következtetései is, mert például a „honfoglalás” 
idején szerinte 80 % az őslakos, és csak 20 % honfoglaló. 
 
Tudjuk persze, hogy bizonyos történészek felállítottak egy olyan elméletet, miszerint a 
görögök előtt mindennaposak voltak a „totális népességcserék”, „népirtások”, „inváziók”, de 
ezeket a korrekt régészet nem igazolta. Itt semmiképpen sem. Ma már tudjuk, hogy a fő 
„bizonyíték” a kerámiák díszeinek időről-időre történő megváltozása nem a népirtások, 
hanem a mindig változó divat, vagy ha úgy tetszik, a „fejlődés” bizonyítékának tekinthető. 
 



Hihetetlenül sok képet találunk a könyvben, és ez a mindent elhallgatni, eltüntetni igyekvők 
nagy szomorúsága lehet, mert amit az ember a saját szemével lát, annak ellenkezőjéről nehéz 
lesz újra meggyőzni. Fontos persze az is, hogy aki nézi őket, ne csak nézzen, hanem lásson is, 
ahogy azt egy magyar dal már régen tanácsolta. Próbáljuk meg tehát meglátni, amit a szerző 
láttatni akar! 
 
Mindezek után célszerűnek látszik röviden összefoglalni, milyen egyéb pozitívumai, és 
milyen hibái vannak ennek a könyvnek. 
 
A szerző nagyon helyesen ismeri fel, hogy a leletek gyakran nem is azoké, akiknek 
tulajdonítják őket. Módszere is helyes: minden hasonlót egymás mellé kell tenni, össze kell 
hasonlítani a rajtuk található motívumokat, és ha lehet, meg kell keresni a forrást! Így jut el 
például oda, hogy a bronzkori Európa kardjai szinte kivétel nélkül itt készültek, nevezzék őket 
akár „Golasecca”, akár „germán” akár „kelta” akár „ugariti” kardoknak. A minta azonos, és 
az öntőformákat csak itt találták meg, ezek tehát vitathatatlanul magyar kardok. Adjuk hozzá 
ehhez a modernkori anyagvizsgálatok eredményeit is: efféle antimon-bronzokat valóban csak 
itt készítettek. Mint írja, a lengyelországi egyetemek közös kutatásai nyomán kijelenthető, 
hogy a lengyelországi bronzkori bronztárgyak 84 %-a a Kárpát-medencéből ered. Világosan 
látható tehát, hogy egyáltalán nem túloztak azok a kutatók, akik a bronzkori Európa 
motorjának tekintették a Kárpát-medencét, mint pl. Dayton, Barfield, vagy Hugh Hencken. 
Tegyük fel a kérdést ezúttal is: miért hallgatnak erről a „magyar” kutatók, és tényleg lehetett-e 
ekkor üres (vagy alig lakott) a Kárpát-medence? 
 
Nagyon fontos felismerése a szerzőnek az, hogy egyes – hivatalosaink szerint különböző - 
népek valójában azonosak, csak idővel a különféle történetírók más-más nevezet alatt említik 
őket. Már Horvát István is rámutatott erre, de persze hasztalanul. Naddeo teljesen világosan 
látja a szarmaták-hunok, avarok-longobárdok, avarok-magyarok (honfoglalók) azonosságát.    
 
Naddeo jól látja azt is, hogy a genetika fontos adatokat szolgáltat a népek eredetének 
kutatásához. Nagyjából helyesen értékeli az R1a1a Y-kromoszómás marker jelentőségét, 
helyes összefüggésben az R1b egyértelműen nyugatról keletre terjedő intenzív hatásával. Ma 
is ez a kettő a legjellemzőbb a magyarságra, helyes tehát mindenkor ezekre koncentrálni.    
 
A szerző azt is felismeri, hogy a történelemhamisítás ma is folyik. A maguknak őstörténelmet 
kreáló gyökértelen népek gátlástalanul lopják a magyar hagyatékot.  
 
Ha már a pozitívumokról szóltunk, meg kell említenünk néhány negatívumot is: 
 
Hiányzik egy rövid, közérthető bevezető, amelyben a szerző röviden összefoglalná a lényeget, 
könyvének mondanivalóját. Elmondhatná, miképpen jutott arra a következtetésre, hogy a 
magyarok sok ezer éve itt hoztak létre egy fejlett kultúrát a Kárpát-medencében, de aztán egy 
részük felkerekedett, és messze vidékekre eljutott, míg végül mégis úgy döntött, hogy már 
mint „honfoglaló”, visszatér az őshazába. 
 
Nincs jól követhető vezérfonal, olykor térben és időben csapong, és ez kissé zavaró. 
  
Csak a fémtárgyakat értékeli, a kerámiákat sokkal alacsonyabb rendű forrásoknak tekinti. 
Ebben kimondottan téved, és ráadásul emiatt le is mond egy csomó bizonyítékról. Hogy csak 
egyet mutassak, az általa is fontosnak, és meglehetősen ősinek tartott egyenlőszárú kereszt 
mint szimbólum, már az újkőkori magyar kerámiákon megjelent, lásd az alábbi példát: 



 
 
 

 
 

Polgár környékén talált újkőkori kerámia 
 
 
 
Naddeo nem elég következetes, mondhatni felületes a nyelvészetet illetően is. Kis híja, hogy 
el nem fogadja a finnugor elméletet, pedig ilyen előzmények után a nyelvünk kárpát-
medencei eredetét is könnyű lenne belátni. Ehhez persze ismerni kéne, mondjuk Magyar 
Adorjánt, vagy legalább Varga Csaba munkásságát. Igaz, ezekhez meg is kell tanulni 
magyarul... 
 
Itt van aztán még néhány apróság, amibe még beleköthetnek a kritikusok: 
 
Nincs a klasszikus értelemben vett forrásjegyzéke, 
Fölöslegesen személyeskedik, 
Szokatlan szavakat használ indokolatlanul, mint pl. „Pannonici”. 
 
Mindettől függetlenül Naddeo könyve mindenkinek ajánlható, akit a magyar őstörténet 
valóban érdekel. Százszor többet ér, mint a „finnugor”, vagy a „török” mesetörténelem! 
 
Remélhető, hogy a könyv elolvasása után még többekben merül fel a kérdés: hazai 
„tudósaink” miért nem látják még mindig a fától az erdőt? Talán ha ők is elolvasnák, nekik is 
javulna egy kicsit a látásuk. 
 
Köszönjük, kedves Naddeo! 
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