
Tényleg? 

Tényleg. Kiforgatnak, átmagyaráznak, elhazudnak mindent, amit csak lehet. 

Többé-kevésbé ismert, hogy a „Történelemtanárok Egylete” lelkes hallgatók segítségével 
létrehozott egy szabadcsapatot, amelynek önként vállalt feladata a magyar történelemmel 
kapcsolatos „tévtanok” módszeres cáfolata. Talán nem meglepő, de ezek a „tévtanok” mindig 
olyanok, amelyek valamilyen értelemben pozitívabb képet festenek rólunk, mint a 
hivatalosított „finnugor” elmélet. Itt és most például arról van szó, hogy a genetikai kutatások 
minden ellenkező állítást megcáfolva egyértelműen igazolták a magyarok európai voltát és 
eredetét, ez pedig a „történelemtanárok” számára úgy tűnik, elfogadhatatlan. (Hogy miért, 
abba most nem megyünk bele.) Megszületett hát az alábbi „cáfolat”: 

„A magyar férfiak 73,3 %-a már az őskőkorban a Kárpát-medencében élt apától 
származik 

Czeke András A Magyarok génállománya (sic!) című cikkében Czeizel Endre genetikus egy 
könyvének megadott helyére (235. oldal, 3. bekezdés) hivatkozva magabiztosan kijelenti, hogy 
a mai magyar férfiaknak "73,3%-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak 
utóda". Czeizelnél ez az állítás így nem olvasható, a "Kárpát-medence" nem fordul elő 
(Ukrajnáról, Dél-Európáról, Ibér félszigetről és a Balkánról viszont esik szó), vagyis ismét 
egy áltudományos blöffel van dolgunk.” 

Mint itt olvashatjuk, a szerző látszólag Czeke Andrással vitatkozik, Czeke azonban 
legnagyobbrészt idéz. (Többek között tőlem is, bár a nevemet nem említi meg, de itt most 
nem is ez a lényeg.) A címben idézett mondat valóban Czeizel Endre könyvéből származik, és 
miután a könyv nekem is megvan, könnyen leellenőriztem. Egészen pontosan ez áll ott: 

„A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa utóda. A magyar férfiak 
további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt 
jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az 
őskőkorszakban itt élt férfiak utódja.” 

Kétségtelen, hogy a „Kárpát-medence” kifejezés itt nem olvasható, és hogy Czeizel csak 
feltételes módban fogalmazott, a Semino-féle nemzetközi populációgenetikai vizsgálatok 
eredményeire utalva. Ám ami a lényeget illeti: Czeke nem állított valótlant, hiszen az „itt” 
kifejezés itt egyértelműen Közép-Európára, vagyis a Kárpát-medencére vonatkozott. Ez a 
cáfolat tehát nem cáfolat, hiába keveri ide kritikusunk a Balkánt meg az Ibér félszigetet. 

Az persze igaz, hogy Czeizel nem igazán ezt akarta mondani, meg is írta máshelyütt, hogy a 
magyar (szerinte) egy szedett-vedett nép, nem véletlen, hogy könyvének csak a 235. oldalán 
említette meg röviden (és feltehetően fogcsikorgatva) ezeket az adatokat. Valószínű, hogy 
szívesebben hallgatott volna róluk, de ezt egy népesség-genetikáról szóló könyvben 
egyszerűen nem tehette meg. Ami pedig a szedett-vedettséget illeti, teljesen alaptalan 
kijelentés. Ha egyszer a mi genetikai mutatóink ugyanazok, közel ugyanolyan arányban mint 
a többi európai nációnál, akkor semmivel sem lehetünk kevertebbek azoknál. Ez is csak a 
rosszindulatúság bizonyítéka. 

Ha valaki komolyan cáfolni akarná a szóban forgó állításokat, akkor azért Czeizelnél egy 
kicsit többre lenne szükség. Ezeket a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat ugyanis 2000 
óta jónéhányan megismételték, és a magyarok európaiságát egytől egyig megerősítették. 



Minimum a MTA szegedi kutatóintézetének 2008-ban közzétett anyagát illene figyelembe 
venni, mert a nemzetközi kimutatásokban azóta is az ő adataikat használják. Ezek szerint is 
vitathatatlan a magyarok európai eredete. Rövid idézet ebből: 

„A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint 
ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és 
valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. Ez egyértelműen a 
mai magyarság genetikailag európai eredetét jelzi... Tehát a mai magyarság szerológiai, és 
genetikai összetételében egyértelműen kimutatott európai jelleg, ugyanakkor az ázsiainak 
hiánya nem egyedül az eltelt ezer év keveredéseinek köszönhető, hanem már a honfoglalás- és 
Szent István-kori Magyarország lakossága is szinte kizárólag biológiailag európai 
eredetűekből állt.” 

Ne feledjük továbbá, hogy az Ural környékén élő finnugornak kinevezett népek legfontosabb 
Y-kromoszómás jelzője a magyarokból változatlanul hiányzik.   

Ami aztán ezután következik a „cáfolatban”, az a legszebb finnugor meséket idézi:     

"...nyilvánvaló, hogy a jelenkori magyarság őseit nem elsősorban az elő és ősmagyarok között 
kell keresnünk.” 

Ha abból indulunk ki, hogy azok az „elő” és „ősmagyarok” a mesebeli finnugorok voltak, 
akkor persze hogy nem. A magyarok őseit a magyarok ősei között kell keresnünk. (Már 
sokszor megemlítettem, hogy azokat a „honfoglaló” csoportokat, amelyeket keletről 
„magyarokként” szokás ide vezetni, soha senki nem nevezte magyaroknak. Se elő, se 
ősmagyarnak.) 

„A döntő többség a magyarságba később beolvadt emberek leszármazottai, akiknek a génjei 
az ősi európai népekig nyúlnak vissza. Ezek pedig lehetnek a Kárpát-medencében a 
honfoglaláskor már itt élt emberek éppúgy, mint a később ide bevándorlók.” 

Ha ők a döntő többség, akkor nem ők olvadtak be a honfoglaló „magyarságba”, hanem pont 
fordítva. És ha ők a döntő többség, akkor a mai magyarság nem is elsősorban a 
honfoglalóknak, hanem ezeknek az európai eredetű őslakóknak az utóda. Nem kizárt, hogy 
valójában ők nevezték magukat magyaroknak, bár erről írásos feljegyzés nem maradt ránk. 
Miután viszont a keleti eredetű géneket a magyarságban nem sikerült kimutatni, a 
honfoglalók ázsiai volta is megkérdőjelezhető. Minden valószínűség szerint Magyar 
Adorjánnak van igaza, aki szerint Árpád hungárusai nem mások, mint a korábban éppen innen 
eltávozó ősök hazatérő leszármazottai. Közel ugyanolyan genetikai mutatókkal. 

 „Nem érdemelne szót Czeizel szavainak kiforgatása, ha nem lenne a mindenfelé látványosan 
kilógó lólábak ellenére ennyire népszerű.” 

Javaslom a szerzőnek, morfondírozzon még egy kicsit azon, ki, mit és hogyan forgatott ki! 

 
Tóth Imre 2014.04.06 
 
Az eredeti cikk itt olvasható: 

http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3115&id=806952 


