
Válasz egy komolytalan cáfolatra 

 

Megjelent a történelemtanárok egyletének honlapján egy, a Tényleg? c. honlapról átvett(?) 
cikk, amelyben egy jól tanuló történész diák megcáfolni igyekszik bizonyos tévtanokat:  

http://www.tte.hu/toertenelem/tenyleg/7786-a-magyar-nep-30-000-eve-el-itt 

Címe: „A magyar nép 30 000 éve él itt?” 

Mint írja: „Széles körben terjed a világhálón az a képtelenség, hogy a magyar nép harminc 
évezrede él a Kárpát-medencében.” 

Vajon honnan származik ez az állítás, ki, mikor és hol állította ezt? Hol olvasható ez „széles 
körben” a világhálón? Minden tisztességes közírótól elvárható, hogy megnevezze azt a 
forrást, amire hivatkozik, de itt ez úgy tűnik, nem megy. Talán azért nem, mert ilyet nem is 
állított senki.   

Innentől kezdve a szerző önmagával hadakozik, és például a következőket írja:      

„30 000 évvel ezelőtt a paleolitikum (őskőkorszak) korában élt az emberiség, annak is a felső-
szakaszában. Létezhetett-e a magyarság ebben a korban?” 

Eltekintve attól, hogy ez csak egy ál-vita, járjuk azért körbe alaposabban ezt a kérdést! 
Herman Ottót cikkírónk elődei még meghurcolhatták azért, mert azt merte állítani, hogy az 
ősember járt a mai Magyarország területén, de az azóta előkerült régészeti leletek tömege őt 
igazolta. Az ősember bizony járt a Kárpát-medencében harmincezer évvel ezelőtt, meg sokkal 
azelőtt is, meg azután is, ez tehát már nem lehet kérdéses a számunkra. A kérdés most már 
csak az, hogy az itt élt ősember lehetett-e a mai magyarok őse? Röviden és tömören 
fogalmazva csak annyit mondhatunk hogy igen, lehetett, de ezt bebizonyítani vagy 
megcáfolni jelen pillanatban senki sem tudja. (Talán majd a genetika, ha találnak vizsgálható 
csontokat.) Szükségszerű ugyanis, hogy minden ma élő embernek ősei legyenek Ádámig és 
Éváig visszamenően, azoknak pedig élnie is kellett valahol. Miután pedig a magyarok 
genetikailag egyértelműen európaiak, az őseink akár itt is élhettek a szóban forgó időszakban. 
A mai értelemben vett magyarság persze még nem létezett, pontosabban szólva, fogalmunk 
sincs róla, hogy az akkor itt élő emberek hogyan nevezték magukat. 

Éppen az eddigiek miatt mondom én mindig, hogy a magyar őstörténet az újkőkorban 
kezdődött, amikor az itt élő népesség véglegesen letelepedett. A házat építő, szántó-vető, 
állattenyésztő ember már soha többé nem ment el innen, csak terjeszkedett a szélrózsa minden 
irányába. Az egész medencét kitöltő, egységes kultúra pedig egységes nyelvet enged 
feltételezni, amely aztán folyamatosan jelen volt, illetve folyamatosan fejlődött a következő 
évezredek során, ezért tekinthető ez a nyolc-tízezer éves történet magyar őstörténetnek. (Bár 
tudjuk, hogy a dunántúlit még mindig igyekeznek elválasztani az alfölditől, - az erdélyiről 
pedig ne is beszéljünk, - de a legutóbbi genetikai vizsgálatok azt a feltételezést igazolták, 
hogy ezen a területen azonos népességgel kell számolni.) 

   



Ezek után egy újabb ál-idézetet olvashatunk:  

 „A mai Magyarország területén százezres lélekszámú települések romjaira bukkantak, ezeket 
mai szóhasználattal megapoliszoknak nevezhetjük, tekintetbe véve az akkori városok 
lakosságának számát.” 

Tudtommal ilyet sem állított senki. De ha már itt tartunk, vizsgáljuk meg ezt a kérdést is! A 
Magyar Nemzeti Múzeum honlapján azt olvashatjuk, hogy a település-sűrűség az Alföldön az 
újkőkorban elérte, sőt, meghaladta a mait. Bárki utánanézhet, itt olvasható: 

http://www.mnm.hu/hu/kiall/kia_allando4_2.html 

Ez persze nem azt jelenti, hogy a népesség lélekszáma is annyi volt mint ma, hiszen akkor 
még nem léteztek városok, (még a nagyobb településeken is csak egy-kétezer ember élt,) de 
azt mindenképpen le kell szögezni, hogy a terület már hétezer éve is sűrűn lakott volt. 

Végül a konklúzió: 

„Tehát sem az őskőkorszakban, sem pedig az újabb kőkorszakban nem beszélhetünk a 
magyarság itteni „őshazájáról”. ” 

Itt aztán kibújik a szög a zsákból, mert kiderül, hogy a szerző valójában nem is annyira a 
harmincezer évvel ezelőttre vonatkozó állítólagos állításokat akarja cáfolni, hanem az 
újkőkori tényeket. Csak hát akkor azokkal kellett volna foglalkozni, azokkal kellett volna 
vitatkozni, de a jelek szerint ez már nem megy. Marad a régi, jól bevált módszer: mindenféle 
sületlenséget adunk „ellenfeleink” szájába, aztán ezeket szépen „megcáfoljuk”, miáltal 
nevetségessé tesszük őket. Egyúttal elrettentjük tőlük a kevésbé tájékozott érdeklődőket.  

Kiváló tanítványukhoz gratulálok a „történelemtanároknak”! 
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