
Magyar Adorján és a magyar őstörténet 
 
Bizonyára senkinek nem mondok azzal újat, hogy a „finnugor” eredetelmélet elterjesztése óta, azaz 
közel kétszáz éve folyik a vita a magyarok eredetéről, mert mind a mai napig akadnak szép 
számmal olyanok, akik ezt az időközben hivatalossá tett elméletet nem hajlandóak elfogadni. Ezek 
közül az egyik legismertebb Magyar Adorján volt, (1887-1978) aki azt állította annak idején, hogy a 
magyarság zöme sohasem volt sztyeppei nomád, mivel békés földművelőként mindig is itt élt a 
Kárpát-medencében, és mindig is magyarul beszélt, helyesebben szólva mai magyar nyelvünk 
ősalakját beszélte. Viszont ez az itt élő nép az évezredek során számtalan rajt bocsátott ki magából, 
hol keletre, hol délre, hol északra, hol nyugatra, ahol ezek a kivándorolt csoportok néha nagyobb 
műveltségek megalapításában is részt vettek, (szumir, etruszk, pelazg,) majd mindenütt beolvadtak 
az ott élő egyéb népek közé. De közben mindenütt olyan nyomokat hagytak maguk után, amelyeket 
a kutatók észrevéve a magyarságot hol innen, hol onnan, hol amonnan származottnak kellett, hogy 
gondolják. És valóban így van, Mezopotámiától kezdve, Belső-Ázsián át egészen Amerikáig 
mindenhonnan jöttünk mi már a különféle elméletek szerint. Teljesen világos, hogy ennyi helyről 
nem jöhettünk, és az is, hogy a kérdést nem lehet szimpátia alapján eldönteni, olyan elméletre van 
szükség, ami mindent megmagyaráz.   
 
Magyar Adorjánnak ez az állítása egyáltalán nem olyan „meredek”, mint amennyire a belénk 
sulykoltak miatt első hallásra annak tűnik. Elég, ha megnézünk egy középiskolás történelmi atlaszt, 
és máris láthatjuk, hogy ilyen népmozgások valóban voltak, mégpedig akkor, amikor a földművelés 
elterjedt Európában.   
 

 
 
Láthatjuk, hogy a kb. 30 évvel ezelőtt készített térkép szerint a földművelés valahonnan Anatóliából 
indult, majd a kontinensre átjutva, széles sávban áramlott egyenesen a Kárpát-medence felé, és 
valóban eszerint is innen terjedt tovább északra, keletre és nyugatra. 
 



Ezzel a széles sávban felénk áramló tudománnyal azonban van egy kis probléma! Ha megnézzük a 
következő térképet, ami a középső terület domborzati képe, világossá válik, hogy mi! 
  

 
 
A Balkán magas hegyein át nehezen képzelhető el ilyen földműves áramlat, ezért ha az a 
földművelés valóban onnan jött, akkor csak jóval keskenyebb ösvényeken, mondjuk a 
folyóvölgyeken át érkezhetett. Jelentősége tehát sokkal kisebb lehetett. Ezért a földművelés 
elterjesztésében a Kárpát-medencének mindenképpen kiemelkedő szerepe volt. De különben is: ma 
már mindenki egyetért abban, - régészek és történészek egyaránt, - hogy ez a délről jövő 
bevándorlás éppen a mai Magyarország déli határai mentén megállt, és a „tőlük átvett, majd tovább 
fejlesztett” földművelést már nem ezek a bevándorlók, hanem az akkor már itt lakó „vonaldíszesek” 
terjesztették tovább.  
 
A térkép elkészítésekor még nem létezett a mai, egészen pontos régészeti kormeghatározás. „A 
magyar régészet az ezredfordulón” című összeállításból ugyanakkor megtudhatjuk, hogy az utolsó 
tízezer év leleteinek a korát ma már évtizedre pontosan meg lehet határozni. (MRSZ.) 
Ennek az a legfontosabb hozadéka, hogy az itt talált leletek jóval korábbiaknak bizonyultak az 
addig feltételezetteknél, és így itt az újkőkor például 1500 évvel korábban kezdődött, mint ahogy 
azt korábban gondolták. Ma már tudjuk, hogy itt 7500 éve „komplett” földműves települések álltak, 
ezért az „újrégészek” a korábbi elképzelések helyett ezt vették a hazai újkőkor kezdetének. Én 
azonban hiszem, hogy ennek még előzményei is voltak. Mert az úgy mégsem kezdődhetett, hogy az 
addig barlanglakó, kóborló, vadászó-gyűjtögető ősember így szólt a társaihoz: gyerekek, építsünk 
már egy falut, és hagyjuk a csodába ezt a gyűjtögetést, fogjunk inkább hozzá a földműveléshez! 



Először talán állatokat szelídítettek, karámot, kunyhót építettek, amelyeknek nyomai ma már 
felfedezhetetlenek. Később nagyobb kunyhót építettek, hogy többen elférjenek benne, de egyszer 
csak jött egy vihar, és összedöntötte. Akkor kitalálták, hogy a kunyhó tartóoszlopait le kell ásni a 
földbe, akkor biztosabban áll ellene a szélnek. De egy nagyobb vihar azt is kidöntötte, és így 
jutottak el oda, hogy a teljes biztonsághoz a tartóoszlopokat 2 méter mélyre le kell ásni. Mert azok a 
7500 éves házak bizony már így épültek, és ahogy a heves megyei leletek mutatják, sorban, egymás 
mellé, utcák gyanánt. Mindehhez nem egy-két év kellett, valószínűleg nem túlzok, ha feltételezem, 
hogy legalább ötszáz. A déli bevándorlók megérkezését 7200 évvel ezelőttre teszik, így nyugodtan 
mondhatom, hogy ezek egyszerűen lekéstek arról, hogy a nekik tulajdonított tudományoknak átadói 
lehessenek. Nézzünk meg jobban egy ilyen újkőkori házat! A képen látható az M3 Archeoparkban 
áll, és a Polgár környékén talált leletek alapján rekonstruálták. Klasszikus paticsfalas építmény. 
 

 
 
Dr. Domboróczky László Heves megyei beszámolójából azt is megtudhatjuk, hogy ezek a házak 
például Füzesabony és Mezőcsát környékén háromosztatúak voltak. Ugye, ismerős nekünk ez a 
beosztás! (Tisztaszoba, konyha, kamra.) 
 
Mit kell tudnunk erről az újkőkori vonaldíszes kultúráról, illetve arról a népességről, amelyik ezt 
létrehozta? 
  
Jellemző kerámiájuk a karcolt vonaldíszes edény volt, általában egyenes, párhuzamos vonalakkal, 
de akadt hullámvonalas díszítésű is. Hivatalosan létezik alföldi vonaldíszes, bükki vonaldíszes, 
dunántúli vonaldíszes, de ezek egymástól a lényegüket tekintve alig különböznek. Sajnálatos, de a 



történészek minden időben igyekeznek szétszaggatva bemutatni a Kárpát-medencét, így ebben az 
esetben is úgy tesznek, mintha ezek a kerámiák különböző nyelvű és fajtájú népcsoportok alkotásai 
lennének, holott a kimutatható különbségek mindössze tájjellegűnek minősíthetők. Úgy, mint ahogy 
ma is különbözik a palóc hímzés a kalocsaitól, vagy a kalotaszegitől. A Kárpát-medence kultúrája 
tehát lényegében egységesnek tekinthető, már ebben a korban is. Kedvelték az arcos edényeket, 
mint ahogy a magyar ember mind a mai napig kedveli a Miskakancsót. Ezekből sokfélét készítettek, 
kicsit is nagyot is, a legnagyobbakat hombároknak használták, így védték a rágcsálóktól a gabonát. 
 

 
 

A képen egy újkőkori és egy mai arcos edény látható 
 
Az újkőkor hazai embere a fentebb már bemutatotthoz hasonló paticsfalú házakban élt. Ezek a 
nádfedeles házak általában 5-8 m szélesek és nem ritkán 15-25 m hosszúak voltak. Vázukat a földbe 
leásott fa oszlopok adták, amiknek a közét vesszővel befonták, majd a vesszőfalat agyaggal 
betapasztották. Ma a régészek általában a tartóoszlopok nyomait és a patics maradékát találják meg, 
főleg ott, ahol a ház annak idején leégett, mert az agyag a tűzben kiégve időtálló cseréppé alakult át. 
Efféle paticsházakat még a XX. században is építettek errefelé, de a feltárások során minden 
közbeeső korból is kimutatható a nyomuk. Külön érdekesség, hogy Magyarországon áll Európa 
egyetlen paticstemploma, a tákosi református templom, a mezítlábas Notre Dame. (Fényképe az írás 
végén látható.) Az 1700-as évek közepén épült sok másikkal együtt, csak a többieket azóta 
kőtemplomra cserélték. 
 
Egy másik jellemző kerámiája volt az őstelepes népességnek a csőtalpas tál. A következő képen 
ilyeneket láthatunk, az edények egymással való rokonsága szemmel látható. Ilyeneket is találnak a 
régészek minden korból, azazhogy az újkőkortól napjainkig.  



 

 
 
A vonaldíszes népesség ekés-szántásos, tehát fejlett földművelést folytatott. Az ehhez használt 
igavonó állat viszont nem a ló, hanem a szarvasmarha volt. Ez a szokás is fennmaradt egészen a 
XX. századig, az idősebbek még emlékezhetnek a tehenes szekerekre. Régészeti leleteink között 
gyakori az agyagból készített kocsimodell, a Nemzeti Múzeumban több mint hatvanat őriznek. 
 

  



Külön érdekesség az újkőkorból a „kultikus” körépítmény, amit még a rézkorban is megtalálunk. 
Ekkor, illetve a bronzkorban váltotta fel végleg a halomsír. Ilyen körépítményből is akad körülbelül 
hatvan, de a feltártakat minden esetben visszatemették, így ezek csak fényképeken láthatók. Illetve 
még ott sem, mert a feltárók még ezeket sem teszik közzé. A legrégebbi a polgári, 7300 éves, tehát 
kb. 3000 évvel idősebb, mint a híres angol rokon, Stonehenge, és kb. háromszor nagyobb is nála. 
 
Ez a vonaldíszes műveltség az újkőkor és a rézkor idején eljutott nyugaton Belgiumig, keleten 
pedig az Uralig, és Mezopotámiáig. A terjeszkedés oka az volt, hogy a népesség – köszönhetően a 
fejlett földművelésnek – jelentősen elszaporodott. Amikor egy paraszti családban született öt-hat 
gyerek, akkor újabb földek megművelése vált szükségessé. Nyilván hozzákerítettek még egy 
darabot a meglévőhöz, amíg lehetett. Így a művelt terület egyre nőtt, a népesség pedig tovább 
szaporodott. A terjeszkedés sebessége az ősrégészek (illetve a leletek) szerint 2 km/év. Ez így nem 
tűnik soknak, de ha ezer évben gondolkodunk, akkor már 2000 km-nél járunk, és így már valóban 
ott tartunk, ahová a leletek alapján eljutottunk. Ezek a terjeszkedők természetesen vitték magukkal 
az akkor itt beszélt nyelvet is, ami tehát nem lehetett más, mint mai magyar nyelvünk őse. Ez 
magyarázza azt, hogy szavainknak minden európai nyelvben akadnak rokonai, nem pedig az, hogy 
mi mindenhonnan összeszedtünk ezt-azt. Ezért találjuk meg például „ház” (haus, house, hus, casa, 
stb.) és „föld” (feld, field, world, stb.) szavunkat a német, angol és egyéb nyelvekben, és nem igaz 
az, hogy például a mi ház szavunknak a legközelebbi rokona a finn „kota”. (Sok más példa is akad, 
de azokról majd legközelebb.) Magától értetődik viszont, hogy az őshazától időben és térben egyre 
távolodva, megváltozott körülmények között, más népcsoportokkal keveredve, az eltávozók nyelve 
és kultúrája egyre inkább megváltozott.     
 
Visszatérve Magyar Adorjánra; neki még nem álltak rendelkezésére efféle bizonyítékok, ő még a 
nyelvünk és népi műveltségünk vizsgálata révén, illetve ezeknek a más nyelvekkel és 
műveltségekkel való összehasonlítása során jutott a helyes következtetésekre. Ma már az újrégészet 
és a genetika egzakt módon igazolja, hogy Magyar Adorján nem tévedett. Nézzük meg közelebbről 
is ezeket, kezdjük a régészettel! 
 
Mint már említettem, a leletek korát korrekt eljárás esetén ma már egészen pontosan meg lehet 
határozni. (Sajnos, akad példa az ellenkezőjére is, különösen az elsőségükhöz mindenáron 
ragaszkodó külföldieknél.) A pontos kor ismerete segít bennünket abban, hogy megállapítsuk, mi 
hol keletkezett, honnan hová vándorolt. Ezek alapján kijelenthető, hogy majdnem minden 
jelentősebb kultúra, aminek a nyoma itt a Kárpát-medencében kimutatható, itt keletkezett, 
feltehetően valamely korábbi kultúra továbbfejlődése révén, a halomsíros kultúrákat pedig olyan 
népcsoportok hozták be, amelyeknek az ősei korábban innen mentek el. Tudomásul kell vennie 
mindenkinek, hogy ami itt volt előbb, az itt keletkezett, azt nem lehetett később máshonnan 
behozni. Ha pedig nem lehet behozni, akkor a kultúrát hordozó népcsoporttal sem lehet az itt 
lakókat (papíron) kiirtatni. A mindenkori népességet rendre kiirtó elméletek ideje lejárt, egy-egy 
kerámia díszítésének a megváltozását nem lehet már inváziók és népirtások bizonyítékának 
tekinteni. Nem csak az előzőek miatt, hanem azért sem, mert egy kultúrát nem csak egy kerámiadísz 
határoz meg, hanem mint fentebb felsoroltam néhány példát, sok minden más is. Magyarország a 
régészeti leleteit tekintve nagyhatalom. Itt a régészeti leleteknek olyan óriási a mennyisége, ami a 
világon egyedülálló. Példa: másfél millió lelet 30 kilométernyi autópálya alatt! L: http://www.mult-
kor.hu/cikk.php?id=18913 
Ha ehhez hozzátesszük azt is, hogy ezek a leletek az újkőkortól kezdve minden korból hasonló 
tömegben jönnek elő az egymásra rakódott rétegekből, akkor nem juthatunk más következtetésre, 
mint hogy itt mindig is nagyszámú népesség élt! Kerékpárutat építettek a Velencei tó északi 
oldalán. A nyomvonalat feltáró régészek szerint a velencei tó északi partja az újkőkortól napjainkig 
folyamatosan lakott volt. L: http://www.fmh.hu/kozelet/20100428_vandorlo_falvak 



Nincs tehát olyan időszaka a Kárpát-medencének, amikor megüresedett volna. Nem tehetünk mást, 
fel kell hogy tételezzük a folyamatosságot, az itt élő népesség folyamatos jelenlétét. 
 
Anélkül, hogy a későbbi korok történelmének részleteibe belemennék, ugyanezt állítom azokról is, 
és folytatom inkább a legnagyobb kérdéssel: mi történt a „honfoglaláskor”? Tudom, hogy 
finnugrista történészeink főleg ebben az időszakban szeretnék üresnek láttatni ezt a területet, ezt 
azonban megint csak cáfolják a régészeti leletek. De még az írott források is, hiszen például a Gesta 
Hungarorum leír jónéhány esetet, amikor a „honfoglalók” érintkezésbe kerülnek az itt lakókkal. 
Bors például várat építtet a „nagy számban összegyűjtött parasztsággal”, tehát még ezek szerint is 
léteztek. Bizánci forrásokból tudjuk, hogy az ide érkező avar-hunok létszámát ellenségeik mintegy 
húszezer főre becsülték, mégis hatvanezer sírt tártak fel az avar időszakból ezen a területen. 
(Ezeknek nagy része természetesen nem is az avaroké, hanem az őslakóké.) Ez a hatalmas szám 
egyértelműen bizonyítja, hogy itt még ekkor is nagy népsűrűséggel kell számolnunk, pedig egyes 
történészek „avar pusztaságokról” beszélnek. Különösen akkor láthatunk tisztán, ha mindezt 
összehasonlítjuk a „honfoglalást” követő két évszázad adataival, ahonnan mindössze huszonhétezer 
sírt tártak fel eddig, és amelyek közül a honfoglalóké nincs még ezer sem. Ezek tények, amelyeket 
megkerülni nem lehet. Érdemes lenne összevetni őket más országok adataival! Biztos vagyok 
benne, hogy a máshol feltárt sírok számai ezeket meg sem közelítik. 
 
Miről ismerik fel a régészek, hogy ki a honfoglaló és ki nem az? Viszonylag egyszerű, a honfoglaló 
mellé a fegyvereit, lovát, nyergét temették, míg emezek mellé a sarlót, néha kaszát, kevés élelmet, 
és míg a honfoglaló körül mindig akad valamiféle fémtárgy: nyílhegy, kard, fémgomb, kengyel, 
ritkán tarsolylemez, addig a földművesek sírjaiban fémtárgyak (a munkaeszközeiken túl) szinte 
sohasem. Illetve akadnak még a halántékkarikák, ezekre régebben azt mondták, hogy az a szlávoké 
lehetett, csakhogy a Kárpát-medencén kívüli „valódi” szlávok nem használtak ilyet! Sőt! Azok 
abban az időben hamvasztással temetkeztek, így tehát ezt a hajpántot az őseinktől elvenni nem 
lehet.      
 
Még egy fontos kérdés, honnan jöttek a „honfoglalók”? Erre megint csak a krónikáink segítségével 
válaszolhatunk, hiszen azok egyöntetűen azt mondják, hogy a valamikori Szkítiából.  
A „finnugor” áfium előtt mindenki pontosan tudta, hogy a hazai nemesség őseinek zöme, azaz a 
„honfoglalók” szkíták-hunok voltak, Szkítiából jöttek. A jobbágyok eredete viszont a 
jobbágyfelszabadítás előtt nem érdekelt különösebben senkit sem, ezért nem is tud róluk eleget a 
történelem. Meg persze még mi sem. De Werbőczy még nagyon is tudta, és teljesen érthetően meg 
is írta, hogy: „A nemesség, amelyet többnyire a szabadok elnevezése alatt is szoktak érteni, úgy 
mondják, hogy eredetileg a hunnok és magyarok közt keletkezett miután ezek Scythiából 
Pannoniába nyomultak, amelyet most változtatott néven, az itt lakó magyaroktól Magyarországnak 
neveznek.” Tehát Magyarországot szerinte is az itt lakók miatt nevezték el Magyarországnak! Nincs 
okunk kételkedni ebben, mert a sokkal később kitalált „finnugor” mesét, miszerint mi valamiféle 
manszik révén vagyunk magyarok, (akiknek a nevét éppen emiatt hamisítják manysira) nem 
támasztja alá egyetlenegy lelet sem, és az ókori, kora-középkori történetírók között nem akad senki, 
aki írt volna bármiféle hasonlóról. 
 
Nem véletlen, hogy ezt a mesét a génjeink is cáfolják. Az alábbi, nemzetközi kutatások alapján 
közzétett „géntérképen” világosan látható, hogy mi genetikailag ugyanolyanok vagyunk, mint az 
„indoeurópaiak”, és ezen belül is elsősorban a szomszédainkra hasonlítunk. Ez az újkőkorban 
történtek után nem is csoda. Találtak viszont a genetikusok egy olyan jelzőt is, ami csak az Ural 
környékén élő, ma „finnugornak” mondott népekre jellemző, ez egyértelmű bizonyítéka lehetne 
„finnugor” eredetünknek, ha bennünk is meglenne. De nincs meg! A magyarázat minden reálisan 
gondolkodó ember számára egyértelmű, azt hiszem. (A képen ez a rózsszín cikk, pl. az ukránoknál 



látható.) A belső-ázsiai „török” népek Y-kromoszómás mutatói ugyancsak különböznek a 
mieinktől, a mongolokra, kínaiakra legjellemzőbb markerek belőlünk szintén hiányoznak, ezért a 
„török” eredet is megcáfoltnak tekinthető. 
 

 
 
Mit mondhatunk ezek után? 
 
Hát talán azt, hogy Magyar Adorjánnak valóban igaza volt, és a mi népünk többsége mindig is itt élt 
a Kárpát-medencében. Ne tagadjuk meg azért Árpád népét se, mert ha igaz az, hogy a mai 
magyarságban a honfoglalók eltérő génjei nem mutathatók ki, - ahogy ezt a genetikusok állítják, - 
akkor Magyar Adorjánnak még abban is igaza van, hogy Árpád honfoglalói nem mások, mint az 
innen elszármazott, (idővel szkítává lett) ősök hazatérő utódai. Láthattuk, hogy az itteni kultúra 
meghatározó jellemzői, mint például az arcos edény, a csőtalpas tál, a paticsfalas építkezés és a 
szarvasmarhával való ekés-szántásos földművelés az újkőkortól kezdve gyakorlatilag napjainkig 
végigvezethetők, ha megvan erre az akarat. A jövőben tehát erre kellene koncentrálni! 
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