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URUNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED,
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDEN NAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINK, MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.
 

Magyar Himnusz
Kr. u. 410-ből

Kr. u. 410-460 körül keletkezett, hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva. A Ki-
jevi Nemzeti Múzeumban őrzik. A rovásírásos szöveg megfejtésére magyar rovás-
írás szakértő-nyelvészt kértek fel! Előlünk mégis mindenáron eltitkolták, amíg le-
hetett. Hála Istennek ez is kiderült! Gyönyörű! Nemhiába mondták a görögök, 
hogy a szkíták-hunok-magyarok tudnak a legszebben imádkozni ISTENÜKHÖZ!

(A felvezető írója ismeretlen.)

(a)TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT, (é)S
LEFEJTED RÓLUNK a
GONOSZ(nak) JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.

(Internetről)

  

Amagyartudományoséletparókájátföl-
borzoltaegyfiatalbiológus-genetikusbe-
robbanása.Neparáczki Endre,aBiológia
Doktori Iskola Szegedi Tudományegye-
temTermészettudományiésInformatikai
KarGenetikaiTanszékének29évesmun-
katársaszerzettazidéntavasszalPhdfo-
kozatot,amitmagyarul„nagydoktorinak”
szokásnevezni.Összegzőtanulmányaol-
vasható az egyetem honlapján: 

h t t p : / / d o k t o r i . b i b l . u - s z e g e d .
hu/3794/1/Neparaczki_PhD.pdf
Mirőlvanszó?Ahonfoglalómagyarok

kilétéről.
Márrégebben–Seminoésmtsai,SCINE-

CE magazin 2000. november 10 – kide-
rült, hogy a Kínából származó N-Tat Y

Czakó Gábor
Huj, huj, hajrá!

kromoszóma haplocsoport jellegzetes a 
finnugor népekben (továbbá Rootsi és
mtsai.,2007;Shiésmtsai.,2013),ámbe-
lőlünk, magyarokból hiányoznak. Tehát
már jó ideje s ráadásul háromszorosan
igazolódott,hogyelkülönülünkafinnek-
től,ugoroktólésszamojédoktól.

*
Neparáczki és mtsai csoport vizsgála-

taatúloldalrólközelítettemegakérdést.
Jó,aN-TatYkromoszómahiányzikmife-
lénk,deegyéb tekintetbenmiahelyzet?
Miaz,amivan?
Akutatássoránahonfoglalóknyughe-

lyéülszolgálóKarositemetőkösszesha-
lottját, és néhány más, Kelet-Magyar-
országon lelt és biztosan honfoglalótól
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származócsontokatvizsgáltak.Összesen
89-et,amisoknakszámítaszakmábanés
a lehetőségekhezképest egyaránt.Több-
szöröseaSeminoésmtsaivizsgálatma-
gyarmintaadóinak.

*
A kiadott tanulmányban olvassuk:

„Adatainkösszességébenellentmondanak
a honfoglalók lehetséges finnugor szár-
mazásának,éssokkalinkábbösszeegyez-
tethetők azok hun (Xiongnu=ázsiai hun)
származásával.” 
Lássukarészleteket!
„…mtDNSgenomelemzésévelmegál-

lapítottuk– írjákNeparáczki ésmtsai –,
hogy a honfoglalók lehetséges őseinek
41,5%-axiongnu(ázsiaihun),42,7%-a
skandináv-germán, 6,7 %-a kaukázusi
(Közel-Keleti),2,2%-aszlávés6,7%-a
egyébeurópaiszármazásúlehetett.Adata-
inkategyébgenetikai,antropológiaitörté-
netiadatokisalátámasztják.”Tehátfinn-
ugoremberegyáltalánnemakadtatársa-
ságban!
Ésmagyar?
Előbb egy kis magyarázat: a „skan-

dináv-germán” csoport a több néven is-
mert vikingeket, varégokat, ruszokat je-
lenti,akikamihonfoglalásunkatközvet-
lenülmegelőzveszerveztékmegaKijevi
ésNovgorodiFejedelemségeket.Mostad-
jukvisszaaszótafiataltudósnak.
„Eredményeinktámogatjákaközépko-

ri krónikáink hitelét,melyek azt állítják,
hogy a „honfoglalás” a magyarok máso-
dik bejövetele, és a honfoglalók itt már
magyarnyelvűnépességettaláltak.”Meg-
érkeztünk László Gyula„kettőshonfogla-
lás” elméletéhez. Györffy György (1917–
2000) történész a főáramú tudományos-
ság követőjeként így vélekedett: „a ket-
tős vagy többszörös honfoglalás elméle-
tét történeti és nyelvészeti forrásanyag 

ugyanúgy nem támasztja alá, mint ahogy 
nem egyeztethető a néppé válás folyama-
tának legújabban megismert törvénysze-
rűségeivel.” 
Györffyprofesszorúrbizonyára tudta,

hogy a Hunfalvy Pál ótauralkodónyelvé-
szetiéshozzá igazított történetielképze-
léseketsohanemigazolta„forrásanyag,”
legföljebb„törvényszerűségek.”

*
Nagy régészünk, László Gyula ész-

revételét tanítványa, Vékony Gábor ré-
gész,turkológus,történészismegerősítet-
te,amikoravarkoriföliratokat–Környei
íjlemez (VII. sz.),Szarvasi tűtartó (VIII.
sz.)stb.–magyarnyelvenolvasottel.Te-
hátVékonyótavégrelétezikírott„forrás-
anyag”,ámnemamagyarokfinnugorsá-
gát,hanemazavarokmagyarvoltát iga-
zolják.A székelyekét pedig saját hagyo-
mányuk és megmaradásuk, ittlétük té-
nye teszi napnál világosabbá. A hunok
magyarságára emlékszik a magyar nép-
hagyomány. A kalandos sorsú Tárih-i
Üngürüsz – egy Székesfehérvárott zsák-
mányoltkrónikánktörökfordítása–ahu-
nokat is magyarnak tartja, sőt, két hun,
majdháromAttilautánihun-magyarbe-
jövetelrőlír…

*
Neparáczki Endre és munkatársai oda

jutottak, hogy: „A finnugor-honfogla-
ló genetikai kapcsolat hiánya arra utal, 
hogy a magyar nyelv finnugor rétege-
it nem lehet a honfoglalókhoz kötni,”ed-
dig egyetérthetünk, amondatmásik fele
azonbanvitathatólenne:„ellenben a ma-
gyar nyelvben meglévő masszív török 
nyelvi réteget nagy valószínűséggel hun 
eredetűnek tekinthetjük.” Valóban meg-
lehet, mert régóta közszájon forog olyan 
szóbeszéd,miszerintahunoktöröknyel-
vűek valának, ámde ennek bizonyítékai
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eddig nem kerültek elő. Vagyis ugyan-
úgynincsenekigazolthunnyelvemlékek,
ahogyan finnugorok sincsenek. Semmi-
lyenek.Ehelyzetvégtelenültágteretnyit
azalkotóképzeletnek.Jöhetasok,színes
„kikövetkeztetés”,lehettudománynaköl-
töztetni ideológiákat. Ezt természetesen
nem Neparáczki Endréről írom, hiszen
ő végigmegmarad a tárnyilagosság kes-
keny ösvényén. 
Csupán a magyar kérdésre keresem a

választ.Neparáczki ésmtsai fölsorolják,
hogy milyen népek, hány százalékban
képviseltettékmagukatahonfoglaláskori
sírokban.Afölsorolásbólnemcsakafinn-
ugorok hiányoznak, hanem a magyarok,
amagyarulbeszélőkis.Demiutánmiitt
vagyunk, eleinknek föltétlenülott kellett
lenniük! Nincs más megoldás, mint ki-
mondani,amitagenetikaimunkacsoport
csakóvakodvatehetettmeg:amagyarok
hunokvoltak,őkszerepelnekalistán41,5
%-ban megtalált xiongnunak mondott
ázsiaihunként!

*
A magyar-hun azonosságról közve-

tett bizonyítékok akadnak, elsősorban a
már említett néphagyományban: Hunor 
és Magor leányrablása, Attila temetése, 
Csaba királyfistb.Ezeknemlebecsülen-
dők:másfélezerévenátemlékeznivala-
mire, komoly teljesítmény a néplélektől.
AlegrégibbtörténetaháromközülHunor
ésMagoré–ennekelváltozotttöredékea
manysikhoziseljutott.
Másik bizonyíték az ételkészítési

szokásokhasonlósága.Magyaréshunel-
sősorban főzte táplálékát,miként arról a
hunbronz-ésamagyarcserépüstöktöme-
géveltanúskodnak.
Tanúskodnának,ha ahun-avar-magyar

rokonságkutatás megkapta volna az illő
támogatás helyett legalább az engedélyt.
De semmi baj! Az igazság nem szorul
engedélyre és betiltani sem lehet. Vég-
remegindult valami, mégpedig az, amit
hosszúidejehiányoltunk:azelfogulatlan,
tárgyilagos,véleményekésideológiákhe-
lyetttényekretámaszkodókutatás.
Folytassuk Neparáczki Endre szavai-

val:„Eredményeinkfontos,eddignyitott
kérdéseketválaszolnakmeg,ésezzelszá-
mos szakterületen újabb kutatási irányo-
katnyitnak.Amagyarokeredeténekkér-
dése továbbra sem tekinthető lezártnak,
hiszen genetikai adataink és a régészeti
adatokalapjánvalószínű,hogyahunere-
detű népességmár a honfoglalás korban
iskisebbségbenlehetettaKárpát-meden-
cében.Amagyarokeredeténektisztázása
továbbigenetikai,régészeti,történészi,és
nyelvészetivizsgálatokatigényel.”
Annyitmármostbiztosantudunk,hogy

se az avarok, se a hunok nem tanulhattak 
nyelvetafinnugoroktól,hiszensosemél-
tekaközelükben.Hanetánmegisfogyat-
koztakaIX.sz.végére,maradékukmin-
denbizonnyalerősítetteamagyarnyelvű
közösséget.
Mittehetehhezegymagyarszurkoló?
Hajrá!Sőt,huj,hujhajrá!

(Életünk, 2017. 06. 18.)


