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ŐŐSSTTÖÖRRTTÉÉNNEETTÜÜNNKK  

C s e r  F e r e n c — D a r a i  L a j o s :   

Őstörténetünkről röviden  
Az ember eurázsiai, afrikai, ausztráliai és amerikai megjelenése az egyete-

mes őstörténet legszélesebb kerete, de nem kizárólagos alapja, mert ez utóbbi 
még nem ismert és a többnyire ugyanazon a helyen létrejött és élt előember 
alakjában megelőzi az embert. Mindez azt jelenti, hogy e legszélesebb keret ki-
zárja a földön kívülről jött beavatkozást, de megengedi eltérő helyszínek ember-
elődeinek párhuzamos létrejöttét és egymásra hatását. Valamint az időrend alsó 
határát is kitolja a felső őskőkoron túl, az alsó őskőkor igen messzi távlataiba. 

Az európai őstörténet színpada a Kaukázustól a Kárpát-medencén át az Ibéri-
ai-félszigetig tart, s a szereplők e teljes teret bejátsszák, ám a tágabb környezet-
tel kapcsolatban nemcsak a két vég felőli külső hatást mutatnak, hanem innét is 
van kiáramlás Ázsia, illetve Afrika irányába. Ez az őstörténet sokkal bővebb, ta-
goltabb és sokrétűbb összefüggéseket mutat tehát, mint az a hamis elmélet, hogy 
ide mindig minden, már kifejlett alakban máshonnét, Európán kívülről érkezett 
volna.  

A Kárpát-medence és környezete magyar őstörténetét akár részleteiben is be-
mutathatjuk a kezdetektől, tehát az alsó őskőkortól az őstörténet történelemmé 
válásáig. Párhuzamosan futtatva az embertípusok, a régészeti kultúrák, a sejti 
átörökítő jelzők változásait, a nyelv és a műveltség, valamint a testi megjelenés 
jellegzetességeit. Beleszőve az eredeti emberi közösség mellérendelő szervező-
désének átalakulását alárendelővé, sőt még a felsőbbrendűség társadalomformá-
ló erejének összefüggéseit is a vallások szerepkörével az emberek életében. 
Minden korszakból és eseményből kitűnhet, hogy ott az eredményeket az em-
berösszesség, és nem az uralkodói, vezetési zseniség érte el, s azt a gazdagságot 
csakis az egész nép tudta megteremteni, amit régóta már az emberi élet görget 
magával. Bizonyosságként előáll az az összefüggés is, hogy a Kárpát-medence 
emberanyaga és a környezet hatásai által kialakult teljesítmény hozta létre az it-
teni embert és nyelvét, műveltségét, aki aztán a keresztségben végezetül a máig 
maga által használt magyar nevet kapta, bár a környező népek most mind más, 
korábbi elnevezéssel illetik. 

Van a Kárpát-medencei ősmagyarságnak különböző, még teljes összefüggé-
sében kevéssé feltárt külső hatása, kiterjedése a kezdetektől az őstörténete végé-
ig. Ez a befolyás eddig különböző beállításokban tárgyalva jelent meg, bármiféle 
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innét kiinduló kezdemény teljes tagadásától az egész eurázsiai, sőt afrikai, ame-
rikai és óceániai térség magyarnak tekintéséig. E két véglet hátrányainak fel-
számolására alkalmazni kell a legkorszerűbb módszereket is az oda—vissza ha-
tások és áramlások kimutatására és magyarázatára: az emberi gondolkodás ter-
mészetéről ismerteket, az általános nyelvészet eredményeit, az embertan és az 
örökléstan vonatkozásait, a művelődéstörténet, a vallás- és a politikatörténet 
összefüggéseit. 

A csodaszarvas mondánk fedi le a hivatásszerű hatalomszervezés gyakorlatát 
a Kárpát-medencében. Őstörténetünk betetőződése nemcsak a magyar nevezetű 
nép és állam létrejötte, hanem a hódító elit megrögzítése az erővel kivívott hely-
zetében. Ebben olyan megegyezést kell látnunk, amikor a beérkező hódítók a 
maguk keresztelő helyzete és berendezkedést teremtő gyakorlata mellett érvé-
nyesülni engedték a helyben találtak ősi joggyakorlatát is, mely két rész ötvöző-
dése lett a Szent Korona Eszme. Az uralkodó elit ugyanakkor az egyedüli meg-
mentő, a hős, a szent, valamint a haladó szellem hordozója szerepét fokozatosan 
átvette és betöltötte. Ám hosszú távon mégis a többség leghasznosabb tapaszta-
latai emelkedhettek általános gyakorlattá. 

De az őstörténet által meghatározott magyar történelem alakítói, az uralkodó 
elit az európai környezetben nem maradhatott közömbös és elzárt, állása egyre 
kapósabb lett, ezért nyugati hatásra ő is egyre kapzsibb lett, megfeledkezve ere-
deti feladatáról és erkölcseiről. Újra előtérbe került idegensége a magyarságtól, 
most már szó szerint idegen elemekkel átszőtten. Az idegen érdekeket érvénye-
sítő királyokkal egyetemben az idegen hódítások elleni lázadások lettek a mi tör-
ténelmi eseményeink, amiket az uralkodók megengedtek ünnepelni, nehogy 
győztes dolgot, önállóságot tehessünk ilyen szerepkörbe.  

 




