
Hozzászólások megtekintése 

lajos.melczer@gmail.com 

(Melczer Lajos, 2009.11.17 12:13)  

Kedves Honfitársaim! 

Úgy látom, hogy leragadtunk egy kicsit Czeizel-nél, pedig itt a Lengyel népről van szó, akikkel hosszú 

évszázadokon keresztül csodálatos kapcsolata volt, van a Magyarságnak. A lengyelek mindig nagy 

tisztelettel voltak felénk és viszont. Az egyetlen ország volt 1956-ban ahol tízezrek mentek vért adni, 

hogy a harcoló magyarságnak vért küldhessenek. Vagyis Európa egyetlen együtt érző nemzete a 

Lengyel volt 1956-ban. 

Ezt jó nem elfelejteni! 

Tisztelettel:ML.  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2009.11.16 14:55)  

Nem tudom, hogy kerültem, Czeizel mellé, de a közvélemény, valóban az. Csakhogy annak kevés köze 

van a valósághoz. Olyan öreg vagyok már, hogy megértem azt is, amikor ott a kikötőben a lengyelek 

rosszalkodtak, a kedves magyarjaim (echt magyarjaim) azt mondogatták Kádár fazaka mellől, hogy 

inkább dolgozzanak azoka fránya lengyelek. Nem gondoltam én komolyan, hogy megteszed, amit 

mondtam, de helytelennek tartom bármely népről pejorativ jelzőkkel teleaggatot 

&#8222;közvélemény&#8221; szlógeneket. Én élveztem mokányok vendégszeretetét is, és tudták ki 

vagyok. Amúgy mások közvéleménye szerint nekem kutyafejem kéne legyen. Ez is valahol 

közvélemény. És így tovább, és így tovább...  

 

erdpeter@gmail.com 

(Erdélyi Péter, 2009.11.16 10:07)  

Tisztelt Petivitéz! 

Szerény véleményem szerint ez a vélemény csatorna meghaladja a Te tanult ismereteidet. A többiek 

nevében kérlek, hogy többet olvass és komoly ellenérveket írj!  

 

Üdv: Erdélyi Péter  

 

idézetre 

(Petivitez, 2009.11.15 08:24)  

"meg egy kicsi es mar a majmok is rokonaink. Mar szinte hallom ahogy magyarul makognak" 

 

irónikus, de hatalmas poén volt. :)  

 

Csak egy kis tudniillik 



(Őszkatona, 2009.11.14 19:22)  

Amikor az mondjuk hogy valaki "elszlávosodik", avval az anyanyelv elvesztését és a szláv nyelv 

fölvételét szoktuk érteni, pontosan abban az értelemben amiben a Jézus-korabeli zsidók héber nyelvük 

elhagyását és a görög nyelv fölvételét "elgörögösödésnek" hívjuk. Az "elszlávosodás" vagy 

"elgörögösödés" semmiféle genetikai keveredést még csak más (nyelven kívüli) kulturális változást 

sem jelent. A hiedelmek, népművészet, szokások, hagyományok épp úgy megmaradnak mint a vér 

csoport, vagy a sejtmagot hordozó DNS. A magyar-hunok épp úgy nem lettek szlávok mint ahogy a 

zsidók sem lettek görögök. Genetikai vagy kulturális keveredésre a beolvadás (asszimiláció) kifejezés 

alkalmas. Ez a két változás nem azonos - habár sokszor együttműködik. 

 

Ezen kívül "szláv nép" nem létezik. A most szlávnak nevezett ember-csoport nagy része a római 

birodalom összeomlása után szélnek eresztett mindenhonnan összeszedett rabszolga leszármazottja. A 

"szláv nép" (középkori latin, "sclav", rabszolga) elnevezés épp oly ésszerűtlen mint ha az Afrikából 

mindenhonnan összeszedett amerikai négereket most "rabszolga nép"-nek neveznénk. Lehet hogy a 

"szláv" melléknév helytálló, de esetükben a "nép" főnév egy abszurdum. 

 

A régi írók (pl. Ptolemaiosz földrajz-tudós) és magyar mondák azért nem említenek se lengyelt, se 

ukránt, se horvátot mert ezek a "nép" elnevezések sokkal későbbiek.  

 

A magyarok, lengyelek, ukránok, horvátok genetikai csoportosulását pedig - többek között - Semino 

"Az Y chromoszóma főcsoport elemzése" (2000, 1158) mutatja ki (Cser Ferenc - Darai Lajos, Kárpát-

medencébe gyökerező magyar folytonosság).  

 

erdpeter@gmail.com 

(Erdélyi Péter, 2009.11.14 16:16)  

Mit jelent a genetikai rokonság? 

Európa első őstelepesei a Kárpát-medencében találtak "Hazára" ez tudományos tény.(Sience Magazin 

2000 Semino és társai.) 

Ez a nép szaporodott, kialakított egy nyelvet a különböző dolgok érzelmek kifejezésére, 

megkülönböztetésére és egy ABC-ét fontos dolgai lejegyzésére. A túlszaporodást elkerülve egyes 

nagycsaládok új szállásterületeket kerestek maguknak,ahol tovább szaporodtak,s ezek a nagy családok 

képezték a ma ott élő nemzetek genetikai magját. Genetikailag ezek pedig rokonok a Kárpát-

medencében maradt testvéreikkel, akik a mai magyar emberek ősei. Ez is tudományosan bizonyított. 

Az elvándorolt nagycsaládok elvitték a Kárpát-medence nyelvét,írását, kultúráját, vallását, s egyéb 

tudását.Ma már Európa-szerte bizonyított, hogy Európa őskorában, a Római latin nyelv előtt közös 

nyelven, a Kárpát-medencei népek nyelvén beszéltek az akkori európai emberek. Ezt bizonyítják a 

földrajzi elnevezések gyökerei, amelyeknek eredetét egész Európában egy közös nyelvre tudják 

visszavezetni. A különböző nemzetek nyelvészei, ugyanis nem tudták saját nemzeti nyelveikből 

eredeztetni földrajzi neveiket. Abban, azonban egyetértettek, hogy a legelső telepesek, adták a neveket 

a saját nyelvükön.Ha ehhez hozzátesszük, hogy a nacionalizmust nem ismerő számítógép a magyar 

nyelvről azt állapította meg, hogy 68%-ot őrzött meg az emberiség ősnyelvének szógyökeiből, messze 

megelőzve az európai nemzetek nyelveit, Pl angol 4%-ot, latin 5%-ot, nem kétséges, hogy a Kárpát-

medence egykori ősnyelve a magyar nyelv őse volt.Ezt a nyelvet beszélte az akkori Európa 

embere.Európa népei a - magyarok kivételével - nyelvet váltottak az idők során, de mint a fenti példa 

mutatja az angol nyelv 4%-ban megőrizte az ősi nyelvünk gyökeit, a latin pedig 5%-ban.Összegezve 

gyakorlatilag Európa valamennyi népével valamilyen szinten genetikailag rokonok vagyunk. Ez is 

bizonyított ( Barabási László: Az emberiség története I-II)Nyelvünk pedig rokona valamennyi európai 

nemzet nyelvének, hiszen közös volt az ősnyelvünk. 

 

Tisztelettel és Szeretettel: Erdélyi Pé  



 

Kitero Czeizelre 

(Szemtanu, 2009.11.14 04:39)  

ygyula, neked is hasonlo sok szepet kivanok. De a kozvelemeny akkor is kozvelemeny.  

A lengyel-magyar rokonsagrol..., idezet a wikipediarol 

"Egy nemrégiben nyilvánosságra került kutatás alapján[4] a közmondásnak akár genetikai alapjai is 

lehetnek. A két nemzet, a lengyel és a magyar génállományában fordul elő Európában leggyakrabban 

az R1a1 típusú kromoszóma. Az előfordulási gyakoriság 56 és 60% közötti ezeknél a népcsoportoknál. 

A kromoszóma jelenléte arra enged következtetni, hogy a két nép egy körülbelül 10.000 évvel ezelőtt 

élt közös őstől származik." 

 

Hat igen, meg egy kicsi es mar a majmok is rokonaink. Mar szinte hallom ahogy magyarul makognak. 

Legyunk mar esznel 

Es meg olvass utanna hogy ki is, es milyen baromsagokat ejt ki a hires Czeizel 

 

http://jovonk.info/2009/10/25/czeizel-endre-hazudik 

 

http://www.hirszerzo.hu/cikk.czeizel_tuzbe_teszi_a_kezet_a_h1n1_vakcinaert.127564.html 

 

Ez az ember nem mas mint a regi es a mostani rendszer szolgaja, valag nyaloja 

Rola es az irasairol, reszemrol es reszemre ennyitt. 

Ha megnezed a Csillagosvenyen cimu DVD-t ott szo esik ket (2) genetukai vizsgalatrol, de nem emlitik 

rokonainkent sem a lengyelt sem az ukrant, sem a horvatot.  

Ha meg a horvatot slavnak veszed, akkor annyit mar kene tudjal a tortenelemrol hogy a szlavok, delre, 

mar a magyarok bevonulasa utan vandoroltak, a nemet torzsek nyomasa miatt, a magyarok 

engedelmevel. Koppany ellenezte. 

 

lajos.melczer@gmail.com 

(Melczer Lajos, 2009.11.13 08:31)  

Lengyelek 

Igen Őszkatona nem téved. A lengyelek a horvátok és az ukránok (és ez nem mese) genetikai 

rokonaink. Utána lehet nézni. (Dr. Czeizel Endre: A Magyarság genetikája c. munkájában) 

Tisztelettel:ML.  

 

Lengyelek 

(Őszkatona, 2009.11.12 16:49)  

Tudtom szerint, a lengyelek, úgymint az ukránok és a horvátok, elszlávosodott magyar-hun 

rokonnépek.  

 

gyulayoyo@yahoo.com 

(ygyula, 2009.11.12 15:11)  



Szemtanunak. Ha te ilyen hülyeséget le tudsz írni, akkor nem tudom miért nem akasztod fel magad. 

Soha ilyen durván nemfogalmaztam, de az az érzésem , hogy finomabban nem értenéd meg. 

Máskülönben kupeckodni nem olyan könnyű.  

 

Nem lehet igaz 

(Szemtanu, 2009.11.12 13:41)  

En pedig ugy tudtam eddig hogy a lengyel Europa oltanyjai. Vagyis mason kivul mint kupeckodni, 

nem igen ertenek, es szeretnek csinalni. 

Az IQ-jokrol pedig mindeg ugy gondoltam hogy minimum 10-el alacsonyabban allnak a magyar 

atlagnal. De ha ugy is van, azt a kicsit legalabb hasznaljak. 

 

 


