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Történelem, tudomány, irodalom, mûvészet

A föld egyik népénél sem oly
er?sen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint az u.n. "kiválasztott népnél". ... Nincsen a világon még egy
nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén,
mint éppen a zsidó A zsidó vallás
tanítása els?sorban a zsidó vér tisztán tartásának, valamint a zsidók
egymás közötti és a külvilággal (a
nem zsidókkal) való közeledésének
tana. [Mein Kampf XI. fej.]

Szeszák Gyula

Hét törzs
meg
a két törzs
– Gének vetélkedése –
I. rész
(a VIII-ból)
Magyarnak lenni ma már tudomány: magyarságtudomány, amelynek feladata a magyar tudat, a magyar
tudatosság, a magyar öntudat ébresztése.
Sajnos ebben a törekvésben keveset számíthatunk
történészeinkre, ideértve a nevesebbjét is.
Máig sem világos, hála nekik is, hogy kik vagyunk, honnan mikor és miért jöttünk ide. Nagyjából hihetõ, hogy a Kárpát medencét hét (esetleg
nyolc) magyar néptörzs foglalta el (vagy vissza): Álmos, Elõd, Kund, Ond, Tas, Huba, Tétény. Ezek egymással még az Etelközben vérszerzõdést kötöttek,
Álmost és leszármazottait ismerve el vezérlõ fejedel
müknek. Álmos fiát Árpádot a törzsfõk úgy iktatták
Álmos örökébe, hogy pajzsra ültették és fejük fölé
emelték. A hon(vissza) foglalás utáni államberendezést "kodifikáló" Pusztaszeri Alkotmány (vérszerzõdés) Árpád vezérségét mint Álmos utódlását folytonosította.
De mi a törzs, a néptörzs? Egy egészen testhezálló fogalom-meghatározást találtam. "Néptörzs - bizonyos különvált szokásokkal, sajátságokkal bíró nép."
Hát a faj? Hû, ez egy nagyon kényes, alighanem a
legkényesebb kérdés. A "tudósok" többsége az emberi fajok létezését is tagadja. Ha mégis valaki azt állítja, hogy fajok igenis léteznek és még azzal is megtetézi, hogy a fajok különbözõségét génjeik különbözõsége határozza meg, végleg elásta magát.
Herzl Tivadar ugyan kijelentheti a zsidókról, "egy
nép vagyunk, egy nép". Emlegetheti "fajunk szagát" is. Neki szabad.
Más a helyzet, ha valaki magyar. Pl. Szekfû Gyula a legismertebb magyar történész a "Történetpolitikai tanulmányok" c.
mûvének középpontjába azt a kérdést állította, hogy vajon a magyarság mint kollektivitás faji-biológiai vagy pedig történeti közösségként értelmezendõ-e? A biológiai alapú (etnocentrikus) felfogást
egyértelmûen elvetette, sõt az
ideológiai harc eszmei fegyvereit
vonultatta fel fajvédõk ellen. Az új
kategóriák között megkülönböz tetett szerepet kapott nála a "történeti népfaj", amely Szekfû számára azok közösségét jelentette, akiknek azonos a történelmi tudatuk, és akiket emocionális kötelékek fûznek össze.
Szekfû, meg a hasonszõrû történészek, mára haszontalanná, sõt károssá váltak a nemzet számára,
mert épp a nemzeti gondolkodást terelgetik zsákutcába.
A "történeti népfaj" haszontalan fogalom, ha a magyarság kénytelen együttélni két olyan törzzsel: a zsidósággal és a cigánysággal, amely törzsek etnocentrikusak és faji alapon definiálják önmagukat. Õk valóban két, "különvált szokások kal ill. sajátságokkal bíró népet" alkotnak a magyar néptesten belül..

lálható MongóKezdjük az elõbbiekkel.
lia egyes délnyuKöszönettel tartozunk Kongati területein
rád Györgynek, a nagynak monis. E két népesdott zsidó írónak, "Áramló lelség között élettatár" c. könyvéért! Miért is? Hát
ni, immunolócsak azért mert, idõ elõtt elkukogiai rokonság
rékolva magát, leleplezte a napjaáll fenn. ... A
ink zsidó rasszizmusát. Elolvasbiológia kizárja
tam a könyvet és annyira mega magyaroknak
örültem neki, hogy kommentála finnekkel és az
tam is "Ex libris Konrád György
ugorokkal való
- Kosher génkoktél" címen. Atközös õsiségét
tól tartok, hogy aki meg akarja érteni ezt a cikket, an(bármiféle õsi
nak el kell olvasnia azt a cikket is [kelte 2009.06.15].
kapcsolatát),
Annyira azért nem vagyok komisz, hogy a "mûben"
ugyanakkor bifelfedezni vélt kulcsmon dat idézését mellõzzem. "A
zonyosságot
zsidók (sehol) nem lesznek utcaseprõk, mert a sok
nyer az a tény,
évezred alatt felhalmozódó intellektuális tõke tovább
hogy a magyar
öröklõdik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és
ság
átvonult
valószínûleg intelligen ciánk természetét is összeadazon a területen,
juk abban a génkoktélban (!), amik: a gyerekeink.
Hordozható örökség ez, és bárhol mûködtethetõ." ahol a mai finnugor népek élnek.
Épületes história, mire jutott a Rockefeller alapítNem mondom, hogy Konrádot általában könnyû
megérteni, de aki ezt a mondatát sem érti, talán hagy- vány a "zsidó gén" kutatása során. "Wilder Penfield
professzor néhány évvel ezelõtt megbízatást kapott a
ja is abba az olvasást...
Rockeffeller Alapítványtól, hogy kutassa ki és bizoVoltaképp az történt, hogy a majdnem nobeldíjas nyítsa be van-e és melyik az a gén fajta, amely a fölbelekapaszkodott az asztalterítõbe és lerántotta, a dünkön alapvetõ gén. A kutató csoport megtalálta a
"TABU"-val együtt. Hogy mi is a tabu? "A tabu remélt szemita gént is, de talált egy másik (!) ilyen
szentként vagy tiltottként megnevezett bármely embe- 'fölényes gént', amelyiknek nincs neve. Errõl a másori tevékenységre vagy szokásra kiterjedõ erõs társa- dikról Penfield professzor azt rögzítette le jelentésédalmi tiltás vagy tilalom; a tabu megszegését a társa- ben, hogy ennek legtisztább képviselõje a Közép-Eudalom általában kifogásolhatónak és elítélendõnek rópában élõ és ma magyarnak nevezett náció...
Értelmezést igényel a 'fölényes gén' fogalma. Ez
tartja." A legerõsebb tilalom egy, addig nemlétezõnek minõsitett, létezõre: az emberi fajokra vonatko- alatt - maguk a genetikusok is - azt értik, hogy a gén
zott. Ám ha léteznek olyan "koktél-gének", amelyek elnyomhatatlan, azaz minden keresztezés alól újra
csak a zsidókra jellemzõek, úgy létezniük kell más meg újra elõbukkan. Dr. Czeizel Endre (is) arról ír,
olyan géneknek is, amelyek csak a nemzsidókra jel- hogy a 2000-ben elvégzett u.n. Semino féle Y krolemzõek, hacsak... Hacsak nem arról van szó, hogy moszóma vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy
csupán azoknak vannak génjeik, akiknek fennséges a magyar férfiak 60 %-a EU-19-es - õskõkorszakbeli
emberi lelkük "neschmann"-juk van és azoknak, akik - õsapa leszármazottja. További 13 %-uk az EU 18,
csak "nepesch"-ük van, azaz tulajdonképp embertestû 11 % az EU 7, 8.9% az EU 4 õsapák utóda. Azaz a
állatok (a gojok), akiknek tulajdonképp génjeik sin- magyar férfi népesség 93.3 %-ánál a fenti õsapai erecsenek, se koktél formában, se simán. Konrád nyilván det a génekben kimutatható. Ezek közül 73.3 % már
az õskõkorszakban itt élt férfiak utóda.
így gondol ja, én meg ellenkezõleg.
Közben "bejött" valami, a "Michelangelo" féle taMegvallom: hiszek az isteni arányérzékben, azaz
abban: nem úgy gyúrta a sarat, hogy abból tizenötmil- nulmány A térképekkel, képekkel és ábrákkal gazdagon spékelt PDF fájl a fenti linken elérhetõ, angolul
lió génes és hatmilliárd géntelen lény keletkezzen.
De söprögessünk csak saját portánkon és vessük tudók elõnyben jeligére. Nem állhatom meg, hogy
egy tetszetõs térkép ikonját ide
fel a legkényesebb kérdést: léteznek
ne illesszem. Teljes pompájáe magyar gének, létezik e magyar faj?
ban a PDF fájlban látható.
Úgy tûnik, igen! De a bizonyításVicc lenne mindez? Aligha!
hoz ugorjunk vissza cirka kétezer
A régmúlt, vagy elvont dolévet, mert akkor még okosabbak volgok bizonyítása persze sohasem
tak az emberek.
futhat egy szálon. Ideje tehát
"Õsidõk óta vizsgálják, melyek
tényleg visszamenni Tacitusazok a vonások, amelyek egy népet
hoz és szerbe - számba venni
jellemeznek. [A legutóbbi idõkig föl
sem merült a kétség, hogy ilyenek ne lennének!] Ta- azokat a tudományosan, ill. történelmileg bizonyíthacitust a példás történetírói szemléletén („sine ira et tó további tényeket, amelyek a magyarság eredetére
studio”) és e megköze lítésmód régiségén túl azért visszamutatnak.
Okszerû a magyar nyelv tulajdonságaival kezdeni.
kell külön megemlíteni, mert az általa fölállított kritériumok mindegyikének egy-egy modern tudományág "A Sorbonne (!) egyetem nyelvészei, akik összehasonfelel meg: a „testi megjelenéssel” a történeti ember- lításokat végeztek számítógépek segítségével, a nyeltan, az „erkölcsökkel”, „életmód- vek õsiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv
dal”, „szokásokkal”, „hitvilág- õrzött meg legtöbbet az õsmûveltség elemeibõl, az õsgal” a néprajz, a „nyelvvel” a etimonokból, alapszavakból, a következõ eredményre
nyelvtudomány, a „fegyverekkel” jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %,
a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai
pedig a régészet foglalkozik."
Tacitus idején még nem volt mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az õstörök,
elektron-mikroszkóp, nem volt ge- türkmén 26 %, a mai magyar nyelv 68 % õs-etimont
netika, ezért a fajok meghatározá- tartalmaz!"
Ami a magyar népdalt, népzenét illeti, szintén sok
sához a felsorolt kritériumokat
elemezték - sine ira et studio...
a "furcsaság" „Mélyebben élünk a népdalkultúrában,
Ma azonban már van tudomá- mint valaha gondoltuk – olvassuk Bartók Béla gonnyos genetika és u.n. marker-gén dolatait –, mert a kunyhókba szorul a magyar lélek
vizsgálatokat végeznek. Lássuk õsrétegének minden maradványa.” „A magyar zene
miket mondanak e vizsgálatok ró- kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a
lunk.
népé. Amerre járt, amint nõtt a nép, zenéje velejárt,
Az alaki embertani vizsgálatok- ami hatott a nyelvre, hathatott a zenére is… Egyedül
kal párhuzamosan egyre inkább a finn nép rendelkezik gazdag zenei gyûjtemények kel.
elõtérbe kerülnek olyan etnikai Zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy
meghatározásra is alkalmas fehérje, fõleg immunoló- eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült…
giai (ellenanyag) vizsgálatok, amelyek objektív mó- a magyar népzene minden jelenségét, aminek sem az
don alkalmasak arra, hogy az összetartozó embercso- európai, sem a körülálló népek zenéjével kapcsolata
portokat kimutassák és a különbözõket egymástól nincs, keleti eredetûnek kell tartanunk… Letörölhette
elválasszák.
az idõ a magyarság arcáról a keleti vonásokat, lelke
Magyarország is bekapcsolódott a nagy japán ku- mélyén, ahol a zene forrása fakad, ott még él egy datatás-hálóba, amelynek hozadékául Hideo Matsumo- rab õskelet… Csodálatos, hogy annyi idegen hatás,
to és munkatársai arra a megállapításra jutottak - ezt vérkeveredés után is megmaradt a magyarság õsi zenemzetközileg kötetekben és térképen is publikálták, - nei nyelve”.
hogy az a marker-jelleg, amelynek legnyugatibb elEz nem kunszt, ha a gének kitartanak. Azok pedig
terjedési területe a Kárpát-medencében a magyarok- stabilak...
nál van, legkeletebbre Kelet-Turkesz tánban a mai uj(folytatjuk)
gurok és jugarok-lakta területen fordul elõ, de megta-

