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a felvilágosodás korában vagyunk, ezért le
het, hogy hozzátehetjük: és utáni) tudat bi
rodalmába vezeti az olvasót, ahol nem a ha
ladás, az újdonság, a még nem ismert iránti 
vágy minden érték non plus ultrája, hanem 
az állandó visszatérés, az emlék, a transzcen
dencia perspektívájának lehetősége. Ilyen 
szűkkeblű racionalista alapon állnak a tipo
lógiai szimbolizmusnak a szerzőnk által idé
zett ellenfelei, akik vág)' skandalumnak, vág)' 
butaságnak tekintik az Ó- és ÚJTESTAMEN
TUM ilyen viszonyát. Fabiny -  miután átte
kinti a pró és kontra érveket -  a modern her
meneutika, szimbólumelmélet és művészetek 
közötti összehasonlító kutatások alapján a ti
pológia újszerű értését, „a new fresh understan- 
ding o f typology”-t szeretne adni,

A HERMENEUTIKAI KONTEXTUS Című má
sodik fejezet a Biblia nyelvi, nem történeti 
szempontú modern kutatásait veszi szemügy
re (a történeti kutatások nagy újkori nyitánya 
a XVIII. századi Jean Astruc nevéhez kap
csolódik, aki a nyelvi megformálás problema
tikáját történeti irányba fordította, s ilyenek 
voltak például Goethe Biblia-kutatásai is). 
Ismét felvéve a nyelviség elsőrendűségének 
gondolatát, Fabiny Tibor elvileg választja el 
a BlBLlÁ-t minden más irodalmi alkotástól 
(ezt tették egyébként a középkori egzegéták 
is), mivel Isten nem pusztán név, hanem Ige, 
dinamikus princípium, önmaga beteljesítése, 
a BlBLlÁ-nak többletjelentése van a pogány 
szövegekhez képest. Ricoeurre és másokra 
hivatkozva állapítja meg, hogy a BIBLIA ese
tében nem a szöveg oldódik fel az olvasóban, 
hanem az olvasó egója szűnik meg a szöveg
ben, maga is könyvvé válik, Isten törté
netének lesz a részévé. Nem „külső” könyv, 
hanem Isten ember szívébe írt szava. A szent 
szövegek középkori jelentésrétegeinek ten
denciái az Origenészre visszamenő hármas 
(test-lélek-szellem, teoria-sententia-sensus 
plenior), illetve népszerű négyes (litterális, 
allegorikus, morális, anagogikus) felosztás 
valamennyi részén alkalmazható az előkép
beteljesülés szimbolikus rendszer.

Fabiny könyvének stílusa egyszerű, termé
szetes és olvasmányos, mint ahogyan a hu
mán tudat, ha tényleg az, mindig megtalálja 
a megfelelő, széles körben érthető kifejezési 
formáját. S így tartja a középkori hagyomány 
is: Sacrae Scripturae Sermo humiiis.
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Az öröklődéstan -  sok más természettudo
mánnyal ellentétben -  politikailag vitatott 
diszciplínának számított Magyarországon. 
Először a fajelmélettel járatta le a világhábo
rú előtti genetikus nemzedék jó  néhány ne
ves képviselője; 1945 után pedig egyéb vív
mányokkal együtt a Liszenko-féle öröklődés
tant is kénytelenek voltunk átvenni a Szov
jetuniótól.

Azok az önmagukban tudományos kérdé
sek, hogy van-e szerepük a kromoszómáknak 
az öröklődésben, és hogy a szerzett tulajdon
ságok átörökíthetők-e, politikummá váltak az 
ötvenes évek Magyarországán is. A tudo
mányos elmaradottság egyre nőtt, hiszen a 
nyugati világban, ahol nem -  teszem azt -  
Adenauer vagy Eisenhower, hanem a lom
bikjaik fölé görnyedő orvosok döntöttek a 
szakkérdésekben, a genetika az élettani tudo
mányok egyik leggyorsabban, legdinamiku
sabban fejlődő ágává vált. Az öröklődéstan 
eredményei megtermékenyítették a gyer
mekgyógyászatot és az agronómiát, a sugár
biológiát és a gyógyszertant, a biokémiát és a 
zoológiát -  mindenhol, csak éppen az Elbától 
és a Lajtától keletre nem. Ott Liszenko tanít
ványai rossz bűvészként vírusból fehérvérsej
tet, búzából rozsot tudtak csinálni -  vagy leg
alábbis ezt állították magukról.

Ez a helyzet persze a kommunista orszá
gokban sem tarthatott örökké, s tulajdonkép
pen régen esedékes volt, ami a hatvanas és 
főleg a hetvenes években, Liszenko eltűnése 
után történt. A genetika berobbant a magyar 
tudományos életbe, és újjáélesztésében igen 
jelentősek, nehezen túlbecsülhetek Czeizel 
Endre érdemei. Orvosi képzettségén és tudó
si tehetségén kívül Czeizel olyan személyes 
tulajdonságai is hozzájárultak a genetika új
jáélesztéséhez, népszerűvé válásához és dina
mizáló hatásához, mint a kitűnő előadókész
ség, a lelkes tudománynépszerűsítő hajlam és 
a jó  stiláris érzék.

Bizonyos, hogy a német segítséggel vég
zett népességgenetikai vizsgálat, melyet most



Figyelő • 1039

Czeizel a művelt laikus közönségnek ismer
tet, ugyancsak be fog vonulni a magyar tu
domány történetébe. Dióhéjban a következő
ről van szó: az úgynevezett genetikai jelek, 
vagyis csak az öröklődés által befolyásolt 
biológiai tulajdonságok révén mintegy gene
tikai „fénykép” készíthető egy-egy népesség- 
csoportról. Ilyen genetikai je l a nagyközön
ség által is jó l ismert vércsoport. Czeizel és 
munkacsoportja a vizsgálatban huszonnyolc 
genetikai je let határozott meg összesen mint
egy ezerötszáz emberen, tizenkét magyar né
pességcsoportban -  az őrségi „törzsökös ma
gyarok”, a palócok, a matyók, a kis- és a 
nagykunok, a jászok, a moldvai csángók, a 
bukovinai székelyek, a zsidók, az északkeleti 
és a délnyugati cigányok között, továbbá a 
budapesti „kevert” népességben.

A vizsgálat orvosi, biológiai, etnológiai és 
történeti célokat tűzött ki maga elé, A népes
séggenetika a történelem segédtudományává 
válhat, mert a származási és vándorlási kér
dések némelyike kellő kritikával könnyebben 
eldönthető, vitája új szempontokkal gazda
gítható. Az effajta népességgenetikai vizsgá
lattal ugyanis meg lehet határozni két népe
sedési csoport egymástól mért genetikai tá
volságát, ami végső soron a közös származás
ra -  vagy annak hiányára - ,  az egyes popu
lációk biológiai-öröklődési értelemben vett 
rokonságára vagy későbbi nagyobb fokú ke
veredésére utal.

A felmérés részben nyilvánvaló, részben 
meglepő eredményeket hozott. Jelentős mér
tékben különbözik a maradék magyar népes
ségmintától egyrészt a zsidó, másrészt pedig 
a cigány népesség genetikai jellege. Ez logi
kus is, hiszen a magyarság nem zsidó és nem 
cigány része valahonnan az Urál környékéről 
származik, a zsidóság Palesztinából, a cigány
ság pedig Eszak-Indiából. (Természetesen a 
zsidóság és a cigányság egymástól mért gene
tikai távolsága is jelentős.) Fontosabb ennél, 
hogy a zsidóság és a cigányság nagy tömege 
öröklődéstani értelemben viszonylag rövid 
ideje, egy-két évszázada él együtt a magyar
ság többi részével, s ezalatt különböző okok 
miatt, amelyeket Czeizel helytálló módon 
részletez, nem került sor olyan fokú kevere
désre, mint például a vagy ezer-ezeregyszáz 
évvel ezelőtt a Kárpát-medencébe bemasíro- 
zó ősmagyarság és az ezen a környéken élő

szláv vagy német ajkú lakosság között. A ki
sebb vagy nagyobb arányban szláv, német 
eredetű magyarok őseinek egy része sem az 
Etelközből érkezett a Duna-Tisza tájékára; 
náluk azonban az eltérő származást a későbbi 
nagyfokú elvegyülés ellensúlyozta.

Ennek megfelelően egyrészt a részleges 
(tehát a zsidóság és a cigányság nélküli) ma
gyar népességminta, másrészt pedig a szlá
vok és a németek között a genetikai távolság 
nem túlságosan nagy: a keveredés, a beolva
dás náluk sok nemzedék óta tart. A román 
genetikai mintával való összehasonlítás nem 
volt lehetséges, mert hasonló vizsgálatot ro
mánok között még nem végeztek. I gén meg
lepő, hogy az őrségi magyarok, akiket a nép
rajz eddig a régi „törzsökös” magyarok le- 
származottainak tartott, genetikailag különö
sen közel állnak a szlávokhoz -  olyannyira, 
hogy Czeizel azt a lehetőséget is felveti: a ré
gi időkben szlávokat telepítettek a nyugati 
gyepűre, s az őrségi magyarok ezek leszár
mazottai.

Meglepő tény a kis- és a nagykunok egy
mástól mért, aránylag tekintélyes távolsága, 
ami eltérő származásra utalhat. Ez a tény el
lentmond eddigi történelmi ismereteinknek. 
Nem így a finn és az iráni genetikai profil vi
szonylagos közelsége; a jászok feltételezett 
iráni eredetét ez a vizsgálat is megerősítette, 
Csodálkozásra ad viszont okot, hogy a türk 
mintától a magyarságé aránylag távol áll. Pe
dig a magyar őstörténelemből tudjuk, hogy 
népünknek különösen intenzív és bensőséges 
volt a kapcsolata türk csoportokkal, s komoly 
szaktudósok is akadnak, akik például a szé
kelyeket türk, nem pedig finnugor eredetű- 
eknek tartják. Irdatlannak nevezi a szerző a 
genetikai távolságot az ázsiai nagyrassz (köz- 
nyelvileg: a sárga fajta) és a részleges magyar 
népességminta között.

Czeizel vizsgálata e sorok írója szemében 
-  aki orvos, és öröklődéstani kérdésekkel 
szakmája, az ideg- és elmegyógyászat szem
pontjából foglalkozik ugyan, de nem hivatá
sos genetikus -  korrektnek tűnik. De ezt vég
ső soron a szakkritikának kell majd eldönte
nie. Sokkal fontosabb e helyütt az a kérdés, 
hogy milyen pszichológiai és társada
lomtudományi következtetések vonhatók le a 
vizsgálatból.

Czeizel ezeket a konzekvenciákat részben
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elszórtan, részben könyve utolsó fejezeteiben 
részletezi, Mindjárt leszögezzük, hogy mind
ezeket jelentéktelen kivételektől eltekintve -  
és ellentétben azzal, amit alkalmilag az értel
mi fogyatékosokról írt -  helytállónak és hu
manistának tartjuk. Ugyanakkor Czeizel tár
sadalomfilozófiai és szociológiai tájékozottsá
ga és érzéke nem egyenrangú biológiai já r
tasságával, a társadalmi folyamatokat leegy
szerűsítetten szemléli, így fejtegetései általá
ban helyesek ugyan, de nem a legmagasabb 
színvonalúak. (Ez alól persze vannak kivé
telek; briliáns, amit a „magyar tehetség” míto
száról ír.) Egészen biztos például, hogy az 
incesztustabu nem a vérfertőzés hátrányos 
genetikai következményeinek következmé
nye (133. o.): ezzel az ősember nem lehetett 
tisztában, és e feltételezést már Freud is meg
győzően megcáfolta. A dunai konföderáció
ról írottak utópizmusa is naiv; kár, hogy Czei
zel nem olvasta azt, amit erről a témáról Ken
de Péter írt a Századvég 1989-es különszámá- 
ban. De ezek nem túl jelentős hiányosságok. 
Czeizel mindenesetre előkelő társaságban 
van, mert a Nobel-díjasok sem kerülhetik el, 
hogy a svéd királlyal váltott kézfogás után 
papírra ne vessék világmegforgató utópiái
kat, amelyekben persze szinte soha nem érik 
el az eredeti szakmájukban felmutatott szín
vonalat,

Czeizel pontosan hangsúlyozza, hogy a 
származástudatnak fontos a jelentősége az 
egyéni és a közösségi identitás, a hovatarto
zási tudat szempontjából. A magyar identitás 
élményét minden felnövekvő és szellemi ké
pességei birtokában lévő magyar átéli; a „mi 
a magyar?” kérdése hozzátartozik a magyar
ság nárcisztikus érdeklődéséhez, egyén- és 
társaspszichológiailag nem kerülhető meg. 
Ez persze más népekre is vonatkozik.

A magyarság, „a magyar jelleg” azonban 
genetikailag nem határozható meg: öröklő- 
déstani szempontból a legtöbb magyar, a né
met ajkú és a szláv között nincs nagy különb
ség, holott nemzeti identitásuk jelentősen el
térő. A vizsgálat meggyőző cáfolata a külön
böző fajelméleteknek, például a Szabó Dezső- 
féle teóriának a „magyar fa j”-ról. Magyar faj, 
magyar fajta biológiai, genetikai szempont
ból nem létezik.

A kóros, például vérzékenységet vagy ér
telmi fogyatékosságot okozó génektől elte
kintve a DNS-állománynak az ember társa
dalmi tevékenységében szinte semmi szerep 
nem jut. Magyar az, aki magyarnak vallja 
magát, s ezért -  szögezi le Czeizel -  az örök- 
lődéstanilag eltérő zsidóság és cigányság 
egyenértékű része a magyarságnak. A ma
gyarság -  különböző arányban ugyan -  tör
ténetileg finnugor, türk, oszmán-török, szláv, 
germán, román, latin, örmény, zsidó, cigány, 
avar, iráni, görög és még ki tudja milyen ele
mekből állt össze. (Garai Gábor költőnek egy 
Amerikába kivándorolt őse és annak az újvi
lágból visszatérő utódja révén indián felme
női is voltak. Némely magyar fiatal édesapja 
a hatvanas, hetvenes években Magyarorszá
gon tanult afrikai egyetemista.) Mindezzel 
együtt sajnos aligha lesz elkerülhető, hogy 
szélsőjobboldali, fasisztoid erők demagóg ér
vet kovácsoljanak egyrészt a részleges ma
gyar népességcsoport, másrészt pedig a ma
gyar zsidóság vagy a magyar cigányság közöt
ti genetikai távolság tényéből. Ha ez bekövet
kezik, arról persze a tudomány éppoly kevés
sé tehet majd, mint ahogy egy megerőszakolt 
asszony sem felelős az ellene intézett támadá
sért. Csodálkozunk, hogy a magyar közélet új 
prófétája -  aki terjedelmes dolgozatában 
öröklődéstani szempontból teljesen dilettáns 
módon ejtett szót arról, hogy a magyarság 
„romlásának” genetikai okai is vannak, és él
nek köztünk olyan népcsoportok, amelyek
nél állítólag nem működött a természetes ki
választódás -  még nem fedezte fel ennek a 
vizsgálatnak nyilván a saját szájíze szerint is 
értelmezhető következtetéseit.

Czeizel könyvét, egy felvilágosult, sokol
dalú természettudós alkotását, mindenkinek 
jó  szívvel ajánlhatjuk. Igaz, Czeizel nem Bibó 
-  Czeizel Czeizel; ez is elsőrangú „védjegy” 
- , de bárcsak minden bölcsész annyit tudna 
a génekről vagy az atommagról, mint ameny- 
nyit Czeizel irodalomról, társadalomról, tör
ténelemről. A természettudományi művelt
ség ínségében szenvedő (?) társadalomtudo
mányi értelmiségnek tehát A MAGYARSÁG GE- 
NETlKÁjÁ-t különösen nagy nyomatékkai 
kommendáljuk!

Harmat Pál


