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Az Egyesült Államokban megjelenő és a tudományos világban mértékadónak tekintett 

Science folyóirat 2000. évi novemberi számában* a genetikai szakterület nemzetközi 

élvonalának 17 elismert képviselője az USA-tól Ukrajnáig az európai népek származásának és 

őseik európai betelepedése idejének felderítésére indított közös kormányközi genetikai 

kutatásaik első eredményeit ismertette. Közleményük a magyar nép eredetének és 

őstörténetének megismeréséhez is döntő fontosságú új adatokkal és teljesen új szempontokkal 

járul. A mai európai népek, ma is a rájuk jellemző (genetikai önazonosságukat igazoló és a 

nyugat-európai népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal, ha egyáltalán előforduló) ősi 

genetikai markert (Eu19 jelzésű haplotípus) hordozzák. Ennek a magyar minta tagjaiban 60%, 

a lengyelekben 56,4%, az ukránokban 54%, az udmurtokban 37,2%, a macedónokban 35%, 

míg a horvátokban 29,3%-os gyakorisággal előforduló markernek a létezése mintegy 40-35 

ezer éves múltra becsülhető. Ez az időtartam megfelel a Homo sapiens sapiens első európai 

betelepedése óta eltelt időnek, ami kezdetén (a csiszolatlan kőkorszak elején) a neandervölgyi 

ember által benépesült Európába Kis-Ázsia és a Balkán felől behatoltak a modern ember első 

csoportjai. Következésképpen megállapítható, hogy világrészünkre az európai népeknek, 

közöttük a magyaroknak az ősei is ezekkel az első betelepülőkkel érkeztek. A legrégibb 

európai gén tehát (az M45 leszármazási vonalból eredő Eu19 haplotípus) 40-35 ezer éves - 

mint az Istállóskő-Szeleta műveltség. A régészek már régen megállapították, hogy ezzel 

kezdődött a Kárpát-medence rendszeres emberi betelepülése. Ezzel szinte egyidőben 

megjelent az ugyancsak M45-ből eredő M3-as egyes helyeken Szibériában és később 

Amerikában is.  

 E genetikai munkaközösség kollektív véleménye szerint, az europid típusú 

népcsoportoknak volt még Európába egy második bevándorlási hulláma is, mintegy 25 ezer 

éve, elsősorban Közép-Európa térsége felé. Végül az europidek (a „kaukázusi ember”) 

harmadik bevándorlási hullámát az újkőkor idején, a jégkorszakvégi klímaváltozásokat 

követően az ú.n. csiszolatlan kőkorszak korának farmerei Közel-Keletről indult európai 

terjeszkedése jelentette. Ezt azonban Európa teljes térségében erőteljes társadalmi-gazdasági 

és nyelvi-műveltségbeli átalakulás (a növénytermesztés és az állattartás kibontakozása ill. az 

ú.n. indo-európai nyelvek térfoglalása) kísérte („Új-Európa” a régi „Ó-Európa helyén). 

 A mai magyarság, embertani felmérése (Henkey 2002) szerint 54, 9 %-a a törökös 

típusokba sorolható. Így a természettudomány két ága (embertan és genetika) szükséges és 

elégséges egybehangzó megállapítása – továbbá tehát a régészet eredménye, valamint a Tarih-

i Üngürüsz mint írott forrás (a szkíták, a hunok, az avarok és a magyarok, tehát az üngürüszök 

története ) - ügyefogyottá teszi a 150 éves vitát. Ezek a biológiai jellemzők évtízezredek során 

alig változnak. Korai történelmünkkel kapcsolatosan most tehát új kérdéseket kell 

fogalmaznunk, és új válaszokat kell keresnünk.  

 Egy népet meghatároz külső testi megjelenése, valamint szellemi és tárgyi műveltsége. 

Miután külső megjelenésünk dolga tisztázott, szellemi és tárgyi műveltségünk gyökerei térben 

és időben kapcsolódnak az embertan, valamint a genetikusok ténymegállapításához, és az 

eurázsiai nagy lovasműveltségekhez vezet. Ebben az összefüggésben különleges jelentőséget 

nyer Rawlinson és Lenormant bizonyítása, mely szerint a kutatók által szumirnak nevezett 

nyelv az ún. szkíták nyelve. 

 Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy noha a magyar műveltség gyökerei 

behálózzák a világot, a Kárpát-medencében itthon vagyunk 40-35 ezer éve. 

*Eredeti angol szöveg, magyar fordítás, részletek a ZMTE 43. sz. kiadványában. 
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Az Y kromoszóma specifikus Alu inszerció (Yap) és Tat 

allélek frekvenciái. 

 

 

népesség 

 
Yap+ Tat C 

kevert magyar 37,5 % 0,0 % 

csángó 17,5 % 0,0 % 

finn és lapp 0,0 % 61,1 % 

inári 0,0 % 41,7 % 

skolt 0,0 % 61,7 % 

karéliai 5,0 % 39,6 % 

lett -3,0 % 29,4 % 

holland -2,3 % 0,0 % 

moksa  0,0 % 8,2 % 

manysi 0,0 % 63,2 % 
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