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Továbbra is nagy a véleménykülönbség az őstörténet-kutatók körében a 
magyarság eredetét és őshazáját illetően. Ezzel még nem lenne baj. A baj azzal 
van, hogy némely kutató mereven, esetenként ellenségesen elutasít minden 
észrevételt, véleményt vagy álláspontot, ami nem azonos, vagy nem támogatja 
az ő álláspontját. Eme kutatók képtelenek szembenézni ama rideg ténnyel, hogy 
a magyarság múltja nem egy gyökerű, hanem elágazó. A mai magyarság 
genetikailag kevert népesség, mint Közép-Európa bármely népe. A feladat talán 
annak megállapítása lenne, hogy a szívgyökér, azaz a legősibb gyökér hová 
nyúlik vissza, és melyik gyökér, vagy a gyökérzet, mely ágai a nyelvadók. 
Ugyanis, nem a vér, a genetika tesz bennünket magyarrá, hanem a nyelv, anyagi 
és szellemi műveltség, és nem utolsó sorban a vállalás. 
  
Vagyunk néhányan, akik úgy látjuk, hogy a magyarság és nyelve a Kárpát-
medencében alakult ki az újkőkorban, amelybe beolvadtak a keletről jövő, főleg 
hódítók az elkövetkező ezer években. A szívgyökér – jelek szerint – Észak-
Mezopotámiába nyúlik vissza, amely az újkőkor hajnalán megtelepedett 
földművesekhez vezet. Úgy mutatkozik nyelvünk alapjait is e népesség nyelve 
képezi. A keletről jövők nyelve a földművesek nyelvét csupán ötvözte, 
gazdagította. 
  
Nos, e lehetőségnek két újabb támasztéka is akad. Mórocz Zsolt író beszélgetett 
Dr. Kustár Ágnes és Dr. Fóthi Erzsébet antropológusokkal, amely megjelent a 
Hitel  2011. májusi számában Emese mitokondriális álma címmel. Kustártól a 
következőt tudjuk meg:  
  
„Az újkőkorból kevés koponya maradt ránk aránylag épségben, ezek alapján 
mondhatunk valamit erről az – időben meglehetősen hosszú – korszakról. 
Viszonylag homogén népességet találunk ekkor antropológiailag a Kárpát-
medencében. Ebben különböznek tőlünk, azaz a Kárpát-medence mai 
populációjától. Mediterrán népesség élt itt az újkőkorban, amire jellemző a 
keskeny és magas arckoponya, illetve hosszú keskeny agykoponya – kiemelés 
tőlem –. Ez a típus az idő előre haladtával, a népvándorlás megindultával 
keveredett a keletről érkező – meglehetősen heterogén – népekkel.” 
  
Nem lévén antropológus, ezért csak feltételezem, hogy Kustár arról az 
emberfajtáról beszél, amelyik eljutott Ujgurföldre is, úgy négyezer éve, és 
amelyről az Eredetünk és őshazánk című munkámban is írtam (106. oldal). A 
National Geographic 1996, márciusi száma arról ír, hogy a kínai régészek 



három-négyezer éves fehér emberi múmiákat ástak ki Ujguria földjéből, és e 
múmiákról fényképeket is közöltek. Úgy tűnik, e múmiák koponyái nagyon 
hasonlítanak a Kustár megadott jellemzéshez. Amennyiben igen, nem zárható 
ki, hogy Ázsia fehér telepesei, és a Kárpát-medence ősparasztjai azonos tőről 
származhatnak, és a közös őshaza az Eufrátesz és Tigris folyók felső folyása 
vidéke lehetett. 
  
E lehetőséget látszik megerősíteni Dr. Raskó István vezetésével végzett 
genetikai vizsgálat eredménye is, amely Raskó tollából 2010-ben jelent meg a 
Honfoglaló gének címmel a Medicina Könyvkiadó gondozásában. Raskóék 
azt keresték, hogy a mai magyarságban mekkora százalékban található meg a 
„honfoglalók”, azaz Árpád népének génjei. A „honfoglalás-kori” csontokból 
nyert eredmények szerint a X-XI. század népességének anyai ága 14%-a volt 
ázsiai, míg 86%-a európai eredetű. Az apai ág összesített eredményét nem 
adtták meg a könyvben, de az is hasonló lehet. Embertanilag maguk a 
„honfoglalók” túlnyomó többsége is európai volt. Ez nem jelenti azt, hogy 
nyelvük magyar volt, de lehetett. Azt is tudni kell, hogy a 14 százaléknyi ázsiai 
génekkel rendelkező anyai ág nem egy áradatként jelent meg a Kárpát-
medencében, hanem több hullámban kb. kétezer év leforgása alatt. Raskó 
könyvének 120. oldalán találunk nagyon fontos közlést a Kárpát-medence 
benépesedéséről, amely helyes irányba terelheti a kutatást a magyarság és 
magyar nyelv kialakulását illetően:  
  
„Európában a neolitikum (újkőkor) idején elterjedt E3b haplocsoport hasonló 
gyakorisággal fordul elő a vizsgált „magyar” és „székely” populációban (10 
ill. 9.2%). Az E3b1 haplocsoport széles körben elterjedt, jelen van Észak- és 
Kelet-Afrikában, a Közel-Keleten és Európában is, magyar adatbázisban döntő 
arányban van jelen. A haplocsoport elterjedésének iránya Európa déli, 
délkeleti része felől a Vardar-Morava-Duna vonala lehetett kb. 7300 évvel 
ezelőtt. Az E3b leszármazási vonalak jelenlegi európai mintázatának 
kialakulásában fontos szerepe lehetett a kb. 7-8000 éve a Balkán területétől a 
Nyugat-Európa és Közép-Európa déli része felé irányuló expanziónak.” 
(Kiemelés tőlem. RG.) 
  
Az Eredetünk és őshazánk című munkámban magam is arról írtam, hogy jelek 
szerint, úgy tízezer éve nagy lendületet kapott a földművelés a Tigris és 
Eufrátesz folyók felső folyása vidékén. Termesztették a búzát, árpát, lencsét, 
babot és datolyát. Háziasították a juhot, kecskét, sertést és szarvasmarhát, ami 
egy népesedési robbanást idézett elő az említett térségben. E népesség elindult a 
szélrózsa minden irányába, és megtelepedett ama vidékeken, ahol 
földművelésre alkalmas területet talált. Kilencezer éve elérték el a Balkán 
délkeleti csücskét, ahonnan a Vardar és Morava folyók völgyén át, nyolcezer 
(8000) éve megérkeztek, és hétezer éve az ősvadászokkal egyetemben 



benépesítették az egész Kárpát-medencét. E népesség egy része nyolcezer éve 
Észak-Mezopotámiából lement Dél-Mezopotámiába, mely népességet a 
tudomány sumer néven ismer. A sumerok nyelvéről Samuel Noah Kramer, a 
XX. század egyik, ha nem a legtekintélyesebb sumerológusa ezt írja a The 
Sumerians, their History, Culture, and Character című munkája 306. 
oldalán: „In structure, therefore, Sumerian resembles no little such 
agglutinative languages as Turkish, Hungarian, and some of the Caucasian 
languages.” (A sumer nyelv szerkezetében nem kicsit hasonlít a ragozó 
nyelvekhez, mint török, a magyar és némely kaukázusi nyelv.) Ez után Kramer 
azt írja, hogy a sumer nyelv önálló, se szókincsében, se nyelvtanilag, úgy tűnik, 
nem áll rokonságban egyetlen élő vagy halott nyelvvel. De, akkor miben áll a 
„nem kicsi hasonlóság”? Erről a sumerológia úttörői, mint Edward Hincks, 
Henry Rawlinson, Jules Oppert, Archibald Sayce és Francois Lenormant, hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük, másképp vélekedtek. Magyar részről 
idekívánkozik Dr. Varga Zsigmond a Debreceni Tudományegyetem tanárának, 
Dr. Bobula Ida bölcsésznek, és Dr. Gosztonyi Kálmán a Sorbonne 
sumerológusának neve, és munkássága is. 
  
Már jó száz éve nagy gondot okoz a magyar történettudománynak, de főleg a 
régészetnek a Kárpát-medence köznépének kiléte. Korábban két nézet 
hadakozott egymással. Az egyik szerint Árpád népe volt az első, és magyar 
nyelvű telepese a Kárpát-medencének, mert megérkezésük idején a Duna-Tisza 
völgye lakatlan vidéke volt Európának. A baj az volt, hogy a régészeti 
feltárások erről egészen mást mondtak. Itt bizony emberek éltek, és nem is 
kevesen. Na, és kik voltak a Kárpát-medence lakosai? Hát kik lehettek volna, ha 
nem szlávok? El kellett érkeznünk 1959-hez, amikor egy Szőke Béla nevű 
régész arra az álláspontra jutott, ha a X. század köznépe szláv lett volna, akkor 
mi ma nem beszélnénk magyarul. A temetőik – ugyanis – több százszor 
akkorák, mint Árpád népéé. Mozgásba jött a megoldás lázas keresése. Dr. 
László Gyula kiváló régész-történészünk úgy látta, hogy a „kései-avarok” 
lehettek a Kárpát-medence első magyar nyelvű telepesei. A hivatalos álláspont 
erről hallani se akart, mert 895 előtt ők nem akartak magyart látni a Duna-Tisza 
vidékén. Jó példa erre Dr. Györffy György történész vélekedése: 
  
„Korábban, amíg régészetünk szinte százszor annyi avar sírt tartott számon, 
amennyi magyart, magam is felvettem, hogy a hiányzó magyar köznép a kései-
avarnak mondott temetőkben rejtőzhet (1958), amióta azonban Szőke Béla a X. 
századi magyar köznépet a tévesen szlávnak mondott temetőkben ismerte fel 
(1959), ehhez a megoldáshoz csatlakoztam.” (Valóság, 1973. 7. szám.) 
  
Vajon mi lehetett az oka, hogy történészeink és régészeink ezt nem ismerték fel 
korábban? A szóban forgó köznépet azért nem tudták azonosítani Árpád 
népével, mert arról hallani se akartak, hogy a Kárpát-medencében magyarok 



éltek az úgynevezett „honfoglalók” előtt. Az itt talált köznépet, továbbá, azért se 
tudták azonosítani Árpád népével, mert más volt a temetkezési szokása. A 
hölgyeket halántékkarikákkal temették el, ami nem volt jellemző a 
jövevényekre. Ezért rájuk mondták, hogy szlávok. Györffy aztán egy ügyes 
kardvágással megoldotta a kérdést. Mondván: „a tévesen szlávnak mondott” 
köznép is Árpád népével jött a Kárpát-medencébe. Ez volt a politikai elvárás, 
amelytől a mai napig nem tudtunk megszabadulni. Ezek után nézzük, hogy 
hogyan is állunk a gyökérzet keleti ágával? 
  
Harsáczki György író Dr. Erdélyi István régésszel beszélgetett, aki a 
történettudományok akadémiai doktora. Erdélyi a következőt nyilatkozta: „A 
krónikáink szerint Árpád vezér magyarjainak tolmácsra volt szükségük az 
őslakókkal történő kommunikációhoz. Ebből az következik, hogy a honfoglaló 
magyarok ősi török nyelven beszélhettek – nem lévén más alternatíva.” 
(Megjelent a Magyar Turistában 2009. 8. számában.) Ha a „honfoglalók” az 
„ősi török” nyelvet beszélték, akkor – nyílván való – nem lehettek nyelvadók. 
Árpád népének nyelvét illetően nagyon megoszlanak a vélemények. Nem voltak 
egységesek – valószínű nyelvileg se – azért kötötték a Vérszövetséget, hogy 
„testvérnek” fogadják el egymást, amelyet eskütétellel szentesítettek. A szabír 
réteg – Megyer, Tarján, Jenő és Gyarmat – beszélhetett magyarul, tehát a 
szövetség fele, míg a másik fele török nyelvű lehetett. Ebből is az 
következtethető, hogy aligha lehettek nyelvadók. Úgy tűnik, hogy számos 
tényező a köznép magyar nyelvűsége mellett szól. Ettől függetlenül, Árpád 
népét ki kell emelni a keletről jövők közül, mert ők szervezték meg a Kárpát-
medence népességét, amellyel lerakták a magyar nagyhatalmiság alapjait az 
elkövetkező 646 évre (Buda elfoglalása 1541). 
  
A köznép kilétét illetően, Fóthi Erzsébettől a következőt tudjuk meg: „A felső 
paleolit korban már biztosan éltek emberek a Kárpát-medencében. A tömegesen 
megjelenő leletek az újkőkorból kerülnek elő, az utolsó jégkorszakot követő 
időkből… A magyarságnak a Kárpát-medencében nagyon mélyen gyökerező 
történelme van… Miért emeljük ki azt az egyetlen ágat, amely már a 
honfoglalás korában nagyon vékony ág volt az itt talált népességhez képest.”  
(Kiemelés tőlem, RG.). „Az egyetlen ág” Árpád népére vonatkozik. Fóthi 
összehasonlítja a szomszédaink gondolkodását a magyarság gondolkodásával, 
ami a nemzettudatot illeti: „Összetettek az európai népek, de abból a 
szempontból meglehetősen egységesek, hogy a nemzettudatukból azt a szálat 
emelik ki, ami ahhoz a helyhez való kapcsolatukat erősíti, ahol ma élnek. Ebből 
a szempontból a magyarság az egyetlen kivétel. Mi, magyarok a meglehetősen 
sokszínű nemzettudatunkból azt hangsúlyozzuk, amiben különbözőek vagyunk a 
környékbeli népektől, ami nem azt a területet, azt a hazát erősíti, amelyben 
éppen élünk.” Nem azzal van baj, hogy a különbséget kihangsúlyozzuk, hiszen 
az tesz bennünket magyarrá, amiben más népektől különbözünk. A baj azzal 



van, hogy egy tudatunkba gyökerezett, téves különbséget hangoztatunk. 
Genetikailag Európa ugyanolyan ősnépe vagyunk, mint Európa bármely népe. 
Műveltségileg pedig ősibb, de görcsösen ragaszkodunk bejegesedett 
tévtanokhoz, amelyek nemzeti érdekeinket illetően károsak. Ilyen a mindenáron 
való idegen földről való származtatás. Ázsiából vagy Ázsiába is vezetnek 
vékony szálak, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, de ezek nem 
írhatják felül a kárpát-medencei őshonosság lehetőségét. Ez nemcsak nemzeti 
érdek, hanem ma már szinte kimondható történelmi valóság az elmúlt nyolcezer 
évre! 
  
Az elmondottakat a következőkben összegezhetjük: Ha a Kárpát-medence 
újkőkori, és a dél-mezopotámiai telepesek azonos őshazából áramlottak ki, 
akkor a sumer-magyar nyelvrokonság valamilyen fokon kézenfekvőnek 
mutatkozik, ami egyúttal a folytonosság mellett is szól. A genetikai és nyelvi 
folytonosság tehát megerősíti egymást, azaz a kárpát-medencei őshonosságot, 
amely ismeret megalapozója és kidolgozója Magyar Adorján volt. A 
folytonosság mellett szól a székely-magyar rovásírás is, amely eredete Friedrich 
Klára kutatása és táblázata szerint szintén az újkőkorba vezet vissza. 
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