
A kárpát-medencei őshonosságunkat támogató megállapítások 
(Kivonat az Eredetünk és őshazánk című könyvemből újabb adatokkal bővítve) 

 

Mindnyájan ismerjük a Magyar Tudományos Akadémia álláspontját a magyarság eredetét illetően. 

Az Akadémia szilárdan kitart a magyarság nyelvrokonságra alapozott finnugor származáselmélet mellett, 

annak ellenére, hogy részükről is csak feltételezés, melyet a genetikai vizsgálatok se támasztanak alá. Íme: 

Az Élet és Tudomány 2001. szeptember 21-i (38.) számában egy háromoldalas tanulmány jelent 

meg Dr. Béres Judit tollából Népességünk Genetikai Rokonsága címmel. A finn-magyar kormányközi 

együttműködés 1994 és 1997 között génvizsgálatokat végzett a finnugor nyelvcsaládon belül, mint a 

mordvinokon, erzákon, moksákon, hantikon, manysikon, észteken, lappokon, marikon és karéliakon, 

valamint a moldvai magyarokon, a bukovinai székelyeken és más magyar kevert népességen. Az eredmény 

azt mutatja, hogy Európában, genetikailag e népektől és a finnektől állunk a legtávolabb. Ami a legközelebbi 

nyelvrokonainkat illeti, Béres így összegezi: Elemeztük az úgynevezett intergénikus 9-bp deléciót, ennek 

megléte vagy hiánya szintén perdöntő származási szempontból.  Az ázsiai eredetű 9-bp teljesen hiányzott a 

hazai populációból. Az ázsiai M haplócsoport jelen volt a finnekben, az erzákban és a lappokban, de 

egyetlen elemzett magyar egyénben sem.". 

 Azok, akik a hivatalos álláspontot nem fogadják el, más lehetőségekben keresik a megoldást. 

Legtöbben a középkori krónikákból indulnak ki, és a szittya-hun származástudatot állítják 

vizsgálódásuk középpontjába. Ez valóban beletartozik múltunkba, de hiba lenne figyelmen kívül 

hagyni más lehetőségeket. Jómagam úgy látom, hogy a Mezopotámiából az újkőkorban kiáramló 

földművesek voltak a Kárpát-medence első magyar telepesei. A sumér származáslehetőség is 

nyelvrokonság kapcsán virágzott ki, de melynek a nyelvrokonságon túl műveltségtörténeti, régészeti 

és genetikai támasztéka is van. Mielőtt erre rátérnék, nézzük mi történt a Kárpát-medencében az 

utolsó jégkor vége után.  
 

Az ősvadászoktól a földművesekig 
 

 A jégkori ősvadászokat időben az átmeneti kőkor (mezolitikum) választja el az újkőkori 

földművesektől. Az átmeneti kőkorban Európa éghajlata a hidegégövből a mérsékeltégövbe ment át. Ez 

olyan alapvető változás volt, amely alapjában 

rendezte át az életkörülményeket és 

életlehetőségeket. Megváltozott a növény- és 

állatvilág. Eltűnt, vagy északra vándorolt 

számos hidegégövi vadállat, és megjelentek a 

mérsékeltégövre jellemzőek. E folyamat nem 

volt zökkenőmentes, és amelyet nem lehet 

figyelmen kívül hagyni őstörténeti 

búvárkodásunk menetéből. 

 

E térkép László Gyula Vértesszőlőstől 

Pusztaszerig című könyvéből való. Európa 

éghajlati viszonya az utolsó jégkor utolsó 

szakaszában: Legfelül – kék átlók – állandó 

jégpáncél. Piros függőleges; Állandó fagyott 

talajú tundra. Barna függőleges; Erdős 

tundra (Kárpát-medence). Lila átlós; 

Tenger-melléki tundra. Zöld vízszintes; 

Tenger-melléki tundra fagyott talaj nélkül. 
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 Földünket az elmúlt egymillió évben legalább négy nagy eljegesedési hullám sújtotta: Günz, Mindel, 

Riss és Würm. Ismereteink szerint a két első jégkornak egy-egy, míg a két utóbbinak két-két melegebb 

időszakasza volt. Míg a jégkorok többtízezer, akár százezer évekig tartanak, addig a jégkorok közötti 

felmelegedések rövidebbek (kb. 10-12 ezer év) és különböző hőmérsékletűek voltak. Szempontunkból 

megkülönböztetett figyelemmel kell szem előtt tartani a Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedését és 

természeti adottságait az emberi létfeltételek követelményei szempontjából, amely a térség népesedésének és 

nyelvfejlődésének is meghatározta irányvonalait. Mi, magyarok szeretjük emlegetni, hogy e szempontból a 

Kárpát-medence a földkerekség egyik legkiválóbb tájegysége. Így volt ez ezer évekkel ezelőtt is, a termelő 

életforma hajnalán. 

 Nézzük kissé tüzetesebben, hogy hogyan is ment végbe ezen átalakulás. A jégkor ideje alatt a 

Kárpát-medence fagyos talajú erdős tundra volt. Ez lehetett a hidegégövi vadállatok téli szállásterülete. Ezen 

állatok a nyári hónapokban az Északi-Kárpátokon túli, állandó fagyott talajú tundra kizöldelt legelőire jártak 

a Cseh-medencén keresztül, melyeket a vadászok is követtek. Azonban, a legújabb ismeretek szerint a jégkor 

utolsó, közel kétezer éve volt a leghidegebb. Úgy 13,200 éve egy fölmelegedési folyamat vette kezdetét. 

Ennek 12,900 éve hirtelen vége szakadt. A tudósoknak nincs egységes véleménye az okot illetően, de a 

legvalószínűbb az amerikai Dr. Allen West felismerése, aki szerint egy hatalmas égitest becsapódása, vagy a 

Föld légterében való felrobbanása okozhatta. Az esetleges becsapódás tölcsérét nem találják, ezért a második 

lehetőség a valószínűbb, vagy az égitest a jégmezőbe csapódhatott, ami a későbbi felmelegedés korában 

elolvadt. West Észak-Amerika és Nyugat-Európa e korból való földrétegében megtalálta nézetét támogató 

hiteles „tanút”, az általa mikroszkopikus gyémántnak (microscopic diamonds, magnetic spherules, iridium, 

black carbon, and fullerenes filled with helium-3.) nevezett anyagot, ami nagy hő hatására az űrben 

képződik. Ehhez hasonlót csak az őshüllők hírtelen kipusztulása korából ismernek. A tudósok becslése 

szerint ezen utolsó hatalmas becsapódás/robbanás kb. harminc vadállat kipusztulását okozta, mint például a 

mamutét. A robbanást megelőzően, Észak-Amerikában virágzó műveltség nyomait ismeri a régészet, melyet 

„Clovis-műveltségnek” neveznek (első leleteik New Mexikóban kerültek elő). E műveltség embere is 

hirtelen eltűnt, akinek kőszerszámai európai jellegűek voltak. Jó kétezer évi kihagyás után a „Folsom-

műveltség” emberének leleteit találták meg, szintén New Mexikóban, akiket a mai indiánok őseinek vélnek. 

(History Channel: Journey to 10,000 BC. The real story of Prehistoric Man’s fight for survival.) 

Az őskor régésze, Gáboriné Csánk Vera a következőt írta e lehűlésről Az ősember 

Magyarországon című munkájában: „Európa déli részén sarkköri növények élnek, rénszarvascsordák 

járnak, …. Spanyolországban is megjelenik a rénszarvas,…” (244. oldal. Gondolat – Budapet, 1980). Itt 

tehát egy nagyon komoly éghajlati változásról van szó. Nos, de mi történhet a Kárpát-medence 

ősvadászaival? 

Minden bizonnyal jelentős változás történt hazánk területén is. Nem lehetetlen, hogy a Kárpát-

medence északi kétharmada lett az állatok nyári legelője, míg télire a déli egyharmadba és a Dinári-hegység 

völgyeibe húzódtak vissza a vadászokkal együtt. Nos, erre az állapotra köszöntött rá az újabb gyors 

felmelegedés, úgy 11 ezer éve, ami a mérsékeltégöv kialakulásához vezetett.  

Az éghajlat felmelegedésének hatására a hegyekben felhalmozódott hó és jég olvadásnak indult, 

mely mint áradat zúdult az alföldre. A légrétegek is feldúsultak páratartalommal, ami a hatalmas esőzések 

beálltát eredményezte. A nagy vízmennyiség elmocsarasította a Nagyalföldet olyannyira, hogy lakhatatlanná 

vált. A 90 méter körüli tengerszint feletti magasság alatti területeket az állandó állóvíz boríthatta el. Az 

átmeneti kőkorban csak néhány magasabban fekvő részeken maradtak kisebb vadászcsoportok, melyről a 

Népművelési Propaganda Iroda által kiadott Magyarország Népeinek Története az Őskortól a 

Honfoglalási című munka 7. oldalán így ír: „A kezdetben szinte kizárólagos gyűjtögetés mellett a középső 

és késői őskorban a táplálkozás fontos forrása lett a vadászat, az átmeneti kőkorban a halászat.” Ebből 

arra lehet következtetni, hogy víz, víz mindenütt. Ezért írja Csánk Vera a már említett könyvének befejező 

részében a 250. oldalon: 

„Egyszóval az ősember korát és civilizációját nem tudjuk összekapcsolni a fiatalabb kőkorral. Az 

első földművesek délről, valahonnét a Balkán felől érkeztek hozzánk. Idegenek voltak, és alig találtak itt 

fennmaradt embercsoportokat.” Kérdés, hogy voltak-e „embercsoportok”, amelyek elejétől végéig átélték a 

3000 évig tartó átmeneti kőkort? Nem valószínű. 
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A Népszabadság 2006. október 7-i számában Doros Judit nagy lelkesedéssel számolt be A 

megkerült láncszem című írásában a Tarnaörsön feltárt „átmeneti kőkori” vadász telephelyéről. Amint az 

előzőekben szó volt arról, hogy jelek szerint a Kárpát-medence alföldi részében, az átmeneti kőkorban 

megszakadt az emberi élet folytonossága. Nos, a 8000 évesnek becsült tarnaörsi telephelyet még jóindulattal 

se lehet az őskor és újkőkor közötti „láncszemnek” tartani. Azért nem, mert kb. 7800 éve a Dél-alföldön, 

nagyjából a mai határvonal alatt, Tiszántúlon a Berettyó vonala alatt és Erdélyben megjelentek az első 

földművesek is. A tarnaörsiek igazolják, hogy az Alföld egyes északi vidékei is lakhatóvá váltak és délről 

megkezdődhetett a be- és a visszatelepülés. A tarnaörsi ősvadászok is délről, a Balkánról jöhettek. 

Ha tehát, a magyarság gyökereit keressük, az éghajlati változást és következményeit nem lehet 

figyelmen kívül hagyni. Az újkőkor hajnalán, miután az Alföld mocsárvilágának jelentős része felszáradt, 

kialakult a mérsékeltégövi növény- és állatvilág, majd lakhatóvá vált úgy nyolcezer éve, megjelentek az 

ősvadászok, majd valamivel később délről a földművesek, és lerakták az alapjait egy új műveltségnek, amely 

ezer évek küzdelmein át napjainkig tart. 

 

 
Palesztinából, majd Észak-Mezopotámiából terjeszkedő újkőkori földművesek útvonala, 

Anatólián, majd az Égei-tenger szigetein át. 9000 évvel ezelőtt érték el Görögország délkeleti csücskét 

(sötét sárga), innen a Vardar és Morava folyók völgyében északi irányban terjeszkedve (sötét nyíl) 7800 

éve értek a Kárpát-medencébe, majd a Duna vonalán haladva benépesítették Európát. A Földközi-

tenger szigetein át eljutottak a Nílus torkolatvidékére is, ahol lerakták az egyiptomi műveltség alapjait. 

A szín 1000 évenként változik. (E térkép a Hammond Concise Atlas of World History-ból való. 2002, mely a 

régészeti leletek kormeghatározása alapján készült.) 

 

A Kárpát-medence buja növényzete és gazdag állatvilága vonzotta az őskor emberét ugyanúgy, mint 

ahogy jó termőföldje és kedvező éghajlata vonzotta az újkőkor földműveseit is. Dr. Kalicz Nándor, az 

újkőkor kiváló régésze, a következőképp ad hírt a földművesek terjeszkedéséről: 

"A legelső földműves közösségek Kis-Ázsia, Mezopotámia termékeny területén fejlődtek ki, és 

hatásuk innen sugárzott szét különböző irányba, már igen korán Dél-Balkánra is. Az élelemtermelő 

életmód, valószínű népcsoportok mozgása, vándorlása révén innét jutott észak felé haladva a Kárpát-

medencébe is.". (Agyag istenek, Corvina kiadó, 1974.). A genetikai vizsgálatok igazolják, hogy nemcsak a 

földművelés tudománya jutott el a Kárpát-medencébe, hanem maguk a földművesek is. 
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Hétezer éve a Kárpát-medence a korhoz viszonyítottan sűrűn lakott területe volt Európának. Dr. 

László Gyula, szintén kiváló régész, a következőket írta a Vértesszőlőstől Pusztaszerig című könyvében 

(Gondolat – Budapest, 1974): 

"A Kárpát-medence volt a szarvasmarha legfontosabb európai háziasításának gócpontja, mert a 

vad őse itt élt a legnagyobb számban. A bivaly vad formában az újkőkor kezdetén jutott be e területre, ... A 

juh háziasított formájában a Közel-Keletről került be hazánk mai területére. A sertés helyi őseinek 

háziasítását elsősorban a Kárpát-medencéből, főleg a bronzkorból lehet kimutatni." 

 A fentiek alig hagynak kétséget a felől, hogy a Kárpát-medence az újkőkorban Európa legsűrűbben, 

vagy egyik legsűrűbben lakott területe volt. Ezért a Kárpát-medence nemcsak az állatok háziasításának volt 

az egyik legfontosabb gócpontja, hanem Európa, de elsősorban Közép-Európa benépesedésének is. Amint 

Európa a Kárpátoktól és az Alpoktól északra fekvő vidékei fokozatosan alkalmassá váltak az emberi 

létfenntartásra, úgy ontotta népfölöslegét a Kárpátok koszorúzta medence mindaddig, amíg az öreg földrész 

benépesedett. Fel lehet tenni a kérdést, ha a földművesek népesítették be Európát, és nyelvük a magyar nyelv 

újkőkori alakja volt, akkor nyelvünk miért csak a Kárpát-medencében maradt meg? Népsűrűség! A Kárpát-

medence éghajlati és természeti adottságai lehetővé tették, hogy a népsűrűsége kétszerese, vagy akár 

háromszorosa legyen az átlagnak, míg más területeken a későbbi telepesek váltak uralkodóvá. 7000 évvel 

ezelőtt már 2000 lelket számláló települések voltak: Lásd Polgár és Alsónyék. Meg kell jegyezni, hogy az 

ősnyelv szókincse százával található az ind-európai nyelvekben is. 

 

Az istennők alsótestére bekarcolt 

háromszögek, mint a nőiség jele: 1. 

Uruk, 2. Kökénydomb, 3. Kréta-sziget 

  

Ami a művelődéstörténetet illeti, 

Dr. Gordon Childe, angol régész már az 

1929-ben kiadott könyvében (The 

Danube in Prehistory) azt írta, hogy az 

újkőkorban a Kárpát-medence, Kréta és 

Mezopotámia háromszögében egy 

azonos műveltség virágzott. E műveltség 

egyik legjellemzőbb jele a női szobrok 

alsótestére bekarcolt háromszög volt. Az 

azonos műveltség még nem bizonyítja az 

azonos nyelvet, de legújabban Dr. Révész 

Péter (Lincoln Nebraska Egyetem professzora) számítógép segítségével megfejtette a minoszi műveltségből 

(Kréta) származó Phaistos korong szövegét, amelyről érthető ugor-magyar szavak kerültek elő. Révész 

ugyancsak megvizsgálta a sumér-magyar nyelvrokonság kérdését is. Ismert, hogy a sumérok nyelvének két 

nyelvjárása volt: az emeshal és az emeghir. Az emeghir réteg szóállaga a tamil nyelvből való, ami arra 

mutat, hogy az Északkelet-Mezopotámiából kiáramló földművesek nyelvét ez nem érintette, mert a magyar 

nyelvből a tamil réteg hiányzik. Azt kell mondani, hogy ez igazolja Magyar Adorján megállapítását, mely 

szerint a magyarság nem származik a sumérokból, a sumérok nem származnak a magyarokból, hanem egy 

közös tőről származó testvérnép. A közös őshaza Északkelet-Mezopotámia volt. 

A román régész, Nicolae Vlassa (édesanyja neve Zöldi Judit) 1961-ben a Maros menti 

Alsótatárlakán egy újkőkori női sírt tárt fel, melyben két írásos táblácskát talált. A harmadikra kecske 

alakja van bekarcolva. A korong alakú táblácskán vonalas, azaz rovott jelek láthatók, míg a téglalap alakún 

képjelek. E hölgy, valószínű Nagyasszony két írásfajtát ismert. A korongon a ma ismert székely-magyar 

rovásírás Z, Ny és Gy betűjének újkőkori változata látható. Ezen túl – úgy tűnik – jel-, azaz betűösszeírások 

láthatók, amely napjainkig élő gyakorlat a rovásírásunkban. A leleteket hosszú viták után hétezerháromszáz 

(7300) évesnek állapították meg. 
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 Friedrich Klári tanár és rováskutatónak 

köszönhetjük, hogy az újkőkori leletekről összegyűjtötte 

a jeleket, vagyis betűket, ezért tudjuk, hogy a ma ismert 

székely-magyar rovásírásnak az E és Ly kivételével már 

az újkőkorban megvolt az alaki mása. Ez melyet csak a 

folytonosság révén, azaz megszakítás nélkül 

örökölhettük ezer éveken át. A jel-, azaz a betűösszeírás 

gyakorlata is e lehetőséget támasztja alá. 

 

A rovásjelek kialakulásának földrajzi behatárolása: 

világosbarna szín. (The Danube Script in light of the 

Turdas and Tartaria discoveries. National History 

Museum of Transylvania. 2009.) 

 

Az amerikai tudós, Grover S. Krantz szabályokat 

állított föl az európai nyelvek kialakulásának 

kutatásához. Az eredményt az Európai nyelvek földrajzi kialakulása (Geographical Development of 

European Languages, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt am Main, Paris, 1988) című dolgozatában írta 

meg, melyet az Amerikai Egyetemek tanulmánysorozatában adtak ki. 

Krantz az általa felállított, és minden európai nyelv kialakulására következetesen használt szabályok 

alapján arra az álláspontra jutott, hogy az urálinak nevezett nyelvek kialakulásának helye nem az Urál vidéke 

volt, hanem a Kárpát-medence, azon belül pedig a Tiszántúl. Erről Krantz könyve 11. oldalán a következőket 

írja: "Általában úgy vélekednek, hogy az uráli magyarok keletről jöttek Magyarországra Kr.u. a 9. 

században. Ezzel szemben úgy találom, hogy a többi, uráli nyelveket beszélők terjeszkedtek 

Magyarországról az ellenkező irányban, sokkal korábban.". (It is usually stated that the Uralic Magyars 

moved into Hungary from an eastern source in the 9th Century A.D.. I find instead that all the other Uralic 

speakers expanded out of Hungary in the opposite direction, and at a much earlier date.). 

Krantz meg is jegyzi könyve 72. oldalán, amennyiben ezen új felismerés megállja a helyét, úgy „a 

magyar nyelv Európa legősibb helyhez kötött nyelve” („Hungarian (Magyar) is actually the oldest in-place 

language in all of Europe”), kialakulása az átmeneti kőkorba (mezolitikum) vezethető vissza. 

A finnugor nyelvrokonságot jómagam nem a földművesek nyelvében, hanem az ősvadászokéban 

látom, bár a földművesek is az ősvadászokból lettek. Ők – miután Európa északi területei is felszáradtak – a 

vadállatokat követték, mígnem a termelő életforma peremvidékére értek, tehát Északkelet-Európába, ahol 

még hosszú ezer évekig élhették halászó/vadászó életmódjukat, és megtarthatták ősi nyelvüket. Ebben kell 

keresni nyelvrokonságunkat. 

Dr. László Gyula régész, Dr. Györffy György történészt idézi a Valóság 1973. 7. számából: 
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"Korábban, míg régészetünk szinte százszor annyi avar sírt tartott számon, amennyi magyart, 

magam is felvetettem, hogy a hiányzó magyar köznép a kései-avaroknak 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.". (Kettős honfoglalás, 103-104. oldal.). 

 Történészeinknek nagy gondot okozott, hogy nem találták Árpád népének köznépét. A Kárpát-

medence köznépi temetőit pedig szlávnak tartották, mert a temetkezési szokásuk nem volt azonos Etelköz 

köznépének temetkezési szokásával. Dr. Szőke Béla régész, 1959-ben felismerte, ha a köznépi temetőkben 

valóban szlávok nyugodnának, akkor ma nem beszélnénk magyarul, mert azok túlnyomó lélekszámuk 

következményeként beolvasztották volna Árpád népének nyelvét, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet 

beszéltek. A hivatalos történészeink a mai napig nem veszik figyelembe e felismerést 

Legújabban Dr. Raskó István biológus vezetésével az MTA Genetikai Intézete végezte az első önálló 

magyar genetikai vizsgálatot. A vizsgálat célja az volt, hogy kiderítsék, mekkora százalékban található meg 

Árpád népének génállománya a mai magyarságban. A vizsgálathoz apai ágon 132 anyaországi és 97 székely, 

míg anyai ágon 102 anyaországi és 76 székely mintát használtak fel. Az eredményt 2010-ben Raskó a 

Honfoglaló gének (Medicina Könyvkiadó) című könyvében tette közzé. Kiderült, hogy a magyarság 

túlnyomó többsége nem Árpád népéből, hanem az őshonos köznépből származik. Egyetlen székely férfiban 

találtak finnugor jelzőgént. 

Raskó azt írja, hogy a 7000-8000 ezer éve a Balkánról betelepedett földművesek és az ősvadászok 

génje a mai magyarság és székelység génállományának 50 százalékát teszi ki. A keletről jövő lovas 

műveltségű nép – melybe a szittyák, a hunok, az avarok, és Árpád népe is tartozik – első hulláma Kr. e. 2300 

táján jelent meg. Árpád népe nem lehetett se „honfoglaló”, se nyelvadó, de ők szervezték meg a Kárpát-

medence népességét, és ezzel lerakták a magyar jövő alapjait. Ez elévülhetetlen érdemük. 

Befejezésnek álljon itt Dr. Fóthi Erzsébet antropológus megszívlelendő megállapítása: 

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”. (Mórocz Zsolt író beszélgetett Dr. Kustár Ágnes és Dr. Fóthi 

Erzsébet antropológusokkal, amely megjelent a Hitel 2011. májusi számában Emese mitokondriális álma 

címmel.) 

Az „egyetlen ág” a keletről jövő, lovas műveltségű Árpád népére vonatkozik, amelynek nem volt 

jelentős számú köznépe, továbbá későn érkezett. A magyar történettudomány őket állítja be 

„honfoglalónak”, mellyel történelmi jogalapot ad éhes szomszédainknak, aki ha lehetőség adódik, a még 

meglévő hazánkat is felosztják maguk között. 

 

Radics Géza: gradics@att.net 
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