
Radics Géza fordítása elé 

 

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (http://zmte.webnode.hu/, különösen: Elektroni-

kus könyvtár) tagjai közti levelezésben, eljutott hozzám Az ősi DNS-ből tisztább képet kapunk 

a mai európaiakról című friss amerikai tanulmány. Ezzel kapcsolatban írtam pár mondatot 

nekik, amit most megosztunk a Szilaj Csikó olvasóival. 2013-ban már szerepelt itt a Magyar 

őstörténet rovatban Radics Géza hasonló témájú írással:„Alsótatárlakától a botnaptárig...” 

(http://szilajcsiko.wix.com/csiko/magyar-ostortenet#!__magyar-ostortenet/alsotatarlakatol-a-

botnaptarig).  

Radics Géza érdeme, hogy felhívta a figyelmet Carl Zimmer genetikai közleményére, és 

nagyobb, hogy le is fordította és megjegyzést fűzött hozzá. A tanulmányt innen vette: 

http://www.nytimes.com/2014/10/30/science/from-ancient-dna-a-clearer-picture-of-

europeans-today.html?_r=0, ahol alul jelzik, hogy a 2014. október 30-adikai változatot 31-én 

javították, de csak annyiban, hogy Daniel G. Bradley genetikusnak a munkahelye nem a 

Trinity College Dublin, hanem az University College Dublin. A cikk nem a Science c. jelentős 

tudományos folyóiratból való, hanem a New York Times Tudomány című rovatából. 

A cikk elején lévő óriási - a korszak régészeti anyagát semmibe vevő - tévedést nem lehet 

szó nélkül hagyni, mert az ember legalább tízszer korábbi időben hagyta el Afrikát, ha egyál-

talán akkor elhagyta, mert a Homo ergatras lehet az M168 mutáció kezdet embere, aki 1,6 

millió éves a Kaukázusban. Tehát itt még további mélyebb összefüggések keresésére lenne 

szükség, de mindenki az ötvenezer évet szajkózza, holott az ember már hatvanezer éve Fok-

földön és Ausztráliában volt, ötvenezer éve Brazíliában. 

Aztán jön az amerikai elnagyolt nagyzoló stílus, amely tíz-húsz ezer éveket ugrik át, és 

máris az európai birodalom-építésnél vagyunk, aminek hatására szerinte megváltozott az em-

ber, és nem fordítva, mint ahogy valójában történt. És nem is igaz, hogy kiirtották volna az 

erdőket és lecsapolták a mocsarakat egészen, mivel éppen hogy az erdőégetéses földművelés 

az erdők újra növesztését is magában foglalta, a vízgazdálkodás pedig - legalábbis nálunk a 

Kárpát-medencében - a mostaninál ezerszer különb volt. A falvak is megmaradtak a városok 

mellett, stb.  

Mivel további ordító marhaságok jönnek, elmesélek egy tapasztalatot az amerikai átlag – 

olvasói, befogadói – színvonal, igény alacsony mivoltára, hiszen a NYT olvasó tömegeinek 

íródott a cikk. Drezdában, a Zwingerben, ahol fél napot is elácsorogtam a Dürer-teremben, 

láttam, amint a vagy negyvenfős amerikai turistacsoport körülbelül 17 másodperc alatt vihar-

zott át három termen is, miközben az elöl rohanó idegenvezető szinte kiabálta, hogy Remb-

randt, Rubens, Tiziano, Greco, stb. és jobbra-balra mutatva sietett előre. Szóval pár tízezer év 

alatt nem lesz az embernek hideghez alkalmazkodott csontozata, alkata, stb. Aztán a teljes 

genomnak nem egészen 3%-át ismerjük, és ebből akartak klónozni, mondván, hogy a többi 

97% szemét gén. Mostanában viszont már kapizsgálják, hogy attól a nagyobb résztől vagyunk 

emberek, alább is hagyott a nagy klónozási láz. A gének csak fehérjét határoznak meg, az 

emberré tevő tulajdonságok lelki tényezők hatására alakulnak ki bennünk. Különösen törté-

nelmet nem lehet onnan kiolvasni. Ráadásul, amit mostanában vizsgálnak, az a mutáció a nem 

helyreálló szakaszon, amely már az állatvilágban sem állt helyre, mert nem határozott meg 

fehérjét, azaz elsorvadt ez a tulajdonsága, de arra jó, hogy a mutációk sokasága egyrészt bizo-

nyítsa, hogy testileg az állatvilágból jövünk, másrészt a mutációk sorrendje segítségével, meg-

felelő régészeti műveltségi és időrendi tudásanyag birtokában bizonyos emberi területi elhe-

lyezkedésekre és azok változásaira a megfelelő időrendben következtethessünk. Nincs tehát 

semmi meglepő, ha a nyugat-észak-európai vadászok korábbiaknak mutatkoznak a genetikai 

vizsgálatok által, mint a földművelők, hiszen erre következtettünk az éghajlati és talajvi-

szonyokból is már előtte, és a régészet is feltárta ezt korábban.  
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Ám mivel a cikk a bemutatott alacsony színvonalon íródott, kevéssé van tudatában, mit is 

ír, tehát nem különbözteti meg a géneket a génmutációktól, nemhogy még az utóbbiak jelölé-

sét is idézné, ami alapján valóban megtudhatnánk, mit találtak, találtak-e valami újat is az 

eddig ismert - genetikai - képhez viszonyítva. A dolgot elintézi avval, hogy elérhetővé tesz 

bizonyos kutatási beszámolókat, amikre hivatkozik, de nem adja meg, pontosan hogyan kö-

vetkezik az ő mondanivalója és miből. Ezért aztán ha előfordul is a közel-keleti földművesek-

kel hozott M35 génmutáció néhány százalékban, amit a cikkíró így nem pontosít, Európában, 

és délen 20 %-ban, nálunk 8,9 %, az nem a bevándorló földművelők, hanem a földművelés 

elterjedését mutatja a helybenlakók által. Ugyancsak a kurgán-inváziókhoz köthető génmoz-

gás az M170-et terjesztette kis mértékben hat és fél ezer évtől kezdve, ami a Kaukázusból 

legutoljára észak felé kijött népesség és tényleg lehet 24 ezer éves a mutációja. De ez is igen 

kis arány, nálunk például 11,1%, mert minket a második kurgán hullám már kikerült, a har-

madikat pedig beolvasztottuk, azaz nem tudott önálló csoportban fennmaradni. És ami még 

nagyobb hiányosság, hogy az alföldi nő egyetlen mintájából következtetnek egy igen nagy 

terület népességére. És közben - mit vártál?! - nem mulasztják el ránk löttyinteni felsőbbren-

dűségük mérgét, hogy a férfi nem férj, hanem emberáldozat volt, amit semmi, de semmi nem 

alapoz meg egyébként és szégyenteljes - nem tudósi - megnyilvánulás a részükről.  

Ezt az ellenszenvet érezzük tovább, amikor a földműves jóléte vonzotta észak-eurázsiai 

bevándorlók megjelenésén ujjonganak. Ám elfelejtik megemlíteni, hogy az egész népességhez 

viszonyítva mennyi - milyen kicsi - ezek aránya. Nem is tudnák, mert nem végeztek ilyen 

vizsgálatokat. Az egész Kárpát-medence fő foglalkozása a földművelés, hiszen éppen a cikk 

is említette az erdőégetéses változatot, ami a dombvidékekre is kiterjedt, mert esőztető volt, 

nem öntözéses. Azaz itt olyan egy a félmillióhoz-millióhoz arányról lehet szó, tehát még ki-

sebb, mint a földművesek esetében. Értsük meg jól: kis csapatok jönnek be, általában mene-

külnek, mint a kimmerek vagy a szkíták vezértörzse. Ám mivel az életmódjuk, viselkedésük 

más, őket megtalálja a régészet, keresi, másokat, a többséget meg nem.  

Ugyancsak kritikán aluli hajszínről és bőrszínről mesélni ilyen összefüggésben. Tudjuk, 

hogy a későbbi népesség, már a gravetti is, délről származik és megtartotta szaporodási szoká-

sait, ami nagyobb szaporaságot jelentett, mint az északi, hideghez és rideg viszonyokhoz al-

kalmazkodott emberé. Megtarthatta, mert ekkor ment át az ember a síkabb vidékekre, és majd 

a földművelés végső soron négyszázszoros emberszaporulatot jelentett az addigi gyűjtögető-

halász-vadász életmódhoz képest. Persze, hogy eltűnt az északi ember egyenes leszármazási 

vonala hamar, hiszen akinek 1-2 gyereke van, egy idő után ilyen téren eltűnik ahhoz képest, 

akinek 6-8 (ráadásul sokaknak csak fiú vagy csak lányutódjuk van). S ha itt mégis az északi 

ember hatása érződik jobban, mint máshol, annak nem a nagyarányú bevándorlás az oka, 

aminek nincsen régészeti nyoma, hanem az, hogy a földművelést az itteni korai, már északi 

jellegű népesség vette át nagy tömegben, és a déli hatás ebben kicsi.   

S mivel el kell ismerniük a több ezer éves lakossági folytonosságot az adatok szívós ez 

irányú bizonyítékai miatt, azzal próbálják tehát kisebbíteni ennek jelentőségét, hogy a koráb-

ban már délről idehozott földműveseket, akiket jelentőségüknél tizenegyszer nagyobb arány-

ban szerepeltetnek, most északkeleti bevándoroltakkal hígítanák fel. Ami agyrém, mert nem-

csak régészeti blöff, hanem népesedési lehetetlenség is, hiszen az eleve több százszorosan 

kisebb népességet akarja ráerőltetni a nagyobbra, és a kivitelezés se megy, mert a vándorló 

műveltség nem földműves - és a többi kemény ellenérv. 

Radics Géza megjegyzésére a végén, ami a sumér kapcsolatot akarja alátámasztatni a ge-

netikai eredményekkel keleti földművelők itteni szerepéről, hangsúlyozom, hogy a sumér 

nyelv nem áll úgy rokonságban a magyarral, mint a többi finnugornak mondott nyelv vagy a 

török, és bizonyos hasonlóságokra más a magyarázat. A genetikai alátámasztást viszont nem 

biztos, hogy onnét kellett volna venni, ahonnét vette. Raskó és tanítványai genetikusként 

ugyanúgy beleavatkoznak a nyelvtörténet, az őstörténet tudományába, mint a nemzetközi ku-



tatócsoportok beszámolói, akiket Cser Ferenccel együtt könyveinkben bírálatnak vetettünk 

alá. E bírálatunk időrendi szempontjai és régészeti, történeti érvei eddig cáfolatlanok marad-

tak, azaz igaznak számítanak, tehát jogosan várható el, hogy hasonló beavatkozásokat idő-

rendbe, őstörténetbe ne hagyjunk szó nélkül itthon se. S ahogy a laboratóriumi körülmények-

ből következtetett hamis átlagos mutációs idő tízszer kisebb, mint amit a valóságos mutációs 

és régészeti összefüggések mutatnak, és ezt meghatározott elmélet érdekében találták ki, 

ugyanúgy lehet a mintavétel egyoldalúságával, célzott szűrésével valamilyen kívánt ered-

ményt felmutatni. Egy Raskó-tanítvány ugyanakkor közli, hogy a szóban forgó „vizsgálatba 

bevont magyar férfiak (100 fő) Magyarország különböző területein születtek, de a leginkább 

reprezentált régió az Alföld területe volt (90/100),” azaz száz mintából kilencven a török kor-

ban állítólag teljesen elnéptelenített és későn újonnan betelepített Alföldről való.
1
 Ennek prob-

lematikusságára egyébként ő is rámutat: „Valószínűleg a mintavételben való eltérés eredmé-

nyezte, hogy az általunk nyert gyakorisági adatok eltérnek a korábbi irodalmi értékektől.” 

(Kovácsné Csányi Bernadett: „Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai 

ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.” Ph. D. értekezés. Témavezető: Prof. Dr. 

Raskó István. Biológia Doktori Iskola, MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet, 

SZE Term.tud.-i és Informatikai Kar, Szeged, 2009. pp.: 66, 70, 81. http://www2.sci.u-

szeged.hu/fokozatok/PDF/Kovacsne_Csanyi_Bernadett/PhDertekezes_CsanyiB.pdf. Módo-

sítva: 2009.05.23.15:58:25. Hozzáteszi még: „Ugyanakkor Semino és munkatársai Budapest-

ről, Egerből és Mátraderecskéről gyűjtöttek mintákat; Semino professzor leírása szerint első-

sorban palócokat vizsgáltak.” – A mintavétel jelentőségére mutat az is, hogy az M170-es mu-

táció a korábbi irodalmi adatok szerint a magyarok közt csak 11,1%, míg most 24%-ot mér-

tek.) Az általa közölt értékek (p.: 70) közül a számunkra érdekes M35 (Eu4) vagy más jelölés-

sel E3b és E3b1 azonos azzal a 10%-kal, amit Radics Raskótól idéz, s ez majdnem megegye-

zik a korábbi irodalmi értékkel: 8,9%. Egyáltalán nem igaz, hogy ez a „magyar adatbázisban 

döntő arányban van jelen”, mint Raskó mondja. A döntő arány, a jóval korábban, a gravetti 

műveltséggel negyvenezer éve itt terjedő M17 (Eu19, R1a1): 60 %, és az itt még sokkal 

ősibb, az aurignaci műveltséget adó M173 (Eu18, R1) is 13,3%.  

Tehát nemcsak a korábbi emberek a kőkorszakig, hanem a földművesek is őshonosak a 

Kárpát-medencében, a közel-keleti egyszeri terjedés és az igen hosszú ideig tartó észak-ázsiai 

beütések a kisszámú bejövők miatt kevéssé befolyásolták a népesség egészét. Továbbá a 

Kárpát-medence alapnépességének van köze azokhoz, akik szlávok lettek. Náluk kimutatható 

a kurgánnal való műveltségi keveredés, elkurgánosodás, a medenceieknél viszont nem. Hogy 

genetikailag közel állunk, az normális, ha a Kárpát-medence volt sokkal korábban az ő forrá-

suk: a szalagdíszes kerámia földműves népe.  

 

Az eddigi felvetésekre adott válasz Radics Gézától igen jól összefoglalja a lényegét, miért 

érdemes figyelmünkre az alábbi írás, ami az ő fordításában olvasható:  

A New York Times Tudományos Rovatában megjelent közlést azért fordítottam magyarra, 

mert van benne egy megállapítás, ami szöges ellentétben áll a hivatalos "magyar" történettu-

domány álláspontjával. Amint tudjuk, a genetika nem tud választ adni egy nép teljes múltjára, 

de egy újabb tudományág, ami segíthet tisztázni a múlt egyes kérdéseit. Fontosnak tartom 

ama megállapítást, hogy a Kárpát-medencében 2800 évvel ezelőtt élt népesség már lényegé-

ben azonos, vagy közeli genetikai rokonságban áll a mai magyarsággal. Hogy mi, ettől sokkal 

távolabb látunk múltunkba,azt ebben az esetben ne firtassuk. Használjuk a külföldi tudósok 

által tett megállapítást. Ez tehát egy újabb szög, a hivatalos álláspont koporsójában. Hogy e 

koporsóba mikor verhetjük az utolsó szöget, az egy kicsit rajtunk is múlik.  

                                                 
1
 Bár bizonyítva nincs, hogy az Alföldön kiirtották volna a népet. És a terület valóságos régi hovatartozása sincs 

még tisztázva. Újabb kori vértérkép éppen itt mutat legmagasabb B-AB vércsoport arányt, ahol az AB Kárpát-

medencei mutáció.  

http://www2.sci.u-szeged.hu/fokozatok/PDF/Kovacsne_Csanyi_Bernadett/PhDertekezes_CsanyiB.pdf
http://www2.sci.u-szeged.hu/fokozatok/PDF/Kovacsne_Csanyi_Bernadett/PhDertekezes_CsanyiB.pdf


A Zürichi Magyar történelemi Egyesületnek és elnökének kiváló gondolata volt, hogy ki-

tartóan szervezi a történelmi továbbképzést, ami nagyban hozzásegített ahhoz, hogy a ma-

gyarság jelentős százaléka kilábalt a hivatalos álláspont zsákutcájából, amely keréktörést 

szenvedett 895-nél. Ez a hivatalos nem annyira tudományos, mint inkább politikai kérdés. A 

jövő azé, aki az ifjúságot neveli! Ha jövőt akarunk építeni, akkor azon kell dolgoznunk, hogy 

mennél több fiatal megismerje mondanivalónkat. További jó munkát, és Boldog Új Évet kívá-

nok.  

 

Kápolnásnyék, 2015. január 2.                                                                                   Darai Lajos 

 

 

Carl Zimmer: 

Az ősi DNS-ből tisztább képet kapunk a mai európaiakról  

(Carl Zimmer: „From Ancient DNA, a Clearer Picture of Europeans Today.” The New York 

Times Science. Oct. 30, 2014. http://www.nytimes.com/2014/10/30/science/from-ancient-dna-

a-clearer-picture-of-europeans-today.html?_r=1) 

Fordította Radics Géza 

 

 
7700 éves asszony csontvázából, mely Magyarországon került elő, használható DNS-t – 

örökítő anyagot – nyertek ki. A tudósok úgy látják, hogy a hölgy a korai betelepedő 

földművesekhez tartozott, akik Közel-Keletről jöttek Európába. Ron Pinhasi tanulmánya 

nyomán. 

 

Az ember mintegy 50,000 éve érkezett meg Afrikából Európába. A gyapjas mamutra és 

más nagyvadakra vadászott – melyek némelyike rég kipusztult. A későbbiek folyamán házia-

sították az állatokat, és gabonaféléket kezdtek termeszteni. 

Kiirtották az erdőket és lecsapolták a mocsarakat, a falvakból városokat, majd birodalmi 

fővárosokat építettek. És amint megváltoztatták a kontinenst, ők maguk is megváltoztak. 

A bőrük és hajuk világosabb lett. Genetikai vonásokat vettek fel, melyek sajátosak voltak 

a környezethez, amelyben éltek. Például: az észak-európaiak magasabbra nőttek, mint a dél-
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európaiak (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3480734/). 

Napjainkig, a tudósok a ma élő európaiakat tanulmányozva ismerték meg a kontinens 

embertani átalakulását. De a biotechnológia fejlődése lehetővé teszi a teljes DNS kinyerését 

az ősök csontjaiból, akik ezer évekkel ezelőtt éltek. Az ő örökítő anyagai olyanok, mint egy 

időgép, melyek a tudósok részére lehetővé teszik, hogy belepillantsanak az európaiak történe-

tébe, amely ezer évek folyamán játszódott le. 

Nem rég, Dávid Reich, a Harvard Orvostudományi Intézet genetikusa és társai kilenc ős-

európaiból kinyert örökítő anyagot elemezett ki. Nyolc az ősvadászok/gyűjtögetőkhöz tarto-

zott, akik 8,000 éve éltek. Heten a mai Svédországban, egy pedig Luxemburgban. A kilence-

dik a jelenlegi Németország területén élt 7,000 éve, aki földműves volt.  

A tudósok összehasonlították az örökítő anyagokat a ma élő európaiakéval. Amint a múlt 

hónapban a Nature folyóiratban adtak hírt róla, olyan eredmény tárult a tudósok elé, amit ed-

dig nem ismertek. A mai európaiak génjei három különböző népességtől származnak 

(http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/fig_tab/nature13673_F3.html). 

A legősibb európai népesség, úgy tűnik, a vadászok/gyűjtögetők, míg a második népesség a 

földművesek voltak, akik 8,500 éve jöttek a Közel-Keletről Európába. 

De, a legtöbb ma élő európaiban a harmadik népesség génje is megvan, ami jelek szerint 

később újabban érkezett. Dr. Reich és társai megtalálták a legközelebbi párját a 24,000 éves 

szibériai egyén DNS-ében, amely azt sejteti, hogy a harmadik hullám Észak-Eurázsiából jött. 

Az ős-európaiakból, akiket a tudósok tanulmányoztak, hiányzik az észak-eurázsiai DNS. Arra 

az álláspontra jutottak, hogy a harmadik hullám kevesebb mint 7,000 éve érkezett Európába. 

A múlt héten egy másik tudóscsoport közölt eredményt, egy ettől is nagyobb számú 

őseurópai örökítő anyagából – 13 mintából, amint mondták 

(http://www.nature.com/ncomms/2014/141021/ncomms6257/abs/ncomms6257.html). Míg 

Dr. Reich és társai, olyan ős-európaiakat tanulmányozott, akiket több száz mérföld választott 

el egymástól, emezen tudósok csak egy közép-európai térségre összpontosították figyelmüket: 

a magyar Nagyalföldre (http://expeditions.fieldmuseum.org/neolithic-archaeology/great-

hungarian-plain). 

Az emberek, akik génállományát a tudósok kinyerték, az Alföldön éltek különböző ko-

rokban, a 7,700 és 2,800 évvel ezelőtti években. 

„Ami valóban izgalmas itt, hogy van egy időt-átölelő adatunk,” mondta Johannes Krause, 

a Max Planck Institute for History and the Sciences társigazgatója a németországi Jénában, 

aki nem vett részt kutatásban. „Ezt az első esetben végezték el.” 

A régészeti ásatások kimutatták, hogy az Alföldön földművelés folyik már 8,000 év óta. 

Az emberek gabonaféléket termesztettek, mint árpát, szarvasmarhát és más állatfajtákat te-

nyésztettek. Cserépdarabok azt mutatják, hogy tejet fogyasztottak. 

Arról a vidékről, a legrégibb emberi maradványból kinyert génállományok – egy férfi és 

egy nő – az alföldi földművelés kezdeti korából való. Az asszony örökítői azt mutatják, hogy 

az ősi földművelő népesség tagja volt, Dr Reich és társai kimutatása szerint. 

Azonban, a férfinek nem volt a földművesekre jellemző génje. Ő a legrégibb vadász és 

gyűjtögető népességhez tartozott. 

A régészeti leltek kiértékelés nem elégségesek annak eldöntéséhez, hogy a férfi házas-

ságban élt-e a helyi földműves asszonnyal, mondta Ron Pinhasi, a Dublini University College 

régésze és az új vizsgálat társszerzője. Az is lehetséges, hogy a férfi koponyája trófea volt, 

tette hozzá Dr. Pinhasi. 

A régészek úgy látják, hogy a korai földművelés nem változott lényegesen az elkövetkező 

3,700 évben. De, kb. 4,000 éve kezdetét vette a Bronzkor. Az emberek bronzszerszámokat 

kezdtek használni, kiépültek a távolabbi kereskedelmi hálózatok, és megerősített települések-

be költöztek. 

Dr. Pinhasi és társai kimutatták, hogy e korban hirtelen változás történt az emberek DNS-
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ében is. A magyar Nagyalföldre új népesség érkezett, és Dr. Pinhasi úgy véli, hogy ezek 

észak-eurázsiaiak voltak. 

“Ez nagyon izgalmas,” mondta ő. “Bizonyított, hogy ebben a korban, már megérkezett a 

keleti beütés Közép-Európába.” 

A bronzkor kezdetére az Alföldön kialakult életkörülmények ezer évre állandósultak. 

Majd a vaskor következett, ami változást hozott a műveltségben – és a gének átalakulásában. 

Az emberek az Alföldön lóval vontatott kétkerekű targoncákon és kocsikon közlekedtek, 

és a 2,800 évvel ezelőtti génállomány azt mutatják, hogy a bronzkor népe kiegészült a vaskor 

népességével. E népesség közeli rokonságban áll a ma élő magyarokkal. 

Az új vizsgálatban, Dr. Pinhasi és társai szintén megvizsgálták az egyedi géne-

ket, amelyekről tudott, hogy megváltoztak Európa történelmének folyamán. 

Ma, például, a magyarországi népességre jellemző a világos bőrszín, a világosbarna haj, 

és a felnőttek fele meg tudja emészteni a tejet. A tudósok úgy látják, hogy ennek kialakulása 

ezer éveket vett igénybe a magyar Nagyalföldön. 

Például: Az ősvadász/gyűjtögetőnek, aki 7,700 évvel ezelőtt élt  Valószínűleg  fekete ha-

ja, sötét bőre és kék szeme volt. Az ő génjei arra utalnak, hogy – valószínűleg – nem tudta 

megemészteni a tejet – ami nem meglepő, hiszen ő nem ahhoz a népességhez tartozott, amely 

állatokat tenyésztett. 

Másfelől az ősi földműves asszonynak, valószínű sötétbarna haja és barna szeme volt. 

De, mint a vadász/gyűjtögetőnek, neki se volt átalakult génje, amely lehetővé tette volna a tej 

emésztését. 

A tudósok 6,400 évvel ez előttről találták az első genetikai adatot a magyar Nagyalföld-

ről, amely a világosbarna hajszín jelzője. A tej emészthetőségének átalakulása ennél is későb-

bi,  kb. 3,100 éve következett be. 

Lehetséges, hogy eme új géneket és másfajtákat a bevándorlók sorozatos hullámai hozták 

az Alföldre. De valószínű, a természetes kiválasztódás folyamata is közrejátszott e gének szé-

leskörű elterjedésében. 

A gének átalakulása tette lehetővé, hogy a felnőttek is nyerstejet ihattak, ami segíthetett a 

szűkös időszakok túlélésében. A tudósok felismerése szerint a pásztorkodók körében 10 szá-

zalékkal nőtt a gyermekszaporulat, ami a tej emészthetőségének volt köszönhető. 

Ha ez igaz, akkor az emberek 4,600 éve teheneket fejtek a magyar Nagyalföldön, de a te-

jet még nem tudták megemészteni. Dr. Pinhasi úgy látja, hogy a tejet csak sajtnak és joghurt-

nak dolgozták fel, ami könnyebben emészthető. 

Daniel G. Bradley a Dublini Trinity College genetikusa és társszerzője az új vizsgálatnak, 

megjósolta, hogy, hogy további meglepetések kerülnek felszínre, amint a tudósok még több 

ősi DNS-t gyűjtenek Európában. 

“A múlt más világképet tár elénk,” mondta, “és még sok meglepetésben lesz részünk.” 

 
 
(Carl Zimmer írja, hogy a Nagyalföld 2,800 évvel ezelőtti népe „közeli rokonságban áll a ma 

élő magyarokkal”. E megállapítás ama álláspontot látszik támogatni, mely szerint a szittyá-

kat kell legkorábbi őseinknek tartani. Azonban, a nép – bármely nép – nem csak génekből áll, 

hanem a legmarkánsabb meghatározója a nyelv, szellemi és anyagi műveltsége. A magyar 

nyelv rokonságban áll a finnugor és török nyelvekkel, de rokonságban áll a sumér nyelvvel is. 

Nem ismerjük az ősi vadászó/gyűjtögető őseink nyelvét, de nem lehet alaptalan annak feltevé-

se, hogy a Közel-Keletről, pontosabban Észak-Mezopotámiából beáramló földművesek nyelve 

a sumér volt, amely a magyar nyelvnek közeli rokona. Amint tudjuk, ezt már az 1,800-as évek-

ben nem magyar tudósok kimutatták. Nos, de hogyan maradhatott fenn e nyelv ezer éveken át 

a Kárpát-medencében? Raskó István a Honfoglaló gének című könyvében azt írja, hogy az 

újkőkori földművesek génje még 10 százalékban megvan a mai magyarságban. E gének to-



vábbra is bennünk élnek, bár a hosszú ezer évek folyama során e géneket felhígították a kelet-

ről érkezők génjei, de maradt a földművesek nyelve és műveltsége, amelyre a keletiek szintén 

rányomták bélyegüket. A keletiek nem egy hatalmas áradatként érkeztek a Kárpát-medencébe, 

hanem több mint 3,000 év lefogása során. Az újabb és újabb jövevényeket a helyben lakók 

rendre beolvasztották. Dr. Pinhasi és társai által végzett genetikai vizsgálat eredménye alá-

támasztja a magyarság kárpát-medencei őshonosságát, de ennek kimondása nem az ő felada-

tuk. Radics Géza.) 
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A 7,700-year-old skeleton of a 

woman found in Hungary has 

yielded DNA. Scientists have 

found that she belonged to a 

wave of early farmers who 

moved into Europe from the 

Near East. Credit Ron Pinhasi  

 

Carl Zimmer  

About 50,000 years ago, humans from Africa first set foot in Europe. They hunted woolly 

mammoths and other big game — sometimes to extinction. Eventually, they began grazing 

livestock and raising crops. 

They chopped down forests and drained swamps, turning villages into towns, then cities and 

capitals of empires. But even as they altered the Continent, Europeans changed, too. 

Their skin and hair grew lighter. They gained genetic traits particular to the regions in which 

they lived: Northern Europeans, for example, grew taller than Southern Europeans. 

Up till now, scientists have learned about evolution on the Continent mostly by looking at 

living Europeans. But advances in biotechnology have made it possible to begin extracting 

entire DNA from the bones of ancestors who lived thousands of years ago. Their genomes are 

like time machines, allowing scientists to see bits of European history playing out over 

thousands of years. 

Recently David Reich, a geneticist at Harvard Medical School, and his colleagues analyzed 

the genomes of nine ancient Europeans. Eight belonged to hunter-gatherers who lived about 

8,000 years ago, seven in what is now Sweden and one in Luxembourg. The ninth came from 

a farmer who lived 7,000 years ago in present-day Germany. 

http://www.nytimes.com/2014/10/30/science/from-ancient-dna-a-clearer-picture-of-europeans-today.html?_r=1
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The scientists compared these genomes with those of living Europeans. As they reported last 

month in Nature, the study revealed something scientists never knew: Europeans today have 

genes from three very different populations. 

The oldest of these populations were the first Europeans, who appear to have lived as hunter-

gatherers. The second were farmers who expanded into Europe about 8,500 years ago from 

the Near East. 

But most living Europeans also carry genes from a third population, which appears to have 

arrived more recently. Dr. Reich and his colleagues found the closest match in DNA taken 

from a 24,000-year-old individual in Siberia, suggesting that the third wave of immigrants 

hailed from north Eurasia. The ancient Europeans that the scientists studied did not share this 

North Eurasian DNA. They concluded that this third wave must have moved into Europe after 

7,000 years ago. 

Continue reading the main story  

Last week, another team of scientists reported data from an even bigger haul of ancient Euro-

pean genomes — 13, all told. While Dr. Reich and his colleagues studied ancient Europeans 

separated by hundreds of miles, these scientists focused on just one region in Central Europe 

called the Great Hungarian Plain. 

The people whose genomes the scientists retrieved lived on the plain at various times between 

7,700 years ago and 2,800 years ago. 

“What’s really exciting here is to have a transect through time,” said Johannes Krause, a co-

director of the Max Planck Institute for History and the Sciences in Jena, Germany, who was 

not involved in the study. “It’s the first time that’s been done.” 

Archaeological digs have revealed evidence of farming on the plain as long as 8,000 years 

ago. People there raised crops like barley, and raised cattle and other livestock. Shards of 

pottery show that they consumed milk. 

The oldest genomes retrieved from human remains in the area — one from a man and one 

from a woman — date back to the dawn of agriculture on the plain. The woman’s DNA 

showed that she belonged to the ancient farming population documented by Dr. Reich and his 

colleagues. 

The man, however, did not have the genes of a farmer. He belonged to the oldest population 

of hunter-gatherers. 

“The archaeological information isn’t enough to say whether he was married to a local far-

mer,” said Ron Pinhasi, an archaeologist at University College Dublin and a co-author of the 

new study. It may even be that the man’s skull was a trophy of some sort, Dr. Pinhasi added. 

Archaeologists have found that early farming culture didn’t change drastically for the next 

3,700 years. But about 4,000 years ago, the Bronze Age arrived. People started using bronze 

tools, trading over longer networks and moving into fortified towns. 
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Dr. Pinhasi and his colleagues found that the era also brought a sudden shift in human DNA. 

A new population arrived on the Great Hungarian Plain, and Dr. Reich believes he knows 

who they were: the northern Eurasians. 

“It’s very exciting,” he said. “It documents that by this time in Central Europe, this Eastern 

influence had already arrived.” 

At the start of the Bronze Age, life settled down on the plain for a thousand years. But then 

came the Iron Age, bringing another shift in culture — and genes. 

People began traveling across the plain by horse-drawn chariots and wagons, and the genomes 

from 2,800 years ago show that the people of the Bronze Age had begun to be supplanted by a 

new Iron Age population. These are the people most closely related to living Hungarians. 

In the new study, Dr. Pinhasi and his colleagues also surveyed individual genes known to 

have changed over the course of European history. 

Today, for example, people in Hungary tend to have light skin and light brown hair, and half 

of them carry a mutation that lets them digest milk as adults. It took thousands of years for the 

genes for these traits to appear on the Great Hungarian Plain, the scientists found. 

The hunter-gatherer that lived 7,700 years ago, for example, probably had black hair and dark 

skin, along with blue eyes. His genes suggest that he also probably couldn’t digest milk — not 

surprising, since he came from a population that didn’t raise livestock. 

The ancient farmer woman, on the other hand, probably had dark brown hair and brown eyes. 

But like the hunter-gatherers, she lacked the genetic mutation for digesting milk. 

It is not until 6,400 years ago that the scientists find the first genetic evidence on the Great 

Hungarian Plain for light brown hair. And the milk mutation appeared even later, just 3,100 

years ago. 

It is possible that these new genes and others were brought to the plain by successive waves of 

immigrants. But natural selection probably played a role in making these genes pervasive. 

Genetic mutations that enable people to drink milk as adults, for example, could have helped 

them survive famines. In cow-herding cultures, scientists have found, the milk-drinking 

mutation led to a 10 percent increase in the number of children. 

If that’s true, then for 4,600 years people on the Great Hungarian Plain were milking cows but 

lacked the ability to digest milk. Dr. Pinhasi suggested that they only used milk at first to 

make cheese and yogurt, which would have been easier to digest. 

Daniel G. Bradley, a geneticist at Trinity College Dublin and co-author of the new study, 

predicted more unexpected results would emerge as scientists gather more ancient DNA in 

Europe. 

“The past is going to be a different country,” he said, “and it’s going to surprise us.” 

 

 


