
Erdélyi Örmény Gyökerek 2018. március-április

7

Haiman Éva 
Azonosította az Árpád-ház férfi tagjai-
rajellemzőDNS-tIII. Bélakirálycsont-
maradványaiból azOrszágosOnkológiai
Intézetvezettenemzetközikutatócsoport.
Kásler Miklós professzor,azintézetveze-
tője elsőként aMagyar Időknekmondta
el:vizsgálataikalapjánazÁrpád-háztag-
jaiegészenbiztosaneurázsiai,nempedig
finnugoreredetűek.
Aközelmúltban jelentmegazArchae-

ological and Anthropological Sciences
címűtudományosfolyóiratbanaIII.Béla
királycsontjainakésmás,aszékesfehér-
vári királyi bazilikából származó emberi
maradványokDNS-vizsgálatárólszólótu-
dományosközlemény.
Amunka 2013-ban kezdődött, amikor

Erdő Péter bíboros hozzájárulásának és
amagyarkormánypénzügyitámogatásá-
nakköszönhetőenmegkezdődhetett a je-
lenleg a Mátyás-templomban található
emberimaradványokvizsgálata.
Azelsődlegescél–mintaztakutatást

irányítóOrszágosOnkológiai Intézetve-
zetője,KáslerMiklóselmondta–azÁr-
pád-ház tagjaira jellemző DNS-szakasz
meghatározása volt.
Kásler professzor 2014 márciusában

vettmintátakorábbanmármeglehetősen
nagy szakmai egyetértéssel III.Bélaként
meghatározottférficsontváz,illetveaszé-
kesfehérvárikriptábaneredetilegabalján
nyugvó felesége, Châtillon Anna csont-
maradványaiból.

Vége a finnugrászoknak és a finnugor elméletnek! 
Most már tudományosan is bizonyított!

Sikeresen azonosították az Árpád-háziak DNS-ét. A kutatók azt is kimutatták, hogy 
a Turul-dinasztia eurázsiai eredetű!

AzelsődlegescélannakaDNS-szakasz-
nakameghatározásavolt,amelyazÁrpád-
háztagjairavoltjellemző.AkirálynéDNS-
énekvizsgálatapedigazértvoltfontos,mert
ígyatöbbimaradványesetébenmeglehet
állapítani,hogyazilletőfelmenőjevagyle-
származottjavolt-eIII.Bélának.
– A munka nemzetközi összefogással

folyt,ésazarcheogenetikavilágszerteel-
ismert szakértői is részt vettek benne a
göttingeniegyetemről,ígyazeredmények
megkérdőjelezhetetlenek – hangsúlyozta
KáslerMiklós.
Ezpedigazért lényeges,mertakutató-

csoport sikeresen definiálta III. Béla ki-
rály apai ági (Y-kromoszomális) profilját,
amelyhivatkozáskéntszolgálhatazÁrpád-
dinasztiatovábbimaradványainakésvita-
tottélőleszármazottainakazonosításához.
Ígypéldául–magyaráztaaprofesszor–

azEgresenmostfeltártsírbólkiemeltma-
radványrólmeg lehet állapítani, hogy az
Árpád-házhoztartozik-e.
Amennyibenigen,akkorabbanisbizto-

sak lehetünk, hogy a csontok csak II. And-
rásmaradványailehetnek,merttöbbÁr-
pád-házitottnemtemettekel.
Demegerősítéstvagycáfolatotnyerhet-

neaza feltevés is, amely szerint I. Béla 
fiának, I. Gézakirálynakasírjára lelhet-
tek-e rá váci régészek többmint két év-
velezelőtt.
Aszakértőkakirályipármaradványain

kívülmégkilenc,szinténaszékesfehérvá-
ri bazilikából származó csontvázat vizs-
gáltakmeg, de csak kettőről állapították
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meg,hogybiztosanÁrpád-házi:azegyik
III.Béláé,amásikegyolyanférfié,akiaz
eredetitemetkezésihelyenIII.Bélaköze-
lébenfeküdt.
A DNS-vizsgálatok alapján bizonyos,

hogyazilletőnemleszármazottja,hanem
felmenőjevoltIII.Bélának,nagyvalószí-
nűséggelazapja,II. Géza vagy a nagyap-
ja, Vak Béla.Azutóbbiazonosításátmeg-
könnyítette volna, ha megvan a koponya 
is,ennekazonbannyomaveszett.
Káslerprofesszorelmondtaaztis:vizs-

gálataik alapján a két királyimaradvány
az R1a haplocsoportba tartozik, ami azt
jelenti, hogy az Árpád-ház tagjai egé-
szen biztosan eurázsiai, nem pedig finn-
ugor eredetűek (a haploid az a génsza-
kasz, amelyik egy családon belül a fér-
fiakágánváltozásnélkülminden időben
ugyanaz,egyadotthaplocsoporttagjaite-
hát vissza tudják vezetni DNS-üket egy
közösőshöz).
Ezt az eredetet erősítik meg III. Béla

testijegyeiis.Amorfológiaimegfelelések

ismegerősítettékugyanis,hogyIII.Béla
190centiméternélismagasabb,erőstest-
alkatúférfivolt,csontjaiisrobusztusak.A
leírásokalapjánacsaládtöbbférfitagjais
hasonlóalkatúvolt,amiszinténmegerősí-
tiaTurul-dinasztiaeurázsiaieredetét.
– Ha lesz rá forrás, és részletesebben

meg tudjukvizsgálni aDNS-eket, akkor
apaiágonvissza tudunkmenniazÁrpá-
dok eredetéhez, megtudhatjuk, pontosan
milyen népcsoportokból tevődtek ösz-
szeazÁrpád-ház tagjai, ésakkorarra is
választ kaphatunk, hol játszottak esetleg 
mégszerepetatörténelemsorán–mond-
ta a professzor.
Hozzátette:azértékeléstermészetesena

történészekésarégészekfeladata,dene-
kikkötelességükezekkelazadatokkal is
foglalkozni.
–Haagenetikaiprofilnapjainkbanal-

kalmas az apaság megállapítására, akkor a 
módszerprecizitásátebbenavonatkozás-
ban sem érdemesmegkérdőjelezni – fo-
galmazott.

Csomor LajosszerintaKaukázusban,hu-
nok és magyarok között, az örmény egyház 
fennhatóságaalattkészültaSzentKorona.
Az1978-banAmerikábólhazatértSzent

Koronát 1983-ban vizsgálhattameg elő-
szörfüggetlenkutatócsoport.CsomorLa-
josaranyművesvezetteacsapatot.Kétés
félévesfelkészülésutánjelentkeztekbea
vizsgálatra.
– Hetente, kéthetente összegyűltünk,

1982nyaráigcsináltukezta felkészülést

Majer Tamás 
A Szent Korona egyik története: 
örmények és hunok készítették?

–nyilatkoztalapunknak.
Mindentszámbavéveésmegvizsgálva

maradt67kérdésük,amelyekre,úgygon-
dolták,választcsakakkorkaphatnak,haa
kezükbeadjákakoronát.
–Megtudtam, hogy a korona átadásá-

nakegyikfeltételéülaztszabtákazameri-
kaiak,hogyamagyarvezetésnekengedé-
lyezniekellakoronatudományosvizsgá-
latait–idéztefölazaranyműves.
CsomorLajos1982-benkérvényeztea

  


