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 A honfoglaló magyarokról felhalmozódott társadalomtudományi ismeretek legjobb összefoglalását 

Takács Miklós 2006-ban íródott dolgozatában találtam, amely Három nézőpont a honfoglaló magyarokról 

címmel jelent meg. Takács Miklós úgy találja, hogy az elmúlt 150 évben 3 egymásnak ellentmondó elmélet 

született a honfoglalókról, és a tudomány berkein belül mindegyik elméletnek van egykori vagy mai 

képviselője. Ez a 3 elmélet kissé leegyszerűsítve a következőképpen hangzik: 

1., Viszonylag nagy létszámú magyarul beszélő nomád fegyverforgató elit érkezett, és a bevándorlók a Kárpát-

medence korabeli népességének legalább ~30%-át tették ki. (Hampel József, Szekfű Gyula, Pauler Gyula, 

Kristó Gyula) 

2., Viszonylag kis létszámú katonai elit érkezett, amelynek egy része beszélhetett törökül is, de nagy létszámú 

magyarul beszélő köznépet hoztak magukkal így együttesen többséget (legalább 60%) alkottak az új hazában. 

Ezt az álláspontot azért emeltem ki pirossal, mert ma talán ez számít legelfogadottabbnak. (Kniezsa István, 

Hóman Bálint, Győrffy György, Molnár Erik, Szőke Béla, Bóna István, Fodor István, Róna-Tas András, Bálint 

Csanád) 

3., Kisebb létszámú katonai elit érkezett, amely szintén beszélhetett törökül, vagy több nyelven, de a nagyszámú 

magyarul beszélő köznépet helyben találták, és a bevándorlók létszáma nem haladta meg a 10%-ot. (Vámbéry 

Ármin, Nagy Géza, Csallány Dezső, Marjalaki-Kiss Lajos, László Gyula, Engel Pál, Vékony Gábor, Makkay 

János)  

A felsorolt kutatók jegyzéke nem teljes, és a részletekben is komoly eltérések vannak az álláspontjaik között, de 

a legfontosabb kérdés a létszám körül forog. Takács Miklós ezt így foglalja össze: 

„Az egymást kizáró elméletek kiindulópontja egy kérdésben foglalható össze: vajon a Kárpát-medencében a 

honfoglaló magyarság egy kis lélekszámú, fegyveres elitként talált-e új hazát 894 és 900 között, vagy pedig a 

honfoglaló magyarok egy - a korabeli mércével mérve - legalább közepes nagyságú etnikai közösségként, azaz 

népként vándoroltak-e ide?” 

 

 Az archeogenetikai kutatások a kezdetektől a honfoglalókra összpontosultak. Az első adatok Raskó 

István szegedi laborjából kerültek ki, és 2008-ra kb. 68 anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS rövid 

szekvencia darabját azonosították, nagyszámú temetőből, melyből következtetések vonhatók le a földrajzi 

származásra. Pistáék régészeti melléklet alapján 2 csoportra osztották a mintákat; a jellegzetes gazdagabb 

mellékletű „klasszikus” sírokra, amely az elithez tartozhatott, és a szegényes mellékletű sírokra, amely a 

köznépet képviselhette. Összehasonlításként mai magyarokat és székelyeket is vizsgáltak, és az eredményeiket 

így foglalták össze:   

„A gazdag leletanyagú sírok csontleleteinek 23%-a ázsiai típusú genetikai csoportokhoz tartozott, a köznépi 

temetők, valamint a hozzájuk hasonló összetételű ma élő magyar és székely emberek mintái azonban csak 

mintegy 1–5%-ban hordoztak ázsiai eredetű anyai vonalakat. Az úgynevezett klasszikus honfoglalók genetikai 

hozzájárulása a mai népesség genetikai mintázatához jelentéktelen.” 

 A következő adatsort szintén nagyszámú temetőből válogatott mintákból 2016-ban publikálták a 

Régészeti Intézet laborjából a Scientific Report lapban (Csősz et al.,). Ebben a vizsgálatban is többségben 

voltak a „klasszikus” sírok, és röviden szólva nagyjából ugyanazt találták. Az ázsiai csoportok aránya kb. 

ugyanaz volt, mint a szegedi vizsgálat elit sírjaiban, és ez az összetétel jellegzetesen a közép ázsiai népekre 

jellemző. A populációs vizsgálat oda is helyezte a mintasort; legközelebb a mai törökökhöz, türkménekhez, 

üzbégekhez. A szerzők így összegezték az eredményeiket: 

„Az átfogó elemzés azt mutatja, hogy mind a nyelvészetileg igazolt finnugor gyökerek, mind a történetileg 

dokumentált közép-ázsiai türk hatások nyomot hagytak a honfoglalók genetikai összetételében.” 

 A következő évben jelent meg a mi dolgozatunk Neparáczki és mtsai., 2018),, amelyben immár teljes (

temetők népességét kívántuk jellemezni, ezért a minták többsége a 3 karosi temetőből származott. Az elemzés 

felbontását is jelentősen emeltük azzal, hogy a teljes mitokondriális DNS szekvenciáját vizsgáltuk, és új 

elemzési módszereket is bevezettünk. Röviden összefoglalva ugyanazt találtuk mint az előző két vizsgálat. Az 

anyai vonalak 30% a sárgával jelzett ázsiai haplocsoportokba tartozik, és azok eloszlása is nagyon hasonlít 



ahhoz, amit a Régészeti Intézetből publikáltak. A nagyobb felbontású elemzés azonban lehetővé tette a földrajzi 

származás finomabb meghatározását, amit térképre vetítve ábrázoltunk. Az ázsiai vonalak a pirossal jelölt 

területről származtak, majd a mai Tuvai Köztársaság zölddel jelölt területén keresztül Közép Ázsiába, onnan 

pedig a Pontuszi-Kaszpi sztyeppére kerültek, ahol európai vonalakat hordozó népességgel keveredtek, mielőtt 

bejöttek a Kárpát-medencébe.  Egyéb archeogenetikai adatok alapján úgy gondoljuk, hogy ez a korábban 

kevésbé hangsúlyozott belső-közép ázsiai szál az ázsiai szkítákhoz, hunokhoz, avarokhoz, onogurokhoz 

kapcsolódhat.  

 Az anyai vonalak eloszlása alapján kétféle létszámbecslést is adhatunk a vizsgált honfoglaló elitre: 1., 

Az ázsisi vonalak aránya tízszerese a mai magyarokénak, ez alapján kevesebb mint 10%-ban járultak hozzá a 

mai magyar génkészlethez, hisz más idejött népességek is hoztak ázsiai vonalakat. A másik egy számítógépes 

szimuláció, mely a meglévő teljes adatbázisból próbálta minél optimálisabban kikeverni a mai magyarok 

összetételét, és ezt adta: A mai magyarokhoz leghasonlóbb elméleti populáció a következő keverékből 

képezhető: 32% belga-holland, 18-22% dán, 16-18% baszk, 8-11% horvát, 6-8% Baltikum Bronzkor, 5% 

szlovák, 3% honfoglaló . A következtetés ugyanaz. 

 Ezt követően az apai vonalak, vagyis az Y-kromoszómák eredetére voltunk kíváncsiak ugyanazokból a 

temetőkből, és erről szóló cikkünk nemrég jelent meg a Scientific Reports lapban (Neparáczki és mtsai.,2019.  

Az apai vonalak származás szerinti összetétele jó egyezést mutatott az anyai vonalakéval, és összességében a 

mai baskírok Y kromoszóma összetételéhez állt legközelebb. Ez végképp igazolja az eddig is sejtett tényt, 

miszerint teljes népesség jött ugyanolyan származású és összetételű férfiak és nők együtt. Az Y adatok tehát 

nem cáfolják az anyai vonalakból levont következtetéseket. 

 Legutóbbi munkánkban nem csak az Y-kromoszómát vizsgáltuk, hanem a genomból is azonosítottunk 

néhány informatív szakaszt, Ancestry Informative Markert, AIMs-t ami az egyének földrajzi származásról ad 

információt. A Karosi és Kenézlői temetőkben meglepően vegyes származású társaságot találunk. Vannak 

teljesen keletiek, teljesen európaiak, valamint a kettő keveréke, akik egyik ágon ázsiai másik ágon európai 

felmenőkkel rendelkeztek. Ez azt jelzi, hogy a népesség nem túl régi keveredésből származott. Ha ez egy régi 

keveredés lenne, akkor mindenki egy kiegyenlített keveréket mutatna. Mint a Magyarhomorogi 3 minta, amely 

valószínűleg csak az alacsony mintaszám miatt ilyen kiegyenlített, hisz azt is tudjuk, hogy a 3 egyénből 2 

testvér volt. A szemszín-hajszín eredmények ugyanezt a következtetést erősítik, mert az ázsiai genom a 

várakozásnak megfelelően sötét színekkel jár együtt.  

 Egy most folyó munkában a 10. Századi köznépi temetők anyai vonalait vizsgáljuk, és ebből már 

nagyszámú előzetes eredményünk van. A Magyarhomorog, Püspökladány, Sárrétudvari-Hízóföld, 

Homokmégy-Székes, Ibrány-Esbóhalom, valamint Vörs-Papkert temetők népessége túlnyomórészt európai 

vonalakat hordozott. A ritka ázsiai vonalak egy része is olyan, amely hiányzott a szállási temetők anyagából, 

vagy elenyészően ritka volt, vagyis valószínűleg korábbi keleti beáramlásból származott. Ezen temetők Y-

kromoszómáiról is vannak előzetes adataink, melyek ugyanezt a képet mutatják. Ez alapján azt gondoljuk, hogy 

a köznépi temetők korábban helyben lakó népességet rejthetnek. Ezt az előzetes elemzés is alátámasztani 

látszik, mert a köznépi temetők népessége mai európai populációk összetételére hasonlít legjobban, olaszokra, 

lengyelekre, horvátokra, dánokra, és mai magyarokra. Az elit összetétele ettől eltérő, és a volgai tatárokéhoz áll 

legközelebb. 

 Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az összes genetikai adat egységesen ugyanazt a képet festi a 

honfoglalókról:  

- Ázsiai és európai eredetű nomádok keveredéséből származtak, és minden lehetséges ősük sztyeppei eredetű. 

- 30-40%-uk Belső-Közép Ázsiából származott, a mai Burját és Tuvai  

     Köztársaság, Észak Mongólia területéről, ázsiai hun, ázsiai szkíta elődök  

     valószínűsíthetők.    

- 60%-uk a bronzkori Pontusi-Kaszpi sztyeppe potapovka-poltavka-szrubna nomád kultúrák leszármazottja, 

kiknek utódai az európai szkíták és szarmaták voltak. 

- Genom és fenotípus adataik legalább kétféle eredetű népesség nem túl régi keveredésére utalnak. Ez alapján 

több etnikumból állhattak, ami megfelel a vérszerződésnek. A 3 szomszédos karosi temető népessége is eltérő 

lehetett.  

- Mai török nyelvű népességekhez (tatár baskír) hasonlítottak legjobban, ami megfelel a történeti forrásoknak. 

Közvetlen elődeik az onogurok lehettek, ami megfelel az antropológiai, régészeti és nyelvi adatoknak.  



- Csekély mértékben, 3-5%-ban járultak hozzá a mai magyarok összetételéhez, tehát genetikailag nem 

azonosíthatók a mai magyarokkal. 

- A 10-12. századi köznépi temetők az elittől eltérő népességet rejtenek. A mai európaiakhoz, magyarokhoz 

hasonlítanak, és helyben lakók lehettek.  

 A genetikai eredmények a Takács Miklós féle három hipotézis közül az elsőt cáfolják, mert a honfoglaló 

elit biztosan nem volt nagy létszámú. A második hipotézis csak akkor lehet igaz, ha az európai összetételű 10. 

századi köznép Árpádékkal együtt érkezett, nem pedig a korábbi itt lakók leszármazottja. A meglévő adatokból 

egyelőre egyiket lehetőséget sem lehet kizárni, de egy éven belül a teljes genom adatokból ezt is tisztázni 

fogjuk. Azonban mivel a köznépi temetők népesség összetétele nem tőlünk keleti népekhez (orosz, ukrán, 

belorusz, stb.) hanem olasz, horvát, lengyel, magyar hasonlóságot mutat azt gondolom, hogy az adatok alapján a 

3. hipotézis a legvalószínűbb, miszerint kisszámú katonai elit érkezett és a magyarul beszélő köznépet itt 

találták.  

 

 Most azokat a nyelvészeti, régészeti és történeti adatok fogom bemutatni amelyek szintén a 3. hipotézist 

támogatják.  A  létszám kérdés tényleg kritikus, mert mint Takács Miklós írja „egy kis lélekszámú 

fegyverforgató elit nem lehetett képes fenntartani anyanyelvét egy többségi, idegen nyelvi közegben……  egy 

államilag irányított asszimiláció 11. század eleji feltételezése a kora középkor viszonyai között egyértelműen 

anakronisztikus, ellene mond a kor szellemiségének.” A 10. századi Kárpát-medence teljes lélekszámát 0,5-1 

millióra becsülik, ezt az adatot  két demográfus kutatótól Kovacsics Józseftől és Kováts Zoltántól vettem.  

 A történészek által adott legfrissebb becslést Juhász Péter PhD dolgozatában olvastam, aki a kalandozó 

csapatok adatai alapján próbálta pontosítani a korábbi becsléseket és ezt írta: „Összefoglalóan megállapíthatjuk 

tehát, hogy a honfoglaló magyarok összlétszáma 30 ezer és 100 ezer fő közötti lehetett. A Vékony által megadott 

14 ezres lélekszám (1%) legfeljebb a haderő létszámának felelhet meg.” Révész László a régészeti leletek 

alapján hasonló következtetést vont le. „Általánosságban elmondható, hogy a honfoglaló magyarság még a 

Kárpát-medence letelepedésre alkalmas területeit sem tudta létszámánál fogva teljesen kitölteni.” Tavaly azt 

nyilatkozta a témáról, hogy „Viszonylag kis létszámú népesség érkezett, régészeti adatok alapján a létszám 

becslések alsó értékei reálisak (80-100 ezer).” 

 Az, hogy a többség átvegye egy kisebbségi katonai elit nyelvét korántsem magától értetődő dolog, mert 

ahhoz bizonyos feltételek kellenek. David Anthony azt írja, hogy ezt az teszi lehetővé, ha az elit teljesen új 

életformát, társadalomszervezési módot, technológiát honosít meg. A honfoglalók azonban nem hoztak 

magukkal a korábbitól jelentősen eltérő új társadalmi, katonai gazdasági-technológiai rendszert. Életmódjuk 

nem különbözött az avarokétól, A késő avar államhatárokat állítják vissza, Folytonos az avar településrendszer, 

vasbányák, fémfeldolgozás. És azt is tudjuk, hogy nem jellemző rájuk az etnikai alapú államszervezés, mi több 

hivatalos nyelvként a latint vezették be. Még ha megtörténik is a nyelvváltás ahhoz hosszú időszak kell. A 

kunok közül például sokan még 300 évvel a bejövetelük után is beszélték a kipcsák nyelvüket. A magyar nyelv 

azonban igen gyorsan, mondhatni gyanúsan uralkodóvá vált a Kárpát-medencében.   

Hoffmann István 2010-ben legelső írott forrásunkból a tihanyi alapítólevélből kimutatta, hogy „az 

alapítólevél anyaga alapján elemezhető csaknem száz helynév között mindössze kettő olyan található, amelynek 

keletkezését nem a magyarból, hanem valamely más nyelvből magyarázhatjuk meg.” A dokumentum 1055-ben, 

íródott, alig több mint 100 évvel azután, hogy a magyarok megjelentek a Dunántúlon! Elképzelhetetlennek 

tartom, hogy 100 év alatt ilyen mértékben eltűnhetnek a korábban ott lakók helynevei. Kniezsa István (1938) 

hasonlóképpen a legkorábbi írott forrásaink helyneveit vizsgálva azt találta, hogy 1400 előtti okleveleink 

helyneveinek többsége  magyar vagy szláv. Ezek elterjedését térképen rekonstruálja. Ugyanitt a szolgák neveit 

túlnyomórészt magyaroknak találja, a nemesekét töröknek, németnek, szlávnak vagy magyarnak. Teljesen 

valószínűtlennek tartom, hogy ilyen mértékű helynév váltás végbemehet ilyen rövid idő alatt. Tudjuk, hogy a 

helynevek jelentős részét az újonnan érkezők a helybeliektől szokták átvenni 



 
 Hogy kik voltak a helyben lakók ma már nem kérdés, az ismeretlen nyelvet beszélő avarok nagy 

tömegei. Ezek túlélését ma már mind történeti mind régészeti kutatás bizonyítja. Olajos terézia (2001): Görög 

és latin források szerint a Dunántúlon legalább a 870-es évekig, a magyar Alföldön Árpád honfoglalásáig, 

Horvátországban pedig a 950-es évekig éltek avarok….. Jelentősen megnőtt a késő avar leletanyag …..amelyek 

alapján jelentős lélekszámú késő avarkori népességgel kell számolnunk.Takács Miklós (2014): Az utóbbi két 

évtizedben számos, 8–9. századra keltezett telep részletét sikerült feltárni a frank, illetve a bolgár haderő 

felvonulási útvonalának közvetlen közelében - a háborús pusztítás legcsekélyebb régészeti nyoma nélkül. Ez 

alapján a Kárpát-medence 9. századi elnéptelenedési elméletének (Györffy György) már a kiindulópontja is 

megkérdőjelezhető.” 

 Őstörténetünk ide kapcsolódó másik sarokpontja a székelyek származásának kérdése. A jelenlegi 

modellek egyértelműen Árpád népéhez kapcsolják a székelyek származását, ezzel tagadva saját eredet 

mondáikat, miszerint ők már a magyarok előtt itt voltak. Révész László így ír erről a kérdésről: 

„A marosszéki, valamint a sepsi-orbai-csíki-kézdi székelyek nyelvészeti alapon feltételezett, történészek által 

elfogadott és régészek által hallgatólagosan ugyancsak valószínűsített korábbi Ny-DNy-Dunántúli 

szállásterülete nem több, mint puszta fikció. Az Őrségben és az Őrvidéken, Göcsejben a 10. század első felében 

magyar etnikum nem lakott, sőt a terület túlnyomó részén még a 11. században sem. Amennyiben a székelyek 

10. század végi – 11. század első felében történt, az említett területről való áttelepítésével számolunk, 

figyelembe véve az embertani eredményeket is, akkor elődeiket csakis a karoling peremkultúra vegyes, bár 

zömmel avar eredetű etnikumában kell keresnünk. A Zala folyótól nyugatra ugyanis a telepítés bázisát adó 

magyar népesség vagy nem létezett, vagy éppen csak akkoriban települt oda.” 

Ehhez hozzá kell tennem, hogy ő maga sem fogadja el ezt a logikus feltételezést, hanem további kutatásokat 

javasol a székelyek eredetének kiderítésére.   

A magyarság külső Hungarus megnevezése szintén kérdéseket vet fel, mivel korabeli bizánci források a 

magyarokat „türknek”, hazájukat pedig „turkiának” nevezik. A magyar törzs és vezér nevek jelentős része 

szintén egyértelműen törökből magyarázható egyértelmű jeleként annak, hogy a türk származás és nyelv 

jelentős súlyt képviselt Árpádék vezető rétegében. Ezzel szemben a Hungarus megnevezésnek korábbi nyomai 

látszanak a Kárpát-medencében:  Király Péter (2006 A magyarok népneve a történeti forrásokban….. ) Nyugat 

Európai kolostori jegyzőkönyvekben 731-től 60 olyan személynevet talált mint Ungri, Ungari, Ungar, Unger, 

Ungarus , Ungerus, Onger, Wanger, Hunger, Hungaer, Hungeri, or Hungarius. Sőt állítólag hungarusok határa 



és országa földrajzi megnevezéseket is. Olajos Teréz (2013): Német Lajos 860-as Regensburgi 

adománylevelében ezt találta az adományozott karintiai birtok egyik határaként megjelölve: „Uuangariorum 

marcha" azaz a „Wangarok határa" elnevezésű hegy… Ezek a megnevezések minden valószínűség szerint avar 

etnikai csoportok elnevezéséül szolgáltak. 

 Makkay János (2004 Korai szláv kölcsönszavaink keltezési kérdései és a honfoglalás) című munkájában 

kifejti, hogy a vallási élettel és a mezőgazdasággal kapcsolatos szláv kölcsönszavaink jelentős részének átvétele 

jóval a honfoglalást megelőző időkre datálható.  

 Róna-Tas A. (2004 Néhány megjegyzés faneveinkről I-II.) Ezt írja: A paleobotanikai elemzést 

figyelembe véve négy terület jöhet számításba az átvétel (török eredetű növény nevek) lehetséges 

helyszíneként: 1) Kubán–Don közötti terület, 2) Krím félsziget, 3) Dnyesztertől nyugatra, azaz Etelköz, 4) 

Kárpát-medence. Utóbbi területre vonatkozó hipotézist azonban nem fejti ki. 

 Végül egy másik természettudomány az antropológia volt az, amely adatai alapján a kezdetektől 

megkérdőjelezte az elfogadott őstörténeti modellt. Lipták Pál 1983-ban így foglalta össze az embertani 

vizsgálatokból kirajzolódó képet: A magyarok valódi ősei az 5. századtól a 9. századig több hullámban érkeztek 

a Kárpát-medencébe, de túlnyomó többségük az avar korban. A honfoglaló elit antropológiailag jelentősen 

különbözött a társadalom több részétől.  Ezzel összhangban Éry Kinga ezt írja az avar maradványokról: Az 

Avar Birodalom népességének túlnyomó többsége az europid antropológiai típusba tartozott. Ezek az 

antropológiai típusok egyértelműen megélték a honfoglalást, majd beolvadtak az Árpád kori népességbe. Az 

Árpád kori embertani típus ugyanis jobban hasonlított a megelőző avar korira, mint a honfoglalókhoz köthető 

10. századi sírokban talált típusokra.  Árpádék embertani típusáról ezt írja Fóthi Erzsébet (2014): A honfoglaló 

minta… fegyveresen, lóval eltemetett népessége nem rendelkezik szignifikáns analógiával az európai anyagban, 

csupán az eurázsiai kontinens Urálon túli részén…. a Karos típusú honfoglalók legnagyobb hasonlóságot a tien-

sani hunokkal mutatják…. a következő legközelebbi minta a 8–9. századra keltezett tuvai ujguroké. Ez erősen 

összecseng azzal amit az eddigi genetikai adatok alapján kiderítettünk.  

 Végül szükségesnek látok egy megjegyzést a magyar-obi-ugor nyelvrokonsággal kapcsolatban is. Az 

elfogadott őstörténeti modellnek ezzel kapcsolatban két óriási hibáját látok: Az első az, hogy Árpád népével 

hozatja be a nyelvet, és ezzel elvágja a magyar őstörténet gyökereit a 10. századot megelőző Kárpát-medencei 

népességtől, akik nyilvánvalóan elődeink voltak. A másik az, hogy a honfoglalók őseit a tajga zónából 

eredezteti a manysi hanti nyelvrokonság alapján. Ez utóbbi elképzelésnek már a kezdetektől parázs vita tárgyát 

kellet volna képeznie, mivel a tajga övezet mindig alacsony népsűrűségű volt, miközben az alatta húzódó 

erdőssztyepp-sztyepp zóna sokkal magasabb népsűrűségű,és fejlettebb technológiájú. Ennek megfelelően az 

emberek és technológiák mozgása az egész eurázsiai zónában a neolitikumtól a történetileg dokumentált 

korokig mindig délről észak felé történt. A 8-9. században így kerültek mai helyükre a finnek a délebbi észt 

területekről (ez genetikailag is igazolt), ezzel északra szorítva a lappokat, mivel a finn-permi népeket is a balto-

szlávok észak felé mozgása szorította északabbra. Keleten a török nyelvű jakutok ugyanígy kerültek mai északi 

lakóhelyükre az Altáj vidékéről, valamint a mandzsu nyelvű evenek és evenkik így kerültek Mandzsúriából mai 

északi lakóhelyükre ezzel még északabbra szorítva a paleoszibériai nyelvű jukagír és jenyiszeji populációkat, 

miközben a mandzsu nyelv az eredeti lakóhelyelyén kihalt. A tajga zóna alkalmas menedék egy korábbi nyelvi 

állapot megőrzésére, de teljesen alkalmatlan nyelvi kiáramlás feltételezésére. Teljesen nyilvánvaló, hogy a 

magyar-manysi nyelvrokonság is csak így magyarázható. Egykori „ősmagyar” népesség kiszakadásával, 

északra költözésével, és paleoszibériai genetikai réteggel történő bekeveredésével. A további kutatások tárgyát 

ennek ideje, és mértéke és forrás kellene, hogy képezze. Az időlépték pedig a bronzkortól indítható, és a vaskori 

szkítáktól a hunokon keresztül Árpádék őseivel bezáróan tárgyalandó. 

Ezzel a gondolattal teljesen egybevág Johanna Nichols amerikai nyelvész hipotézise, aki azerint az uráli 

nyelvek és népek valószínűleg NEM az erdő övezetből származnak, hanem az erdőssztyeppéről. Modellje 

szerint : 

1., Ős-uráli nyelv terjedése a sztyeppe északi sávjában történt mint közvetítő szőrme kereskedő . 

2., Innen nyelv-átvétellel presztízsnyelvként kerül északra az erdei vadászokhoz a folyóvölgyek mentén. 

3., Később az eredeti nyelv kiszorult a szteppéről (török, később orosz). 

4., Az átvett uráli nyelvek az erdőzónai „nyelvi menedékekben” fennmaradtak, de mostani helyzetük 

másodlagos. 

 



 
Nyelvek és népek délről észak felé áramlása az eurázsiai sztyeppe zónában. 

 

 Fentiek alapján kijelenthető, hogy a magyar őstörténet biztosan nem szűkíthető a honfoglaló 

magyarokra, még a nyelvi szempontból sem! Népünk kialakulásában egészen biztos, hogy meghatározó 

szerepet játszottak a keletről bejövő úgynevezett „lovas nomád” kultúrák, melyek a következők: szkíták 

(i.e.800-100), szarmaták (jazigok i.sz. 50-400) hunok (i.sz. 400-453) és a hunokkal együtt érkező alánok,  

avarok, (567-900) majd Árpád népe (860-). Elvileg bármelyik fenti csoport hozhatott magával magyarul beszélő 

csoportokat, de valószínűleg több is. Épp ezért jelenleg az összes népvándorlás kori kárpát-medencei régészeti 

kultúra teljes genom vizsgálatát végezzük. A teljes genomok alapján rekonstruálható lesz a korszak demográfiai 

története. Kik, mikor és honnan jöttek, mikor, kivel és milyen arányban keveredtek.  

 

 
Johanna Nichols modellje (2017) a finnugor nyelvek terjedéséről. 


