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AMagyar Krónikacíműlapinterjútké-
szített Kásler Miklósprofesszorral,azOr-
szágos Onkológiai Intézet főigazgatójá-
val, az EMMI miniszteri várományosá-
val.A szakember a beszélgetés elején el-
mondta,azértisvágottbeleilyennagyin-
tenzitássalÁrpád-házi III. Béla és felesége, 
Chatillon Anna lelete-
inek archeogenetikai
kutatásába, mivel hi-
ányérzetgyötörteami-
att, hogy a magyarok 
nemzarándokolhatnak
elúgykirályaiksírjai-
hoz,mint az angolok,
a spanyolok, az osztrá-
kok és a lengyelek.
A kutatáshoz szük-

séges megfelelő, ép
sírokat azonban nem
könnyű találniMagyarországon, hiszen a
törökök,majd a császári zsoldos seregek
feldúlták,összedobáltákamagyaruralko-
dók temetkezési helyszíneit, a koporsók-
ban található leleteket pedig összekever-
ték.Káslerugyanakkormegemlítette,nem
politikaicélzatúfosztogatásokrólvanszó,
ezekcsupán„egyszerű”sírrablásokéshul-
lagyalázásokvoltak.Tehátmíg a legtöbb
emlékhelyet tönkretették a történelem fo-
lyamán,addigIII.Bélaésfeleségesértet-
lenmaradt.Miért?Mertazokatnagyvaló-
színűséggelnemtaláltákmegarablók,hi-
szenakoporsókataszékesfehérváribazili-
kapadlószintjealatt„rejtettékel”.

„1848 decemberében találták meg 
egyszerű emberek a sírokat, akik rögtön 

Honnan is származnak a magyarok?
Nagy port kavart az év elején a hír, miszerint az Országos Onkológiai Intézet vezet-
te nemzetközi kutatócsoport kimutatta, hogy az Árpád-ház tagjai egészen biztosan 
nem finnugor eredetűek, hanem eurázsiaiak.

értesítették is a régészeket, ezért már az 
első vizsgálatok is szakszerűek voltak. Az 
előrenyomuló osztrák seregek miatt gyor-
san Pestre szállították a leleteket, hol itt, 
hol ott rejtették a koporsókat, végül a Má-
tyás-templom oldalkápolnájában helyez-
ték örök nyugalomra III. Bélát és a ki-

rálynét. Azóta csak 
mi bolygattuk meg a 
királyi párt, egyetlen 
alkalommal” – me-
sélteakirályipárko-
porsóinak kalandos
történetétazOrszágos
OnkológiaiIntézetfő-
igazgatója.
Arra a kérdésre,

hogymi adott igazán
nagy súlyt az intézet
által végzett mosta-

ni kutatásnak, a professzor azt válaszol-
ta:„Egyértelműen kiderült, hogy az Árpá-
dok az R1a genetikai haplocsoportba tar-
toztak. Azt pedig már tudtuk, hogy a finn-
ugor nyelvű népek az N1bc-be. […] Tény, 
hogy az Árpádok és a magyarok többsé-
ge az R1a haplocsoport népei közül szár-
mazik. A finnugoristák is kénytelenek vol-
tak finomítani, ma már nem közös eredet-
ről, csupán a finnugor népekkel való nyel-
vi rokonságunkról beszélünk”.
A kutatás ugyanakkor egy másik,

„fontos kérdésre” is választ adott: az
archeogenetikai vizsgálat ugyanis kimu-
tatta,hogynemcsakabarátságkötiösz-
sze a magyar és a lengyel népet. „A mai 
magyar lakosságban 30 százalékos az 

Kásler Miklós professzor
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R1a előfordulási aránya, a lengyeleknél 
ez még magasabb. Tehát nem barátok, ha-
nem testvérek vagyunk” – fogalmazott a
professzor.
AvizsgálatrészleteirőlKáslerelmond-

ta:egyházielőírásoknakmegfelelőennyi-
tották fel III. Béla sírját. Jegyzőkönyvet
írtak, és amikor visszazártak mindent,
az egyházi szertartásrendnek megfelelő-
enújrafelszenteltékasírt.Akoporsóból
körülbelül egy négy-
öt milliméter széles,
két-három centimé-
ter hosszúmintát vet-
tek. „Szándékosan úgy 
jártunk el, hogy ha 
szemből nézi az ember 
a csontvázat, akkor 
nem látja a mintavétel 
helyét. Magát a min-
tát négy azonos rész-
re osztottuk, az inté-
zet két genetikai mun-
kacsoportja is részt 
vett a kutatásban, 
de küldtünk mintát a 
Göttingeni Egyetem 
intézetének is, a negye-
dik darabon pedig kormeghatározó vizs-
gálatot végeztünk”–magyaráztaazonko-
lógiai intézet vezetője.Később, kérdésre
válaszolvaelmondta,egyáltalánnemvolt
idegenterepatörténelmiszerepazonko-
lógiával foglalkozógenetikusoknak.Sőt,
állítólagmás próbavizsgálatok folyamán
rátaláltak III. Béla apjának, II. Bélának,
illetvenagyapjának,Vak Bélánakmarad-
ványairais.
Az eredmények publikálása után fel-

merült,hogynemIII.Béla,hanemKöny-
ves Kálmán csontjait vizsgálták. Kásler
Miklós ezt azonban cáfolta. Mint fo-
galmazott: „Korabeli leírások szerint 

Könyves Kálmánnál súlyos középfülgyul-
ladás alakult ki, ennek pedig a koponya-
csontokon elváltozásokat kellett okoznia. 
Ilyeneket azonban nem mutatott ki a CT-
vizsgálat”.
Hogymelyikmederbe terelődik ama-

gyarok eredetének kutatása, az komoly
kérdés. Ám a mostani kutatásban még
többpotenciálvan.„Az, hogy tudjuk, kik 
voltak, honnan származtak az uralkodó-

ink, nemzeti identi-
tásunk része. Ezt az 
identitást erősítette 
meg először is a ku-
tatás. Az Árpád-házi-
ak elképesztő szelle-
mi és fizikai adottsá-
gokkal rendelkeztek, 
képesek voltak létre-
hozni a Német-Római 
Császárság, a Bizán-
ci Birodalom és a Ki-
jevi Rusz között egy, az 
egész Kárpát-meden-
cére kiterjedő biro-
dalmat. Abban a kor-
ban archiregnumnak 
nevezték Európában 

a magyar királyságot, ami azt jelentette, 
hogy nagyon ősi, nemes, a világ működé-
si rendjét értő és ismerő birodalomnak te-
kintették, amely felett egyedülálló módon 
nem közönséges, koronás fejedelmek, ha-
nem apostoli királyok uralkodtak. Erről 
tanúskodnak krónikáink is, amelyek meg-
lepően egységesek egészen az Anjouk ko-
ráig. Szokás lett ezeket a krónikákat me-
sének tekinteni. No de valóban igaz len-
ne, hogy a hazai krónikások csupán me-
séket költöttek volna, a nyugatiak viszont 
a színtiszta valóságot írták meg műveik-
ben?! Hogyan lenne ez lehetséges, kü-
lönösen akkor, amikor minden krónikás 

Dr. Entz Géza művészettörténész, III. Béla 
király feleségének koronáját vizsgálja 
1967. Fotó: MTI Fotóbank
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ugyanannak az egyháznak a papja volt? 
Ráadásul a magyar krónikák leírásait na-
gyon sok vonatkozásban igazolta már a 
régészet. A genetikával nem lehet vitat-
kozni, amit ez a diszciplína nyújtani ké-
pes, az nem érzelmi kérdés. Össze kelle-
ne rakni végre a magyarok eredetével, ős-
történetével kapcsolatos eredményeket, és 
kialakítani egy egységes, hiteles képet” 
–mondtaKáslerMiklós.
A professzor az interjúban elmond-

ta,folytatjákakutatásokat,stovábbiÁr-
pád-háziuralkodókatfognakazonosítani.
„Nem vagyok történész, egyszerűen csak 
sokat olvastam a magyarok históriájáról, 

ennyi az egész. De a korábbinál erőteljes-
ebbé akarjuk tenni a történelmi kutatások 
genetikai vonalát. Mert perdöntő eredmé-
nyek születhetnek ezen a téren, olyanok, 
amelyekre komplex, széles vágányú, in-
terdiszciplináris kutatások épülhetnek to-
vább”–fogalmazottazOrszágosOnkoló-
giaiIntézetigazgatója.

(Az eredeti riportot Sinkovics Ferenc új-
ságíró tollából „Vallottak a királyi gének” 
címmel jelentette meg a Magyar Krónika 
májusi száma. A jelen cikk Nagy Gábor 
tollából május 14-én a 888.hu/article fe-
lületéről lett másolva)

  

–Régótavonzódommindenhez,amirégi,
hiszen a régi tárgyak mögött érzem az
egykori embereket. Ezért nem hagytam
veszendőbe men-
ni azokat a mind-
szenti, gyógyítás-
sal kapcsolatos 
eszközöket és tár-
gyakat, amelyek-
re munkám során 
bukkantam, sok-
szor a véletlen-
nekköszönhetően.
Volt, hogy kihív-
tak egy beteghez
az egyik tanyára,
akinekmegkellett

Korom András
Ávéd doktor gyűjteménye

Mindszent - Valószínűleg az ország legnagyobb, magánkézben lévő orvostörténe-
ti gyűjteményét őrzi Ávéd János mindszenti háziorvos. A közel ezer darabból álló 
kollekcióban számos érdekesség mellett még 1913-ban készült lázmérő is található.

mérni a lázát, s a család olyan lázmérőt
vettelőa tokból,amelyetmég1913-ban
gyártottak. Ez gyűjteményem egyik leg-

érdekesebb darab-
ja –mesélteÁvéd
János,aki1982óta
háziorvos Mind-
szenten. Kollekci-
óját az 1947-ben
a településre köl-
tözött édesapja,
néhai Ávéd Lász-
ló doktor alapoz-
ta meg. Fia nem-
csak körzetét vette 
át, hanem gyűjte-
ményétis,amelyet


