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Dr. Dardnyi Gy ula egyetemi ny. r. tandr,
A budapesti M. Kir. PdzmdnJ Pd,ter Tudomdnyegyetem
Kozegd.s zs dgtani Int6 zete igazgat6i dnak emld,k6,r e

AJANLAS
M6ltatlan egJ ezereryszhz 6ves 6llamis6gban 6lo nemzettol - amely nemzet egyike volt
a ma mdg fenn6ll6, avrlirysors6t meghatiroz6 Eur6pa megalapit6inak -, hogy a honfoglal6s trirt6nelmi t6nydt megelozo saj6t tOrtdnelmdvel vajmi keveset ttir6dik. Nemzeddkek
n6nek fel, ldpnek ki az dletbe akar fels6fokri kdpesit6ssel is, akik nemzettik t<irtdnet6b6l
csak an6l tudnak riry-ahogy, ami Arpad vez6r honfoglal6 hadj6ratarfiirir tdrtdnt. E felszines 6s igdnl.telen tdrt€nelmi kdzmiivelts6g ellen egyre t<ibb igdnyesebben gondolkod6 elme linadozlk, megalakitva - akar a hivatasos tcirtdn6szi kar ellendben is - a magyar
6st<irt6neti kutat6s mtivel6inek szdleskcini tarsadalm6t. Az emigrhci6ban fel |vsztuadon
6t jelen volt 6rdekl6d6s azonnal felvirdgzottMagyarorsz6gon is a rendszerv6ltoz6s utdn.
A tizenkilencedlk szdzad embere ugy 6rezte, hogy el6rte a tudomdnyok kifejl6dds6nek cs0csait. A tudom6nyos eredm6nyek val6ban nagy lendiiletdb6l fakad6,
nem is egdszen indokolatlan ontelts6g kozeg6ben a zsenge 6s ,,egykdnyvii" magyar
trirtdnelem-tudom6ny is le kiv6nta rakni a magyars6g szlrmazSshnak v6gso alapjait.
Az egykcinyviisdg ail. jelenti, hogy amaz id6ben a nyelv volt a szirmazdsi kutatds
egyetlen alapja: a honfoglal6 magyarok betelepedtek a Karp6t-medencdbe, az6ta ott a honfoglal6k magyar nyelvdn folyik az elet. Ezt akepletet elsonek az archeoI6gia zavarta meg teljesen: sok 6s igen nagy l6tsz6mri avar temet6 ftilt6r6sa mellett
kevds 6s kis l6tsz6mri, irgymond magyar sirt t6rtak fel a rdgdszek. A nyelvi rokons6gra alapitott szhrmaziselmdlettel szemben komoly kdtelyek tSmadtak, de a szakmai
konoks6g g5tat vetett annak a szemldletnek, amely szerint a szarmazhselm6let lez6rhatatlan k6rd6s. Nemcsak azert elfogadhatatlan a szfirmazbsi kdrddsek lezardsa, mert
a tdrt6neti kritforr6sok egym6snak ellentmond6 anyaghbol a ,,kellemetlenek" mell6zdst szenvedtek a lebetonozott elm6let drdek6ben, hanem fok6nt azdrt, mert ma mdr
minden tudom6ny6g figyelembe veszi, kutatdsaiba bevonja m6s tudominy5gak eredmdnyeit. Sehol nem indokoltabb az interdiszciplinaris gyakorlat, mint 6ppen a tdrt6nelemtudom6ny terdn. Neh6z lenne sorrendet felSllitani, de f616, hogy a magyar 6stort6neti kutat6s terepdn tal6n nem is a nyelvdszet szolg|ltatia a dont6 tdnyez6ket. A
forr6sanyagok egy r6sze ds az archeol6gia mtr kikezdte a nyelvdszetb6l kifaragott
magyar szdrmazisi,,s6b6lvdnyt", de ezentril is oldja mhr egy sor szakter0let, rigymint
antropol6gia, n6prajz, zenetudom6ny, dtvosmtivdszet, diszit6miiv6szet - 6s ahozzS'
drtobbek m6g bizony6ra hosszan soroln6k.
A honfoglal6k nem iires orszdgba mentek be, 6s az orszigbantal6lt trilnyom6 tdbbsdg nem veszithette el a nyelvdt nyomtalanul. A honfoglal6k iltal ott tal6lt ndpess6g is
amaimagyar ndp 6se, nyelvdvel egyiitt, 6s minden ott tal6lt n6p a mai magyar n6p 6se,
amivel a tdrt6nettudomdnynak tdrSdnie kell; ds ma mar tudjuk, hogy erre a k6rddsre a
nyelvtudom6ny nem tud v5laszt adni. De a nyelvtudominy a magyar nyelwel is mostohan banik, eredeti maryar sz6t nem ismer, minden csak 6tvdtel, ds amir6l ez v6gk6pp
nem 6llithat6, ana azt mondjak, hogy ismeretlen eredetii. Arra viszont nincs v6lasz,
hogy abban a sziik kcirben, amibe a finnugor nyelvcsal6d 6s 6shaza belefer, mik6nt tudott l6trej<inni olyan robusztus nyelv, mint amit most magyarokk6nt besz6liink.

9

-\ ::ct'rntinr elismert m6dszereivel el6ttiink 6116 nagy 6ttekinthetetlensdg egyre
:: --:
vonz a megold6s ktizd6terdre. Egyre gyakrabban meriil fel a
=-r:szjir kutatot
jelen
I
t-.:;-'; a3:: !rl1-e
a Krlrp6t-medencdben vagy a K6rp6t-medencdben is az abi:,r:'. rtrs kulrura. amelvet ,,mellesleg" nyelwnkben 6s gdnjeinkben 6rztink, mrir 6s_"j*i.ht\l lrgr a?
Ehhez az izgalmas kdrd6shez sz6l hozz6 ez a k<inyv; egy eddig m6g meg
nem vallatott tudom6ny6g bevet6s6vel. Olyan kutatSsi m6dszer alkalmailatik
in. amell'nek tdnyei nem mell6zhet6k tObb6 amagyar szdrmazds tudom6ny6nak dszszetett kdpletdb6l.
Csap6 Endre
Sydney,

az ausztrSliai Magyar Elet
fbszerkeszt6je
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KOSZONE,T ES ELISMERES
b dx Ferencry Endrini

6rh6lgrnek, a Szdch€nyi Kdnyvtdr Gyarapttisi Oszt6lya igazgatdjdnak. Lzb meg6rt6 segitsdge ndlktil nem juthattam vblna az
otthon megielent ki$n6 szaktanulmrinyok k0ldnlenyomataihoz. Hasonldan kertiltem
olyan knlonlenyomatok birtokdba Kiszely Isndn j6voltdb6l, aniknek a ldtezesdrOl
sem volt tudomdsom.
Azigazgatf asszony segitett kapcsolatba ldpnem dr Tauszik Tamassal is, vele
k€t €wizedig voltrmk levelezdsben. Neki kdsziinhetem a Transziizi6 faly6ux22 szAma killdnlenyomat{nak az elkiildds&.
Azt, hogy megismerhettem el6deink csontjaib6l vCrcsoportviszonyaikat egCszen
a rezkorig dr. I. A. Lengel Paleoserologr m0vdnek k6szdnhetteq amit szint6n
dr. Ferenczy Endr6nd volt szlves rdszemre meprerezni.
Vdgezetiil, de elsdsorban a fele#gemnek k6sz6n6m a soha meg nem szfinf biztat{sdt. Amikor azon gondolkoaanr" mi legren a k6nyvem cime, tdrtilt-fordulq 6s
megadta a legkifejezbbbet: A kar halad a vdr marad!
Elismerdsem a Zllrichi Magyar T0rtdnelmi EgyesUletrek, amely dsszehozza
a vil6g minden rdszdr6l a hivatisos 6s magfurkutat6kat k0z6s munkdra; valamint ne
mara{ion emlltds nil*ill az auszril k0nyvtirakdldds munkija sem!
A SzenS
H4l6mat fejezem
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ELOSZO
,,Afotdshoz csak a: anal szemben lehet eliutni."
(Andre Gide)
Kdnyvem vdge fe16 kdzz1teszemA. E. Mourant dsszehasonlitotAblivatait, amelyeket
az angol tud6s szrimos kutat6 adatsoraib6l 6llitott 6ssze, Fdldtink kiilonf6le ndpess6geinek saj Stos v6rcsoport-gyakorisSgSra vonatkoz6an . A tibliuatokban gyakran felbukkan Dr Dardnyi Gyula professzor neve, munk6ss6gainak eredmdnyeivel egy0tt.
Ez mfu 6nmag6ban is indokoln6, mi6rt az 6 emlek5nek kivrinom szentelni tanulm6nyomat. Hadd legyek mdgis szem6lyesebb 6s ,,anekdotikusabb", fbkdnt munk6m rem6nybeli folytat6inak kedvddrt, s a26rt, hogy legal6bb szikrSnyit felvillanthassak a
magyar professzor tud6si 6s emberi nagysig6b6l.

A M. Kir. Pimniny P6ter Tudomr{nyegyetem K<izegdszsdgfanilntdzetdben 6n is
kdzremiikddtem a Dar6nyi Gyula irinyititsfval zajlott orsz6gos vdrcsoportkutatiisban.
1945 nyarin a Bajor erd6ben a chimi egyetemi t6borban emlitette a professzor
ur egy alkalommal: fizikai 6s szellemi dlettinket a bels6 elvSlasztfsri mirigyeink
eryiitfiniikdd6se irrinyitja. Meg6llapit6sa szerint mirigyeink kdzt aprimus inter pares
(els6 az egyenl6k k<izdtt) szerep6t emberi fajtrlnkdnt (rasszok, ndpess6gek) m5s 6s
m6s mirigyek vegzik. Ndlunk maryarokn6l ez a fbszerepl6 a pajzsmirigy. Ezert van
kdzdtttink annyi pajzsmirigy-megbetegedds, ds ezdrt jdttek a gazdag emberek a viI6g
minden rlszerolBudapestre pajzsmirigymitltre, mert itt oper6ljrlk azt a legsikeresebben. A pajzsmirigy szabillyozza oxig6nell6t6sunkat, v6rmdrs6kletiinket - 6lettinket.
Az eszaki embertipusnill a frszerepet az agylebeny v6gzi, M agy vdrellSthsht
szab6lyoz-ta, nSluk van a legtdbb elme-megbetegedds. Akikndl a hasny6lmitigy az
irinyit6, sokkal tribb a cukorbetegsdg 6s igy tov6bb. Benntinket, magyarokat az 6rz6keink irrinyitanak. Ha valakinek vagy valaminek sikeriilt 6rz6seinket megry6zni, k6pesek vagyunk sajdt drdekeink elleni cselekvdsre, arrint azt tdrt6nelmtink szfimtalarr
sajnSlatos esemdnye mutatja. Itt most csak arra a tulajdons6gunkra mutattam, amelyet
a pajzsmirigytink - primus inter pares szerepdvel - fokoz. Sajnos, Darhnyi GyulSnak

nem volt m6dja ezt az lrdekes meglSt6st kikrist6lyositani 6s kdztudatba emelni, mert
az emlitett chami egyetemi tiiborban nem tudtuk ahazaterdsr6l lebeszdlni.
Most is a ftilembe cseng, ahogy naivan feldnk fordulva mondta: ,,Maguk csak
tudjrik, hogy engem a politika sohasem 6rdekelt!" Enazonban, bar iskol6s ryerek voltarn az els6 kommtin idejdn, 616nken eml6kszem, mennyire megokoltan agg6dtunk
Edesap6m6rt, mert egy id6ben att6l kellett tartanunk, elviszik tirszrak... Professzorunk 6ppen olyan t6j6kozatlan volt, mint ahozzt hasonl6, nagy tud5sri kiv6l6 kopony6ink. Nem gondolta volna, hogy mivel azEdesapja fiildmiivel6si miniszter, testv6rbfityjapedig a ,,g16ri programot" beindit6 exminiszterelndk, e rokoni szillak elegend6ek lesznek, hogy megsemmisitend6 ellens6gnek min6sits6k. Amint szellemi dletiink annyi m5s nagy tudi[sri kiv6l6s5ga, a n6pellens6g ds nemzetellensdg haz:ugvdd-

j6valrhgalmanralletdvelfrzetettmagyarshgilEtt.,
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A,,Nagy Vihar" Ausztr6li6ig sodort ki benniinket - akkor mdg remdnykedttink a
hazatdresben. 1956-os, csod6latos szabads6gharcunk v6rbefojt6sa, menekiiltjeinek
ftjldr6sziinkre drkezdse anin ijabb lendiiletet adott nemzeti emigr6ci6nknak. Ereztlik, az egdszvil6gmagyarsSgfit kell kdpviselniturk, szolg6lnunk. Att6l kezdve b0jtam
a ktinyvtarakat v6rcsoportkutat6somhoz, igyekeztem minden ftilbukkan6 adatot begytijteni, hogy megismerjem az angolszhszoknak a Karpdt-medenc6vel kapcsolatos
ismereteit, v6lemdny6t. A xerox megjelendse ut6n fenymSsoltam minden fontos adatot, tdrkdpet.
Az dtvenes 6vek folyamdn egy tanulmiinlt kezdtem imi Szdrmazdstudat nemzettudat - hivatdstudat cimmel. A magyar nemzet kialakulSs6nak k6rd6sdhez kiv6ntam adatokkal szolg6lni 6s egytttal a cimben olvashat6 c6lt szem el6tt tartani. Tanulm6nyomat 1958 novemberdtol26 h6napon 5t kdz<ilte a Sydney-ben kdthetente
megjelent Sorsunk cimii fjs5g. Ebben azidlszakban klubunk kiad6s6ban egy 500 p€ldSnyos foly6iratot szerkesztettem, ezdrt pihent a vdrcsoportkutatds. De a konyvtarakban mindig tal6ltam valami rdgzitdsre, mdsol6sra drdemes anyagot.
Ahetvenes 6vek folyam6n, akkor mrir nyugdijasokkdnt, elkezdtiik parommal felkeresni a nagyvilSgba szakadt bar6tainkat. Ez egy-egy el6ad6s megfarthsSt is jelentette. Ahogyan atsztrSliai tal6lkoz6inkon is, h6rom 6venk6nt miis-m5s fiivarosban el6ad6sokat tartottam v6rcsoportkutat6somr6l, 6s munkdmb6l szemelv6nyek jelentek
meg a kiil6nbriz6 ftildrdszeken kiadott magyar foly6iratokban.
Majd 1979-ben Londonban, a British Mrizeumban tal6lkoztunk k6t fiatalemberrel, akik lelkesen magyariztil<, minden 6vben mennek valahova, de most els6 izben
vannak Nyugaton. Mrilt 6vben Rom6ni6ban jdrtak, ds meglepte 6ket, hogy ott milyen
sokan beszdlnek magyarul! Megjegyzdsiik megddbbentett 6s mdlysdgesen elszomoritott benniinket. E k6t magyar fiatalember tudatlans6gfnak tdnye, mondhatni, tudatunkba hasitott, kegyetleniil.
M6g 6ppen

a

bdkdben sztilettem, azelso kommunizmust iskol6s ryermekkdnt dltem

rlt. K6tsdgteleniil 616 tanrija vagyok tcirtdnelmtink szomorf korszakanak. Becsiiletbeli
m4g;uar k<itelessdgemnek tartom, hogy aA a k6t gener6ci6t, amelyet kommunista uralom
alatt, szovjet tdrtdnelem-oktatassal fosztottak meg nemzetiink ttirtdnelmdt6l, a felvil6go
sit6s szellemi eszftrizeivel jutassuk helyes tdrtdnelmi emldkezethez,hogy biiszk6k lehessenek magyars6gukra, cintudatos 6pit6ivd v6lhassanak kdvetkez6 ezreddviinknek.
M6g 193l-ben megnyertem egy tdrtdnelmi pfllyfnatot, amit annak kdszdnhettem, hogy csal6di dsszekdttet6sem r6v6n olyan k<inyveket olvashattam, amilyenekhez
rn6s drettsdgiz6 diakok nemigenjuthattak. Ekkor 6bredt fel bennem az 6rdekl6d6s 6s
a vdgy val6di tcirtdnelmtink megismer6s6re, mivel r6dtibbentem, hogy tgyanarr6l az
esem6nyr6l ugyanabban a korban tcirt6n6szeink m6skdppen irtak Pannonhalmiin, mint
Sarospatakon! T<irt6nelmet szinte soha, sehol m6sk6ppen nem irhattak, csak ha az akkor hatalmon volt kir6ly vagy politikai szervezet l6tjogosults6gdt szolgillta. Ilyenforr,r6n irtak Magyarorszdgon trirtdnelmet a Vatikan sziljize szerint, majd M6ty6s kir6lyunk alighanem siettetett haliiauthnaHabsburg-hfukedve szerint. Magyar 6rdeket
ligyelembe vev6 tdrt6nelemir6s csak elvdtve fordult el6 egdszen a szovjet tdrt6netiriis
befejezdsdig...

I3

1988-ban elfogadtuk a Nagy Szittya Tcjrtenelmi Vil6gkongresszus clevelandi 6s
aZirichiMagyar Tdrt6nelmi Egyesiilet arkerhdt muiva krivet6 londoni meghiv6sdt.
Sok nyugaton kutat6 honfitarsunkkal v6gre szemdll'esen is tal6lkozhattunk, Londonban kiv616 fiatalhazaikutat6kkal barStkoaunk cissze: eppen ama m5jus v6gi napokban bukott meg a K6dar-kormSny Budapesten. Ezutdn meg ket Szittya 6s hat Ztirichi
Talillkoz6nvettiink r6szt. Amikor azonban H i d e o Ma t s u n t o t o professzor markerj eir6l
6rtesiiltem, amivel meg tudta 6llapitani ajaphnnlp szarmaz6s6t, nem lfittam 6rtelmdt

tovdbb kutatni.

1993-ban Clevelandben a Szittya Kongresszuson taldlkoaam Matsumoto professzorral, 6s elmondtam az ABO-vdrcsoporttal kapcsolatos abbahagyott kutatSsomat. 6 besz6lt 16, hogy folytassam munk6mat. A legkdzelebbi ZMTE talfilkoz6jin
felolvastam bel6le Fe1s66rott. A siker hatlshra Tapolc6n rijra eloadtam tanulm6nyomat. Ott is krinyv form6j6ban val6 kiadSsarabinattak. Tapolc6n hallottam a feltdtelezdst, hogy Szent Istvannak is AB v6re volt...
Az en anyagom mennyisdgileg kev6s; rdszben

ez|rt nem gondoltam k<inyvben
megjelentetni. A biztat6s miatt mdgis hozzfifogfam, kiv6l6 szakembereink genetikai

munkdib6l r6szleteket kdzolve, beleegyezdsiikkel. Amennyiben kedves Olvas6im k6ztil valaki m6g t6bbet, m6g b6vebbet kiv6n tudni, olvassa el Czeizel Endre: Amagyats6g genetikilja cimu ktinyv6t vagy I. A. Lengtel Paleoserology cimti angol nyelvii
munk6j6t.
/.,
Az ABO-vdrcsoport AB jelleg6nek magyarhoni gyakoris6gfval az europal nepcsal6dban a mayarsfLgkiildnleges hely6t mutatom be, a haptoglobinnal pedig a^kiv6nom brzonyitant, hogy a mai maryars6g ereiben a K6rp5t-medence 6slakoinak a
v6re folyik.
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A Szerzci

A MUNKA BEMUTATASA
A kiil<inb<jzo embercsoportokat az embertan kezdetben a szemmel l6that6 szinkomplexi6, a fq, az arcforma, a testmagass6g stb. szerint osrtfiyozta. Szinsk6lSkat 6s m6reteket Sllapitottak meg, de az eredmdnyek sok fdlre6rt6st okoztak. Mert pdldSul a b6r
szine megbizhatatlan kalauz emberisdgiink oszt|lyozilshban, miut6n az legalilbb hat
g6nnek a me gb izhalatl an komb inrlc i 6j 6b 6 I szdr mazik, 6 s a kornyezet hat6s ainak e lke r0lhetetleniil ki van teve. Az ut6bbi nyolcvan 6vben az ember 6s ember kozti ftzikai
ki.il<inbs6gek meg6llapit6s6ban a vdrcsoportjellegek egyetlen gdnben lakoz6 bhzisa
mind nagyobb teret h6dit. Kizir6lagosan ds egyediildll6an drdkdlhet6, ds a gener6ci6k hosszri sor6n v5ltozatlanul ad6dik tov6bb. Y|ltozatlan marad az egyedhalilla
ut(n. Ezek a tulajdons6gai teszik az emberi kiil<inbs6gek feltar6s5ban ma mdr ndlktildzhetetlenn6.
A frzikai antropol6gusok 6ltali osrtillyozflsnak is a gener6ci6r6l gener6ci6ra
cirtikl6d6 g6ncsoportok k6pezik az alapjifi., amelyeknek a kombin6ci6j6b6l alakul ki
veliinksztiletett jellegtink, genotipusunk €s fenotfpusunk.

A

vdrcsoport-antropol6gia

fo cdlja: meghatirozni az emberisdg biol6giai

tcirt6netdt, mriltbeli mozgtsait, kevereddseit. Ismeretes, hogy az ABO-vdrcsoport
alkatr6szei jelen vannak az emberi test valamennyi szovetdben, szervdben, a vcir<isvdrtestek szdthull6sa utdn is kimutathat6ak a sejtgyok maraddkitban. Szdraz
kdrnyezetben csod6latosan ellendllnak a k6miai hat6soknak, 6s mdg vdrfoltokb6l
is sokdig kimutathat6ak. Oreg csontok szikkadt velejdben sok beszdradt vdr
marad, s6t a csontok m6s r6szeiben is. Ezek vizsg|lata ter6n a Boyd-hLzaspar v6gezte felel6ssdgteljes biilonshggal a kitiin6 rittrir6 munk6t.r Egyiptomi 6s amerikai mrimiSkon els6k6nt mutatt6k ki szdraz maradv6nyokban vdrcsoportjellegtiket.

Az elsSdleges embermaradvdnyokb6l sok v6rcsoportjelleg ismeretdre van sztiksdgtink, ktikinosen azokdra, amelyek feltehet6en r6szt vettek az emberi nem fejl6d6s6ben. A v6rcsoportok mriltbeli megoszl6s5nak megismerds6hez a legbiztosabbnak
egykor az az egyertelmii meghatdrozfts liltszott,hogy az emberisdg 6si maradvdnyaiban melyik v6rcsoport van jelen, illetve melyik hiinyzott. Az indiai tud6s, Guha felismerdse szerint a kiildnb<izo j6rvanyos betegs6gek nem pusztitottSk egyforman a kiilonb<iz6 v6rcsoportok egyedeit. Ez sajn6latosan kdrddsessd tette ennek az egyszeri
megdllapit6snak a hitelkdpess6gdt.
HasznSljuk a vdrcsoportokat ds minden m6st egyi.ittesen a k6rd6s megold6s6hoz,
hogy min6l tdk6letesebben ismerhesstik meg az 6r<ikl6dds szab6lyait, avil6g ndpeinek a sziirmazhsdt 6s egym5shozval6 biol6giai viszony6t. Jelenleg k<irtilbeltil szdzfele vdrcsoport ismeretes, amelyeknek a keletkez6se fiiggetlen egym6st6l. A gdnek gyakoris6ga majdnem valamennyindl alkalmas ds hasznos m6dszert ad a ndpess6g egymdshoz val6 viszonyhnak a megSllapiths6hoz.
Ajelen tanulm6ny temdja az embertan, rirrikl6stan ds a szerol6giahatitrirn haladva sziiksdgessd teszi a kovetkez6kben mind a h6rom teriilet 6rint6sdt. A v6rcsoportok
kcizi.il f6leg az ABO-rendszerrel fogok foglalkozni, ez6rt sziiksdges megjegyezntink,
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hogy az ABO-csoport g6njeinek 6s fenotipus6nak

a

jelol6sdre megegyezett

nyos vil6g abban, hogy mindkdt meghat irozhsra az O,

a

tudom6-

A, B 6s az AB

bettiket

hasznftlj6k.

Beigazol6dott, hogy az ABO-csoport antrgenjeinek e11en6l16 k6pess6ge k6ts6gtelen: mrimi6k szciveteiben, szerveiben 6s a csontokban lvezredeket k6pesek szinte
v illtozatl anul

tf

I6

lni
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AZ ABO-VnncsoPoRT
A huszadik szinad szerol6giai kutat6sainak eredm6nyekdnt v6lt ismertt6, hogy az
egyik ember v6rsav6ja agglutinSlja, kicsapja a mSsik ember vdriisv6rtestjeit.

iindsteinerlg0l-ben j6tt r5, hogy ezfiziol6giaitulajdons6g. Az6kutathsai 6llapitott6kmegazABO-v6rcsoportl6tez1s1t;2meghatdrozilsillrtkapottl930-banNobel-dijat.Landsteiner hdromtagb6l 6116 v6rcsop ortja Decastello, Sturli, Jaslcy 6s Moss vizs'
-g6latai
alapjinn|gytagtv|b6\rtilt. Dungern 6s Hirszfeldjavaslata 6ta3 ma is az O, A,
h et *en 3"Ue"ttaszn6latos erre a csoportra. 1908-ban Dungern 6s Hirszfeld 6llapitotta
meg minden k6ts6get kizir6an,hogy a v6rcsoportok Mendel t6rvdnyei szerint
^ttr6kl6dnek.a
A tovfbbi kutatiisok igazoltik,hogy az egyes vdrtipusok szervezetlink
6lland6 saj6ts6gai, amelyeket sem betegs6gek, sem kiils6 t6nyez6k nem befoly6solnak. Bebizonyosodott, hogy a kiiltinbtiz6 n6pekben a vdrcsoportok szinal5kos megoszl6sa 6lland6.

vil6goss6 v6lt, hogy a v6rcsoportok 6s az 6rdk6lhet6 gdnek gyakorijellemz6
s6gi megoszlfusa az eryes popul6ci6kon beliil szigoru tdrv6nyszeriisdggel
ert?t"t ia. p, a felismer6s k6sztette a biol6gusokat, hogy a v6rcsoport-gyakoris6gok kiil6nb 626 6rt6keinek dsszehasonlit6s6val rij m6dszert 6llitsanak a hum6n6iotOgi" szolg6lat6ba. Ezekre k6s6bb kit6riink; Bdkdssy Gydnglti diagrani1t
hasznillva.
A genetikusok szerint a rasszok csoportjait a g6njeik ktildnbdz6sdge hatarolja el

Az is

foegymastot. Teh6t a genotipusuk 6s nem a fenotipusuk. A genotipus kialakulSsfut a
fenotipust,
mig
a
meg,
garnzaspillanat6ban kizir6laga g6nek 6rdkl6d6se hatirozza
ttitrO -igi"len6si formankat,b6r annak a ldtrejdttdt is a g6nek ddntik el a fogamzfskor, a m6hen kiviili 6letiink folyamin a kdrnyezet is alakitja. Kiils6 megjelendstink

jellemzojdtigensok all6l* v6ltoz6kony kapcsol6dfsattatirozzameg. Av6rcsoportok kialakul1sef ezzel szemben egyetlen alldlpar kapcsol6diisa dtinti el! N6pek
szirmaz1sinak 6s rokons 1girrraka kutat6s6ban ez az egyedil6ll6 tulajdons6g teszi 6rdsszes

t6kess6 6s ndlktiltiztretetlenn6.s

v6rcsoport-meghataroz6sok eredm6nyeinek antropol6giai felhasznflilsa a
Hrszfeld-hisasprirral azarltantszaloniki vegyes hadseregben 1919-ben vegzetivizsg1lataiutrin indult.6 A Hirszfeld-hiaaspitr a hadsereg ktil6nbtiz6 nemzetis6gti csoportvizsg1lataalapj6n rhjdtt, hogy kdzdttiik a v6rcsoportok szhzallkos megoszlS-

A

iainat

* All6lok: az adott g6n alternativ form6i
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s6ban l6nyeges ktiltinbs6gek vannak . Az O,A, B 6s az AB tagjainak szSzaldkos elt6r6s6t a ftildrajzi viszonyokkal magyar6d6k, a ki.iltinbsdgeket k<imyezeti hat6snak tu-

lajdonitva. Akkor mdg nem gondolhattak arra, hogy a szerol6giai ktildnbsdgek tdrv6nyszeni <irtikl6d6se szilzadokon 6t biaositja azok iiland6sSght, s igy a humiinbiol6gia szempontj6b6l igen hasznos 6rt6kmdr6k.

VERCSOPORTOK AZ EMBERTAN SZOLGALATABAN
A vdrcsoport-gyakoris6gok 6rtdkeinek az embertan 6s a populSci6-biol6gia szolgiiat6baval6 tudatos illlitdsa Verzar Frigtesdk, pontosabban k6t magyar kutat6, Yeruin 6s
Weszeclry vizsgillatinak az eredmdnye. Debrecenben 6s kornydkln 1923-ban vegeztek v6rcsoport-meghat6roz6sokat, 6s r6jottek, hogy a hhromszhz eve zhrt tdmegben
616 ndmet telepesek v6rcsoporfviszonya lugyanaz, mint a Heidelberg k<imy6kdn 616
ndmetekd, ahonnan j<ittek volt. Az El6-Indi6b61 800 6wel ezel6tt hazfnkbav6ndorolt
cig6nyok vdrcsoportviszonyait uryanolyannaktal6lt6k, mint a szaloniki hadsereg hindu katon6i vdrcsoport viszonyait. Vizsg6lataik alapjan kimondt6k: ,,...dz egyes fajokn6l a v{rcsoportok megoszl6sa 51land6 6s faji jellegri, azokra a foldrajzi viszonyok
semmifele befoly6ssal nincsenek."T
Ezut(n indult meg kiilfblddn is aYerzfu kijel<ilte riton 6s elvei alapj6n a v6rcsoport-meghatdrozhs,melyet szigoruan a hum6nbiol6gia 6rdek6ben f6leg az antropol6gusok v6geznek.
Az cirokl{stan tudom6nya G. J. Mendel ortikl6ddsi mechanizmus6n alapszrk. Az
<irokl6d6s egys6gei, a g6nek, melyek minden sejt magjaban, a kromosz6mdkban tal6lhat6k, <isszetett nukleoproteinek; a kromosz6m6k egy reszet k6pezve a v6rsejtek
magvSban vannak. Az emberi fajnak 23 pir kromosz6m6ia van, amelyek szhmtalan
kombin6ci6ra kdpesek. Gyakorlatilagazonbanminden8 egyed - bizonyos felt6telez6s
szerint - mintegy 44 000 g6nnek a produktuma, ezek90oh-a minden emberben megvan. A Homo sapiens rirrikit6s6ben 22, anemel nem befoly6sol6 kromosz6mapfu vesz
rdszt, 6s van egy p6r, amely aztl egyednekkizilr6lag csak a nem6t hathtozza meg. A
megmarad6 3 vagy 5o/o-nyi,mintegy 2500 kromosz6mamarad az individuumok vari-

|lhat6shgira.
Minden egyed az osszes gdnjdt a sziileit6l es rajtuk kereszttil el6deit6l <irokli, 6s
mindk6t sztil6j6t6l kapott g6njei hatbrozzil< meg genotipus6t. Olykor a genotipus
kdz-vetleniil is meg6llapithat6: akinek AB a v6rcsoportja, annak a genotipusa is AB!
Ennek a legritkdbb v6rcsoportnak ez is egyik egyedtili kiilttnlegess6ge.e Az cisszes
rirokrilheto tulajdons6g kriziil a vdrcsoportok a legismertebbek. Az ABO-csoportot is
beledrtve ma ktirtilbeltil 100 kdri.il mozog az ismert vdrcsoportok sz6ma. Szhrmazds
6s rokons6g meg6llapit6s6ra ezek is felhaszniilhat6ak, de ezeknek a csoportoknak a
meghatiroz6sa nem olyan egyszerii, mint az ABO-csoport, amelybol a vil6g minden
reszeltekintve milli6sz6mra 5llnak rendelkez6stinkre adatok. Bernstein a vdrcsoportok or<ikloddsdnek vizsgiilata sor6n 1928-ban csal6dok keretein beltil a sztil6kon ds
gyermekeikenvlgzett tribb ezer vizsg|latot,6s eredm6nyeikb6l meg6llapitotta, hogy
\ lr.-

k
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... Ha a B all6l val6ban csak a Krisztus utAni id6kben aradt volna sz6t Azsi6b6l
Eur6p6ba, horyan kertitt a B 6s az AB v6rcsoport olyan firyelme/cetben magas sz5zallkban az eryiptomi mrimiSkba? ! 3
Azat3ny,hogy azamerikai 6slakos, ,,tisztav6r0" indirlnokban eg6szen hifnyzik
1

a B, kdts6gessd l6tszik terni azt a feltev6st, hory Amerik6ba az indiinok mind a
Behring-szoroson v6ndoroltak 6t Azsi6b6l,mig E16-Azsi6ban majdnem3} szfuzal$kban van jelen a B. AKanriri-szigeteket nem 6rt6k el a ndpvindorlis hullimai, 6slak6iban a Rjelleg ndhol meghaladja a llYo-ot, ami majdnem k€tszer annyi, mint a kdz6jiik telepedett spanyolokban 6s berberekben tapasztalt ryakoris6g.
vERCSOPORTADATOK A

KAMR SZIGETEKR6L,

VALAilIINT A BEVANDOROLT SPANYOLOKROL ES BERBEREKRoL
EV
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Kszely: A FOld n6Pei l.

(Atihlinatb6l kitiin6en avizsgilltemberek

szirma csak a spanyolokn6l ismert.)

elgondolkoztat6tdrk6pre hivom fel a figyelmet, amelyet al6bb k6zl6k.Vary
harminc 6ve m6soltam C. S. Coone; The Origin of Races cimti miiv6b61, amiAmerika bendpesed6s6nek egyik lehets 6ges villtozatht mutatja be. El6bb azonban kdzltink
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egy idev6g6 adatsort is:
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(C. S. Coone)

Ahogy Coone t6rkepe mutatja, a B es az AR csoportok hianyab6l nem az tinik ki,
hogy Amerika benepesitdse csak a Behring-szoroson tn Azsi6bol tortenhetett!
fgyebir6nt pftr honapja ertestilttink a Peruban taliilt feher emberek mumi6ir6l, akik
aligha erkezhettek Azsiih6l..
Sztiksdgesnek tartom azonban a ktiliinbozo v6rcsoportok ftildrdszenkdnti megoszl6sSt is bemutatni, A. E. Mourant eredmdnyeinek tiikrdben:
.
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