
EL6DETNK vERc sopoRTJArNAK MEGHATAnozAs^l
CSONTJAIKBOL
Ismeretess6 v6lt, hory tdbb ezer 6ves mfmirik szfuaz csontjaib6l is kimutathat6 vdr:
csoportjelleg0k. E tdren Matsen, Paoli, Berg, Borognini 6s vdgpl a Boyd-hizaspitr
vflgzett igen eredm6nyes munkft. 1934 6s 1984 kdzdtt 569 egyiptomi mrimi5t vizs-
gfiltak meg.r4 Tal6ltak 96 B-t (I7%) ds 68 AB-t (Lz%).Ezeka sz6mok elgondolkoz-
tat6ak. Nyolc kutat6 az illtabtkvizsgilt 600 egyiptomi mrimiiban 6s csontvi{zban 6l-
lft6lag 45yo A, I5yoB, 17% AB 6s 23Yo O tipusri vdrt tal6lt.

Meglep6 az AB ryakoris5ga - 102 a 600-b6l -, mert az eddigkdzzdtett adatok
szerint ilyen magas 6rt6k csak Tibet 6slak6in6l fordul el6.t5

Az egyiptomi mrimiakb6l kimutatottA6s B szftmarinya nem indokoljaatalSlt
AB jelleg ilyen magas jelenl6t6t. Ezdrt alapos ellenbrzb vizsg6latokkal zintikki a t6-
veddsek lehet6s6gdt. to

Furuhata, Okajima 6s Shimizu aXIl. szfnadban 6lt n6gy japrin fbkorminyz6 mtr
mi6j6nak v6rcsoport-me$tatlrozhs6b6l hasonl6 6s n6mikdpp drdekes eredmdnyre ju-
tottak: taliitak egy A, egy B 6s k6t AR-t.17

Termdszetesen ahhoz, hogy a vdrcsoport-meghatArozhsok eredm6ny6t a humrin-
biol6gia szolgSlathba Sllithassuk, sziiks6ges, hogy a vizsgdlatok a n6pess6g ke-
veredds6nek figyelembev6teldvel 6s kell6 szitmban tdrt6njenek.

Megoldfsra var6 feladataink: megrillapitani a B 6s az AB keletkez6sdt, ma-
gyariaatot taldlni - igaz, a mintaszitm tril kicsi - a B 6s az AB v6rcsoportok magas
szimftna az egyiptomi mfmirikban, a XII. sziaadbeli japrinokn6l, 6s nem utols6
sorban felderiteni, hogyan tal6lhatni az eur6pai l2Yo-os B 6tlaggal szemben n6lunk
20Yo-ot, valamint a kdzel 6Yo-nyi eur6pai AB 6tlaggal szemben majdnem m6g egy-
szer annyit, llYo-ot. ime, az

EUROPAI VERCSOPORTOK

Szez6 Vizsg6lt
nemzetis6g

Esetek Megoszl6suk %-ban ldeiiik
szema

AB

Kirkpatrik
Grubb-Willand
Moullec, Revol
Hassing, Hollend

Schneider
Dunsford

Hirszfeld

Simonovic
Simonovic
Simonovic
Hirszfeld

Schwidetzky

skot
SV6d

francia
sv6jci
n6met
lengyel
gorog

torok
magyar
alb6n

bolg6r
spanyol

4 018 54,15

937 38,62
11 891 44,76

20 937 42,79

2 006 41 ,63
183 27 ,92
500 38,20
235 33,40
136 25,16

436 43,28

600 39,00
2 300 46,43

11 ,36 11 ,70 2,94 1952
46,63 10,29 4,55 95213
45,21 7,16 2,gg 95213
43,26 7 ,15 3,64 1953

43,30 10,80 4,00 1942
45,42 17 ,42 9,37 1953
41 ,60 16,20 4,00 1953
40,97 18,79 6,92 1953

46,26 16,93 11 ,65 1953

35,34 16,74 4,62 1953
40,60 14,20 6,20 1g1g
44,30 7,27 2,00 1963

filourant: 1 4. tdblazata
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A kdvetkez6 tSblilzatokon aKirrpSt-medencdben 6lt 6seinknek az ABO-v6rcso-
port B ds AB tagSinak szdzallkos el6fordul6s6t 6llitottam 6ssze, I. A. Lenryel
Paleoserology cimti mtivdnek 27. thbliuatilb6l. A B ds AB gtakarisdga felt{in6!
(Utols6kdnt 173. tSbl6zat6t mutatom be, tudniillik az egyszer mrir k<iz<ilt temet6k
adataival.)

Az ABO.VERCSOPORT B ES AB TAGJANAK SZAZALEKOS JELENLETE

A KORAI NEPVANDORLAS FS I XES6NOUAN KORBOL

Temet6k Kora Esetek AB Tebrek

Adony

Csong r6d-laktanya

Duna0jvdros

Gyor

Keszthely

Mosonszentmiklos

Mozs

P6cs

R6pcelak

S6gv6r

T6pe

Osszesen:

Keso rlzkor

Hun korszak

2-4. szhzad

K6so romai kor

4-5. szlzad

3-4. szhzad

Hun kor

3-5. szazad

5. szazad

K6soromdn

N6met kor

23

30

42

16

115

45

23

124

32

17

35

502

30,43

20,00

30,45

18,75

31,30

17 ,18

34,78

18,55

12,50

17 ,65

22,86

23,14%

8,69

10,00

9,52

18,75

11 ,30

11 ,11

8,70

8,87

18,75

11 ,76

11 ,42

11 ,17%

97

100

101

104

109

125

126

127

130

131

133

,,TORTEruEUM EL6TTI'' EL6DEINK CSONTJAIBAN AZ ABO.VERCSOPORT

B ES AB TAGJANAK SZAZALEKOS ELdFORDULASA

Temetcik Kora Esetek AB Tebfuik

Alsonemedi

Budakal6sz

Tdp6-sz6n69eto

Szentlorinc

Kolesd-Lencsepuszta

Osszesen:

K6so rdzkar

Bronzkor

Bronzkor

Vaskor

(Kelta- 6s lllirkor elott)

30

t7fr

636

60

28

1023

50,00

35,93

16,51

27 ,12

42,86

34,440/o

3,33

8,1 5

24,84

8,47

10,71

y,1a%

159

160

171

169

162

30
."...--'.,;i;
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AZ ABo-vERcsoPoRT B Es AB TAcJANAK szivt LEKos EL6FoRDULAsA
KoRAt MAGyAn rozEpKoRt csoNToKBoL

Temet6k Kora Esetek B AB Tablak

Bek6s-Pov6d

Oroszvdr

Sosharty6n

Szob 1., ll.

Osszesen:

10-12. szAzad

11-13. szazad

9-10. szazad

10-12. szAzad

50

54

11

161

276

32,00

20,37

27,79

31,05

27,90

14,00

22,22

9,33

9,32

13,46

25

30

32

35

Teblak

AZ ABO-VERCSOPORT IIBII 
ES ''AB'' TAGJANAK sziuILILEKos JELENLETE

A KES6 NEPVANDoRLASKoRBoL

Temet6k Kora Esetek

Alatty6n

Bdgyogszovilt

Keszthelyvdros

Fen6kpuszta

Melykut

Sdncdrilo

Szeksz6rd

Paldnkpuszta

Osszesen:

Temet6 neve

6s trirt6nelmi kora

7-9. szilzad

7-9. szAzad

7-9, szlzad
9-10. szlzad
7. szilzad

9. szlzad

235

68

31

24

48

122

620

35,32

20,59

32,26

22,93

20,93

35,24

26,53

12,34

14,70

3,23

8,33

25,00

11 ,47

12,59

52

57

58

59

60

65

r. A.I-ENGyEL pALEosERoLoey cirrlU uUve rzr. TASLAZATANAKADATAI
n xlnpAr-meoeNcEseN rrlrARr Es ueevzseAr-r dsirnx leo:vEicsoponruAnOl

V6rcsoportok Sz6muk
BOAB?%

KELTAKOR

Pilismarot, Basaharc

Kolesd

Lencsepuszta

VASKOR

Szentlorinc

BRONZKOR

T6pe-5z6n69eto

REZKOR

Budakal6sz

Alson6medi

38,71

14,29

27,12

24,37

24,44

26,67

19,35

42,96

27,12

16,51

35,93

50,00

29,03

25,00

25,42

25,47

22,59

13,33

6,45

10,71

8,47

24,94

8,15

3,33

6,45

7 ,14

11 ,96

8,80

8,89

6,67

62
gg,gg%

28

100T0

59

99,gg%

636
gg,gg%

270
gg,gg%

30

100,00%
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A,,trirt6nelem el6tti" kort6l kezd6d6en a Karprit-medencdbe telepiilt 6seink fel-
t6rt csontjaib6l teh6t meg6llapithat6 v6rcsoportadataik segitsdgdvel, hogy melyik kor-
ban milyen tipusri emberek telepiiltek le ArpSd magyarjai elott. Tdbb hulldm mutat
p drhuz amo t mai v drc s oportvis z onyainkal.

AMIRoL AZ RH.RENDSZER VALL

Az Rh- (Rhesus-) rendszer hasonl6 ugyan, de teljesen ftiggetlen a vdrcsoportokt6l,
amelyekkel egy id6ben val6sul meg. Az Rh pozitiv vagy negativ jellegdt gdnjeink
ddntik el a fogarnzSskor. A Rhesus-rendszern6l a vdrcsoportok szelekci6jiinak a fon-
toss6ga vit6n feltili. B5r ez a szisrtlma drdkl6stanilag igen komplik6lt, azdrt ellent-
mond6, mert hSrom genotipusra kell iigyelnink az Rhezus-pozitiv homozigotilkra
(DD), az Rhesus-negativ homozig6thk'ra (dd) 6s a heterozig6ta (Dd)-re.ta

Els6sorban ahinasulo fiataloknak kell tiszt6ban lenniiik Rh-pozitiv, vagy -ne-
gativ voltukr6l, mert ha Rh-jellegtik nem egybecseng6 6s a fehdrndp kismamdvS v6-
lik, felt6tleniil komoly klinikai segitsdgre van sziiksdg, ellenkez6 esetben nemcsak a

kisdediik, hanem az edesanya dlete is veszdlybe kertilhet.
Feltehet6en ennek a ,,genetikai drtelemben risszef6rhetetlen h6zass6gnak" az el-

keriilds6re ir6nyulhatott egyes osi neprajzi csoportjainkbanamtr kihal6ban l6v6 gu-

zsalyozhs. A guzsalyoz6s fogalma nehol a4jelentette: ha egy legdny 6s egy lehnyz6
megszerettdk egym6st, alednyz6 sziileinek tudt6val 6s beleegyezdsdvel a legdny 6jje-
lente megl6togathatta alehnyz6L.Ezt azonban teljes titokbantartottfk, mert ha h6rom

h6nap elteltdvel eredmdnytelenek maradtak, az djjeli l6togatSs megsztint, de arr6l
senki mds nem drtestilhetett, mert a lefnyz6nak mds leg6nyt6l mdg lehetett ldgyen
gyermeke. Term6szetesen ha a gazsalyoz6 leg6nyt6l m6sSllapotba keriilt a lehnyz6,
hhzasshg kdvetkezett.

A jelenkori magtarolcndl az Rh-negativ minddssze l7(%-ban fordul elf: a ma-
gtarsdg 8 3%-a Rh-pozitlv.

Mourant irja egy6bk6nt k<inyve 49. oldal6n: ,,Ha azirorszhgban v6gzend6 vizs-
gSlatok nagyobb sziimban is magas Rh-negativot mutatnak, val6szintisitheto,hogy az

irek rokonsSgban vannak a baszkokkal."
(Ha m6r azirekkertiltek sz6ba, figyelemre m6lt6 azABO-v€rcsoportok megosz-

lSsa Nyugat-Eur6p6ban, 6s meglep6, hogy lzland lak6inak igen magas O jellege ha-

sonl6 az irekdhez, sk6tokdhoz 6s walesiekdhez, 6s l6nyegesen m6s, mint a mai skan-

din6vokd, akikndl viszont az A jelleg a leggyakoribb ds az O ritk6bb. Ez is tisztflzhs-
ravin6 kdrdds. Mourant kdt megold6st vdl l5tni. Az egyik, hogy Izlandot f6leg a Brit-
szigetekr6l n6pesitett6k be, a m6sik, hogy a skandin6vok, akik az eddigi k<izhiedelem

szerint a gyarmatosit6ik voltak 6s mondSikat irtiik volt, kds6bb 6rkeztek oda 6s csak

vdkony v ezet6 rdteget k6peztek. te)

iril$qlii{llrflll$iffill${{ifi{lflillfilffifi$flllffilfffiffifffifi;ili11s15g1619glfii{i{:tlrr{ri





A KARPAT.MEDENCE VERCSOPORTVISZONYAI2O
pArnn .rAxos ERDELyI EREDMENyET rUrRnnnN
Hazinkban l944-ben dtvenezer kdrUl j6rt a k<izdlt v6rcsoport-meghatirozilsok szttma,
ezeleg j6 6ttekintdsi lehet6sdget kin6lt. Akdt vi16gh5boru krizdtt rendszeres v6rcsoport-
meghatinozftsokat Budapesten a Plnnany Pdter Tudom6nyegyetem K<izeg6szsdgtani
Intdzetdben Dardnyi Gyula professzor irfinyrtashval Molndr magfutanar vegzett.

1939 6s 1945 kdzdtt ebben azintezetben voltam disszert6ns, majd tiszteletbeli
taniirsegdd. (Ilyen elozmenyt kdvet6en kaptam munkrit 1950-ben az awrtr|liai
Gret6ban az egykori tizezres l6tsz6tm:ir- csalSdi t6bor k6rhiu6nak laborat6riumdban.
bakterol6giai 6s szerol6giai munkak<jrrel. MSsfel 6v alatt majdnem 600 varand6s n6
vdrcsoportj6t hatfuoztam meg. Mi sem termdszetesebb, mint hogy a 14 eur6pai n6ci6
asszonyainak az adatait nemzetisdgtik szerint csoportositani kezdtem. irtam err6l egy
tanulmSnyt, aminek reszletet a Melbourne-ben megjelent Magyar ujs6g az 1952. 6p-
rilisi sz6m6ban kdz<ilte.)

A Ktizegdszsdgtani Intezet fent emlitett vizsgillatai vilSgosan tjsrtilztil< a ma-
gyars6g 6s a K6rp6t-medencdben veltink 616 nemzetis6gek vdrcsoportviszonyait - Er-
ddly kiv6tel6vel. Kolozsv6r vegyes lakoss6gan llldsy vegzett 1000 meghathrozilst,
Weszeclry 457 vizsgiiatot kdszitett Erd6lyben. Ezeken kiviil csak rom6n szerzlktSl
vannak a kdt hdboru kttzti id6b6l nem eg6szen megbizhat6 adataink. Az inteze't ma-
gilntanfir a, P d t e r J d no s | 9 4 4 -b en vdrc s op ortj a ink tiszthzhsSr a v e gzett | 5 0 62 v izs 96-
latb6l 6116 sorozatot. A f6 srilyt az erdllyi magyarok adataival va16 dsszehasonlit6sra
fektette. Fontos mozzanata volt vizsg6latainak az Eszak-Erddlyben lak6 rom6nok
vdrcsoportviszony6nak a tiszthzhsa ds az eredm6nyeknek az any aorsz6gbeli, valamint
az er dely i mary ar eredmdnyekkel val6 cisszehas onlit6sa. Emellett vdrc soport-me gha-
tirozhsokatvegzett szhszok, zsid6k, rut6nek 6s ciganyok k<iz<itt.

,,Ki kell emelnem - iftaPfiter a Ndpegdszsdsug cimti foly6irat 1944-beli. XXV.
6vfolyam 5. szhmitnak 176-182. oldalain kcizcilt besz6mol6j6ban -, hogy az erddlyi
magtarok, szdkelyek ds csangok veircsoportviszonyai semmiben sem kilkinbriznek az
anyaorszdgbeli magtarok vdrcsoportviszonyaitLl. Ezzel szemben ldnyeges elt6rdst
mutatnak a magyarok v6rcsoportviszonyaival szemben az erclelyi rom6nok." Pifier a
felm6r6s sor6n a szdkelyek 6s cs6ng6k vizsg6latakor drdembei, csak azokat tekintette,
akik sem apai, sem anyairdszrll kevereddst nem mutattak.



VERCSOPORT.M EG HATAROZASOK E RD ELYBE N

Magyar

Sz6kely

Cs6ngo

Sz6sz

Rom6n

Zsido

Rut6n

Tot

Cigdny

Osszesen:

3 040 29,4

3 320 28,5

154 29,9

560 37,9

4 445 33,5

1 677 32,9

425 35,8

664 33,7

767 30,9

15 052

41 ,2 19,6

39,2 21 ,0

40,3 20,8

46,9 11 ,4

43,7 15,9

40,7 1 9,1

32,7 21 ,6

36,5 18,7

21 ,1 39,4

9,8 1,73

11 ,3 1 ,56

9,0 1,65

3,8 3,33

6,9 2,22

7 ,3 1,82

9,9 1,35

11 ,3 1 ,59

8,6 0,62

54,2 30,0 16,0 100,2 43,8

63,3 29,6 17 ,7 100,6 43,9

54,7 28,8 16,2 99,7 42,6

61 ,6 29,8 7 ,9 99,3 38,9

57,9 29,7 12,2 99,8 41 ,3

57,4 28,0 14,2 99,6 40,1

59,8 24,2 17 ,2 101 ,1 37 ,8

58,0 26,6 1 0,3 100,9 40,1

55,6 1 6,1 27 ,g 99,6 34,6

(Pater Janos l. sz, tablazata)

P6ter J6nos fenti thbl6zat6n tril nem mertilhet feleddsbe a16bb kdz<ilt 6sszeha-

sonlit6 tilbliuata sem.

Magyarok

Az <isszehasonlit6 t6bl6r6l P6ter J6nos megiillapitotta: a megtizsgitlt magyarok Nagy
MagyarAlftildr6l sz6rmaz6 kubikusok voltak, akik tarsadalmi helyzetiik miatt idegen

fajt6kkal val6 kevered6snek nem voltak kitdve. A szdkelyek H6romsz6kb6l, Csikb6l,
Udvarhelyrol, Gyimes-Kcizdplokr6l val6k voltak. Az erddlyi magyarok, tehSt a sze-

kelyek 6s a cs5ng6k vizsgiiati eredm6nyei semmiben sem ktiltinbdznekazanyaorczS-
gi magyarok eredmdnyeit6l. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az arryaorszitgi es az er-
d6lyi magyarok: sz6kelyek, cs6ng6k vgyanazonndpess6ghez tarloznak! Pifter vizsg6-
latainak az eredmdnyeit III. tdbl|zatin az addigi magyarorszbgi vizsgiiati eredmd-

nyekhez viszonyitja. Lithat6 abb6l: a trianoni kelet- 6s ddlkelet-magyarorsz6gi vizs-
g6lati eredm6nyek ugyanazok, mint P6ter eredm6nyei.

Nemzetis6g Esetek

szema

V6rcsoportok %-ban
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Sziszok

A megvizsg6ltak Beszerce-Nasz6d 6s Maros-Torda megyeiek, ahova tobb szdz ewel
ezel1tttelepitettdk 6ket a Rajna viddkdr6l, 6s most is tribb6-kev6sbe zhrt telepiil6sben
6lik nemzetis6gi dletiiket. Az eredmdnyekb6l vil6goss6 v6lik, hogy a kornyez6 ma-
gyarokkal, romiinokkal nemigen keveredtek ds szerol6giailag is megtartott6k ndmet
saj6ts6gaikat.

Romrinok

Szolnok-Doboka, Beszterce-Nasz6d, Maros-Torda 6s Kolozs megye romdnjai estek

it a vizsgfllaton. Az Erddlyben, q sik viddken dki romdnok nag,tobb szabasu kevere-
ddst mutatnak a velilk egtiitt dki magyarokkal, ami Maros-Tbrda ds Beszterce-Naszod
megle eg,tes kdzsdgeiben eldri a 20%-ot. A hegyek eldugott vdlgyeiben 616 rom6nok
nem keveredtek, ds jobbanmeg6riztek fajtajellegtiket. A4062 f6s vizsg6latsorozatban
a jelzett megydk keveredett rom6njai szerepelnek. Maros-Torda 6s Beszterce-Nasz6d
megydben Ddda, Saj6fels6sebes, Nagysaj6 6s Kissaj6 nem keveredett rom6njainak a

vizsgfilata 6rdekes kiil<inbs6geket mutat az el6bbiekkel szemben. Ezt Erddly egyes

kdzs6geiben Manuila 6s Popovicu is 6szlelte. Az ilyen jelensdgeket 6k, csakrigy mint
Streng*, a belterjes szaporodiis szdmlfljSra irtak. A vdrsaj6ts6goknak a Mendel-
t<irvdnyek szerinti cir<ikl6d6se azonban arra mutat, hogy egyes popul6ci6k elszigetelt
kdzsdgeinek hasonl6 viselked6se az 6si saj6ts6g meger6s<idds6t 6s a ndpek k<jzdtti ke-
vered6sb6l val6 kiesdsdt jelenti. Az eredmdnyek azt mutatj6k, hogy az erd6lyi hegyi
rom6nok genetikailag kevdsbd kevertek, mint a Reg6t-beliek, akiknek szl6vokkal,
bolgarokkal, kunokkal, besenyokkel val6 er6s kevereddse miatt m6s a ,,vdrsaj6t-
s6guk", mint a K6rp6tokon beliil dloknek.

Zsid6k

A vrzsgalatra az
M6ramarosban 61t

suk utja.

Rut6nek

Karpataljaiakat 6s

koris6got mutatott

egesz orsz6gb6l jottek ossze. Eredm6nyeik,dsszevetve a

6s a lengyelorszagi zsid6k eredmdnyeivel: kovethetS bev6'ndorl6-

Bereg megyeieket vtzsgillt Manuila; munk6ja sor6n nagy AB-gya-
ki.

* Streng tihllzatfn

+k5

l6sd a 38. oldalon
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P6ter J6nos 1944-beli tanulm6ny6t az alilbbi risszefoglal6ssal fejezte be:
,,1. Az Erddlyben vdgzett vdrcsoport-meghatarozdsaim azt bizonyitjdk, hog,, az

erddlyi szekelyek es csdngdkfajilag semmiben sem killdnbriznek az anyaorszdgi ma-
gyarokt6l.

2. Ug a szdkelyek, mint a csangilkvercsoportviszonyai lenyegesen kiikinbriznek
az dszak-erddlyi romdnokdtdl.

3. Az dszak-erddlyi szdszok vdrcsoport-meghatdrozdsainak drtdkei ma is meg-
eglteznek a ndmetorszdgi vdrcsoport-meghatdrozdsok drtdkeivel.

4. Az emlitetteken kfvill a romdnok, zsiddk, rutdnek, t6tok ds cigdnyok vdrcso-
port-meghatdrozdsainak eredmdnyei is bizonyitjdk a vdrcsoport-meghatdrozasokfaj-
biol6giai fontossdgdt ds drtdket. "

MALAN MIHALY UJABB - 196O.BELI _
ERDELYI21 VIZSGAT,AMT

Maldn Mihdly, a debreceni egyetem egykori antropol6gus professzora ,,Die
Blutgruppen in Siebenburgen" cimii tanulm6ny6ban szSmolt be az ISA (Nemzetkrizi
Tudomrinyos Antropol6gus) Kongresszuson, Tervuerenben 1960-ban elhangzott el6-
ad6srir6l, melynek 22 500 erddlyi magyar 6s 15 629 erd6lyi rom6n vdrcsoportviszo-
nya volt atemila. Asz|zalekos megoszl6sb6l kitiinik, hogy a magyars6gban sok a B
jelleg, ugyanakkor viszonylag kevds benne a O jelleg.

Jegenye k<izs6gben (kiskdzs6g Kolozs megydben, l9l0-ben 558 tisza mawar
lakossal) a B jelleg meghaladta a 25%o-ot, J6zseffalvdn el6rte a 28Yo-ot,legalacso-
nyabb P6lfalvan: - dppen mint az eur6pai 6tlag - l2%. Amegvizsgrlltakkozt mind-
cissze egyetlen esetben 6rte el az <isszessdg 34,86o/o-ttt,m6ghozz6szentegyh|zon, mig
Jegenydn a legalacsonyabb volt, ott minddssze 12,25%o-al volt kdpviselve.

AzAa megvizsgriltak feldben sem volt jelen. AzAB viszont Jegeny6n 24,68yo-
kal a legdomin6nsabb, legalacsonyabb a kevert lakoss6g0 Szentegyhhza k6zs6gben
5,34%o-al.

A rom6nokn6l az olthhomorogi o akkoriban 40,30%o-kal a legmagasabb, mig a
kevert lakoss6gri Ujradn6n a legalacsonyabb, mindri ssze 25o/o-aL A B igen magas szh-
z'alekar(nyban van jelen. Maroskapolcfun20%o, Kalotaszegen 6s Maros-Torda v6rme-
gy6ben 17,59yo, mutatva a kevered6s m6rt6kdt. Az AtJjradnfun 60,200/o, ott a legma-
gasabb; OlShhomoro gon 5 .l%o.

Az AB jelenldte az erddlyi romdnokndl Ramneantu vizsgdlatai alapjdn hihetetle-
ri)l magas Haromszdkvdrmegtdben, ahot 15,85%-ot mutat ki, ugyano Kolozs vdrme-
gy6ben mutat l0,67Yo-ot6s Krass6-Sz6r6ny megy6ben9,95%o-ot. At6bbi rom6n szer-
t'i| adatai sehol sem kdzelitik meg Ramneantu eredmdnyeit, azAB viszont 8%o-os dt-
lagot sem 6r el, s ez mintha kdtsdgessd tennd Ramneantu eredmdnyeinek amegbizha-
t6s6g6t.
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A MALAN MtHALy KET TAaLAzATAN Koziltt vEncsopoRTADAToK

SZAMTA]I t XOZE PARANYOSAI

AB

3z6kelyek

Rom6nok

25,04

34,96

46,02

44,35

17,83

14,34

10,11

6,35

Kcivetkeztesstink ezekb6l a sz6mokb6l! Ha M AB, amint ail. hivatalosan felt6tele-

zik,val6banazAesB hibridje volna, akkor azA+B ftiggvdnye kell legyen. Osszeadva

aRom6ni6hozcsatoltmagyarokA+Bjelenl6t6nekaszinal6kait64,85o -otkapunk,ami-
b6l azAB jelleg l},llo/o-ban van jelen. Ugyanigy dsszeadva a rom6nok AB tisszegdt,

58,69%o-otkapunk, mind<issze 6,35o/o-osAB-t kapunk, pedig a szSmok t0rv6nyszerfis6-

ge alapjrin 9,390 AB-nek kellene lenni! Vagy a magyarok AB v6rdnek magas sziuale-

kos drdkit6s6re m5s magyarinatot kell keresniink? Munk6m folytat6inak ezt javaslom...

N XINPAT.MEDENCE VERCSOPORTADATAI

Szez6 Nemzetis6g Esetek AB rd6

Manuila, P6ter

P6ter

Rubaschkia

Verzhr + t6rsai

Jeney + tfrsai

Weseczky + t6rsai

P6ter

P6ter

G6sp6r

P6ter

Manuila

P6ter

P6ter

Hirszfeld

Simonovic

Simonovic

totok (szlov6kok)

rut6nek

kisoroszok

kelet-magyarok

d6l-magyarok

erd6lyiek

sz6kelyek

csdngok

alfoldi magyarok

erd6lyi sz6szok

erd6lyi sz6szok

erd6lyi tiszta romenok

erd6lyi kevert romenok

szerbek

szlov6nek

horv6tok

erd6lyi sz6szok

frankfurti n6metek

N6metorsz6g

1125 39,70 34,00 17 ,70 9,1 0 1944

664 35,80 32,70 21 ,60 9,30 1944

340 27,80 40,00 24,10 8,60 ?

6469 29,00 40,40 21 ,00 9,60 1924

5636 28,80 40,60 20,50 10,60 1924

1654 23,50 44,50 19,00 13,00 1924

3820 28,50 39,20 21 ,00 11 ,30 1944

154 29,90 40,30 20,80 9,00 1944

1 000 27 ,80 40,80 20,20 11 ,20 1932

580 37,90 46,90 11 ,40 3,80 1944

1521 33,50 50,50 12,A0 4,00 1928

388 33,40 t 9,90 10,70 6,00 1944

4062 33,50 43,10 16,40 7,00 1944

500 38,00 ,i'i ,$Q 1 5,60 4,60 1 91 I
61 6 36,85 , 2,05 15,26 5,84 1 953

2060 34,08 41 ,84 17 ,72 6,36 1953

Az ERDELYEE TELEP|TETT SZASZOK ES MASUTT EL6 NEMETEK ADATAI

Pdter

Schneider

Hornung

580 37,90 13,90 y ,4A 3,80 1944

840 41,60 43,80 10,80 4,00 1942

421 .810 39,20 43,20 12,80 4,80 1940

Pater \il, ftblezahnak adataival
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A KARPAT-MEDENCE MAI LAKOINAK ABo-
vERC sopoRTvrszoNyA nnrAs sy cyoNcyr
A ndmetek ,,faji" fels6bbrendiisdgi.ik tdveszm6je idejdn megkis6reltdk az ABO v6r-
csoportot is igazol6sukra felhasmSlni. De csak az A-val 6s B-vel: az A es B szinale-
kos eredm6nyeinek a szirmifi egy egyenes vonal egy pontj6b6l kiindulva, jobb oldal-
ra az A, a bal oldalra pedig a B szdmjegyeinek megfelel6en keresztbe egy vonalat
h:f.zlak, a k6t vonal kda l6v6 tSvolsdg kcizdppontjSba t6ve a vizsgillt nemzet hely6t.
igy keriiltek 5k ,,felsobbrendiik6nt" a sorrendvonal A 6l6re, migaz6ltaluk ugyancsak
,,als6bbrendtinek" mindsitett ndgerek a vonal B vdg6re. Mi magyarok a tobbi nem in-
dogerm6n ndpek als6bbrendri csoportj6ba.

Bdkdssy Gydngti matematikus, tan6m6 aMagyau. Turfni Tarsas6g 1934. evimar-
ciusi til6s6n szitlltvitftba ezzel a,,fels6bbrendiis6get" moh6n igazolni igyekv6 t6ved6s-
sel. Ha valaki valamit az ABO vdrcsoporttal kivan bizonyitani, az elfogadhat6 ered-
mdnyt csak akkor adhat, ha legalSbb harom tagj6t viszonyitja egym5shoz. AzABO ver-
csoport h6rom jellegdnek a viszonyba illlithsa is j6 eredm6nyt ad, ahogy azt P6ter J6nos
a Streng-fele vdrcsoport ilbrdival jele4e neki.ink. Bdk6ssy Gycinryi bemutatta enneka
diagramdbri$61, annak mind a negy tagShval. Egy k<izpontb6l kiindulva n6gy ered6t raj-
zolI, az ered6kre ery-egy ndp vdrcsoportadatainak megfelelSen egy-egy negyzetet raj-
zolt, aminek a mdrtani kcizpontj6ba helyezte a ndpcsoport viszonyhelydt.22

A kozelmriltban a matematika, a sz|mitog6p 6s a statisztika m6dszerei behatol-
tak minden tudomSny6g fegyvert6r6ba, m6g az olyan tudom6nyok6ba is, amelyeknek
egzakts6gukn6l fogva ilyen mank6kra nincsen sztiksdgiik. Kezdett6l fogva ismeretes,
hogy az drrikldstanban ds sz6rmazistarrban nem ndlkiilozhetjilk a statisztik6t, de akik
nem vagyunk matematikusok, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy minden n6pessdg
adott g6njeinek ds adott fenotipus6nak val6s6gos 6s 6lland6 siiriisdge van, amelyet 6p-
pen a matematika saj6toss6ga fed el el6tttinklz:

Amennyiben az AB jelleg sz6marinyifi vagy szhzaldkos jelenldtdt az orrikldsta-
ni egyensrily alapjin sz6mitjuk, sokkal gyakrabban lesz az eredm6ny k6ros, mint elo-
nyds az AB jellegre. Ennek dacira m6gis a matematikrihoz kell fordulnunk.

A rendelkez6semre 6116 830 000 eur6pai adatait kiilcin-ki.il<in 6s egytittesen
afttnyba |llitva a magyarok AB rjroklds6nek a szhzalek6val, a tcibbi eur6pai ,,hal-
maz6ban" 9,27o AB-nek kellene kimutathat6v6 lenni, ha a magyarok AB-cirokl6s6-
vel egyensrilyban lenndnek - de csak 5,62yo AB-jtik van. Ha az AB-orokldsiink
egyensrilyban lenne Eur6pa lak6i6val, a nyugat-eur6paiaknak a3,01Yo helyett 6,73yo
AB-jtiknek kellene lerui, az 6szak-eur6paiaknak 6,83yo helyett 9,85yo, a d6l-eur6pa-
iaknak a megl6v6 5,56yo helyett 9,88%-nak. Hasonl6an a kelet-eur6paiaknak 7,l0oA-
nyi AB-jiik van, holott 10,64%o-nak kellene lenni!

Meg kell emlitenem egy 6ltalam vizsgilL nyolcgyermekes magyar csaldd vdrcso-
portcircikldsdt: az apa A, az ldesanya B: van n6gy B 6s ndgy AB jellegii gyermeki.ik.
Ez igy nem sokat mond. De ha arSnybahozzuk 6ket a nyugat-eur6paiak B 6s AB ada-
tainak a szitmhval - amib6l kitrinik, hogy ennyi B 6s AB-je csak 130 nyugat-eur6pai-
nak van - akkor el6 kell venntink Bdk6ssy Gy<ingyi itbrbjdt...
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A KARpAT.M EDEN cE LAKOr NAK A vERcsopoRTvrszoNyAr e EKAssy cvOrucv Ae RA.JAN

(eredetib6l val6 m{solat)

ffls#Y*ffi li

ffin#v*,ffi Affi

fft*#Y&ffi ffi

Ft*f;Ynffi #

&fi

Ez az thraj6l mutatja a fajtabeli kiil<inbsdgeket 6s a szlSvok v6rrokonsilgirl. Az
abrdhoz hasmSlt adatok PSter III. thbllzathb6l val6k:

AB

Erd6lyi sz6szok

Szerbek

Szlov6nek

Szlov6kok

Rut6nek

Erdelyi rom6nok

Horvdtok

Magyarok

37,90

38,00

36,85

39,70

35,80

33,40

34,08

27,23

46,90

41 ,80

42,05

34,00

32,70

49,90

41 ,84

43,65

11 ,40

15,60

15,26

17 ,70

21 ,60

10,70

17,72

19,12

3,80

4,60

6,00

9,10

9,90

6,00

6,36

10,00

49-Pqg



Az EURopAt NEMzETEK vEncsoponwrszoNyAt eEKAssv cvOrucvl oncmmlAru
(eredetib6l val6 m6solat)

ffinmY ffi

ffi*mv ffi

ffis ffi.:yeffi ffi

F?n#Ymffi ffi

Magtarok, kelet-eurdpaiak, ddl-eur6paiak, dszak-eur1paiak ds nyugat-eur6paiak

Rz luEnr rozOlt eErnssv AeRA.JAHoz nRszttArr ADAToK Es *z EntnrETT NEMZETEK

(s30.000 Eszar.xeut-ttvucar-oEl.run6pn tsaztz+ MAGvAR)ABo.vERcsopoRTADATAl

ESETEK SZAMA O

ffi"

#4

&ffi
*#5 #Sx

F4
fh4 d

ffi,
*s!4

.x*
f

&"4.

r/.ddf

*
ft

*$"

*dr w aiiF k#t igF*F *df{. Et#8 't|fe
ri**,sffiffiMw@r#';ffi

\
\

4\

. 
.Hr' 

s$ * o**\ \trffik 
x;h B*ut#{#'*#,pfisrrrr**r*+uygoifY:\ \

#MJt{-'f #*" 
n 

;"*4,d,!f 
H"rim* 

\f -* { \ \h'#"f\l

-\
f\

*-r4** trF6. w ** # M ** ffi *\*

NYUGAT-EUROPAIAK

ESZAK-EUROPAIAK

KELET.EUROPAIAK

DEL.EUROPAIAK

MAGYAROK

562 785

12 000

249 889

5 000

61 124

45,95

35,90

32,05

37,53

27,23

42,53

39,36

40,98

40,60

43,65

8,51

16,7 1

19,86

16,64

19,12

3,1

8,03

7 ,11

5,1 0

10,00
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NYUGAT.EUROPAIAK:

ESZAK.EUROPAIAK:

KELET.EUROPAIAK:

DEL-EUROPAIAK:

MAGYAROK:

A SZEREPELTETETT NEMZETEK

SKOTOK, FRANCIAK, NEMETEK, SVAJCIAK, BASZKOK, SPANYOLOK

LENGYELEK, LETTEK, LITVANOK, ESZTEK, SVEDEK, FINNEK

KISOROSZOK, FEHEROROSZOK, UKRANOK, ROMANOK, NAGY'

OROSZOK

ALBANOK, BOLGAROK, CONOCOK, HORVATOK, SZERBEK'

szLovENEK' ronoro^'oo, 
r1^pparar rAnot lol ES

ERDELYB6T, DELVIDEKROL, KARPATALJAROL, FELVIDEKF

A MAI MAGYARORSZAGROL

B6s6gesen k<izrjltem adatokat arr6l, hogy mi magyarok az AB-t sokkal nagyobb

aranyban 6r6kitjiik, mint aztgdnjeink.gy..ttntyau6l v6mi lehetne' vonjuk le a v6g-

k6vetkeztetdst B6k6ssf aiagr;^ilA(tr: a SiO 000 eurOpai ABO-adatainak az ott kdztilt

szamtani kDzeparinyosai 6s a 61 000 mag]ar Ago-adataib6lraizolt 6brak m6rtani

kdzpontjaiban l6v6 ui."oovn"ryek f6lredJhetetlentil mutatjak a magyarsSg kiil6nle-

ges hely6t az eur6pai ndpcsaladban. Mutatja a fiildrdsz ttibbi nSci6ival szembeni

,,mdss5gunkat"...

RZ ffiO-VERCSOPORTOK SZlZnlExos oYnxoRlsAcArux osszrnnsondrAsl

iJ. iiewanr TAgLlzATANm tz nEpcsoponr'lAvll-

AB

toba indi6nok (Argentina)

navajo indi6nok (Mexiko)

blood indi6nok (Montana)

aboriginek (Del-Ausztralia)

melanesiaiak (Uj-Guinea)

szi6miak (Bangkok)

6zsiai indi6nok (Bengal)

ukrdnok (Krakkobol)

n6metek (Danzigbol)

nemetek (Berlinbol)

olaszok (Szicilidrbol)

angolok (Londonbol)

magyarok (Magya rorszag rol)

Eur6pa 24 nemzethnek ABO vdrcsoportadataib6l l6that6 egyedi helyzettink az

eur6pai n6pek csal6dj6ban. A fenti l2 n6pess6ggel tortdnt osszehasonlit5sunk - ahogy

en l6tom - ezt mitr nagyobb mdrtdkben mutatJa'

A B 6s azAB v6rcsoportunk egyiitt az ABO

98,5% 1,50/o

77 ,7o/o 22,30/o

17 ,40/o 81 ,20/o

42,60/o 57,40/o

37 ,60/o 44,40/o

37 ,1olo 17 ,Bo/o

32,50/o 20,0o/o

36,4o/o 38,4'/o

33,1o/o 41 ,60/o

36,5% 42,50/o

45,90/o 33,40/o

47 ,90/o 42,4o/o

27,23o/o 43,650/o

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,20/o

35,20/o

39,40/o

21 ,60/o

18,0%

14,50/o

17 ,30/o

8,3%

19,120/o

0,0%

0,0%

1 ,40/o

0,0%

4,90/o

9,9%

8,1%

3,6%

7 ,3'/o

6,5%

3,40/o

1,40/o

10,0%

5I

vercsoport 3 0%-6tj elenti !






