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H I R D E T É S

Mélységes fájdalmát fejezte ki 
Ferenc pápa az isztambuli 

Hagia Sophia bazilika mecsetté 
nyilvánítása miatt tegnap délben 
a Szent Péter téren mondott be-
szédében. A katolikus egyházfő a 
tengernek szentelt napon – ame-
lyet az olasz egyház július 12-én 
ünnepel – kijelentette, a tengerről 
szóló gondolatai Isztambulba ve-
zetnek. „A Hagia Sophiára gondo-
lok mély fájdalommal” – jelentette 
ki az egyházfő, aki ezután néhány 
másodperces csendet is tartott. Ez 
volt az első állásfoglalás a pápa és 
a Vatikán részéről azután, hogy a 
török legfelsőbb közigazgatási bíró-
ság pénteken a nemzetközi felszólí-
tás ellenére semmisnek minősítette 
azt az 1934. november 24-ei török 

minisztertanácsi döntést, amely 
a Hagia Sophia egykori ortodox 
bazilika múzeummá alakításáról 
rendelkezett – olvasható az MTI-n. 
Recep Tayyip Erdogan török elnök 
ezt követően elrendelte, hogy a vi-
lágörökség részét képező isztambu-
li épületet ismét mecsetté alakítsák 
át. Korábban Bartolomaiosz kons-
tantinápolyi pátriárka, az orosz 
ortodox egyházat vezető Kirill pátri-
árka, valamint a romániai, ciprusi, 
georgiai ortodox egyház vezetője 
is elítélte a török döntést. A Hagia 
Sophia 537-től a Bizánci Birodalom 
legfontosabb székesegyháza és az 
ortodox keresztény világ központja 
volt, de Konstantinápoly 1453-as 
elfoglalása után az Oszmán Biroda-
lom mecsetté alakította át. (K. J.)

Mecset lesz a Hagia SophiaKÁSLER: AZ ÁRPÁD-HÁZI DINASZTIA 4500 ÉVE ALAKULT KI A MAI AFGANISZTÁNBAN

Leírták az Árpádok DNS-ét

„Döntő mértékben” be-
folyásolják a magyarság 
eredetének kérdését az új 
kutatások, amelyek szerint 
az Árpád-házi királyok 
dinasztiája a mai Afganisz-
tán északi részén, az ókori 
Baktria területén alakult 
ki 4500 évvel ezelőtt – kö-
zölte az emberi erőforrások 
minisztere archeogenetikai 
vizsgálatokra hivatkozva.
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A z archeogenetikai vizsgá-
latok alapján az Árpád-há-
zi királyok dinasztiája a 

mai Afganisztán északi részén, 
az ókori Baktria területén alakult 
ki 4500 évvel ezelőtt – közölte az 
emberi erőforrások minisztere a 
hét végén. A European Journal 
of Human Genetics nemzetkö-
zi tudományos lapban jelent 
meg az Árpád-ház fi logenetikai 
eredetének meghatározása III. 
Béla Y-kromoszómás szekvenci-
ájának elemzése alapján címmel 
tudományos publikáció, amely 
kapcsán Kásler Miklós sajtótájé-
koztatón ismertette: Baktria te-
rületéről lassú mozgás indult el 

nyugati és északi irányba, majd 
kétezer évvel ezelőtt már az „Ár-
pádok” családja és rokonaik az 
Uráltól délre és nyugatra helyez-
kedtek el – írta az MTI.

További kérdéseket vetnek 
fel a kutatások
A miniszter nagyon valószínű-
nek nevezte, hogy a dinasztia és 
a kísérőnépek innen folytatták 
tovább az útjukat. „Ezek a kuta-
tási eredmények számos további 
kérdést vetnek fel” – fogalmazott 
Kásler Miklós, aki megjegyezte: 
ezekkel az eredményekkel lehet 
vitatkozni, de csak érvekkel és 
tényekkel, azonban nem lehet 
azokat megkerülni. A kutatásban 
többek között a publikációt jegy-
ző Nagy Péter orvos humánge-
netikus, a Praxis Genomics LLC 
igazgatója, Szentirmay Zoltán 
patológus, az Országos Onkoló-
giai Intézet Daganatpatológiai 
Centrumának korábbi vezetője, 
Neparáczki Endre, a Magyarság-
kutató Intézet Archeogenetikai 
Kutatóközpontjának vezetője és 

Melegh Béla, a Pécsi Tudomány-
egyetem Orvosi Genetikai Inté-
zetének professzora is részt vett. 
A miniszter köszönetét fejezte ki 
Erdő Péter bíborosnak, aki enge-
délyezte a mintavételt és a vizs-
gálatok elvégzését.

Azonosították Vak Béla 
csontvázát is
Kásler Miklós a vizsgálatok mód-
szertanáról a többi között el-
mondta: sikerült meghatározni az 
„Árpádokra” jellemző DNS-sza-
kaszt a III. Bélaként megha-
tározott férfi csontvázból vett 
mintában. Mások mellett sike-
rült beazonosítani II. (Vak) Béla 
csontvázát is a Mátyás-templom 
altemplomi szarkofágjában el-
temetett maradványok között – 
tette hozzá. A miniszter úgy foly-
tatta, hogy az ezt követően zajló 
vizsgálatok során az „Árpádok” 
DNS-ét alcsoportokra bontot-
ták, aminek eredményeképpen 
„térben és időben” is el tudták 
helyezni őket a történelemben. 
A dinasztia az ókori Baktria, a 
mai Afganisztán északi terüle-
tén alakult ki 4500 évvel ezelőtt 
– hívta fel a fi gyelmet Kásler 
Miklós. A tárcavezető a dinasz-
tia vizsgálata mellett „legalább 
ennyire fontos” kutatási irány-
nak nevezte a populációgene-
tikai-vizsgálatokat. A témában 
Neparáczki Endre olyan megál-
lapításokat tett, amelyek „döntő 
mértékben” befolyásolják a ma-
gyarság eredetének kérdését – 
hangsúlyozta Kásler Miklós arra 
is kitérve, hogy a tizenegy tu-
dományos igazgatósággal mű-
ködő Magyarságkutató Intézet 
„összegyűjtötte mindazt, ami a 
magyar eredettel kapcsolatos”. 
Tevékenységüket méltatva azzal 
zárta szavait, hogy az intézet 
„rendkívül magas tudományos 
színvonalon, mindenféle pre-
koncepció nélkül, csak a tudo-
mányos eredményekre alapozva 
korrekt véleményeket, elképzelé-
seket fogalmaz meg”.

Feszty Árpád körképe, A magyarok bejövetele az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban látható

 » az „Árpádok” DNS-
ét alcsoportokra bon-
tották, aminek ered-
ményeképpen „térben 
és időben” is el tudták 
helyezni őket. 

Az Árpád-háziak

Az Árpád-ház (Turul-dinasztia) a honfoglaló magyar törzsszövetség 
vezéréről elnevezett dinasztia, az 1000–1301 közötti időszakot a 
dinasztiáról Árpád-kornak nevezik. Árpád fejedelem leszármazottai-
nak uralkodása idején került sor a magyar királyság megalapítására. 
A honfoglalást követően, körülbelül 900-tól Árpád eltűnik a források-
ból, a Kárpát-medence valós hatalmi viszonyai, a kialakuló fejede-
lemségek kiterjedése és jelentősége ismeretlenek. A honfoglalástól 
Gézáig terjedő időszak források hiányában gyakorlatilag teljesen 
ismeretlen. Árpád utódai közül a Géza által vezetett fejedelemség 
emelkedett ki a többi közül. Az uralkodóházak közül az Árpád-ház 
adta a legtöbb katolikus szentet. Az évszázadok során – a kiterjedt 
házassági kapcsolatokkal rendelkező dinasztia – az Árpádok vére 
szinte valamennyi későbbi nagy európai dinasztia uralkodóiban is 
csörgedezett (Valois, Habsburg, Bourbon, Anjou, Jagello) úgy, aho-
gyan a magyar arisztokrácia (Garayak, Cilleiek) tagjaiban is.




