
A kiállítás 
egyik legki-
emelkedőbb 
l e l e te g y ü t-
tese az  avar 
k o r s z a k 
l e g u t o l s ó 
p e r i ó d u s á t 
r e p r e z e n -
tálja. A  horto-
bágy-árkusi temető pazar tárgyegyüttesét 
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különösen pompás mellékletei 
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Joggal feltételezhetjük azt, 
hogy ez a  temető a  korszak 
észak-alföldi urának – az írott 
forrásokban megnevezett ju-
gurrusnak – a közvetlen kör-
nyezetét jelzi.

Az Avar Birodalom buká-
sának végjátéka Nagy Károly 
791. évi hadjáratával kezdő-

dött. Ez ugyan nem 
érintette az  Alföl-
det, de generált egy 
belső bomlási folya-
matot, mely a kagán 
és a  jugurrus belhá-

borújában csúcso-
sodott ki. Végső 
soron ez vezetett 

el egy másik avar 
méltóság, a  tudun 

árulásához, amit Krum bolgár kán 803. 
évi avarok ellen vezetett hadjára-
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nem érinti a kiállítás témáját.
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C C C

Az avar kori
„Rómeó és Júlia” sírja

V e -
gyes gaz-

dálkodás alatt ér-
tendő egy olyan szisztéma, 

melyben meghatározó a földmű-
velés, de jelen van a rét- és lege-
lő gazdálkodás és a nagyállat-

tartás is. Ám ez az állattartás 
már nem a nomadizmus 

szabályai szerint zajlik.

A 
g r a -

n u l á c i ó  e g y 
olyan öt vöstechnikai 

eljárás, mely során apróra vágott 
drótdarabokat faszénfészekbe izzí-

tanak. A folyamat végére a fém-
darabkák szabályos gömb ala-

kot vesznek fel. A fülbevalók 
álgranulációja azonban 

már öntéssel készül.

A rákóczifalvi 
ötvössír verőtövei
(DJM, Szolnok
©2019)

Az avar kor – madártávlatból
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Az avarok biológiai 

– antropológiai

és archeogenetikai 

– jellemzoi

Bernert Zsolt – Buzár Ágota

– Fehér Tibor – Németh Endre

Az 1920-as évek közepéig már több ezer avar sírt 
tártak fel a régészek, a múzeumi gyűjteményekbe azon-
ban csak mutatóba tettek el néhány „szebb” koponyát, 
a többit mellékleteiktől megfosztva a földben hagyták. 
A rossz gyakorlattal elsőként Móra Ferenc szakított, aki 
Bartucz Lajos kérésére több száz, sírszámokkal ellátott 
avar koponyát tett félre a kundombi és fehértói teme-
tőkből. Az első antropológiai szempontból teljes teme-
tőfeltárás Fettich Nándor nevéhez kötődik, aki Bartucz 
Lajossal a  teljes mosonszentjánosi avar temető em-
ber- és állatcsontanyagát is feltárta és dokumentálta. 

Innentől számíthatjuk a magyarországi avarok 
módszeres embertani kutatását.

Az 1950-es évekre a régésze-
tileg hiteles avar kori kopo-

nyák száma már 5000-nél 
is több volt. Ekkor írta 

meg Bartucz Lajos 
az első jelentős ösz-

szefoglaló mun-
káját a  korszak 
embertanáról.

Az avarok embertani kutatásának kezdetei

A magyarországi múzeumokban és egyetemi raktá-
rakban őrzött nagyjából 150–200 ezer csontmarad-
vány mintegy fele az avar korból származik. Figye-
lembe véve, hogy mintegy 250 év sorolható az avar 
korszakhoz (ez 8–10 generációnak felel meg), el-
mondhatjuk, hogy embertani szempontból ez a leg-
jobban reprezentált időszak. Minden generációból 
tízezer csontmaradvány áll a kutatók rendelkezésére.
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Az avarok biológiai – antropológiai és archeogenetikai – jellemzői

A történelem előtti időkben 
a nagy földrajzi egységekben, kon-

tinenseken, egymástól elszigetelten 
élő emberek alkalmazkodtak a környe-

zetükhöz. Így alakultak ki a nagy földrajzi 
rasszok: ausztralid, europid, mongolid és 

negrid. Azokon a helyeken, ahol a történelmi 
időkben jelentős keveredés zajlott ezek között 

a csoportok között, ott átmeneti formák alakultak 
ki. Az europid és mongolid csoportok találkozá-

sánál alakult ki az  europo-mongolid 
forma, amit röviden mon-

goloidnak is neve-
zünk.

Europo-mongolid avar férfi  vezéri 
temetkezésből a Dunántúlról
(fotó és rekonstrukció: Kustár Ágnes)

Demográfi ai adatok

Már az  1950-es évekre világossá vált, hogy az  avar 
korban, de legalábbis annak második felében a Kár-
pát-medence jelentős részén virágzó falusias állattar-
tás és növénytermesztés volt a jellemző gazdálkodási 
forma. Az egykori településsűrűség a mai községek 
sűrűségével vetekedett, a temetők sírszáma pedig jel-
lemzően több száz, sok esetben több ezer volt. A te-
metők használati ideje és a sírok száma 
alapján pedig jól megbecsülhető 
az  egykori település lélekszáma 
is. Ezek alapján az  avarok átla-
gos falumérete néhány száz 
(250–400) fő lehetett. A  tele-
pülések mérete és sűrűsége 
egyúttal az  avar kori la-
kosság jelentős létszámát 
mutatja, amely a későbbi 
időszakokra is nagy ha-
tással volt. Malán Mi-
hályt idézve „az avarkor 
megismerése a  saját eth-
nogenetikai kérdéseink meg-
oldása szempontjából is elsőrendű 
fontosságú”.

A számított testmagasság

Egy személy vagy egy nép jellemzésekor az egyik első, 
amit szokás megemlíteni, annak termete. Az avarokról 
Nestor krónikája azt említi Az avarok magas termetűek…

Az első nagyobb léptékű, az avarok termetével fog-
lalkozó munka Bartucz Lajostól való, aki nagyjából 300 
férfi  és nő végtagcsontjai alapján az avar férfi ak átlagter-
metét 165, a nőkét 153 centiméternek számította. A Kár-

pát-medence régióit tekintve meg-
állapította, hogy az  Alföldön és 
a Kis-Alföldön alacsonyabb, míg 

a Dunántúlon magasabb terme-
tű az avar kori lakosság. Éry Kin-
ga nagy adatgyűjtését kiegé-

szítve további adatainkkal azt 
tapasztaltuk, hogy az  avar 

népesség átlagos termete 
meghaladta a neolitikum, 
a bronzkor, a római kor és 
a kora Árpád-kor átlagér-
tékeit, de elmarad a hon-

foglalás kori és a 13. század 
utáni értékektől.
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Az avarok biológiai – antropológiai és archeogenetikai – jellemzői

A Penrose-módszer olyan 
matematikai-statisztikai 

módszer, amelyet az  ember-
tanban leggyakrabban a  ko-

ponyák összehasonlítására hasz-
nálnak. A  standard mérőpontokon 

felvett koponyaméretek alapján a mód-
szer segítségével az  adott közösségek 

hasonlóságát, ezen keresztül 
rokonságát lehet va-

lószínűsíte-
ni.

Mongolid avar férfi  Csepel-szigetről
(fotó és rekonstrukció: Kustár Ágnes)

Az avar kori népesség karakterisztikája

Az ismert történeti adatoknak megfelelően sok évtizeden 
keresztül a magyar antropológia az avarok keleti eredetének 
megfeleltethető mongoloid elemek előfordulását hangsú-
lyozta. Bartucz Lajost idézve „a mongol rassz Magyarországon 
előszőr a hun–avar időkben jelent meg, mégpedig nagy területi 
elterjedésben és nagy tömegben”. Azt persze sosem állította, 
hogy az avar kori lakosság vagy az avar korban hazánkba ér-
kező népesség egésze mongolid vagy mongoloid lett volna. 
Az elsőként feltárt mosonszentjánosi temető vizsgálatakor 
a mongol típusú koponyák arányát 57%-nak adta meg.

Ez az  arány semmiképpen sem tekinthető általá-
nosnak, azonban sok avar kori (főleg 
griff es-indás) temetőben mind a férfi -
ak, mind a nők között előfordul több 
mongolid bélyeget hordozó kopo-
nya. Az első, az avar kori lakosság 
eredetét tisztázó munkát Tóth 
Tibor végezte el. Tóth Tibor 
az  arckoponya rasszjelző mé-
reteit vizsgálta biostatisztika 
alkalmazásával, és azt a fon-
tos megállapítást fogalmazta 
meg, hogy egyes temetőkben 
a  mongoloid komponens részará-
nya elhanyagolható, és a  klasszikusan 
mongolidnak meghatározott szériák a mon-
golid és az europid értékek közötti átmeneti helyet 
foglalnak el. Tóth Tibor az észak-dunántúli avar kori kopo-

nyák negyedénél találta a mongoloid nagyrassz túlsúlyát. 
Napjainkra sokkal több temető adatai alapján a mongolid 
és europo-mongolid egyének arányát 15% körülire becsül-
hetjük. Vagyis az avar kori népesség csak egy kisebb része 
eredeztethető Belső-Ázsia és Kelet-Szibéria területeiről. 
Egyes temetőkön belül az europidok és a mongoloidok (az 
europid és mongoloid jellegek) keveredését számos ku-
tató megfi gyelte (Lipták Pál, Farkas Gyula, Marcsik Anikó).

Regionalitás az avar korban

Már a  legkorábbi antropológiai vizsgálatokból ki-
derült, hogy az avar kori temetők embertani szem-

pontból különböznek, a heterogeni-
tás a temetők között nagy. Bartucz 

Lajos a  termet, a  koponyaforma 
és az embertani típusok terén is 
felfigyelt erre a változatosságra. 

Az első – máig jórészt helytál-
ló – részletes regionális leírást 

Éry Kinga végezte el. Mivel 
a  Tiszántúlról és Erdélyből 
sem álltak minták (azaz te-
metők) rendelkezésre, ezért 

azokat a területeket nem tud-
ta vizsgálni, de így is négy nagy 

regionális csoportot figyelt meg. 120 
avar kori temető férfikoponyáinak 10 mé-

retén Penrose módszerével végzett vizsgálattal 
az alábbi csoportokat különítette el:
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Az avarok biológiai – antropológiai és archeogenetikai – jellemzői

A kunbábonyi kagán, europo-mongolid idős avar férfi  arcrekonstrukciója az Alföldről 
(fotó: Kustár Ágnes, arcrekonstrukció: Skultéty Gyula)

1. A  Duna–Tisza közi csoport legfőbb ismérve 
az  alacsony és széles agykoponya („pogácsaforma”). 
Az europidok túlsúlya mellett ebben a csoportban na-
gyobb arányban fordultak elő europo-mongolidok is.

2. A kelet-dunántúli csoport tisztán europid csoport 
minden szempontból közepes koponyajelzőkkel. A népes-
ség formálásában a helyi lakosság szerepe kimutatható.

3. A nyugat-dunántúli csoportban a nagyobb széri-
ák europidok, de több helyről ismert kisebb mongolid 
közösség temetkezése. Keveredésük nyoma olykor még 
egy temetőn belül sem fi gyelhető meg. Az europid cso-
portok koponyája itt a  leghosszabb, legkeskenyebb és 
legmagasabb. Évinger Sándor legújabb kutatásai ennek 
a csoportnak a kialakulásában az őslakosság domináns 
hatására hívták fel a fi gyelmet.

4. Az észak-nyugati csoportra is az europid közösségek 
túlsúlya jellemző. Náluk is a hosszú agykoponya a jellem-
ző, de a többi jelző (arc-, orr-, szemszélesség) közepes.

A négy csoportot később Fóthi Erzsébet vizsgálatai 
is valószínűsítették. A már Éry Kinga által ismertetett 
kapcsolatot az 1. és 2. földrajzi régió egyes szériái között 
szintén megfi gyelte. Hajdu Tamás és Szeniczey Tamás 
több tiszántúli széria vizsgálata alapján önálló csoportot 
feltételez a Tiszántúlon.

Véleményünk szerint a legerősebb csoportképző ha-
tásnak az alföldi és középhegységi tájföldrajzi jellemzők 
tűnnek (akárcsak a honfoglalás korában). A 2., 3. és 4. 
csoport europid elemei a bronzkorig követhetők nyo-
mon egyrészt a Kárpát-medencében, másrészt Európa 

keleti felén, ezért a klasszikus antropológia módszereivel 
nehezen megfogalmazható, hogy a helyi alapnépesség 
vagy az avar népmozgás során Kelet-Európából a Kár-
pát-medencébe került egyének temetkezéseit találjuk-e 
ezekben a sírokban.

Az avarok eredete

Az avar törzsszövetség és az általuk mozgásra kénysze-
rített embertömeg eredetének felfejtése nem könnyű. 
Malán Mihály a koponyatípusok alapján 1955-ös munká-
jában így fogalmaz: „mind a hun, mind az avar népben ta-
lálható mongol elemek azonos eredetűek. Dzsungária kör-
nyékéről származhattak…” Viszont Bartucz Lajos 60 évvel 
ezelőtt már felhívta a kérdés problematikusságára a ku-
tatók fi gyelmét, és megemlítette: „az avarkori temetők 
népessége tipológiai összetételének rendkívül bonyolult, 
sokoldalú voltát… és az azokból vonható etnogenetikai 
következtetésekkel szemben az óvatosság szükségességét”.

Az avarok továbbélésének kérdése

Az antropológiai adatok alapján az avar kori és az Ár-
pád-kori lakosság europid elemei között a hasonlóság 
meggyőző. Ez részben abból adódhat, hogy jelentős 
számú avar közösség élte meg a magyar honfoglalást, 
és a magyar állam részévé vált. A hasonlóság egyik oka, 
hogy a honfoglaló magyar törzsszövetség részben ha-
sonló embertani karakterű népeket sodort magával (sőt 
talán részben ugyanazokat a népeket is), mint koráb-
ban az avarok. Amíg történettudományi szempontból 
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arc, alacsony homlok) (fotó és rekonstrukció: Kustár Ágnes)

az avar állam a teljes Kárpát-medence feletti uralma 
miatt tekinthető a magyar állam elődjének, addig em-
bertani szempontból ez a kapcsolat még szorosabb 
volt, mert az államalkotó népek egy részének azonos-
ságát is jelenti.

A magyar államiság szempontjából is figyelemre 
méltó az a párhuzam, hogy az egyko-
ri hazájában egy csatavesztés után 
gyorsan a Kárpát-medencébe költö-
ző, erős katonasággal rendelkező 
törzsszövetség számos – az ant-
ropológiai sajátosságaik alapján 
biztosan más gyökerű – kö-
zösséget mozgat magával. 
A  honszerzés után jelentős 
számú helyi lakosságra te-
lepedve sok generáción 
keresztül meg tudja tartani 
önazonosságát, kultúráját átadva 
a hódoltatott népeknek, majd regio-
nális hatalmi tényezővé válik.

Az archeogenetikai adatok

A Kárpát-medencei avarok archeogenetikai vizsgálata 
a közelmúltban kezdődött el. Az első, avarokat is érintő 
archeogenetikai tanulmányban Csősz Aranka és mun-
katársai a Tisza–Maros szögletben található három 7–9. 
századi temetőből (Szegvár-Oromdűlő, Székkutas-Ká-
polnadűlő, Pitvaros-Víztározó) származó 31 minta anyai 

vonalait dolgozták föl. A  Tisza–Maros szögletében 
feldolgozott minták 15,3%-a tartozott valamilyen ke-
let-ázsiai haplocsoporthoz (C, M, D, F).

A C haplocsoport a mai székelyek között is megta-
lálható. A minták többségét azonban olyan hagyomá-
nyosan európai populációkra jellemző haplocsoportok 

jellemezték, mint a H, K, T és U.

 2018-ban a  kelet-szlovákiai 
Cífer-Pác térségében negyvenhat 
8–9. századi avar–szláv mintát dol-

goztak föl Sebest és munkatársai. 
A kelet-ázsiai haplocsoporthoz 
tartozó minták aránya ebben 

a körben már csak 6,53% volt. 
A szerzők azzal magyarázták 
a kelet-ázsiai eredetű hap-
locsoportok meglepően 

alacsony arányát, hogy ebben 
a kevert népességben a vélhetően 

belső-ázsiai eredetű avarok genetikai 
hatása már meglehetősen gyenge volt.

Csáky Veronika és munkatársai kutatása kife-
jezetten az avar elitre koncentrált. A kunbábonyi ka-

gán által reprezentált, Duna–Tisza közötti avar hatalmi 
centrumokból huszonöt, döntő többségében 7. századi 
mintát dolgoztak föl. Ebben a csoportban már a minták 
64%-a tartozott valamilyen kelet-ázsiai eredetű haplo-
csoporthoz (C, D, F, M, R, Y, Z). Ennek megfelelően hap-
locsoport-eloszlás alapján az avar elit a belső-ázsiai és 
közép-ázsiai populációkhoz állhatott a  legközelebb, 

Haplotípusnak nevez zük 
a csak anyai (mitokondriális 

vagy mtDNS), vagy csak apai ol-
dalról (Y-kromoszóma) származó, 

változatlanul továbbörökített geneti-
kai motívumok (génváltozatok) együt-

tesét. Az együtt öröklődő haplotípusokat 
haplocsoportoknak nevezzük. A haplocso-

port tehát olyan emberek összességét 
is jelenti, akiknek valaha közös 

ősanyja vagy közös 
ősapja volt.
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A kunbábonyi kagán, europo-mongolid idős avar férfi  arcrekonstrukciója az Alföldről 
(fotó: Kustár Ágnes, arcrekonstrukció: Skultéty Gyula)

1. A  Duna–Tisza közi csoport legfőbb ismérve 
az  alacsony és széles agykoponya („pogácsaforma”). 
Az europidok túlsúlya mellett ebben a csoportban na-
gyobb arányban fordultak elő europo-mongolidok is.

2. A kelet-dunántúli csoport tisztán europid csoport 
minden szempontból közepes koponyajelzőkkel. A népes-
ség formálásában a helyi lakosság szerepe kimutatható.

3. A nyugat-dunántúli csoportban a nagyobb széri-
ák europidok, de több helyről ismert kisebb mongolid 
közösség temetkezése. Keveredésük nyoma olykor még 
egy temetőn belül sem fi gyelhető meg. Az europid cso-
portok koponyája itt a  leghosszabb, legkeskenyebb és 
legmagasabb. Évinger Sándor legújabb kutatásai ennek 
a csoportnak a kialakulásában az őslakosság domináns 
hatására hívták fel a fi gyelmet.

4. Az észak-nyugati csoportra is az europid közösségek 
túlsúlya jellemző. Náluk is a hosszú agykoponya a jellem-
ző, de a többi jelző (arc-, orr-, szemszélesség) közepes.

A négy csoportot később Fóthi Erzsébet vizsgálatai 
is valószínűsítették. A már Éry Kinga által ismertetett 
kapcsolatot az 1. és 2. földrajzi régió egyes szériái között 
szintén megfi gyelte. Hajdu Tamás és Szeniczey Tamás 
több tiszántúli széria vizsgálata alapján önálló csoportot 
feltételez a Tiszántúlon.

Véleményünk szerint a legerősebb csoportképző ha-
tásnak az alföldi és középhegységi tájföldrajzi jellemzők 
tűnnek (akárcsak a honfoglalás korában). A 2., 3. és 4. 
csoport europid elemei a bronzkorig követhetők nyo-
mon egyrészt a Kárpát-medencében, másrészt Európa 

keleti felén, ezért a klasszikus antropológia módszereivel 
nehezen megfogalmazható, hogy a helyi alapnépesség 
vagy az avar népmozgás során Kelet-Európából a Kár-
pát-medencébe került egyének temetkezéseit találjuk-e 
ezekben a sírokban.

Az avarok eredete

Az avar törzsszövetség és az általuk mozgásra kénysze-
rített embertömeg eredetének felfejtése nem könnyű. 
Malán Mihály a koponyatípusok alapján 1955-ös munká-
jában így fogalmaz: „mind a hun, mind az avar népben ta-
lálható mongol elemek azonos eredetűek. Dzsungária kör-
nyékéről származhattak…” Viszont Bartucz Lajos 60 évvel 
ezelőtt már felhívta a kérdés problematikusságára a ku-
tatók fi gyelmét, és megemlítette: „az avarkori temetők 
népessége tipológiai összetételének rendkívül bonyolult, 
sokoldalú voltát… és az azokból vonható etnogenetikai 
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amely összhangban van az avarok eredeté-
ről vallott történelmi ismereteinkkel is. 
Genetikai távolság alapján az avarok 
legközelebb a  mai ujgurokhoz ke-
rültek. Ebből természetesen nem 
lehet messzemenő következteté-
seket levonni, mert a  mai ujgurok 
és a  történelmi ujgurok közötti ge-

netikai folytonosság nem bizo-
nyított. Általában is igaz, hogy 
haplocsoport-eloszlás alapján 
az  ujgurokhoz és néhány Bel-
ső-Ázsiából származó, de Kö-
zép-Ázsiában élő népességhez 
(hazara és burusho) került a leg-
közelebb az avar elit. A filogeneti-
kai elemzés alapján nagymértékben 
valószínűsíthető, hogy az avarok egy ré-
sze a mai bajkálontúli területen élő népekkel 
is kapcsolatba hozható, mert egyes avar minták 
legközelebbi párhuzamai a  jakutok, evenkik és 
burjátok között találhatók meg.

Talán az avarokhoz kapcsolható egy rej-
télyes jelenség is az adriai szigetvilág-

ban. Az F haplocsoport gyakorlatilag 
hiányzik a  mai európai populáci-
ókból, két relatíve kiugró értéktől 
eltekintve: a Hvar szigeti horvátok, 
valamint a  permi baskírok között. 

A baskír és a horvát minták egyaránt 
az  F1b alcsoporthoz tartoznak, 

amely alcsoport Délke-
let-Á zsia mellet t 

a   Ke l e t- Á z s i a 
é s z a k a b b i 

t e r ü l e t e i n 
élő népek 
(m o n g o l , 
kazah, uj-
g u r  s t b . ) 
k ö z ö t t  i s 

e l ő f o r d u l . 
Az  F haplo-

csoport dalmá-
ciai előfordulása 

és az  avarok közötti 
kapcsolat további vizsgálatot 

igényel. Mindenesetre történeti 
tudásunk alapján a  Kárpát-me-
dencében és Dalmáciában is 
éltek avarok a  honfoglalás ko-
rában, és a  Kárpát-medencei 
avar csontmaradványokban ki 

is mutatták az F haplocsoport je-
lenlétét. Így nem zárható ki, hogy 

az F haplocsoport az avarokkal került 
Dalmáciába, és a szigetek izoláló hatása 

miatt maradhatott fenn a mai napig.

C C C

A 
f i l o g e -

netikai elemzés során 
a napjainkban rohamosan szaporo-

dó archeogenetikai és recens genetikai 
adatokat egy új tudomány, a bioinforma-

tika segítségével dolgozzuk fel. Az elemzés 
célja, hogy régi és mai népességek rokon-

ságát, egykor élt közösségek kialakulá-
sának helyét és idejét, vándorlásuk 

útját, összefoglalva az  etnoge-
nezisüket megért-

sük.

Fia
tal

 jakut lány hagyományos ünnepi öltözetben

Hazara férfi 

Idős burusho asszony népviseletben
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Archeokaland

A Kunszentmiklós-Kunbábony határában 

1971-ben napvilágra került 7. századi sírlelet a leggazda-

gabb ismert avar kori temetkezés. A sír ásatói a Kecskeméti 

Katona József Múzeum régészei, H. Tóth Elvira és Horváth 

Attila voltak, akik a leletanyagot egy 1992-ben megjelent 

könyvben tették közzé. A  lelőhely a  Kárpát-medence 

központi régiójában található, ami az  Avar Biroda-

lom ázsiai eredetű vezetőrétegének lakó- és temet-

kezőhelyeit rejti. A kunbábonyi sírba helyezett számos 

aranyból készült tárgy – ékszerek, fegyverek, rangjelző 

tárgyak és a temetési szertartás kellékei – arra utal, 

hogy az itt nyugvó idős, 60–70 esztendős fér�  egy-

kor a birodalom fontos személyisége, talán a kagá-

ni címmel felruházott fejedelem lehetett . (3. kép)
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1. kép: Bizánci aranycsat a kunszentmiklós-kunbábonyi kagáni sírból
(KJM, Kecskemét ©2019)
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