
Kontextus

Az avarokkal Kr. u. 568-ban egy új, ázsiai eredetű népesség jelent meg a Kárpát-me-
dencében. Birodalmuk, az Avar Kaganátus a középkori európai fejlődési iránytól eltérő, 
nomád jellegű államalakulat volt, amely közel 250 évig a térség jelentős politikai és 
katonai hatalmának számított.

A Kárpát-medence azonban nem volt lakatlan az avar 
honfoglalás hajnalán. A Dunántúl keleti felén késő antik, 
romanizált kultúrájú lakosság mellett germán eredetű 
közösségekkel is számolhatunk. Mi történhetett a helyi 
lakossággal az avar uralom alatt? A régészeti eredmények 
arra utalnak, hogy a Kelet-Dunántúl megszállás előtti 
kulturális arculata az avar korszak első periódusában is 
fennmaradt és tovább bővült a steppei kultúra elemeivel. 
Ez vajon csupán a késő 
antik és a germán kul-
túra továbbélésének 
köszönhető? Vagy el-
képzelhető, hogy az 
idegen világokból ér-
kező emberek együtt-
élése, keveredése hoz-
ta létre ezt a sokszínű 
hagyatékot?

A történeti korú né-
pességek közötti bioló-
giai kapcsolat feltárása 
összetett feladat, meg-
ismerésére több lehető-

ség adott. A régészeti leletanyagok formai hasonlósága, 
átfedő elterjedési területeik vagy szinkronba hozható 
időrendjük tükrözheti a kultúrát hordozó népességek 
kapcsolatait is. A régészeti adatokból felállított kapcsolat-
rendszer azonban nem feltétlen jelent a vizsgált csopor-
tok közötti biológiai kötődést. Olyan jellegeket is szüksé-
ges tehát vizsgálni, amik valóban tükrözik a leszármazási 
vonalakat és a  keveredést. Természetesnek adódik az 

emberi örökítőanyag, 
vagyis a DNS vizsgálata, 
azonban nem csupán 
molekuláris szinten 
tárhatunk fel biológiai 
kapcsolatokat. Vannak 
olyan külső megjelené-
si (úgynevezett fe no tí-
pu sos) jellegek, mint 
pl. a  koponya vagy 
a fogak egyes területe-
inek a formája, amelyek 
szintén öröklődnek. Te-
hát azok a  csoportok, 
amelyek morfológiai [a 
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jegyek alapján számított biológiai távolságok olyan cse-
kély mértékűek, hogy mindenképp szoros genetikai kap-
csolatokat feltételezhetünk közöttük.

Ebből arra következtethetünk, hogy a Kelet-Dunántúl 
kora avar kori népességének kialakulásában jelentős sze-
repe volt a helyi lakosságnak is. A régészeti és embertani 
leletek közös értelmezése rávilágít arra, hogy az avarok 
megérkezésével kialakuló új helyzetben a kulturális/társa-
dalmi átalakulást (ezt hívjuk akkulturációnak) a népesség 
biológiai szempontú változása is kísérte. A különböző gyö-
kerekkel rendelkező avar és helyi csoportok keveredtek 
egymással, így a kora avar kor lakosságát már részben ez 
a kevert populáció alkotta.

külsőre, megjelenésre vonatkozó – a szerk.] szempontból 
jobban hasonlítanak egymásra, genetikailag is hasonlób-
bak lesznek. A koponya vagy a fogak ezen jellegeit felmér-
ve matematikailag kifejezhető a biológiai távolság a kü-
lönböző populációk között, ami a fenotípusos hasonlóság 
vagy éppen különbség mértékét jelenti. Belátható, hogy 
ezek az elemzések nem érhetik el az archaeogenetikai 
kutatások mélységét, azonban bizonyítottan jól átfednek 
azok eredményeivel. Ráadásul csak egy tolómérő és egy 
számítógép szükséges a vizsgálatukhoz.

A koponyák morfológiai jegyei alapján a Kelet-Dunán-
túl kora avar kori népessége nagyon hasonló a megelőző 
korszakok germán és késő antik népességeihez. A külső 

Kelet és Nyugat találkozása

A koponyák egyes morfológiai jegyei vagy arcon felvett szögei alapján el lehet különíteni európai és ázsiai 
jellegeket. Ilyenek lehetnek például az orrgyök szélessége, vagy az orrkiugrás szöge (fotó: Hajdu Tamás)
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van, akkor a közösségek közötti biológi-
ai kapcsolatokat nem magyarázhatjuk 
a földrajzi távolsággal. A Kárpát-meden-
ce kora avar kori népességének körében 
ez utóbbi látszik igazolódni, ugyanis 
a vizsgált földrajzi régiók közötti különb-
séget nem az egymástól való távolság 
okozta. Valószínűbb, hogy a Kárpát-me-
dencébe beérkező avarok sokszínűsége 
és a helyben talált lakossággal történő 
keveredése együttesen okozhatta a kora 
avar kor régióinak, településeinek em-
bertani különbségeit.

Felmerülhet még bennünk, hogy az 
avarok és a helyi lakosság közötti együtt-
élés és keveredés mennyire lehetett bé-
kés természetű. Annak tükrében, hogy 
az avar uralom alatt élő germán kultú-
rájú népek saját fegyveres kísérettel és 
vezető réteggel rendelkeztek, valamint 
a kora avar kori emberi maradványokon 
szórványosan fordulnak elő fegyveres 
konfl iktushoz köthető sérülések, sokkal 
inkább békés együttélést feltételezhe-
tünk. Mindezek az adatok pedig további 
komoly történeti, társadalmi következ-
tetések levonását teszik lehetővé.

C C C

A Kárpát-medence nagyobb tájegységeit (pl. Duna–Tisza köze, Tiszán-
túl) tekintve eltérő eredetű helyi lakossággal számolhatunk, akiknek keve-
redése az avarokkal is különböző mértékű lehetett. Nem meglepő tehát, 
ha összehasonlítjuk ezeknek a területeknek a kora avar kori népességeit, 
akkor jelentős különbségekre fi gyelhetünk fel. Azonban azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a Kárpát-medencébe beérkező avarságot is eltérő ere-
detű törzsek alkották, így ez is hozzájárulhat a megfi gyelt különbségekhez.

Vizsgálatunk ezen pontján láthatjuk, hogy az avar kor elejét a Kár-
pát-medencében embertani és kulturális szempontból is sokszínű miliő 
jellemezte. Eddig azonban csak népességekről mint egészről (gyerme-
kek, ifj ak, felnőtt férfi ak és nők alkotta közösség) beszéltünk, vajon igaz 
lehet-e ez a változatosság, ha a nemeket külön-külön vizsgáljuk? Képzeljük 
el, hogy az avarok csupán katonai alakulatokkal, tehát kizárólag férfi akkal 
voltak jelen a térségben. Ebben az esetben az embertani leletanyagban 
azt látnánk, hogy a férfi ak között nagyobb a morfológiai variabilitás, hi-
szen a helyi emberek mellett ott lennének a keleti eredetűek is. Ugyancsak 
a férfi ak nagyobb fokú változatosságát tapasztalnánk, ha a különböző ré-
giók települései között elsősorban ők vándoroltak volna (pl. megélhetés 
vagy házasság céljából). Ezzel szemben a Kárpát-medence kora avar kori 
csoportjaiban inkább a nők heterogenitása volt jellemzőbb. Ebből arra 
következtethetünk, hogy az avarok nem csak katonai jelenlétet gyakoroltak 
a térségben (azaz nők és gyermekek egyaránt beköltöztek a férfi akkal), 
továbbá a nők nagyobb arányban vándorolhattak a települések között.

A települések közötti mobilitás mértékét jelentős részben a földrajzi 
távolságok (és persze a korlátok) szabályozzák. Belátható, hogy egymástól 
néhány kilométerre lévő települések lakói között nagyobb lehetett a ke-
veredés vagy akár az áttelepülés esélye, mint két több száz kilométerre 
lévő település lakói között. Ez alapján, ha a földrajzi távolság nagy, akkor 
a biológiai távolságnak is nagyobbnak kell lennie. Amennyiben ez nem így 
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Az öt csoport morfológiai jellemzőit páronként összehasonlítva összesen tíz 
számértéket (biológiai távolságot) kapunk. Ezt igen nehéz lenne átlátni, ezért a cso-
portok közötti kapcsolatokat statisztikai módszerek segítségével két dimenzióban is 
ábrázoltuk. Az egymás közötti távolságok a biológiai távolságok nagyságát tükrözik, 
ez alapján jól látható, hogy a Kelet-Dunántúl kora avar kori népessége a germán és 
késő antik csoportokhoz áll a legközelebb. Megfi gyelhetők továbbá a nagyobb régiók 
kora avar kori népességeinek különbségei is

Mongol nő
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Az eddigi kutatások alapján a HFI előfordulási gya-
korisága az ipari forradalmat követően indult ugrássze-
rű növekedésnek. Ennek feltételezett oka az iparosodás 
életmódra gyakorolt hatásához és az ezt kísérő élettani 
változásokhoz köthető. A gazdasági és életkörülmények 
javulása, a várható élettartam növekedése, a korai nemi 
érés és az idősebb korra tolódott menopauza a nők repro-

Kontextus

A Hyperostosis frontalis interna (HFI) egy összetett anyagcsere-betegség, mely a homlokcsont belső 
felszínének csontszaporulatával jár. Napjainkban igen gyakori, elsősorban menopauza utáni nők 
körében fordul elő, akár 70%-os arányban is, de általában nem okoz komoly tüneteket. Gyakorisága 
ellenére máig sem teljesen tisztázott minden tényező, ami a HFI-re jellemző csontképződést okoz-
hatja. A női nemi hormonok közül az ösztrogén ismeretes a csontképzésben betöltött szerepéről, 
így a HFI kialakulásában is kulcsszerepet tölthet be ez a hormon. Klinikai megfi gyelések igazolták, 
hogy a cukorbetegség és az elhízás is tovább növeli a HFI kockázatát. Ezek alapján feltételezhető, 
hogy az ösztrogén mellett az inzulin-anyagcsere zavarában is kereshetjük a betegség kiváltó okát. 
Mit árul el számunkra, ha egy ilyen hormonális és anyagcserezavarhoz köthető betegséggel találko-
zunk sok száz évvel ezelőtt élt emberek körében? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, meg 
kell vizsgálnunk közelebbről, miként alakult a HFI epidemiológiai képe napjainkig.

SZ E N I C Z E Y  TA M Á S

HOMLOKCSONTTAL AZ ÉLETMÓD NYOMÁBAN

A HFI a  homlokcsont belső fel-
színén csontos kiemelkedéseket 
okoz. A  betegség paleopatológiai 
felismerésében fontos tényező, hogy 

a homlok középvonala sohasem érintett. 
Enyhébb esetekben csak néhány kiemel-

kedés jelenik meg, súlyosabb formájában 
a  homlok belsejének jelentős részét borít-

hatja. A képen is ez utóbbi eset látható, ahol 
a csontos kinövések a homlokcsont belső 

oldalának közel felét beborítják (fotó: 
Hajdu Tamás)

A 20–34 éves korosztályban nincs jelentős különbség a korszakok 
között. A 35–49 évesek körében a honfoglalás korban jelentősen 
megnövekedett a HFI gyakorisága, az avar kori érték viszont még 
nem annyira kiugró a 11–16. századi adatokhoz képest. Az 50 
év fölötti korosztályban már egyértelműen kirajzolódik, hogy az 
avar és honfoglalás korban jelentősen nagyobb a HFI előfordulási 
gyakorisága, mint a rákövetkező időszakokban
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