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AZ AVAR KORI ELIT EREDETÉNEK ÉS ROKONI SZERVEZŐDÉSÉNEK 
PALEOGENETIKAI VIZSGÁLATA

csáKy veroniKa – gerber dániel – Koncz istván – cSiky gergely – SZeiFert Bea – egyed 
BaláZS – PaMjaV horolMa – Mende BaláZS guSZtáV – SZécSényi-nagy anna – Vida tiVadar

A Kárpát-medence a történelem során számos ván-
dorló törzsnek biztosított kiváló lehetőséget a meg-
telepedésre, akik hosszabb-rövidebb ideig éltek 
ezen a tájon. Kr. u. 568 után befejeződött az avarok 
honfoglalása, majd a Dunántúl, Duna-Tisza köze és 
a Tiszántúl egyesítésével létrehozták az Avar Kaga-
nátust, ami fontos közép-európai politikai hatalmat 
képviselt egészen a 9. századig. 

Bár az avarok bizonyos csoportjainak ázsiai ere-
detét valló elméletek már a 18. században megjelen-
tek, őshazájuk konkrét földrajzi elhelyezkedése és 
etnikai összetételük a mai napig vitatott.

A Kárpát-medencei közel két és fél évszázadig 
tartó avar korszakból mintegy 100 000 sír került fel-
tárásra, ezek többsége alapvetően európai antropoló-

giai jellegeket mutat, míg ázsiai–mongoloid típusú 
koponyák főként a korai időszakból (Kr. u. 6–7. sz.) 
kerültek elő. Az Avar Kaganátus jellemzően hete-
rogén összetételű népessége mellett a Duna-Tisza 
közén találunk egy régészetileg és antropológiailag 
is meglehetősen homogén csoportot a 7. században. 
Kutatásunk fő célja ezen szűk, katonai és vélhetőleg 
politikai elit genetikai vizsgálata volt.

Összesen 26 avar kori egyén genetikai analízi-
sére került sor, amelyek 10 különböző temetőből 
kerültek elő (1. ábra). Ezek közül a temetők közül 
hét a Duna-Tisza közén helyezkedik el, ahonnan a 
legfelső elitbe tartozók sírjai származnak. Közülük, 
az ún. ’Kunbábony körből’ nyolc személyt vontunk 
be a kutatásba.

1. ábra. A vizsgált avar kori elit népesség lelőhelyei. A pirossal jelöltek a ’kunbábonyi csoportot’ képviselik (7. század),  
a feketével jelölt temetők pedig másodlagos hatalmi központok lehettek a Tiszántúlon (7‒8. század)
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Ásatag DNS kinyerése három minta kivételé-
vel (akiknél a koponya nem/vagy töredezett álla-
potban maradt fenn) sziklacsontból (Pars petrosa) 
történt, amit a DNS-könyvtár készítése követett.  
A teljes mitokondriális genom szekvenciáját (az egyed 
haplotípusát) ún. hibridizációs befogás (capture) 
módszerrel, majd az itt „kifogott” rövid fragmensek 
NGS szekvenálásával térképeztük fel, az Y haplocso-
portot pedig az Y-SNP capture valamint teljes genom 
shotgun szekvenálásából származó SNP adatok, ille-
tőleg Y-STR adatok elemzésével határoztuk meg. 

Az anyai vonalak (mitokondriális haplotípu-
sok, n=25) 21 eurázsiai haplocsoportba sorolhatók 
(H5a2, H8a1, J1b1a1, T1a1, T1a1b, U5a1, U5b1b, 
C4a1a4, C4a1a4a, C4b6, D4i2, D4j, D4j12, D4j5a, 
D5b1, F1b1b, F1b1f, M7c1b2b, R2, Y1a1, Z1a1); a 
típusok 69,5%-át az ázsiai vonalak teszik ki. 

Mivel ezen ázsiai anyai leszármazási vonalak do-
minanciája az avarok Kárpát-medencei honfoglalását 
követően 3–5 generáció után is fennmaradt (a temetők 
többsége a 7. század közepére keltezhető), feltételez-
hető, hogy az avarok inkább családi szerveződésben, 
és nem csak katonai alakulatonként vándoroltak. 

A mitokondriális vonalakkal szemben az 
Y-haplocsoportok meglehetősen homogén képet 
mutatnak: a 17 férfi egyénből 14 minta az N-Tat 
(N1a1-M46) haplocsoportba tartozik – ezek mind 
a Duna-Tisza közéről származnak, a Q1a, Q1b és 
R1a haplocsoportot pedig egy-egy minta képviseli 
a Tiszántúlról. Négy illetve kilenc minta, többsé-
gük az ún. „kunbábonyi csoportból”, azonos hap-
lotípusba tartozik az N-Tat haplocsoporton belül 
(haplotípus I – Kunpeszér, II – Csepel, Kunbábony, 
Petőfiszállás, Kecskemét és Kunszállás), ami apai 
ágú rokoni kapcsolatokra utal a vizsgált egyének 
között. Ezen felül a kunszállási temető hat sírja 
között anyai ágon további rokoni kapcsolatok fel-
tételezhetők (azonos mitokondriális haplotípusok 
két C4a1a4, két F1b1f és két T1a1 típusú egyén 
között).

Populációgenetikai és filogenetikai analíziseink 
eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált avar kori 
elit úgy apai, mint anyai vonalainak nagy százalé-
ka kelet-közép ázsiai eredetű (ld. pl. az archaikus 
populációk haplocsoport frekvenciáin alapuló Ward 
Clustering fát, 2. ábra). 

2. ábra. Ward Clustering. Az ázsiai és európai archaikus populációk teljesen elkülönülnek, a vizsgált avar kori elit népesség 
pedig a közép-kelet ázsiai populációkkal csoportosul
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