
Az avarok biológiai – antropológiai és archeogenetikai – jellemzői
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.
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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.
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 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)

 Rácz Zsófi a – H
orváth Eszter
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1. kép: Bizánci aranycsat a kunszentmiklós-kunbábonyi kagáni sírból
(KJM, Kecskemét ©2019)
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A kunbábonyi avar kagán aranyöve

A 
Duna–Tisza 

közén feltárt gazdag 
avar sírokból származó antropo-

lógiai maradványok megerősítik az írott 
források adatait, amelyek szerint az Avar Birodalom 
vezetőrétege Belső-Ázsiából érkezett a Kárpát-me-
dencébe. Mindezt újabban DNS-vizsgálatok is 

alátámasztják. A kagáni sírban feltárt idős férfi  
60–70 éves korában hunyhatott el. Bal sze-
mére valószínűleg vak volt: szemürege sú-

lyos, hegyes tárgytól származó sérülés-
ről tanúskodik, amit azonban gondos 
ápolásnak köszönhetően túlélt.

A 
s í rb an három 

aranyveretes öv tartozékai is előkerültek, amelyek kö-
zül a legszebb egy vörös gránátkövekkel díszített, 
úgynevezett álcsatos övgarnitúra. Az  övet 
egy nagy méretű – 7,3 cm hosszú és 
134 gramm súlyú – aranycsat zárta
(1. kép), és tíz különböző 
formájú, ékkő berakásos 
aranyveret és szíjvég dí-
szítette (2. kép). Talán 
nem túlzás azt állítanunk, 
hogy az aranycsat a kagáni 
sír és egyben az egész avar 
korszak egyik legkülönlege-
sebb lelete: a  maga nemé-
ben egyedülálló ötvösmunka, 
amelynek ugyanakkor egyes for-
mai, ornamentális és technológiai 
részletei bizánci ékszerekkel állít-
hatók rokonságba. A csat legfőbb 
különlegessége a komplexitás: a felhasznált nyersanya-
gok, az alkalmazott ötvöstechnikák, valamint a bonyo-
lult díszítőmotívumok együttese páratlan a korszak-
ban. Az  alkotóelemeket 
– a csattestet, a csat-
karikát és a  pec-
ket – öntéssel 
állították elő, 
a  felületükön 
kialakított mé-
lyedésekbe 86 
darab kis gránátkövet 
illesztettek. A csattest 
közepén elhelyezkedő 

színes madárfejmotívumot, amely-
nek szélessége nem éri el az  1 centimétert, apró 

ékkövekből, zöld malachitból, kék lazuritból, fehér 
magnezitből, valamint piros üvegből rakták ki. Ezen kí-
vül a csat peremére és a belső mező köré aranygolyókat 

forrasztottak, amely eljárás a korszak bizánci mű-
vészetének kedvelt stíluseleme volt. A díszítés 

fő motívuma kétoldalt, szimmetrikusan 
elhelyezve két kígyószerű alak , 

valamint középen fent egy-
e g y  ö s s z e é r ő  c s ő r ű 

madárfej. A sok részlet 
„ ö s s z e o l v a s v a ”  e g y 

szemből ábrázolt fejet 
eredményez, egyes kuta-

tók szerint sörényes orosz-
lánfejet. A maszkszerű fi gura 

kifejezhette az övet viselő férfi  
hatalmát, de egyúttal óvhatta 

betegségektől, sebesülésektől 
és mindenféle ártó erőktől is.

3. kép: A kunszentmiklós-kunbábonyi kagáni sírból 
származó koponya alapján készült arcrekonstrukció

2. kép: Gránátkő berakásos aranyveretek a kunszentmiklós-kunbábonyi kagáni sírból (KJM, Kecskemét ©2019)
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A kunbábonyi avar kagán aranyöve
Érdemes néhány szót ejtenünk a befog-

lalt ékkövekről is: a vörös gránátkövek 
a 4–5. századtól kezdve a népvándor-
lás kori ékszerek kedvelt alkotóele-
mei voltak. Felhasználásuk virágkorát 
a Kárpát-medencében a hun korszak 
és az ezt követő néhány évtized jelen-
tette, azonban még az avar elit kö-
rében is találkozhatunk néhány 
kimagasló minőségű 
gránátékszerrel. E 
drágakövek leggyak-
rabban a  Hindusztá-
ni-félszigetről (India és 
Srí Lanka) érkeztek Eu-
rópába, ezekről a terü-
letekről származnak a kagáni 
öv díszítményei is. A gránátok 
megmunkálását specializált kézművesek 
végezték. A mindössze fél-egy milliméter 
vastag lapocskákat gyors forgómozgású kerék segítségével 
csiszolták és polírozták. A vékony, áttetsző kövek fényét ne-
mesfémből készült, fólia vastagságú alátétekkel fokozták.

A csat egy mediterráneumi, valószínűleg konstanti-
nápolyi, császári megrendelésre dolgozó ötvösműhely-
ben készülhetett, és innen jutott el diplomáciai ajándék-
ként az avar uralkodóhoz. A bizánci források részletes 
beszámolóiból tudjuk, hogy az avar vezetőréteg euró-
pai (Kr. u. 558), illetve Kárpát-medencei megérkezésétől 
(Kr. u. 568) kezdve intenzív – hol 
baráti, hol ellenséges – kapcso-
latban állt a  bizánci udvarral, 
ami különféle „juttatások”, így 
a Bizáncból érkező éves tributum 
(’pénzadó’) és tárgyi ajándékok 
(ruhák, ékszerek, fűszerek, ne-
mesfém edények) formájában is 
megnyilvánult (4. kép). Menand-
rosz Protéktór, bizánci történet-
író például így számol be egy I. 
Iustinianus császár idején zajló 
követjárásról: „A császár beszédet 
mondott, s miután a szent tanács 
magasztalta a császár eszességét 
és megfontoltságát, rögtön elkül-
dötte az  ajándékokat: arannyal 
díszített láncokat és kereveteket, 

selyemruhákat és sok minden egyebet, ami 
a  hencegésre hajlamos lelkeknek hízel-

gő lehet. Ezen felül útnak indította kö-
vetségbe Valentinoszt is (ez egy volt 
a  császári testőrök közül), és rávette 
azt a törzset a rómaiakkal való szövet-

kezésre meg az ellenfelekkel szembeni 
fegyverbe szállásba.” Egy hasonló 

követjárás/ajándékozás 
emléke lehet a  600 
körül készült kunbá-
bonyi aranycsat is. 
Az  aranybőségnek 
az avarok Kr. u. 626-

ban Konstantinápoly 
falai alatt elszenvedett 
veresége, valamint keleti, 

steppei területeik elvesztése 
vetett véget, ami egyben az intenzív hó-

dító időszak lezárultát is jelentette.

Az aranyöv többi alkotóeleme, a nagy méretű gránát-
kövekkel díszített veretek már valószínűleg helyben, a ka-
gán környezetében működő ötvösműhelyben készültek. 
Ezekhez hasonló presztízstárgyakat máshonnan is ismerünk 
a Kárpát-medencéből, többek között az 1935-ben a Bács-Kis-
kun megyei Bócsán előkerült gazdag férfi sírból.

A kunbábonyi leletegyüttesből származó tárgyak 
nem csupán a  felhasznált nyersanyagok értékénél fog-
va, hanem különleges kialakításuknak és távoli területek 

irányába mutató kapcsolatrend-
szerüknek köszönhetően is kima-
gasló helyet foglalnak el az  avar 
kor régészetében. Egy erőteljes 
uralkodó képét tárják elénk, aki 
az  Avar Birodalom nagyhatalmi 
időszakában születhetett a 6. szá-
zad végén, és 7. század közepi te-
metkezése még ennek az időszak-
nak az emlékét őrzi.

C C C

4. kép: 
7. századi gye-

reksírból származó nyakék 
(úgynevezett ékszergallér) a Kiskő-

rös-Vágóhídon feltárt avar temetőből. 
A hatalmas, csiszolt gránátkövekből kiala-

kított ékszer a bizánci császári udvar nőtag-
jainak a viseletét imitálta, és a kunbábonyi 

csathoz hasonlóan Konstantinápolyból 
érkezhetett a Kárpát-medencébe

(MNM, Budapest ©2019)

5. kép: A kunbábonyi avar kagán
sírjáról szóló könyv borítója (szerző:
H. Tóth Elvira – Horváth Attila)
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időszakában születhetett a 6. szá-
zad végén, és 7. század közepi te-
metkezése még ennek az időszak-
nak az emlékét őrzi.

C C C

4. kép: 
7. századi gye-

reksírból származó nyakék 
(úgynevezett ékszergallér) a Kiskő-

rös-Vágóhídon feltárt avar temetőből. 
A hatalmas, csiszolt gránátkövekből kiala-

kított ékszer a bizánci császári udvar nőtag-
jainak a viseletét imitálta, és a kunbábonyi 

csathoz hasonlóan Konstantinápolyból 
érkezhetett a Kárpát-medencébe

(MNM, Budapest ©2019)

5. kép: A kunbábonyi avar kagán
sírjáról szóló könyv borítója (szerző:
H. Tóth Elvira – Horváth Attila)
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