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BETEKINTÉS AZ URÁL VIDÉKI NÉPESSÉGEK ELSŐ ÉVEZREDBELI
GENETIKAI ÖSSZETÉTELÉBE
Gerber Dániel – Csáky Veronika – Mende Balázs Gusztáv – Szeifert Bea – Egyed Balázs –
Szécsényi-Nagy Anna – Türk Attila
Az Urál hegység környéke a paleolitikum óta jelentős népmozgások színtere volt, aminek következtében az itt élő népességek genetikai heterogenitása
már az első évezred hajnalán is olyan méreteket
öltött, amely miatt különösen nagy kihívást jelent
nyomon követni egy-egy kiválasztott népesség
mozgását ebben a régióban. Az Urál nyugati és
keleti előteréből származó Kr. u. 3‒9. századi lelőhelyek mintavétele során elsősorban a korai magyarsághoz köthető emberi maradványok gyűjtése
volt a cél, ahol a vizsgálatba vont maradványok és a
honfoglaló népesség közötti genetikai kapcsolatok

feltárása mellett értékes információt nyertünk a régió genetikai diverzitásáról is.
Vizsgálatainkat az anyai öröklődésű mitokondriális DNS-sel (mtDNS) kezdtük el, ezt később kiegészítettük az apai öröklődésű Y kromoszómával,
illetve ún. shallow shotgun szekvenálásból nyert
autoszómális SNP-kel (sejtmagi genomban található egypontos nukleotid-polimorfizmusokkal, köznyelvben genetikai markerekkel) is.
Ujelgi (késő kusnarenkovoi kultúra) lelőhely
mind régészeti, mind populációgenetikai szempontból kiemelkedő. Az itt talált népesség több

1. kép. A cikkben tárgyalt Ujelgi, Bajanovo, Szuhoj Log, Brodi és Bartim kora középkori temetők földrajzi elhelyezkedése
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időszakot is átfedő, átfogó vizsgálata zajlik.
A lelőhelyen három régészeti horizontot lehet
elkülöníteni, ezek közül a két korainak az mtDNS összetétele (N1a1a1a1a, H40b, C4a1a6) és
filogenetikai kapcsolatai egyértelmű párhuzamokat mutatnak a honfoglaló magyarokkal, közvetlen leszármazás azonban itt nem figyelhető meg.
A kései horizont esetén ezek a kapcsolatok felerősödnek, emellett egy összetételbeli változás
is megfigyelhető az anyai vonalakban (új haplocsoportok: U5b2a1a1, U5a1a1, U4d2, A, A12a,
C4a2a1), utóbbit erősíti az ebben a kései korszakban megjelenő új, régészeti leletanyagban kimutatható, feltehetően keleti hatás.
Az Y kromoszóma precíz vizsgálata méretéből
adódóan manapság is technikai korlátokba ütközik.
Ennek ellenére információértéke jelentősebb lehet
az mtDNS-nél, pl. számos esetben igazolták az
apai vonalak kultúrával vagy nyelvekkel való szorosabb kapcsolatát (Haak et al. 2015, Olalde et al.
2018, Post et al. 2019). Ujelgi esetén az mtDNS-nél
sokkal homogénebb Y kromoszóma összetételről
(N1a1, G2a, J2) beszélhetünk. Az igazságügyi
genetikában használt Y-STR (Short Tandem Repeat, rövid tandem ismétlődés) mintázat alapján az
N1a1-M46 haplocsoportba sorolt vonalak a vizsgált populáció (összesen 20 minta, ebből 16 férfi)
több, mint 87%-át teszik ki. SNP markerek segítségével elért részletesebb felbontás alapján ezen vonalak gyakoriak számos uráli népességben (finnek,
észtek, marik, nyenyecek, számik, karjalaiak),
továbbá előfordulnak számos más eltérő történeti
hátterű, de földrajzi közelségben levő népességben is (pl. lettek, litvánok, oroszok, baskírok, stb.)
(Ilumäe et al. 2016). A honfoglaló magyarok között
is kimutatták ennek a haplocsoportnak a jelenlétét,
amelyet egyúttal uráli nyelvekkel is kapcsolatba
hoztak, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy
az ismert honfoglaló apai vonalaknak ez a csoport
mindössze ~10%-át teszi ki. Ujelgi esetében az
apai vonalak strukturáltsága nem tükrözi vissza az
mtDNS-nél tapasztaltakat, ez alapján a kései horizontban megfigyelhető új elemek vagy ugyanazon
apai vonalakkal rendelkeztek, mint a koraiak, vagy

Gerber Dániel et al.
kizárólag “női bevándorlókról” (exogámia) beszélünk.
A nyevolinoi (Brodi, Bartim, Szuhoj Log temetők) és a déli lomovatovoi (Bajanovo temető)
kultúrák különböző lelőhelyeiről származó csontmaradványok elemzésekor szintén jelentős mtDNS
heterogenitásra bukkantunk, már a legkorábbi sírok
esetén is akár több ezer km-ről, teljesen eltérő környezetből eredeztethető vonalakat tártunk fel. Ez
a jelenség Ujelgihez hasonlóan különböző kultúráknál és lelőhelyeknél szintén megfigyelhető volt
a régióban, a vizsgálatokat azonban a rossz DNS
megtartás miatt még Ujelginél is korlátozottabban
tudtuk elvégezni. Az anyai vonalak összetétele a
nagy változatosság (U2, U3, U4, T1, T2, H1, A, D,
R, Z) ellenére egyértelműen nyugat-eurázsiai képet
mutat. Apai vonalak tekintetében a korlátozott eredmények ellenére megfigyelhető egy heterogénebb
és Ujelginél nyugatabbra vezető összetétel (R1b, J2,
I2, (G2a?), N1a1).
Az autoszómális SNP-k vizsgálata jelenleg is
zajlik, ezek kiértékelése és a kapott eredmények
interpretációja azonban az uniparentális (mtDNS
és Y kromoszóma) genetikai elemeknél sokkal ös�szetettebb. Előzetes (genomi PCA – főkomponens
analízis) eredményeink alapján azonban elmondható, hogy Ujelgi lelőhely sokkal keletibb genetikai
képet mutat a többihez képest, amely összhangban
van az uniparentális markerekkel is. Sajnos az Urál
nyugati előterében található kora középkori lelőhelyek csontmintáinak DNS megtartása rendkívül
rossz, emiatt legfeljebb durva becsléseket adhatunk
ezeknek a populációknak a történetéről. Szerencsére ezzel szemben Ujelgi lelőhely alkalmasnak bizonyult a későbbi, sokkal részletesebb vizsgálatokhoz.
Összességében elmondható, hogy a vizsgált régió rendkívül változatos története a genetikai eredményeken is meglátszik, ugyanakkor a nagyfokú
kevertség miatt sokkal körültekintőbben kell kezelni a rendelkezésre álló adatokat. Vizsgálataink
jelenleg is zajlanak, remélhetőleg a mintaszám növelésével és a technológia fejlődésével árnyaltabb
képet kaphatunk az Urál térségében végbement
kora középkori népmozgásokról.

Betekintés az Urál vidéki népességek első évezredbeli genetikai összetételébe
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