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ELŐSZÓ 

A népvándorláskor fiatal kutatóinak szentesi találkozóján (1990. 09. 24-26.) el
hangzott előadások együtt, egy kötetben jelennek meg. Ezt nem csak fontosnak, ha
nem elengedhetetlennek tartottam már akkor is: ritka alkalom kínálkozik így felmérni 
tudományunk egy szeletének helyzetét, problémáit, törekvéseit, egyben igazolni a né
mi gyanakvással fogadott szentesi találkozó munkájának komolyságát és meggyőzni a 
„befutott" kollégákat arról, hogy a szervezkedés-csoportosulás nem ellenük irányul: 
hiszen a tanulmánykötet mintegy mindenkit részesévé tesz - ha nem is a szentesi 
hangulatnak, de mindenképpen az ott elhangzottaknak. 

A szentesi találkozó olyan generációs szerveződés ritka nyilvánvalósággal mani
fesztálódó eredménye, amelynek gyökere kettős: az utóbbi 10-15 évben végzett nép
vándorláskoros régészek mögött a 80-as évek diákköri konferenciáinak gyakorlata, il
letve a minden korosztályra jellemző természetes rokonság összefűző ereje, konkrétan 
a hetvenes évek lassan legendává váló asztaltársasága, a Fiatal Archaeologusok Szö
vetsége közvetlen példája bújik meg. Az idősebbeknek nincs mit féltékenykedniük: a 
dolog egészen természetes, mi sem voltunk jobbak... Hacsak nem irigyeljük az Ifjak 
Csapatától a kezükben lévő fontos és gyönyörű anyagokat (amihez kemény munka 
árán jutottak) és szemtelen fiatalságukat, amelynek birtokában friss buzgalommal in
gatnak meg nem egy axiómává merevedett tételt, bátran vállalva a nehezen megköze
líthető kérdések feszegetésével járó veszélyeket. Budapest és Szeged iskoláiból az 
utóbbi években feltűnően sok népvándorláskoros (vagy azzal is foglalkozó) szakember 
került ki: bár a szentesi csapatnak maradt némi önkorlátozó baráti kör-szerű jellege, 
mégis 41 előadás hangzott el (és 40 tanulmány jelenik meg rekordidő alatt). Össze
gyűlt, megért bennük egy sereg kutatási eredmény, új, jelentős leletanyag szellemi bir
tokába jutottak, sokatígérő felismerések, módszerek, ötletek várnak publicitásra. De 
munkál még egyikükben-másikukban pici bizonytalanság, megbeszélésre-megnyugta-
tásra-egyetértésre vágyik egy-egy meglepő hipotézis, egy-egy, a megszokottól eltérő 
megközelítés. Ez pedig egymás között könnyebben megy: nem kell (annyira) félni a 
vitától, nem nyomaszt a szakmai tekintély - és ez akkor is így van, ha nincs is okuk 
félni, hiszen kevés kivétellel (tisztelet és becsülés nekik, a legbátrabbaknak) nem kez
dőkről van szó. 

A szentesi találkozó rendező elve a generációs szempont (életkor, végzés éve) 
mellett a célbavett korszak: a népvándorlás- és honfoglaláskor, lényegében az első év
ezred második fele volt. A több mint negyven résztvevő zöme régész és a téma specia
listája (a Csapat ebben is különbözik a 70-es évek Szövetségétől, amely annak idején 
tudatosan törekedett korban és tudományágban távol állók összehozására). Örömmel 
tapasztalhatjuk azonban, hogy a legközvetlenebbül kapcsolódó rokon diszciplínák 
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képviselői (történészek, ethnológusok, archaeozoológusok, anthropológusok) milyen 
magától értetődően integrálódnak a választott korszak kutatásába - és a Csapatba. 
Csak beérik lassan az a vetés, amelynek magvai mindig is megvoltak kutatásunk oly
kor sziklás talajában! Nem kevésbé örvendetes a tudatos igyekezet a kutatások térben 
és időben való kiterjesztésére: helyet kaptak a népvándorláskorosok között a szarma
ták és a késői nomádok kutatói, a mai Magyarország határain kívüli kutatások és 
problémák is. 

40 tanulmány (amelyek ráadásul nem csak egyetlen kérdésre keresnek választ, 
önmagukban is sokrétűek) végletekig zanzásított mondandója sem fér bele az előszó 
kereteibe. Ezért itt csak figyelemfelkeltésre, az étlap ínyenceknek való ajánlására vál
lalkozhatott! (semmiképpen sem értékítéletre, különösen nem vitára). 

Hat tanulmány foglalkozik a korai népvándorláskorral, húsz az avar korral, 8 a 
magyar honfoglalás korával és előzményeivel, körülményeivel, kettő a késői, immár 
letelepült nomádokkal (kunokkal). Ellenáll ennek az osztályozásnak Takács Miklós, a 
jugoszláviai koraközépkor-kutatásban eligazodni kívánóknak iránytűt ajánló munkája 
és az a portré, amit Szőllősy Gábor rajzolt dr. Fábián Gyuláról, bemutatva működőké
pes íjrekonstrukcióit is. 

A szarmaták, gepidák (és mások?) alföldi történetének számos kronológiai, kul
túrtörténeti, szociológiai, szokásbeli, településtörténeti tanulságokkal járó kérdése fo
galmazódik meg. Időrendi, földrajzi, etnikai különbség helyett nem inkább társadalmi 
és tradicionális eltérésekre utalnak-e a szarmata halmos temetők? {Kulcsár Valéria). 
Milyen mélységig hatolt be a római import a barbaricumi telepek mindennapi életé
be? {Berecz Katalin). Kik lehetnek a tiszadob-szigeti IV-V. sz.-i temető iráni és keleti 
germán kapcsolatokkal rendelkező használói? {Istvánovits Eszter). Elkülöníthető-e a 
Délalföld legkésőbbi szarmata leletanyaga? {Vörös Gabriella, a Nagymágocs-papta-
nyai, sándorfalva-eperjesi telepfeltárások tanúságaira alapozva). Hogy néznek ki ugya
nekkor a Körös-Tisza-Maros közének gepida falvai? {B. Tóth Agnes). Hogy éli meg az 
eseménytörténet sodrását egy, Gepidia ÉK-i csücskében megbúvó népcsoport? {Lo
vász Emese, temető és telepmaradvány Egerlövőről, II. Justinos érmével datált sírral). 
A válaszok kimunkálása általános érdeklődésre tarthat számot. 

Az avar kori kutatásnak szinte minden ága-boga megjelenik a korai avaroktól 
(sőt prae-avar jelenségektől) az avar kori nem-avarokon át a griffes-indás díszítőmű
vészetig, sőt a IX. század problémájáig, nagyobb területi összefüggésektől temetőn, 
egyes síron, lelettípuson át a finom részletekig. A clusteranalízissel kirajzolódó popu
lációgenetikai csoportokat {Fóthi Erzsébet) össze kell majd vetnünk a kulturális jelen
ségekkel. A Keszthely-kultúra belső időrendje, elterjedése és kapcsolatai immár na
gyobb temetőrészletek alapján közelíthetők meg {Peremi Ágota: Lesencetomaj-Piros-
kereszt; Költő László: Kéthely-Melegoldal) és bebizonyosodik, hogy a komáromi „híd
fő" előkelő lovasainak története átível az egész későavar koron {Tmgly Sándor). Még 
régi temetőásatások rekonstruálása sem reménytelen feladat: az akkor elhanyagolt 
szempontok ma érvényesíthetők {Gere László, Gerjen). Messzire vezethet egy nagy 
temető egyetlen szenzációs sírjának elemzése {Lőrinczy Gábor, Szegvár-Oromdülő 1. 
sír, részleges állattemetésekkel, bizáncias ékszerkészlettel, archaikus jellegű lószer
számmal, lábbeligarnitúrával). A csatos-veretes-szíjszorítós csizmaviselet és pontuszi 
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párhuzamai (Sivasovka-kultura) a koraavar ethnogenezis egyik neuralgikus pontjára 
irányítja a figyelmet (Somogyi Péter). Viselettörténeti összefüggései vannak a dabas-
gyón-paphegyi leletnek (Simon László, koraavar varkocsszorító?) vagy az ún. akasztó
horgoknak is (M. Horváth Attila). Miközben bővül a temetkezési szokások rejtélyeinek 
sora (Medgyesi Pál, Bélmegyer), egyre világosabb kép rajzolódik ki a sírkamrás lovas
temetkezésekről (Pásztor Adrien, Budakalász későavar lovasai, a leletek között griffen 
lovagló koronás nőalak képével). A szokások mezsgyéjét átlépve ma már rekonstruál
ható tárgyként kezelhetjük a fakoporsót (Fejér Gábor az ethnográfus és faipari szak
ember térlátásával hozta helyre korábbi kísérleteink ügyetlenségeit). 

Áttérve ezzel egyes tárgycsoportok kismonográfiáira, az avar kor egyik különle
gesen fontos „tárgyának": a lovaknak a vizsgálatát kell kiemelnem (Bartosiewicz Lász
ló a jellegzetes különbségek okainak nyomozásával kultúrtörténeti kérdéseket vet fel). 
Nem kis meglepetést okozott az avarok harci kürtjének megfújása (Szentpéteri József). 
A kerámiakutatás a K-dunántúli fekete kerámia szolid összefoglalásával gyarapodott 
(Vida Tivadar emellett a cserépbográcsok kérdéséhez is hozzászólt). Lassan benépe
sül Vas megye eddig szinte avarmentes foltja, alkalmat adva Kiss Gábornak a karéjos 
lószerszámveretek összegyűjtéséhez és értékeléséhez. Ez lett a sorsa a karéjos öwere-
teknek is: Szalontai Csaba (még egyetemi hallgatóként!) lelkesen igyekszik ezt a típust 
a bocsi körhöz kapcsolva, illetve azzal szembeállítva a IX. századra keltezni. 

A motívumkutatás három teljesen eltérő, mégis rímelő, szellemes, szép és távla
tokat nyitó elemzéssel gyarapodott. Az abonyi 292. sír szíjvégének sárkánya etimoló
giai összefüggéseket felvillantó eurázsiai nyomozásra vitte Gróf Pétert; a későavar ala
kos ábrázolások kompozícióinak alakulása a művészettörténet módszereinek alkalma
zására adott lehetőséget (Fancsalszky Gábor) és kiderült: a kivételes rendszerező kés
zség az egész későavar indás övdíszítő gyakorlatot vissza tudja vezetni egyetlen S ala
kú állatmotívumra (Pávai Éva). 

A magyar honfoglaláskor témakörét érintő tanulmányok jellemzője a rendkívül 
kiszélesedett látószög. A nem akármilyen régészeti leletek mellett szót kapott a nyel
vészet, ethnológia, mondakutatás, írott forrásokkal dolgozó történettudomány, de
mográfia is. Egyikünknek sem árt a figyelmeztetés: a nyelvi, kulturális és biológiai 
kapcsolatrendszerek eltérhetnek egymástól (Klima László); általános ethnológiai tör
vényszerűségek (pl. a szociológiai kategáriók átmenetei, az életformaváltás gyorsasá
ga) a honfoglalóknál is figyelembe veendők (Nagy Imre); a Fehérló-monda elemei 
mögött rejtőző diplomáciai szerződés még Szvatopluk életében létrejöhetett (Szovák 
Koméi); a déli („erdélyi") bevándorlási irány historiográfiai prioritása a szokásosnál 
délebbre helyezheti a magyar-morva harcok színterét (Veszprémi László); a magyar 
törzsek elhelyezkedésének vizsgálatába egyszerre vonhatók be a türk-oguz, székely 
nemzetségi szerveződések és a korai magyar megyerendszer adatai (Dénes József). 
Revízió alá vonható az ún. nagycsaládi temetők formációja (Révész László) és jó esé
lyünk van arra, hogy a karosi honfoglalók telepeit is megismerjük {Wolf Mária, krono
lógiai vitára csábítva). Továbbgondolásra késztet a sárrétudvari X. sz.-i temető gondos 
paleodemográfiai vizsgálata is (Oláh Sándor). 

Igen nagy nyeresége volt a szentesi előadássorozatnak és maradt a tanulmánykö
tetnek az ún. kései nomádok (illetve utódaik) kutatásának a népvándorláskorhoz kap-
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csolása. Ethnogenetikai folyamat: a kun beolvadás legérdekesebb korszakába kalauzol 
a perkátai szállástemető (Hatházi Gábor), jellemző - és megmagyarázható - patoló
giai azonosságokat és eltéréseket mutat a szentkirályi Árpád-kori és későközépkori te
mető embertani anyaga {Ferenci Márta). 

A csapat tehát a szakma kardinális kérdéseivel konfrontálódott. Teljesítményük 
nyilván egyenetlen, néha talán érdes, de semmiképp sem érdektelen. Ajánlom hát a 
kollégáknak: fogadják megértéssel. A tévedésekkel tessék vitatkozni, a túlzásokat tes
sék nyesegetni, az eredményeket tessék felhasználni. Mert csak úgy jutunk előbbre, ha 
meghallgatjuk és megértjük egymást. 

Tomka Péter 
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