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A m a i 

igényes kiállításlátogató a múltat 

átélhető élményként akarja befogadni, s a bemutatott tárgyak segítsé-

gével hiteles, emberi történeteket szeretne megismerni. A kérdés nemcsak a hazai, hanem az euró-

pai muzeológiát is foglalkoztatja, és éppen ezért indulhatott el a Creative Europe Program keretében 

a Connecting Early Medieval European Collection projekt, aminek a Magyar Nemzeti Múzeum kutatói 

is résztvevői lettek, társulva az ELTE Régészettudományi Intézetének oktatóival (http://cemec-eu.net/

partners.php). A projektben nyolc európai ország régészei, muzeológusai működnek együtt, hogy új 

módszerekkel közös kiállítási stratégiát állítsanak fel és alkalmazzák a legújabb digitális módszereket. 

S mindeközben arra is ügyeljenek, hogy a mai kultúrpolitikai elvárásoknak megfelelően a múzeum 

mint üzleti modell is sikeres legyen.

A homokrévi csonttégely és mögötte kiterített rajza, a kiállítás jelképe (MNM©2017)
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Az „Életre kelt avarok” kiállítás egy kísérlet, a magyar 

hozzájárulás a kora középkori régészet és történelem terüle-

tén az európai muzeológia új útjainak kereséséhez, és része 

egy 2017 őszétől Amszterdamban, Bonnban, majd Athénban 

megrendezendő, az egész vállalkozás végeredményeit be-

mutató nagyobb kiállításnak.

A kiválasztott korszak a korai középkor, mert a 20–21. század 

fordulóján az ókor után a kora középkor vált az európai identi-

tás mélyebb megismerésének színterévé. Nem véletlen, hiszen 

az ókor vége és a kora középkor sorsdöntő 

időszak Európa történetében, mert ekkor 

jöttek létre a mai nemzetállamok kezdemé-

nyei, ekkor zajlottak le a nagy területfogla-

lások, s a különböző eredetű barbár népek 

ekkor szembesültek először a mediterrán 

antik-bizánci civilizációval.

Az „Életre kelt avarok” című kiállítás 

a korábbi statikus etnikus képet igyekszik 

az avarok esetében árnyalni, és három avar kori előkelő tár-

gyainak bemutatásával megeleveníteni a háttérben zajló di-

namikus társadalmi és kulturális folyamatokat. A kiállítás ez-

által egy új, 21. századi értelmezési kísérletté válik, amelynek 

a középpontjában az egyén helyezkedik el a maga sokféle, 

tudományos módszerekkel csak részben megismerhető 

identitásával, a szűkebb és távolabbi kulturális és társadalmi 

közegéhez, az épített és a természetes környezethez fűződő 

viszonyával, a történelmet alakító szándékaival.

A projektben közreműködő olasz és holland műsza-

ki partnerek jóvoltából a kiválasztott avar kori előkelő-

ket a 21. század legkorszerűbb technikája kelti élet-

re. A kiállítást interaktív panoramikus idővonal, 

holografi kus kivetítések, 3D modellek, fény- és 

hangeff ektek teszik teljessé.

A kunágotai avar előkelő például egy jól 

sikerült rövid animációs fi lm főszereplője-

ként tekint vissza életére, mesél – türk és 

bizánci szövegeket is idézve – kalandos 

életének főbb állomásairól: a Bizánci Birodalommal folytatott 

csatáiról, valamint a Kárpát-medence birtokba vételének kö-

rülményeiről. Történetét hallgatva és az egykor a tulajdonát 

jelentő tárgyakat szemlélve elevenednek meg az avar harco-

sok sztyeppei eredetű hagyományai és a bizánci világgal tör-

ténő találkozások emlékei.

Első látásra feltűnik, hogy a kaftánba öltözött, türk módon 

hajfonatokat viselő férfin díszes bizánci öv van, olyan, amilyen 

Bizáncban a magas rangú hivatalnokok és katonatisztek dere-

kát ékesítette. A büszke avar előkelőt tehát 

a legfőbb ellenségéhez kötődő jelképpel 

együtt temették el, a bizánci aranyöv az avar 

előkelő önképének részévé vált. A politikai 

rivális kultúrája egyes elemeinek átvétele 

ismert Kína és a türkök viszonylatában is. A 

jelenség mögött szociálpszichológiai okok 

keresendők, amelyek szerint egy kevésbé 

kifi nomult kultúra képviselői a kulturálisan 

domináns partnerre utaló jelképekkel fejezték ki az elithez tar-

tozásukat, és így azonosították magukat más idegen hatalmak 

és saját társadalmuk tagjai előtt.

A kunágotai előkelő sírjában az öv mellett további bizánci 

tárgyakat is találunk. Justinianus császár (527–565) aranysoli-

dusa mellett egy késő antik dionüszikus jelenetsorral: szatírral, 

menádokkal és Pánnal, valamint vadászjelenetekkel ékesített 

aranylemezkék tűnnek fel az eltemetett kunágotai avar előke-

lő díszkardjának markolatán és a kard hüvelyén.

Ezek a veretek a Bollók Ádám és Szenthe Gergely 

által tervezett rekonstrukció alapján eredetileg egy 

bizánci ládikát díszíthettek, amely diplomáciai 

ajándékként vagy hadizsákmány részeként ke-

rülhetett az avarokhoz. Remek ötlet, hogy ezt 

az egész történetet – vagyis azt, hogy miként 

kerülhetett az ékszeres ládika a bizánci palo-

tából az avarokhoz, majd a ládika aranyvere-

tei a kunágotai előkelő kardjára – egy 

többrészes kisfi lm meséli el Bizánc és 

az avarok viszonyára történő számos 

A Connecting Early Medieval European 
Collection logója

A rajzfi lm főszereplője, a kunágotai avar előkelő

A kölkedi csat a holoboxban (MNM©2017)

A kölkedi csat
(MNM©2017)

A kiállítás egy részlete: avar fémedények
és kamennaja babák (MNM©2017)
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vizuális utalással, tömör, fi lmhíradószerű jelenetekkel. A ládi-

kát egyébként a római Consiglio Nazionale delle Ricerche kuta-

tócsoportja virtuálisan újjá is alkotta.

A mediterrán–bizánci befolyást tükröző külsőségek sem 

fedték el azonban az avar társadalom szerkezetének nem 

európai voltát, amely leginkább az életmód és a hitvilág be-

mutatásával szemléltethető. Így a kunágotai és más avar 

előkelők fémedényei, az ezüstkorsók és -kelyhek a sztyeppei 

népek étkezési és italozási szokásaiba engednek bepillantást. 

Közép-ázsiai freskókon gyakran láthatók nomád előkelők kö-

zösségi alkalmakon, diplomáciai vagy rituális eseményeken 

történő italozás közben. Hasonló edények láthatók a türk kori 

antropomorf sírszobrokon, a kamennaja babákon is.

Ennél is szemléletesebben villantják fel a sztyeppei ha-

gyományokat az avar kori hitvilágra utaló leletek. A homok-

révi csonttégely képi világa László Gyula rajzán a sztyeppei 

népek samanisztikus világképét idézi. Az avar kori írott és 

régészeti források az égisten kultuszából és a samaniz-

mus elemeiből álló vallási rendszert mutatnak, amelyben 

helyet kaptak a különböző babonás hiedelmek, a bajel-

hárító amulettek, állatáldozatok és az őskultusz is. A földi 

és az égi, az anyagi és a szellemi világ közötti kapcsolatot 

a „lélekvezető” sámánok teremtették meg.

Mindez arra fi gyelmeztet bennünket, hogy az avarság csak 

a felszíni jegyekben, az anyagi kultúráját és az életmódjának 

bizonyos elemeit tekintve vált európaivá. Ősi keleti szokásait 

nem adta fel, s valószínű, hogy végül az avar politikai alakulat, 

illetve az azt fenntartó sztyeppei eredetű elit eltűnését is ez 

a konzervativizmus okozta.

A kiállítás másik története az avar kori germán közösség 

két előkelő asszonyának világát mutatja be. A Kölkeden elő-

került ékszerek és a viseleti tárgyak minőségüket tekintve 

a korabeli Európa fejedelemasszonyainak magas színvonalú 

ötvösművészeti emlékeivel vetekszenek. Az aranyozott ezüst-

csaton mitikus állatalakok küzdelme látható, és egy férfi  kezé-

ben két karddal nyakában kígyóval feltehetően a germán har-

ci kultuszt szimbolizálja. Az sem zárható ki, hogy az ábrázolt 

harcos a csatot viselő hölgy számára ismert és kedves személy 

volt. A másik hölgy egy nagy méretű arany ruhakapcsolóval 

(fi bulával) fogta össze köpenyét. A korong alakú fi bulán fonat-

mintába rejtett maszk és állatalakok láthatók. A kiállítás eredeti 

tárgyai mellett az úgynevezett holoboxokban az egyes motí-

vumokat további hologramok emelik ki.

E rendkívüli ékszerekhez fűzött értelmező kisfi lm bemutat-

ja az avar kori germán kultúrájú közösség térbeli elhelyezkedé-

sét, illetve kulturális kapcsolatrendszerét. Először itt láthatjuk 

Hajnal Zsuzsanna kiváló rekonstrukcióját, amely a kölkedi elő-

kelők lakókörnyezetét és életmódját eleveníti meg. A földfel-

színre épített, nagy méretű, magas oszlopos épületet földbe 

mélyített házak, műhelyek sora veszi körül, s mint egykor a ró-

mai villák közelében, nem messze az udvarháztól találhatók 

a család temetkezései is. A település kerámialeletei – mécse-

sek, amforák, sütőharangok – arra mutatnak, hogy e germá-

nok már több elemét vették át a helyi késő antik kultúrának, 

mint a keleti eredetű avarok.

E kis kiállítás érzékelteti a továbblépés lehetőségeit is, hiszen 

számos felvillantott utalást találunk a klímaváltozás és az avar te-

lepülésterület változásának lehetséges összefüggésére, a szerte-

ágazó kereskedelmi kapcsolatokra, a migrációs és az akkulturáci-

ós folyamatokra, avagy a bioarchaeológiai vizsgálatok sokat ígérő 

új eredményeire.

C C C

A bizánci ládika rekonstrukciója (MNM©2017)

A kardhüvely aranylemez borítása  (MNM©2017) 
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