
Archeokaland

A 
kutatók életében elér-

kezik az a pillanat, amikor valamilyen 
formában összefoglalják mindazt, amit kutatá-

saik során megtapasztaltak, eredményként fel tudnak 
mutatni. Ez a mérföldkő lehet egy kisebb vagy nagyobb 

monográfia, esetleg egy-egy tudományos fokozat megszer-
zése, néhanapján a nagyközönség számára megírt népszerűsítő 

könyvecske. Egy olyan régésznek, aki egész életét egy múzeumban 
élte le, ez bizony lehet akár egy nagyobb szabású kiállítás megrende-
zése is. Miután több mint negyven éve kutatom a Közép-Tisza-vidék 
avar korát, elérkezettnek láttam az időt arra, hogy egy nagyobb sza-
bású kiállításban mutassam be a kutatóknak és az érdeklődő nagykö-
zönségnek mindazon avar leleteket, amiket e közel fél évszázad-

ban jómagam tártam fel, kiegészítve mindazokkal a térségben 
előkerült leletegyüttesekkel, melyeket elődeink sok-sok 

évtizeddel ezelőtt juttattak múzeumba. Mindazokat, 
akik megtekintik a kiállítást, illetve elolvassák 

a hozzá készült katalógust, egy izgalmas 
kalandra invitálom.

Az avar kor – 
madártávlatból
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steppén, komoly kutyaszorítóba kerültek. Megoldásként 
az éppen ekkor hatalomra kerülő, kivételesen tehetséges 
ifj ú uralkodó, Baján kagán többszöri próbálkozás után 
567-ben – elfogadva a Dunántúlon élő germán nyelvet 
beszélő langobardok szövetségi ajánlatát – az Alföld 
és Erdély területét is magába foglaló – ugyancsak ger-
mán ajkú – gepida állam legyőzésével biztonságos hazát 
szerzett népének a Kárpát-medence alföldi területén. 
Miután a langobardok elvonultak Észak-Itáliába, Baján 
a következő évben uralma alatt egyesítette az egész Kár-
pát-medencét.  Ezzel kezdetét veszi az a közel két és 
fél évszázad, amit a Kárpát-medence avar korának nevez 
a kutatás, s amelynek máig tartó hatása van egész Euró-
pa történelmére.

Kiállításunk ennek az időszaknak a történetét kísérli 
meg bemutatni több aspek-
tusból, modern módsze-
rek és eszközök segítsé-
gével.

Az egyik ilyen eszköz az  a  tablórendszer, melyen 
elsődlegesen a  történeti források alapján mutatjuk 
be mindazon eseményeket, melyek a korszakon belül 
meghatározták az akkori Európa mindennapjait. Hiszen 
az 567/568. évi avar honfoglalástól egészen 626-ig, Bi-
zánc avar és perzsa ostromáig szinte minden évben 
háborúk sora zajlott az akkoriban a Bizánci Császárság 
fennhatósága alá tartozó Balkán-félszigeten. Ennek kö-
vetkeztében nem csupán a késő római hegemónia szűnt 
meg ezen a tájon, hanem ekkor özönlötték el a szláv 
népek is a térséget.

Vitrinjeinkben a korszak leggazdagabb leletei közül 
olyanokat kívántunk bemutatni, amelyeket eddig vagy 
sohasem, vagy csak nagyon ritkán láthatott a szakmai 
és a nagyközönség. Így került a korai avar periódust be-

mutató tárló középpontjába a kunmadarasi elő-
kelő aranyakban gazdag leletegyüttese. Ez 
az Alföld egyik legelőkelőbb nagyurának 

a hagyatéka. Ő még talán a napvi-
lágot a keleti steppén látta meg, 

A kaland valamikor 552-ben kezdődik, valahol a kínai nagy fal közeli steppén. Ekkor és itt bukik el a kínai források-
ban zsuanzsuannak nevezett nép birodalma, s emelkedik fel a türkök első kaganátusának csillaga. A bukott törzsszö-
vetség népe – vagy legalábbis annak egy része – elindult új hazát keresni. A nyugat felé elindult csoport alig egy fél 
évtized múltán már Bizáncba küldi követségét a császárhoz. Európa és a Mediterráneum akkori legfontosabb városá-
nak számító Konstantinápoly népe „összefutott”, hogy megnézze a korábban még sohasem látott idegeneket. Ekkor 
már az avarok az egész nyugati steppe urai voltak, s azzal a kéréssel fordultak a bizánci császárhoz, hogy engedje 
őket a birodalom területén letelepedni. Miután erre az uralkodó nem volt hajlandó, sőt, a Dunán egy erős határ z á-
rat építtetett ki, s emellett kelet felől még a menekülő csoport ősi ellenségei, a türkök is megjelentek a nyugati 

A griff es-indás korszak 
jellegzetes edényei
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de már az  avarság Kár-
pát-medencei új hazájában 

hunyt el. Leletanyaga mellé 
olyan tárgyak kerültek 
a vitrinbe, melyek már 
itt, helyben készültek; 
s ha talán már nem is 
azt a társadalmi szintet 
mutatják, mint a kunma-
darasi leletek, de még őr-
zik a keleti hagyományokat 
(Kisújszállás, Jászapáti-Na-
gyállás út).

Ugyancsak a  korszak ki-
emelkedő leletei között tartjuk 
számon az  úgynevezett „ötvös 
sírokat”. Nem csupán a Közép-Ti-
sza-vidék, de a Kárpát-medence egyik 
legjelentősebb ilyen sírja Kunszentmár-
tonban került elő. Kiállításunkon ezt 
a sírt egy tabló mutatja be, míg a tárló-
ban egy Kisújszálláson előkerült ha-
sonló sír mellékleteit mutatjuk 
be. A  sír érdekessége, hogy 
az ötvössel együtt nem csu-
pán szerszámait, lovát, fegy-
vereit temették el, hanem 
egy komplett 
ő s k o r i 

kőeszközkészletet is. A kő-
eszközök között találunk kész 

tárgyakat, félkész termékeket 
és alapanyagként használ-

ható kődarabokat is.

A 626. év forduló-
pont volt a  korai Avar 

Birodalom életében. Már 
Bizánc sikertelen ostroma 

előtt is kezdett repedez-
ni a  hatalmi struktúra, ám 

a 630-as bolgár–avar belhá-
ború, valamint Kuvrát fejede-

lem bolgár államának megala-
kulása – mely a  mai Ukrajna és 

Dél-Oroszország területeit foglalta 
magába – végképp visszaszorította 

az avar államiságot a Kárpát-medencei 
törzsterületekre. Vége lett a nagyhatal-
mi státusznak.

Ismételt fordulatot a  670/680-as 
évek valamelyike hozott. Kuvrát halála 
után a források szerint a bolgár fejede-
lem negyedik fi a, Küber, kíséretével és 

népével engedélyt kért az avar 
kagántól, hogy birodalmában te-

lepedjen le. Ha nem ismernénk az írott forrásokat, akkor 
csupán a régészeti anyag ismeretében is számolhatnánk 
egy új régészeti leletcsoport/kultúra megjelenésével. 

A  régészet el is nevezte ezt a  leletcso-
portot Tótipuszta–Igar–Kiskőrös-körnek. Arany övgarnitúrák Kisköréről 

és arany boglárpár Jászapátiból

A kiállítás plakátja

6 2 3 / 6 2 4 
környékén az Al-

pesek vidékén a magukat 
vendnek nevező szlávok fellázadtak 

az avar uralom ellen, mert uraik a források 
szerint igen kegyetlenül bántak velük. A lázadás élére 

egy frank kereskedő és kísérete állt. Samo egészen haláláig, 
(658 körülig) sikeresen állt ellen az avaroknak, akik a két 

országot széles gyepűvel választották el egymástól. Az 
ukrajnai steppén 634/635 körül a bolgárok elkerget-
ték az avar adószedőket, s több csatában legyőz-

ték az avar haderőt. Ezzel szűnt meg a keleti avar 
kaganátus, s létrejött az első keresztény bol-

gár birodalom. Ez egészen Kuvrát haláláig 
(valamikor 669 környékén) szoros bizánci 

szövetségben fennmaradt.

Az avar kor – madártávlatból

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A korai avar és e kör 
különbözőségét 
a  kiállításban 
u g y a n c s a k 
egy önálló 
tablón mu-
tatjuk be.

A z újon-
nan beköltö-
zők régészeti 
leletanyagát ugyan-
akkor két meghatározó 
temető leletein keresztül ismerheti 
meg a  látogató. A  kiskörei temető 
aranyleletei – melyeket eddig kiállításon 
még nem láthattak – jól reprezentálják az  újjonan 
betelepedettek régészeti kultúráját. Ez alapjaiban kü-
lönbözik a Baján-féle „korai” avarok tárgyi hagyatékától. 
A Jászapáti temető leletei pedig annak a népességnek 
a  hagyatékát reprezentálják, melynek temetői a  Kár-
pát-medence különböző stratégailag fontos pontja-
in kerültek elő – mint pl. Szeged-Fehértó B, Mödling, 
Zsély (Zelovće), Bácskatopolya, Táp, Szeged-Átokháza, 
Tiszakécske-Óbög stb. Külön ki kell emelnünk azt, hogy 
a Bécsi-medence szinte minden avarokhoz kapcsolható 
temetőjében ekkor ássák meg ez első sírokat. A tárgyi 
anyag legfontosabb tanúsága az, hogy a motívumok 
között egyaránt megtalálhatjuk a későbbi – legfonto-
sabb motívumairól griff es-indásnak nevezett – korszak 
legfőbb díszítőelemeit, a griff eket és az indákat, sőt még 
az állatküzdelmi jeleneteket is (igaz, 
még préseléses technikával elkészítve 

[később a  prése-
léses  te chni -

kát az  öntés 
t e c h n o l ó g i -
á j a  s z o r í t j a 
ki – a  szerk.]). 
M i n d e z e k 
alapján állítjuk 

azt, hogy a  7. 
század végére, 

8. század elejére ki-
alakuló új anyagi kultúra 

egy helyi belső átalakulás kö-
vetkezménye. Az ezt hordozó 

népesség azután egészen a 8. század végéig békésen, 
letelepülve él Kárpát-medencei hazájában.

Kiállításunk harmadik egysége ennek a  békés 
földművelő népnek a kultúráját mutatja be. A nagy, 
állandó falvakhoz több százas, olykor több ezres te-
metők tartoznak. A  férfisírok jellegzetes melléklete 
ekkoriban az  öntött griffes vagy indás veretekkel 
díszített öv. Az  öcsödi temetőben feltárt övgarni-
túrákról nemcsak azt tudjuk elmondani, hogy egy 
műhelyben készültek, hanem azt is, hogy ugyana-
zon mester alkotásai. A  női sírok ékszerei, a  mun-
kaeszközök, a kerámiatárgyak mind-mind a korszak 
jellegzetes háziipari termékei.

Arany boglárpár 
Jászapátiból
(DJM, Szolnok ©2019)

A korai avar vitrin leletei
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tatjuk be.

A z újon-
nan beköltö-
zők régészeti 
leletanyagát ugyan-
akkor két meghatározó 
temető leletein keresztül ismerheti 
meg a  látogató. A  kiskörei temető 
aranyleletei – melyeket eddig kiállításon 
még nem láthattak – jól reprezentálják az  újjonan 
betelepedettek régészeti kultúráját. Ez alapjaiban kü-
lönbözik a Baján-féle „korai” avarok tárgyi hagyatékától. 
A Jászapáti temető leletei pedig annak a népességnek 
a  hagyatékát reprezentálják, melynek temetői a  Kár-
pát-medence különböző stratégailag fontos pontja-
in kerültek elő – mint pl. Szeged-Fehértó B, Mödling, 
Zsély (Zelovće), Bácskatopolya, Táp, Szeged-Átokháza, 
Tiszakécske-Óbög stb. Külön ki kell emelnünk azt, hogy 
a Bécsi-medence szinte minden avarokhoz kapcsolható 
temetőjében ekkor ássák meg ez első sírokat. A tárgyi 
anyag legfontosabb tanúsága az, hogy a motívumok 
között egyaránt megtalálhatjuk a későbbi – legfonto-
sabb motívumairól griff es-indásnak nevezett – korszak 
legfőbb díszítőelemeit, a griff eket és az indákat, sőt még 
az állatküzdelmi jeleneteket is (igaz, 
még préseléses technikával elkészítve 

[később a  prése-
léses  te chni -

kát az  öntés 
t e c h n o l ó g i -
á j a  s z o r í t j a 
ki – a  szerk.]). 
M i n d e z e k 
alapján állítjuk 

azt, hogy a  7. 
század végére, 

8. század elejére ki-
alakuló új anyagi kultúra 

egy helyi belső átalakulás kö-
vetkezménye. Az ezt hordozó 

népesség azután egészen a 8. század végéig békésen, 
letelepülve él Kárpát-medencei hazájában.

Kiállításunk harmadik egysége ennek a  békés 
földművelő népnek a kultúráját mutatja be. A nagy, 
állandó falvakhoz több százas, olykor több ezres te-
metők tartoznak. A  férfisírok jellegzetes melléklete 
ekkoriban az  öntött griffes vagy indás veretekkel 
díszített öv. Az  öcsödi temetőben feltárt övgarni-
túrákról nemcsak azt tudjuk elmondani, hogy egy 
műhelyben készültek, hanem azt is, hogy ugyana-
zon mester alkotásai. A  női sírok ékszerei, a  mun-
kaeszközök, a kerámiatárgyak mind-mind a korszak 
jellegzetes háziipari termékei.

Arany boglárpár 
Jászapátiból
(DJM, Szolnok ©2019)

A korai avar vitrin leletei

Az avar kor – madártávlatból
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A kiállítás 
egyik legki-
emelkedőbb 
l e l e te g y ü t-
tese az  avar 
k o r s z a k 
l e g u t o l s ó 
p e r i ó d u s á t 
r e p r e z e n -
tálja. A  horto-
bágy-árkusi temető pazar tárgyegyüttesét 
először láthatja mind a szakmai, mind 
pedig a nagyközönség, pedig ép-
pen hatvan éve tárta fel azt H. 
Tóth Elvira. A férfi - és a női sírok 
különösen pompás mellékletei 
a korszak utolsó évtizedeinek ter-
mékei. A gazdagon aranyozott öv- és 
lószerszámveretek méltó női megfe-
lelői az  arany fülbevalók és -gyűrűk. 
A korszak oly jellegzetes ovális kariká-
jú, álgranulációs díszű, gyöngycsüngős 
arany fülbevalói az egész Kárpát-medencében egyedül-
álló darabok.

Joggal feltételezhetjük azt, 
hogy ez a  temető a  korszak 
észak-alföldi urának – az írott 
forrásokban megnevezett ju-
gurrusnak – a közvetlen kör-
nyezetét jelzi.

Az Avar Birodalom buká-
sának végjátéka Nagy Károly 
791. évi hadjáratával kezdő-

dött. Ez ugyan nem 
érintette az  Alföl-
det, de generált egy 
belső bomlási folya-
matot, mely a kagán 
és a  jugurrus belhá-

borújában csúcso-
sodott ki. Végső 
soron ez vezetett 

el egy másik avar 
méltóság, a  tudun 

árulásához, amit Krum bolgár kán 803. 
évi avarok ellen vezetett hadjára-
ta tett teljessé. Az avar államiság 
megszűnt, a népesség esetleges 

továbbélésének kérdése pedig már 
nem érinti a kiállítás témáját.

Összegzésként megállapíthatjuk 
azt, hogy a  Kárpát-medence 567/568 

után a keleti steppéről érkezett nomád 
avarság fennhatósága alá került, amely így 

teljes joggal nevezte országát Avar Biroda-
lomnak, s a népesség túlnyomó részét pedig avarnak. 
A 670/680 táján betelepülő népesség azonban már nem 
ennek az avarságnak a közvetlen utóda. Mivel ugyanazon 
a területen egy külső szemlélő számára hasonló kultúrájú 

és vallású (pogány) népcsoport 
vette át a tényleges hatalmat, 

a kívülálló források nem tet-
tek különbséget közöttük, 
ezért a  forrásokban meg-
maradt az  „avar” elneve-
zés. Ez azonban már nem 
jelentett többet, mint vala-
mivel később a honfoglaló 
magyarok „türk” elneve-
zése. Az avar népnév te-
hát általánosságban egy 
letelepedett vegyes gaz-
dálkodású népességet 
takar, melynek nyelvét, 
önelnevezését, etnikai 
összetételét csak továb-
bi intenzív kutatások 
révén ismerhetjük meg.

C C C

Az avar kori
„Rómeó és Júlia” sírja

V e -
gyes gaz-

dálkodás alatt ér-
tendő egy olyan szisztéma, 

melyben meghatározó a földmű-
velés, de jelen van a rét- és lege-
lő gazdálkodás és a nagyállat-

tartás is. Ám ez az állattartás 
már nem a nomadizmus 

szabályai szerint zajlik.

A 
g r a -

n u l á c i ó  e g y 
olyan öt vöstechnikai 

eljárás, mely során apróra vágott 
drótdarabokat faszénfészekbe izzí-

tanak. A folyamat végére a fém-
darabkák szabályos gömb ala-

kot vesznek fel. A fülbevalók 
álgranulációja azonban 

már öntéssel készül.

A rákóczifalvi 
ötvössír verőtövei
(DJM, Szolnok
©2019)
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Archeokaland

Az avarok biológiai 

– antropológiai

és archeogenetikai 

– jellemzoi

Bernert Zsolt – Buzár Ágota

– Fehér Tibor – Németh Endre

Az 1920-as évek közepéig már több ezer avar sírt 
tártak fel a régészek, a múzeumi gyűjteményekbe azon-
ban csak mutatóba tettek el néhány „szebb” koponyát, 
a többit mellékleteiktől megfosztva a földben hagyták. 
A rossz gyakorlattal elsőként Móra Ferenc szakított, aki 
Bartucz Lajos kérésére több száz, sírszámokkal ellátott 
avar koponyát tett félre a kundombi és fehértói teme-
tőkből. Az első antropológiai szempontból teljes teme-
tőfeltárás Fettich Nándor nevéhez kötődik, aki Bartucz 
Lajossal a  teljes mosonszentjánosi avar temető em-
ber- és állatcsontanyagát is feltárta és dokumentálta. 

Innentől számíthatjuk a magyarországi avarok 
módszeres embertani kutatását.

Az 1950-es évekre a régésze-
tileg hiteles avar kori kopo-

nyák száma már 5000-nél 
is több volt. Ekkor írta 

meg Bartucz Lajos 
az első jelentős ösz-

szefoglaló mun-
káját a  korszak 
embertanáról.

Az avarok embertani kutatásának kezdetei

A magyarországi múzeumokban és egyetemi raktá-
rakban őrzött nagyjából 150–200 ezer csontmarad-
vány mintegy fele az avar korból származik. Figye-
lembe véve, hogy mintegy 250 év sorolható az avar 
korszakhoz (ez 8–10 generációnak felel meg), el-
mondhatjuk, hogy embertani szempontból ez a leg-
jobban reprezentált időszak. Minden generációból 
tízezer csontmaradvány áll a kutatók rendelkezésére.
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