
Helló, tudomány!

Új monográfia 
jelent meg nem-

régiben a Kárpát-medence 
egyik kevéssé ismert időszakáról, a 8–9. 

századi Dunántúl történetéről és régészetéről. 
Szőke Béla Miklós A Karoling-kor Pannóniában 
című munkája a maga több mint félezer olda-
las terjedelmével igazán monumentális kötet. A 
mű alapját a szerző 2012-ben megvédett aka-
démiai doktori értekezése képezte, noha egyes 
részletei kisebb-nagyobb tanulmányokban és 
közleményekben – főképp idegen nyelven – már 
napvilágot láttak korábban. A most megjelent 
monográfi ában azonban a Karoling-kori Pannó-
nia és benne az egyik legfontosabb korabeli te-
lepülés, Zalavár történeti és régészeti emlékeit a 
szerző egy különösen értékes, korszakalkotó szin-
tézisben összefűzve nyújtja át a szakemberek és 
a laikus érdeklődők számára. 

A kötet első részében a Kárpát-medence 8–9. száza-
di történelmének új szemléletű elemzését adja a szerző, 
mindezt úgy, hogy minden egyes rövid utalást, akár fél-
mondatot kritikailag elemez abból a kevés írott emlékből, 
ami a vizsgált időszakból reánk maradt. Precíz munkája 
eredményeként nemcsak a Dunántúl közvetlen szomszé-
dainak történetébe, de a Bizánci Birodalom és a pápaság 
küzdelmének összefüggésrendszerébe ágyazva is értel-
mezhetjük Pannónia szerepét és helyét a Karoling-kor-
ban. A szerző szintézise módszeresen ismerteti meg az 
olvasóval a korszak szereplőit, hatalmi viszonyait, és mély-
rehatóan írja újra Pannónia Karoling-kori krónikáját. Így 
szemléletesen érzékelteti azt a folyamatot is, ahogyan 
az Avar Birodalom a 8. század végén és a 9. század elején 
megállíthatatlanul közeledett végnapjaihoz, szemben 
az épp hatalmuk csúcsán lévő, diadalmasan terjeszkedő 
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frankokkal, akik határaik mentén alávetett, szövetséges 
államalakulatokat hoztak létre. A Kárpát-medencét bené-
pesítő avarokat belső hatalmi harcok, a térítő missziók, az 
arisztokrácia megkeresztelkedése is megosztotta, de soro-
zatos külső támadások is folyamatosan gyengítették őket. 

A kötetben a régészeti leletek és az írott források újraér-
telmezésével több mint fél tucat korábbi toposszal számol 
le a szerző. Így például a korábbi szocialista kultúrpolitika 
szélsőségesen egyoldalú pánszláv ideológiai köréből kisza-
kítja a Zalavár központtal létrejött egykori államalakulatot, 
és mint a legkeletibb Karoling grófságot értelmezi azt. De 
a frankok által kifosztott egykori avar fejedelmi központ 
elhelyezkedését is a korábbi elképzelésektől eltérően loka-
lizálja. Forrásokra alapozott véleménye szerint a frankokat 
vezető Erich, majd Pippin is (796-ban) nyugatról a Dráva 
és Száva mentén érkezett a Dunához, és azon átkelve érte 
el az avarok központját, amelyet Szőke Béla a Bácskában 
vagy a Bánátban vél megtalálni, ahogy szerinte korábban 
itt lehetett Attila hun király központja is. A forrásokban 
hringnek nevezett avar központ feltételezett helyétől nem 
messze fekszik Nagyszentmiklós is, ahonnan az avar korszak 
végének kiemelkedő, színarany asztali edénykészlete került 
elő. Emellett az ugyancsak a közelben található Adán egy 
olyan 9. század elejére keltezhető lovas sírt tártak fel öv- és 
lószerszámveretekkel, mely a nagyszentmiklósi kincs egyik 
darabjához hasonló ezüsttálkát tartalmazott. Szőke Béla 
Miklós az avarság vesztének okát nem külső támadásokban 
keresi, sokkal inkább belső társadalmi és politikai okokban.

Történetünk szempontjából kulcsfontosságú a 811. évi 
aacheni béke is, ahol a Kárpát-medence valamennyi akko-
ri politikai tényezője jelen volt. Kompromisszumos béke 
született, ami megnyitotta az utat ahhoz, hogy a Karoling 
adminisztráció Pannóniában berendezkedjen. Az utód-
államok: Sclavinia, Avaria és Pannonia a Frank Birodalom 
vazallusai lettek. Miként a frankok többi határterületén, 
Pannóniában is az egyházi szervezet, illetve a Karoling 
adminisztráció kiépítése jelentette a terjeszkedés kulcsát.

A szerző részletesen újratárgyalja Priwina és Chezil, az 
iskolai történelemkönyvek jóvoltából a köztudatban is jól 
ismert alakjainak történetét is. A korábbi kutatás Priwinát 
– aki Mosaburg (azaz Zalavár) erődítéseit 840 körül kezd-
te építeni – mint nyitrai fejedelmet azonosította. A szerző 
azonban szakít ezzel a szláv népek körében máig elterjedt 
romantikus képpel. Állást foglal amellett, hogy valójában a 
Balaton környékén, többféle eredetű népességet maga köré 
gyűjtve az eredetileg szláv hűbéres herceg 847-ben magas 
rangú frank tisztségviselővé vált Pannónia tartományban. 
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A frank Arnolf császár, az uralkodása idején függetle-
nedő, keleti határon elhelyezkedő fejedelemségek, így 
a morvák ellen segítségül már a honfoglaló magyarokat 
hívta. A szerző kitér arra a mindenkit érdeklő kérdésre is, 
hogy vajon kiket is találhattak a Dunántúlon eleink. Bár a 
magyarok Kárpát-medencébe való letelepedésének egy-
ségesen elfogadott időpontját a 895-ös hadjárathoz kötik, 
Szőke Béla Miklós szerint a Dunántúlra biztosan csak 900 
után tették át végérvényesen a szállásaikat. A frank tarto-
mány sorsát azonban majd csak 907-ben, a forrásokban 
Brezalauspurcnak nevezett helyen vívott csata pecsételte 
meg, ami után újra az Ennshez tolódott vissza a Frank Bi-
rodalom keleti határa. A szerző a csata helyszínének 
meghatározásában ugyancsak új elképzeléssel 
állt elő: a helységnév szerinte azonos a Za-
lavár irányítását 896-ban átvevő Breslav 
gróf várával, így a csata valójában a Ka-
roling Pannónia egyetlen jelentős 
hatalmi központjának közelében 
zajlott. Lényegében ez a csata vezet-
hetett direkt módon a frank tartomány 
és „fővárosa” elnéptelenedéséhez.

A történeti források, írott emlékek 
elemzése után az azokból megismert hely-
nevek lokalizációjára tér rá, így kiemelten fog-

Pannónia a Karoling-korban

Kol-
légaként 

mindig hatalmas él-
mény volt évről évre hallgatni 

a szerzőt az ásatásán, ahogyan az egyes 
objektumok történetét elmesélte. A kor 

zalavári főszereplőiről pedig sokszor szinte 
mint személyes ismerőseiről mesélt. Élő-

vé tette az írott forrásokat: épületekhez 
kötve elevenedtek meg a feltárás 

oszlophelyei, falalapozásai, lako-
mák maradványai, műhelyek 

nyomai.

A Hadriánus-templom rekonstrukciója és alaprajza Szalagfonatos ajtószárkövek

lalkozik a dunántúli Karoling-kori központ, Mosaburg, azaz 
„Mocsárvár” legvalószínűbb helyével is, ami a szerző vé-
leménye szerint azonos az általa az utóbbi évtizedekben 
kutatott Zalavár-Várszigettel.

A kötet második felében Szőke Béla Miklós a régészeti 
kutatások eredményeit összegzi. Elsősorban arról a korai, 
városias jellegű, több kisebb települési egységből álló 
hatalmi központról szól, ahol Arnolf császár palotáját, 
Priwina székhelyét, és nem utolsósorban a salzburgi ér-
sek egyházi központját találták meg és hozták napvilágra 
a mintegy háromnegyed évszázada zajló ásatások. Ezek 

során hatalmas mennyiségű régészeti emlék, világi és 
egyházi épületek, paloták és templomok, erő-

dítések és műhelyek maradványai, több 
ezer temetkezés, több százezer 

edénytöredék és állatcsont ke-
rült elő. 

A Vársziget nagy kiterjedésű 
szárazulatát a Kis-Balaton mo-
csárvilága ölelte körül, amelynek 
partját fa-föld szerkezetű nagy 
méretű sánc vette körbe. A három-
szög alakú sziget központi részén 
állt a Karoling gróf rezidenciája: egy 
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Az eredmények meggyőzőek, a régi megállapítások új 
megvilágításba kerülve, az új ásatások eredményeivel 
alátámasztva tárják elénk Pannónia, s benne Mosaburg 
és környezete 9. századi történetét!

C C C
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gerendákból, nagy méretű fa oszlopsorokkal rendelkező 
palotaépület, ami az utóbbi évek szenzációs felfedezése 
volt. A szigeten számos templomot emeltek: a Mária, va-
lamint a Keresztelő Szent János tiszteletére épült egyhá-
zak mellett a salzburgi érsek által építtetett, még a frank 
törzsterületen is jelentős méretűnek számító, mintegy 25 
méter hosszú, háromhajós, egy nyugati lépcsőtoronnyal, 
keleti végében kriptakoszorúval készült, egykor Hadrianus 
vértanú ereklyéit őrző bazilika uralta a  korabeli település 
képét. A kötet kiváló épületrekonstrukciói mellett az épí-
tészeti kőemlékek, padlótégla-maradványok bemutatását 
is tudományos alaposság mellett, a nagyközönségnek 
befogadható módon teszi. Az épületek ismertetésénél 
kitér a különösen fontos műhelyek bemutatására is: így 
az üveghutára vagy épp a harangöntő gödörre (benne 
a harang öntőformájával).

A könyv végén a zalavári temetőkről kapunk 
előzetes képet, melyben megismerhetjük mind 
a temetkezési szokásokban (koporsókban, étel és 
ital adásában) megfogható különbségeket, változáso-
kat, mind az ékszerek, fegyverek sokszínűségét. Megfi -
gyelhetjük az egyes társadalmi csoportok elkülönülését, 
mind viseletben, mind temetkezési helyekben. Szőke Béla 
Miklós azt is bizonyítja, hogy a Karoling-kori elit sírmellék-
leteinek Zalaváron sincsen egyértelmű etnikus jellegük. 

Z a -
lavár-Vár-

szigeten már Rómer Flóris 
is kutatott, de nagyobb léptékben Fehér 

Géza, majd tőle a stafétát átvevő Cs. Sós Ágnes kezdte 
meg a 9. századi központ évtizedekig zajló régészeti ása-

tását. A Nemzeti Múzeum régésznője magán a Várszigeten és 
annak környékén végzett több mint 30 év kutatómunkája során 

a központ körüli kisebb településeket, valamint a fősziget erődíté-
seit vizsgálta, majd a központ templomainak feltárását folytatta, bár 

az időközben gyerekbénulás miatt járni csak nehezen, mankókkal 
tudó szakembertől ez nem ritkán emberfeletti teljesítményt kí-

vánt. 1994-től kezdődően Ritoók Ágnes és Szőke Béla Miklós 
a nagyobb, összefüggő felületek egyben történő kutatásra 

korábbi szelvényező, illetve szondázó módszernél jóval 
nagyobb eredményeket tudtak elérni a többré-

tegű telepobjektumok összefüggé-
seinek értelmezésé-

ben.

A Zalavár-Várszigeten feltárt Karoling-kori központ feltárt épületeinek alaprajza
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elemzése után az azokból megismert hely-
nevek lokalizációjára tér rá, így kiemelten fog-
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Kol-
légaként 

mindig hatalmas él-
mény volt évről évre hallgatni 

a szerzőt az ásatásán, ahogyan az egyes 
objektumok történetét elmesélte. A kor 

zalavári főszereplőiről pedig sokszor szinte 
mint személyes ismerőseiről mesélt. Élő-

vé tette az írott forrásokat: épületekhez 
kötve elevenedtek meg a feltárás 

oszlophelyei, falalapozásai, lako-
mák maradványai, műhelyek 

nyomai.

A Hadriánus-templom rekonstrukciója és alaprajza Szalagfonatos ajtószárkövek

lalkozik a dunántúli Karoling-kori központ, Mosaburg, azaz 
„Mocsárvár” legvalószínűbb helyével is, ami a szerző vé-
leménye szerint azonos az általa az utóbbi évtizedekben 
kutatott Zalavár-Várszigettel.

A kötet második felében Szőke Béla Miklós a régészeti 
kutatások eredményeit összegzi. Elsősorban arról a korai, 
városias jellegű, több kisebb települési egységből álló 
hatalmi központról szól, ahol Arnolf császár palotáját, 
Priwina székhelyét, és nem utolsósorban a salzburgi ér-
sek egyházi központját találták meg és hozták napvilágra 
a mintegy háromnegyed évszázada zajló ásatások. Ezek 

során hatalmas mennyiségű régészeti emlék, világi és 
egyházi épületek, paloták és templomok, erő-

dítések és műhelyek maradványai, több 
ezer temetkezés, több százezer 

edénytöredék és állatcsont ke-
rült elő. 

A Vársziget nagy kiterjedésű 
szárazulatát a Kis-Balaton mo-
csárvilága ölelte körül, amelynek 
partját fa-föld szerkezetű nagy 
méretű sánc vette körbe. A három-
szög alakú sziget központi részén 
állt a Karoling gróf rezidenciája: egy 
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Az eredmények meggyőzőek, a régi megállapítások új 
megvilágításba kerülve, az új ásatások eredményeivel 
alátámasztva tárják elénk Pannónia, s benne Mosaburg 
és környezete 9. századi történetét!

C C C
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gerendákból, nagy méretű fa oszlopsorokkal rendelkező 
palotaépület, ami az utóbbi évek szenzációs felfedezése 
volt. A szigeten számos templomot emeltek: a Mária, va-
lamint a Keresztelő Szent János tiszteletére épült egyhá-
zak mellett a salzburgi érsek által építtetett, még a frank 
törzsterületen is jelentős méretűnek számító, mintegy 25 
méter hosszú, háromhajós, egy nyugati lépcsőtoronnyal, 
keleti végében kriptakoszorúval készült, egykor Hadrianus 
vértanú ereklyéit őrző bazilika uralta a  korabeli település 
képét. A kötet kiváló épületrekonstrukciói mellett az épí-
tészeti kőemlékek, padlótégla-maradványok bemutatását 
is tudományos alaposság mellett, a nagyközönségnek 
befogadható módon teszi. Az épületek ismertetésénél 
kitér a különösen fontos műhelyek bemutatására is: így 
az üveghutára vagy épp a harangöntő gödörre (benne 
a harang öntőformájával).

A könyv végén a zalavári temetőkről kapunk 
előzetes képet, melyben megismerhetjük mind 
a temetkezési szokásokban (koporsókban, étel és 
ital adásában) megfogható különbségeket, változáso-
kat, mind az ékszerek, fegyverek sokszínűségét. Megfi -
gyelhetjük az egyes társadalmi csoportok elkülönülését, 
mind viseletben, mind temetkezési helyekben. Szőke Béla 
Miklós azt is bizonyítja, hogy a Karoling-kori elit sírmellék-
leteinek Zalaváron sincsen egyértelmű etnikus jellegük. 

Z a -
lavár-Vár-

szigeten már Rómer Flóris 
is kutatott, de nagyobb léptékben Fehér 

Géza, majd tőle a stafétát átvevő Cs. Sós Ágnes kezdte 
meg a 9. századi központ évtizedekig zajló régészeti ása-

tását. A Nemzeti Múzeum régésznője magán a Várszigeten és 
annak környékén végzett több mint 30 év kutatómunkája során 

a központ körüli kisebb településeket, valamint a fősziget erődíté-
seit vizsgálta, majd a központ templomainak feltárását folytatta, bár 

az időközben gyerekbénulás miatt járni csak nehezen, mankókkal 
tudó szakembertől ez nem ritkán emberfeletti teljesítményt kí-

vánt. 1994-től kezdődően Ritoók Ágnes és Szőke Béla Miklós 
a nagyobb, összefüggő felületek egyben történő kutatásra 

korábbi szelvényező, illetve szondázó módszernél jóval 
nagyobb eredményeket tudtak elérni a többré-

tegű telepobjektumok összefüggé-
seinek értelmezésé-

ben.

A Zalavár-Várszigeten feltárt Karoling-kori központ feltárt épületeinek alaprajza
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