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Avar kutatások Tolnában 
Könyvtárnyi irodalom jelent meg eddig az avarokról, mely egyben jelzi, talán a 

legvitatottabb történelmi kérdés a Kárpát-medence múltjának megismerése területén. 
Felvetődik a kérdés: miért e sok véleményeltérés, néhol konok vita? Úgy tűnik, hogy az 

európai kutatás számára a VI-IX. századi története szempontjából meghatározó jelentőségű 
e nép „jelenléte" és „eltűnése". Gyaní tom, itt elsősorban a „történeti jogok" naiv és kusza 
szövevényének politikai, mintsem tudományos vitái állnak a háttérben. A történeti múlt 
valós, igaz megismerése lenne a cél, ám sajnos még napjainkban is sokszor találkozunk éppen 
az ellenKezőjével. 

Az 566-568-ban betelepedett keleti nép életének felkutatása, a magunk történetének 
megismeréséhez ad vagy adhat számos lehetőséget. Ma már egyre nehezebben vitatható, 
hogy az avarok valamiként részesei a magyar államiság etnikai hátterének. így akarva-akarat-
lanul is el kell fogadnunk: a magyarok keleti kultúrája tovább gazdagodott a Kárpát-meden-
cében egy másik keleti kultúrával, s e kettősség hatott környezetére úgy, hogy egyben 
európaivá szelídült. 

Az avarokról már az első - bizánci - híradás is tendenciózus volt. Leírta viseletüket, külső 
megjelenésüket, s végül - mintegy odavetette - „egyébként olyanok, mint a többi hunok". 
Valójában nem is akarták megkülönböztetni az újonnan megjelent népet a már korábban 
megismerttől. Kultúrájuk számukra idegen, „barüár", és ez elegendő ok volt arra, hogy 
lebecsüljék. 

Bármily furcsa, de ugyanez az oka a későbbi megítélésnek is. A népvándorlás kori 
„barbár" nép, mely Keletről érkezett, csakis nomád életformát ismerhetett.Pedig éppen az 
avarokról lehetett volna kideríteni, hogy szabadságukat megőrizni akaró, menekülni 
kényszerülő népről van szó, s nem az állatai után „kóborló", gyülevész csoportokról . Ez a 
„nomád szemlélet" makacsul tartotta magát az európai kutatásban, s még ma is találkozunk 
ilyen jellegű megnyilatkozásokkal. Anakronizmus, de sajnos igaz: a régészet évtizedeken 
keresztül ismerte a temetőkben nyugvó „népet", de a „nomád sátrak" alkotta települések 
nyomait nem is kutatta. N e m a racionális megismerés, hanem a „hit" alakította e népről a 
tudás mértékét. Igaz, ez sem volt kevés. 

Jelen sorok írója - nem egyedül - az 1960-as évek második felében kétkedni kezdett a 
„nomád életmód" igazságában. Kiindult abból a feltevésből, hogy a sírokban talált, 
gyorskorongon készített edények esetleg nem importtárgyak - mint ez általánosan elfoga-
dott tétel volt - az avarok kultúrájában. Összegyűjtve a Kárpát-medencében talált edények 
tömegét, azt megvizsgálva, rájött néhány összefüggésre: 

1. E kerámia a mindennapos életben használt tárgy és nem „díszkerámia" csupán. 
2. Néhány forma hasonlít ugyan a germán népek kerámiájára, de nem azonos azzal. Mind 

technika, mind forma szempontjából más gyökerekből táplálkozik. 
3. Mivel nemcsak „gazdag" sírokból kerülnek ki ilyen edények, az importtárgy „megfizet-

etőségének" lehetősége is elvethető. 
4. Elterjedésük két vidéken sűrűsödik a Kárpát-medencében (Dunaújváros és Szekszárd 

környéke), így gyártásuk is e két területen kellett legyen. 
Amennyiben e sejtések igazak, akkor magától értetődő dolog, e kerámiát az újonnan jött 

nép hozta magával. A készítés technológiai ismerete is sajátja kellett legyen. A lábbal hajtott 
korong használata, a kemencék megépítése és az égetés technikai ismeretei, mind-mind olyan 
irányba mutattak, melyek valamelyest a nomadizáló életmódot megkérdőjelezik. Telepeket 
kellett keresnünk, ahol ezek a munkafolyamatok tetten érhetők. Ezek a feltevések kétirányú 
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kutatómunkát tettek szükségessé. Egyrészt: meg kellett találnunk Eurázsiában az itt 
előkerült kerámiák pontos párhuzamait , vagyis azt a helyet, ahol ezek az edények korábban 
használatban voltak. Másrészt: Szekszárd környékén minden településre utaló nyomot fel 
kellett térképeznünk, mely ebből a korból származhat. 

Az első kérdéscsoportra - az eredetre - a választ először a környező népek kerámiájának 
vizsgálatával kerestük. Kénytelenek voltunk újból belátni, hogy a már korábban feltételezett 
langobard, bajuvár, szász) import teljességgel kizárható. így a kutatás figyelme Kelet felé 
ordult . Bár a kelet-európai sztyeppén voltak azonosítható anyagok, az eredet kérdésében 

nem adtak támpontot . Hiszen vagy egykorú, vagy valamivel későbbi használat volt minden 
esetben bizonyítható. így jutot tunk el vizsgálatainkkal a közép-ázsiai sivatag területére. 
Bármily nehezen is hihető, de a mai homok alatti történeti világ sokkal gazdagabb, mint azt 
feltételeznénk. Mára már minden élet visszaszorult az oázisokba, ám a IV-VI. században e 
területen még virágzó élet folyt. Intenzív földművelés és állattenyésztés mellett az ipari 
tevékenység és a városi élet maradványai is ránk maradtak. A kínai és perzsa források 
egybevetéséből kideríthető, hogy az általunk vizsgált területen „uar" és „hun" népek éltek 
ezekben az évszázadokban. Ez az Uarchonita szövetség súlyos vereséget szenvedett a 
nyugati türköktől. Népei részben elmenekültek, részben leigázottakká váltak. Ezek az 
események egy bő évtizeddel előzték meg csupán a „magukat avaroknak nevező" nép 
európai megjelenését. így nem volt meglepő az az eredmény, hogy az általunk kutatott 
kerámiák típusainak nem hasonló, hanem pontos és azonos párhuzamait találtuk meg 
Pendzsikent környékén. Ebből egyértelműen következik, hogy az azóta elsivatagosodott 
területen - az Aral- tótól keletre - élt eredetileg az a népcsoport, amely falvait, városait 
elhagyni kényszerült. E néptöredékek, nyilván más „menekülőkkel" együtt érkeztek a 
Kárpát-medencébe, s fazekasaik itt ugyanúgy élték életüket, folytatták mesterségüket. 

A vizsgálatnak volt egy másik biztató eredménye is. Nevezetesen: megerősített bennünket 
azon feltételezésünkben, hogy Szekszárd környékén kell megtalálnunk olyan településeket, 
ahol az edény készítés technikai nyomai megfigyelhetők. 1975 tavaszán Szekszárd határában 
- a Bogyiszlói út mentén - földmunkák kapcsán, egy avar temető leletmentő ásatását kezdtük 
meg. Gyors ütemben kellett a sírokat feltárnunk. 1986 nyaráig, a megfeszített munka 
eredményeként 788 sírt bontot tunk ki. A sírok száma mellett legalább annyira lényeges 
dolog, hogy a temetőben a valaha eltemetett valamennyi „ember", egy falu feltehetően 
minden volt lakója, régészeti szempontból megfelelő módon került feltárásra. Az előkerült 
gazdag anyag - bár a sírokat „alapos munkávaP' már a korábbi évszázadokban kirabolták -
nagyon sok új történeti információt szolgáltatott. Számos olyan megfigyelésre lehetett sort 
keríteni a feltáráson, melyek alapvető változásokat jelentettek az avarok eredeti szállásterüle-
teivel kapcsolatos ismereteinkben. Az egy helyen való hosszabb letelepedés gyanúját is 
tovább erősítették. 

A temető elhelyezkedése is e lgondolkodtató volt. A Duna korábbi árterületén, egy alig 
kiemelkedő szárazulaton, valójában egy egykori kis szigeten feküdt. A feltárás folyamán arra 
a feltevésre jutot tunk, hogy a temetőhöz közel lévő szigeteket, mint potenciális falukat 
vizsgáljuk meg. A terepbejárások eredményre vezettek. A temetőt „elválasztó vízen" túli 
legközelebbi szárazulaton, a szántásban megtaláltuk az általunk vizsgált avar kerámia 
töredékeit. A régész számára ezek a jelenségek a föld felszínén mindig egy telep létezését 
jelentik. Már 1975 nyarán kisebb ásatást szerveztünk a feltételezett falu helyén - párhuzamo-
san a temető feltárásával - s a munkát siker koronázta. Feltártuk az első avar házat, mely 
valószínűsítette, hogy a temetőben nyugvó közösség faluját találtuk meg. 

1976 nyarán - pontosan tízévi ku ta tómunka után - néhány újabb ház feltárása közben, egy 
egyedülálló régészeti megfigyelést végezhettünk el. Előkerült a Kárpát-medence első avar 
edényégető műhelye, melyben évszázadokon át folyt a munka, így összesen öt kemence 
használata volt bizonyítható. A további feltárás során 1981-ben megtaláltuk a második, majd 
1986-ban a harmadik műhelyt is. Mivel tizenkét év alatt az egész települést megkutattuk, 
biztonsággal állíthatjuk, hogy a közösség mindhárom fazekasmesterének, illetve dinasztiájá-
nak műhelyei előkerültek. 

Ezt az adatsort, melyben egy teljes temető és a valószínűleg hozzá tartozó falu 
megfigyelései, valamint régészeti anyaga a kutatás rendelkezésére áll, még két újabb feladat 
megoldási lehetőségével toldottuk meg. 

Amennyiben Szekszárd környékén avar fazekasközpont működöt t , akkor másik települé-
sen is kellett műhelynek, vagy műhelyeknek létezniök a környéken. 1988-ban, a már feltárt 
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településtől délre - légvonalban 6000 méterre - egy hasonló „szigeten", a felszíni n y o m o k 
alapján próbaásatást végeztünk. Miután már ismertük a szántásban található jelenségek 
magyarázatát, valójában már könnyebb feladat előtt álltunk. A szerencse is segítette 
munkánkat , mert már első kutatóárkunkkal egy újabb edényégető műhely meglétét 
t isztáztuk. 

Úgy véljük, hogy a feltárt négy műhely birtokában - melyek két településen kerültek elő -
biztonsággal k imondhat juk : Szekszárd környékén olyan avar lakosság telepedett le, amely 
falvakban lakott, földmüveléssel foglalkozott, de éltek közöt tük iparral, annak mesterségbeli 
fogásaival, tudásával rendelkező emberek is. 

Ha az elmúlt évtizedek kutatását pontosítani szeretné a szerző, akkor még egy te repmun-
kájára utalna. Mivel Szekszárd környékén intenzív kutatást folytatott , számára is megnyug-
tató feladatként, egy távolabbi területen - Gyönkön - is feltárt egy 700 sírós avar temetőt . A 
megismerhetőség lehetősége szükségessé tett egy ellenőrző anyag létrehozását, amely 
biztonsággal egészítheti ki a szekszárdi megfigyelések sorát. 

A két temető és a két település által nyújtot t régészeti anyag, számtalan új megoldási 
lehetőséget kínált fel. Ebből csupán két-két kérdéscsoportot ragadunk ki. Nevezetesen: a 
kemencek és környezetük együttesen, s a sírokból kikerült kerámiák, a műhelyek „selejt-
anyaga", feleletet tud-e adni az előállítás technológiájára? Valamint: a szekszárdi temető és 
falu valóban egy és azonos közösséghez tartozott-e? 

Míg az első kérdés megválaszolásához a társadalomtudományi módszerek mellett igen 
kevés természet tudományos vizsgálattal is feleletet kaphattunk, addig a második esetében be 
kellett lássuk, a magunk ismeretei csupán valószínűsíthetik a megadható válasz igazságát. 
Ám mindkét esetben segítségünkre sietett a természet tudomány a maga mérhető, racionális 
eredményeivel. 

Az edények előállítási technológiájában kiindultunk abból, hogy ezek a kerámiák egy, már 
régóta ismert égetési eljárással készültek. Nevezetesen: a népi fazekasság szürke és fekete 
edényei, színüket úgy kapják, hogy füstöléssel az edények falába szenet építenek be. Ez a 
technológia a magyar fazekasságban is jól ismert munkafolyamat , s minden bizonnyal 
évszázadokon keresztül használatban volt. Csupán az volt a kérdés, hogy az általunk feltárt 
kemencék képesek voltak-e produkálni 7-800 C° körüli hőmérsékletet vagy sem. 

A földbe belefaragott, kiépített, rostéllyal ellátott kemencék szerkezeti egysége nemcsak 
ezt a hőmérsékletet volt képes előállítani, hanem a füstölési eljáráshoz elengedhetetlen belső 
nyomásnak is eleget tudtak tenni. Ebből kiderült, az avar fazekasok mindazon mesterségbeli 
tudásnak birtokában voltak, mely az ilyen típusú kerámia előállításához feltétlenül kellett. 

Az alapanyagot rendkívül f inoman iszapolták, majd gyorsan forgó korongon megformál-
ták. Szárítás után a kemencékbe felülről helyezték be és lassú tüzeléssel az edényeket 
kiégették. Az égetés utolsó fázisában erősen füstölgő anyaggal kezelték - redukciós 
körülmények közöt t - , így a füstből származó korom adta szén az izzó edények pórusain 
keresztül beépült az anyagba. E füstölés idejének hosszától függött az edények színének 
változása, egészen a legsötétebb szürkéig, sőt a fekete árnyalatainak kialakulásáig. 

Ezek az eredmények mondat ják ki velünk, hogy a nádudvari, vagy a székelyföldi fekete 
kerámiák előállítása ma is ugyanazzal a technológiával történik, mint a VII. századi avar 
fazekasok termékei. Ez az azonosság természetesen nem jelenti az ismeretek töretlen 
továbbélését, de a mester igen magas szintű tudását mindenképp feltételezi. 

A kerámiák elterjedése a Kárpát-medencében, valamint a bizonyítot t fazekasközpontok 
létezése, felveti annak lehetőségét, hogy ez a termék kereskedelmi úton jutott el a 
felhasználókhoz. Ez a feltételezés erősen valószínűsíthető, ám bizonyítani csak akkor lehet, 
ha minden kétséget kizáróan sikerül tisztázni, hogy a szekszárdi, vagy más temetőkben talált 
kerámia az itt feltárt kemencékben készült. 

A Budapesti Műszaki Egyetem Tanreaktorában kidolgozott neutronaktivációs módszer-
rel kezdtük meg kísérleteinket. A Reaktor kutatócsoport ja mintákat vett mind a temető, 
mind a telep anyagából. A minták régészeti adatait nem ismerték, így a maguk eszközeivel 
kellett meghatározniok az azonos műhelyek termékeit. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy az 
első vizsgálatok idején csupán két műhely volt ismeretes.) A nyomelemek neutronaktivációs 
vizsgálatával az azonos műhelyek termékeit pontosan „szétválasztották" úgy, hogy egy 
harmadik műhely létezését is szükségszerűen feltételezték. A temetőből megismert edények 
az általuk három meghatározott műhely valamelyikében készültek. Minden esetben sikerült 
pontosítani, melyik műhely terméke egy-egy darab. Az ásatások igazolták, a harmadik 
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műhely létezését is. Majd ú jabb vizsgálatokkal egyre szélesebb körben derült fény a 
Kárpát-medencében talált edények műhelyekhez kötésére. 

Az eddigi adatok tanúságtétele szerint a VII. században - a korai avar korban - legalább 
10-12 műhely dolgozott az avar kaganátus területén, melyek ellátták a településeket jó 
minőségű kerámiával. A régészeti úton meghatározot t két kerámiaközpont létezését is 
igazolva látjuk - Dunaújváros és Szekszárd környékén. Ezekből levonható az a következte-
tés, miszerint a korai avar államban, a Duna pannóniai oldalán telepedtek le azok a 
népcsoportok, melyek az Aral- tó és az Altáj hegység közötti területen élteK eredetileg. Ezek 
a néptöredékek csatlakoztak a nyugati türkök elol menekülni kényszerült más csopor tokhoz 
és Európában „egységes" avar népként léptek fel. Ez a politikailag fontos „látszatkeltés", 
létkérdése volt az új avar államnak, hiszen ez az erot is sugallta. Ám a temetőkben 
megfigyelhető „temetkezési szokások" tarkasága a régész számára az etnikum sokrétűségét 
is jelzi. A magukat avarnak nevezők, valójában korántsem egyetlen néphez tar toztak. A 
magukkal hozo t t kultúra, hitvilág sok-sok hasonlatosságot mutatot t . Ebből kitetszik, hogy 
etnikailag közel álló népcsoporton, szövetségéről beszélhetünk. N é p p é itt, a Kárpát-meden-
cében kovácsolódtak egységbe, magukba olvasztván az itt talált (nem leigázott) népek 
maradványait is. 

Miután a tolnai temetőkből megismert régészeti anyag tanúságot tesz arról, hogy a frank 
háborúk után még tömegében számolnunk kell avar lakossággal, úgy tűnik, a IX. században 
a korábbi feltételezésekkel ellentétben, másként folyt az élet. A 796-803 között i nagy frank 
támadások után kialakult helyzetben az avar állammal - mint ellenféllel - nem kellett 
számolnia sem a bizánci, sem a nyugati hatalmaknak. A Kárpát-medencében a nyugati 
országrészeket a Frank Birodalomhoz csatolták, a keleti részeket - elsősorban Erdélyt - a 
bolgár állam kebelezte be, míg a déli területeken Bizánc erősíti meg pozícióit. A megmaradt 
részek nem váltak lakatlan pusztasággá, hanem a hatalmától - nem pedig etnikumától vagy 
életétől - megfoszot t t avarság húzódot t ide vissza. 

Történeti tényként fogadhat juk el, hogy a hittérítő Cirill és Method a IX. század utolsó 
harmadában avarok között is megfordult . A Ciri l l-mondából kitetszik, hogy jártak a 
türköknél (magyaroknál az Etelközben), s jártak az avaroknál is. Mindkét népet felsorolja -
más népek közö t t - Cirill, római hitvitája közben. E térítőút és a magyarok honfoglalása 
közöt t alig telt el két évtized. Ebből világosan következik, hogy a két nép találkozott a 
Kárpát-medencében, e két kul túra és hordozóik a magyar állapalapítás részesei voltak. 

Rosner Gyula 

Régi iskolákról és iskoláztatásról 

Szenei Molnár Albert 
Komáromban 

A galgóci háromnyelvű gimnázium fennállásának időszakában Komáromban is működö t t 
egy rangos, protestáns középiskola. Ez már több évtizeddel előbb tevékenykedett, mint a 
komáromi gimnázium elődjének tartott - 1649-ben alapított - jezsuita iskola. 

A komáromi református „felső iskola" alapítására a XVII. század első évtizedében került 
sor, amikor a vallási megújhodás fénykorát élte városunkban. Péczeli Király Imrét, a kiváló 
tudóst 1606-ban bízták meg, hogy az igazgatása alatt lévő népiskola fölé magasabb 
osztályokat építsen. Az ú jonnan szervezett intézet következő nyolc osztályból állt: I. 
Collectorok, II. L e c t o r o k - ez a kettő előkészítő v o l t - , III. Declinisták, IV. Conjugisták, V. 
Etymologisták, VI. Syntaxisták, VII. Poéták, VIII. Logikusok. 
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