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I. A disszertáció célkitűzése, kérdésfelvetései 

A doktori kutatás kezdetén megfogalmazott cél idővel formálódott. Az eredeti kérdésfelvetés a 

klasszikus szemléletet tükrözte, amely „a honfoglaló magyarok első telepeinek” kutatását tűzte ki 

feladatául. A munka keretében vizsgált két mikrorégió telepeinek feldolgozásával, az adatok relatív 

sokasodásával persze nem világos válaszok, mint inkább egyre több kérdés és interpretációs 

nehézség merült fel. A kutatási folyamat természetszerűleg vezetett oda, hogy világos legyen: a 10. 

századi kerámia és telepek kérdésköre elválaszthatatlan a (8-)9. századi telepek kutatásától. Mivel a 

vizsgált régió a Dunántúl északi peremén helyezkedik el, idővel óhatatlanul szükségessé vált a 

Dunától északra lévő területek leletanyagával való összehasonlítás is. 

A disszertációban bemutatott eredmények tehát részben az Avar Kaganátus végnapjaira, s a bukását 

követő időszakra vonatkoznak, amely egy új kérdéskör felé irányította a figyelmem. A téma azt 

firtatja, a Dunántúl északi-északkeleti pereme milyen szerepet tölthetett be a 9. században, a 

Karoling Pannonia Provincia életében, s milyen kapcsolatrendszerrel működhetett a Duna mentén, 

a provincia és a morva területek határán. Előre bocsájtható: a kérdés nagyvonalú, és a kutatás ezen 

kezdeti fázisában nem is lehet megválaszolni. A régió kapcsán ugyanakkor utalnunk kell a magyar 

régészet kutatási helyzetképére is: a Kelet-Dunántúl e munkát megelőzően 9. századi régészeti 

hagyatékát tekintve gyakorlatilag fehér foltként mutatkozott. Korábbi kutatási eredmények híján a 

régió késő avar kori – (korai) Karoling kori településhierarchiájának és anyagi kultúrájának jobb 

megértéséhez a már jól ismert, karakterizált régiók (Nyugat-Szlovákia, Dél-Morvaország) régészeti 

eredményeivel való összehasonlítása is szükségszerűvé vált. A vizsgálat a 10. század régészete 

szempontjából is fontos lehet, munkahipotézisként kezelve a 9. századi népesség kontinuitását, és 

annak lehetőségét, hogy a Kárpát-medencébe újonnan érkező népesség társadalmi berendezkedése, 

településhierarchiája, valamint gazdasági kapcsolatainak alakulása nem a „tabula rasa” elve mentén 

történhetett. 

II. A kutatás módszerei és forrásai 

A kutatásba bevont lelőhelyek két észak-dunántúli mikrorégióból származnak. Egyrészt a Kisalföld 

középső részéről, a Rábától keletre, a Győr-Káptalandomb központjának vonzáskörzetében 

található Bácsa-Szent Vid domb és Ménfőcsanak-Szeles dűlő lelőhelyek kora középkori telepei 

kerültek elemzésre. Másrészt a Dunakanyarban található Visegrád-Sibrik domb központ és a hozzá 

kapcsolódó Visegrád-Várkert dűlő suburbium feldolgozása is megtörtént. A négy lelőhely esetében 

vizsgált kora középkori kerámia- és fémleletek száma mintegy 6600, emellett összesen 76 épületet 

s az azokhoz kapcsolódó egyéb objektumot vettem górcső alá. 

A kutatás alapját ezen többkorszakos lelőhelyek elemzése és értelmezése jelentette, mely a 

lelettípusok mennyiségi eloszlását tekintve elsődlegesen a kerámia elemzésén alapult. Az elemzések 

első lépésként az időrend tisztázását célozták meg, mely a relatív kronológia kialakítását tette 

lehetővé, s melyhez a csekély számú fémlelet, a telepobjektumok klasszifikációja és a megfigyelhető 

szuperpozíciók – a kivételes esetektől eltekintve - csak másodlagos információval szolgáltak. A 

kerámiaelemzés a technológia szerint megállapítható csoportok meghatározásából indult ki, a 

formai klasszifikáció csak másodlagos szerepet játszott. Az ily módon létrehozott csoportok 

létjogosultságát többváltozós statisztikai módszerrel (főkomponens analízissel) ellenőriztem. Az 

adatfelvétel során rögzített információkat térbeli adatokkal kapcsoltam össze, így a lelőhelyek 

különböző szempontú megjelenítése lehetővé vált egy térinformatikai rendszerben, amely szintén 

az elemzést segítette. A kerámiacsoportok abszolút időrendi helyzetének megállapítása pedig az 
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az elemzést segítette. A kerámiacsoportok abszolút időrendi helyzetének megállapítása pedig az 

előbbiektől független keltezési módszerrel, radiokarbon adatok felhasználásával történt. A telepek 

feldolgozása ebből kiindulva, az egyes horizontok megállapításával folytatódott, ami lehetővé tette 

a telepek többszintű értékelését, méretük, a meghatározható tevékenységi körök, a házépítészet, 

valamint az életmód vonatkozásában. A leletanyag további archaeometriai vizsgálatával a 

fazekastradíciók árnyaltabb meghatározása is lehetővé vált, és ezek változásai is megfigyelhetők 

voltak, de adott esetben (a grafitos import áru kapcsán) kereskedelmi kapcsolatokra, 

valószínűsíthető provenienciára is következtetni lehetett. Az egyes lelőhelyek archaeozoológiai 

vizsgálati eredményei nagyban hozzájárultak az értelmezéshez. 

A kerámiavizsgálatok egyik eredménye a 8-9. századi, illetve 10-11. századi edényspektrum 

meghatározása volt, mely alapot nyújtott a Duna jobb partján elhelyezkedő lelőhelyek 

leletanyagának a délnyugat-szlovákiai egykorú lelőhelyek kerámialeleteivel való összevetéséhez. Az 

alakanalízishez szükséges paraméterek bevonásával - szintén statisztikai módszert alkalmazva - 

szóródásvizsgálatot végeztem. A morvaországi lelőhelyek kerámia anyagával való összehasonlítás 

csak átfogó módon történhetett meg, az esetleges formai azonosságok irrelevanciájára való 

tekintettel. 

III. Az eredmények összefoglalása 

III. 1. Az időrend és a lelőhelyek karakterizálása 

Úgy gondolom, hogy a 8-9. századi, illetve 9. századi telepek és a 10. században fennálló telepek 

időbeli, népességi, helynév-, helykontinuitásának/-diszkontinuitásának kérdésében csak 

modellekben gondolkodhatunk. Feltételezem a 8-9. századi népesség továbbélését, ezzel együtt egy 

időbeli érintkezési „zónát” is. Mindez arra utal, hogy a Kárpát-medencében a 9/10. század 

fordulóján élő és az újonnan érkező népesség találkozásával életmódbeli, anyagi kultúrájukban 

fellelhető, gazdasági kapcsolataikban érzékelhető stb. tradícióik érintkezésével, egymás mellett 

működésével, s a 10. század folyamán vélhetően – egyes komponensek elhalásával, más elemek 

dominanciájával – mindezek összeolvadása, a továbbélő népesség akkulturációja képzelhető el. A 

folyamatot ezen formájában csak sematikusan vázolhatjuk fel, a konkrét telepek esetében pedig 

alapvetően két modell lehetőségét tartom valószínűnek. 1. a 9. század folyamán, a honfoglalás 

idejére elköltöző közösségek felhagyott falvainak helyére, vagy térben azokkal átfedésben a 10. 

század folyamán új falvakat építettek, 2. a 9. században fennálló falvak közösségeinek 

leszármazottjai helyben folytatták életüket a 10. században, adott esetben házasság, gazdasági érdek 

útján, kényszerközösségek létrejöttével részben keveredve a keletről jött magyarok egyes 

csoportjaival. A diszkontinuitásról szóló általános elképzelés éppoly hipotetikus, mint a fentebb 

felsorolt modellek, egyben éppoly sarkított, mintha a Kárpát-medencét egy homogén régióként 

tekintenénk. Természetes, hogy ab ovo a kontinuitás elvében gondolkodni a Dunántúl területén 

elhelyezkedő lelőhelyek esetében a legkézenfekvőbb, főként egy olyan élénk társadalmi-gazdasági 

közeg, mint előzmény tudatában, amint azt a Dunántúl északi peremén kiválasztott mikrorégiók 

kapcsán értékelem. 

Általánosságban azt látjuk, hogy a 10. századi, vélhetően változatos etnikai összetételű népesség 

telepeiben a társadalom feltételezhető hierarchiája nem, vagy csak ritkán tükröződik. Ennek egyik 

oka a 10. században továbbélő hatalmi központok alacsony száma: a központoktól és 

agglomerátumuktól eltekintve elsősorban falusias településeket ismerünk. A disszertációban 
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bemutatott lelőhelyek e tekintetben sokszínűek, s a következő módon tematizálhatók. (A felsorolás 

itt már magában foglalja a valószínű relatív illetve abszolút kronológiát is, s továbbiakban is 

lehetséges modellként tekinti mind a kontinuitás, mind a diszkontinuitás lehetőségét.): 

A1: Az Avar Kaganátus bukása idején/után – a 9. században (ennél pontosabban nem keltezhető): 

- központi hely Visegrád-Sibrik dombon 

- és a hozzá tartozó, mezőgazdasági terményeket előállító falu, suburbium Visegrád-Várkert 

dűlőn. Az utóbbi a dűlő kis területén feltárt házak szóródását tekintve sűrűnek mondható. 

Összesen 11 lakóépület kapcsolható ide. 

A2: A 9. század második fele – 10. század elején: 

- a bizonytalanul datálható győri központ vonzáskörzetében: Bácsa-Szent Vid dombon kis 

területen feltárt telep részlete, ahol a nyugati szláv területekkel való árucsere régészeti 

lenyomatát sikerült dokumentálni. 1 épület és egyéb telepobjektumok leletanyaga alapján, 

- Ménfőcsanak-Szeles dűlőn feltárt szórt település, melynek profiljáról az eddigiek közül a 

legkevesebbet tudunk, feltételezhetően egy egyszerű, mezőgazdasággal, főként 

nagyállattartással foglalkozó közösség élettere. Egyúttal gondolatébresztő, hogy ehelyütt került 

elő a dél-morvaországi magterületen jellemző Blučina csoport néhány, a lelőhelyen 

kivételesnek számító kerámiatöredéke, ami távolsági kapcsolatokra utal. Mintegy 6-10 épület 

köthető ehhez a telephez.  

B: A 10. század második felében – 11. század elején: 

- (a 10. században végig kontinuus?) központ Visegrád-Sibrik dombon, az ezredforduló előtti 

évtizedekben elinduló tereprendezés, átépítések, renoválások, új épületek felhúzása stb., amely 

az ispánsági központ berendezését készítette elő, 

- és a hozzá tartozó kézműves (fémművességgel foglalkozó) telep, suburbium Visegrád-Várkert 

dűlőn. Az utóbbi a dűlő kis területén feltárt házak szóródását tekintve szintén sűrűnek 

mondható. Szolgáltató jellegéből kifolyólag pedig egy összetelepített kényszerközösségnek 

tekinthető, ami praktikusan maga után vonja a következtetést: a területen korábban 

megtelepedőkkel ez a közösség nem feltétlenül volt népességbeli kontinuitásban. 21 lakóépület 

és 5 műhelyépület kapcsolható ide (ca. 110-150 ember). 

- Bácsa-Szent Vid domb 10-11. századi történetéről keveset tudunk, mindenesetre a 9-10. 

századi telep objektumai szuperpozícióban állnak egy államalapítás kori soros temetővel, 

- Ménfőcsanak-Szeles dűlő a legbizonytalanabban azonosítható telep, a házak száma (1-13) is 

ezt mutatja. Feltételezhetően csak néhány ház kapcsolható ide. 

C: A 11. század második felében – 12. század elején: 

Az Árpád-ház ispánsági központjai és suburbiumai körzetében (lsd. Győr és Visegrád későbbi 

történetét, mellyel a dolgozat nem foglalkozott részletesen): 

- Ménfőcsanak-Szeles dűlő lelőhelye, mint a mezőgazdasági hátország egy eleme viszonylag 

nagynak számít, belső szerkezetében szórt, de árkokkal tagolt, nagyállattartással foglalkozó 

közösségének falva lehetett. 9-22 házról van adatunk, a legvalószínűbb modell szerint a telep 

ezen periódusában volt a legnépesebb. 
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A vizsgált nyílt telepek feldolgozásával meglehetősen mozaikos kép tárult elénk, bár a Visegrád-

Várkert dűlőn feltárt teleprészlet eredendően kivételes településképet ígért. A radiokarbon 

vizsgálatok hozzávetőlegesen tisztázták az abszolút időrendet, a statisztikai módszerek a 

kerámiacsoportok régiónkénti elkülönülésére utaltak, mely részben időrendi okokra, részben eltérő 

előzményekre vezethető vissza. Eredményeim többsége leginkább a ménfőcsanaki telep utolsó 

fázisától különül el, mely településszerkezetét, archaeozoológiai adatait és kerámiaanyagát tekintve 

már inkább a késő-Árpád kori telepeket idézi. Nem véletlenül: keltezése legkorábban a 11. század 

közepe, vélhetően akár a 12. század közepe is lehet. Általános érvényű következtetésekre ezen 

lelőhelyek sem jogosítanak fel, mégis meg kell jegyezni: a cserépbográcsnak a vizsgált lelőhelyek 

közül kizárólagos ménfőcsanaki megjelenése egyrészt azok időrendi helyzetére utalhat, másrészt 

viszont, és talán ez a hangsúlyosabb szempont: az életmódra, étkezési kultúrára, kulturális 

hagyományokra is. 

III. 2. A kora középkori Visegrád 

Összegezve eredményeimet a kora középkori Visegrádról, különös tekintettel annak a magyar 

államalapítást megelőző időszakára, a következő szempontok illetve megállapítások vehetők sorra. 

A kerámiakutatáson alapuló, radiokarbon vizsgálattal adatolt új időrend a késő avar kori – Karoling 

kori (8. század végi – 9. századi) megtelepedést is bizonyítja. Feltételezhető, hogy a lelőhely 

központi jelleget ölthetett már a késő avar, vagy inkább: avar kor végi, azaz a korai Karoling korban. 

Nem tudni, hogy a 828-as átrendeződés hogyan befolyásolta a helyi központ további sorsát. Az 

mindenesetre felmerül, hogy a helynév is ebből az időszakból származik (1009-ben már használták). 

A régészeti adatok nyomán érdemes arra a körülményre is tekintettel lenni, hogy szerepel a 

veszprémi püspökség által kiadott adománylevélben, melyben a korai ispáni központokat említik 

(„…quatuor civitates, nominibus Wesperen, in qua ipsius episcopatus sedes est constructa, atque Albam civitates, 

Colon et Vyssegrad civitates Sancti Mychaelis Wesprimiensi subicimus ecclesie cum omnibus ecclesiis…”). A négy 

központból két olyan vármegye van egy kontextusban megemlítve: Colon és Vyssegrad, amelyek 

esetében bizonyított a (8. század végi - ) 9. századi előzmény. Annak a kérdésnek a 

megválaszolásában, hogy e vonatkozásban Veszprém és Székesfehérvár releváns-e, további 

kutatások szükségesek. Szintén ebben az összefüggésben fontos lehet a hasonlóan korai adatoltságú 

győri központ is. 

Az új kronológia tükrében érdemes tekintettel lenni a régió földrajzi elhelyezkedésére. A 

természetföldrajzi adottságok mellett (kiemelten: a Duna, mint vízi út mentén) a kulturális 

előzményeket kell hangsúlyoznom: a lelőhelykomplexum a római Pannonia provincia limesén, 

részben egy római erőd területén, illetve a római limesút mentén található. Az Avar Kaganátus 

bukása után a régió a Karoling Pannonia provincia határán, vagy attól a dunántúli régiótól keletre 

helyezkedett el, ahol a Karoling anyagi kultúra hatása markánsabb érzékelhető. Közvetlenül 

szomszédos volt a Duna bal partján lévő területekkel, a mai Délnyugat-Szlovákiával, azaz a nyitrai 

központtal és vonzáskörzetével a morva időszakban. A kelet-közép-európai régió 9. századi 

központjainak többségével ellentétben a középkor későbbi időszakában élete folytatódott, sőt, 

felvirágzott, a Medium Regni egyik sarokköveként. A kora középkori élőhelyeket (Sibrik domb és 

Várkert dűlő) csupán a 13. század folyamán, a visegrádi fellegvár építésével hagyták el. 

Az első két fő szempont után a leletanyag kulturális vonatkozásai és a lelőhely központ jellege 

kapcsán tettem észrevételeket. A 8. század végi – 9. századi időszakban felújíthatták, s újra 

használatba vették az akkor romosan álló római kori erődöt. A központ belterületén paliszádfal, 
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földfelszíni faépületek és egy, a korszak központjaiban jellegzetes épülettípus: egy kétosztatú 

kőépület lehetett használatban ebben az időszakban. Az erőd falai között a specializált szolgáltató 

közösségek jelenlétét sikerült kimutatni: az ötvöstevékenység nyomát egy kisebb műhely s a kor 

jellegzetes, a Balkántól a Cseh-medencéig jellemző eszköztípusai (tégelyek) jelzik. A központhoz 

kapcsolódóan suburbium létesült már ebben az időszakban. 

Az anyagi kultúra hatása több irányból érzékelhető. A fémleletek közül a késő avar kori kisleletek 

(a 8. század második felétől), ugyanakkor egy korai Karoling sarkantyú (8. század vége – 9. század 

eleje) és egy Karoling kori fülbevaló (9. század) említhető. A későbbi időszakból egy ezüst 

ruhacsüngő dísz (10. század – 11. század közepe), valamint egy másodlagosan felhasznált bizánci 

arany solidus (11. század) emelhető ki. A házikerámia mellett kis arányban, de 9. századi, ill. 10-11. 

századi luxuskerámiával is számolhatunk. A 9. századi elit kedvelt reprezentációs asztali kelléke, a 

polírozott sárga kerámia jellegzetes az Al-Duna vidékén éppúgy, mint az Alsó-Zala völgyében, 

Ausztriában vagy a dél-morva lelőhelyeken. Emellett a lelőhelykomplexum leletanyában előfordul 

a grafitos kerámiaáru is, melynek Kárpát-medencei megjelenése kizárólag a Dunántúlon adatolt, 

többnyire a Duna mentén. Elterjedése a vizsgált területtől nyugatra, illetve észak-északnyugatra vált 

általánossá. 

Az államalapítás kor előtti Visegrád kutatásának körülményeit egy olyan objektív tényező hátráltatja, 

mely az első eredményekkel kapcsolatos szkepszist sokáig erősítette, ez pedig a 9. században 

használt temetők hiánya. Tekintettel a régészeti adatokra, amelyeket a Dunakanyar területén a késő 

avar kort kutató temetőrégészet eredményei is támogatnak, látható, hogy ugyanazon késő avar kori 

hagyaték és anyagi kultúra megjelenik a visegrádi központi helyen és suburbiumában. A 

bizonyítottan 8-9. századi telephorizont adattal szolgál a lelőhelykomplexum jellegére, kulturális és 

gazdasági kapcsolataira vonatkozóan, s a vélhetően lokális központ lakóinak a kor elitjével való 

kommunikációjára, amely a Dunától északra lévő területekre is kiterjedt. Az idáig megállapítható 

kronológia szerint a 8. század végén a területen megtelepült közösség a 9. században kontinuusan 

élt tovább, anyagi kultúrája az új provincia részeként, részben a helyi előzményekre alapozva, 

részben a Karoling peremkultúrák elitjéhez igazodva definiálódott újra, s vélhetően annak helyi 

variánsaként értelmezhető. 

III. 3. Falvak a „honfoglalás korában” 

A honfoglalás kor kutatása szempontjából a feldolgozás során nyert adatok azért jelentősek, mert 

bizonyíthatóvá vált, hogy a lelőhelyek (úgy a központ, mint a suburbium, vagy a hátország telepei) 

legalábbis helykontinuusak a 10-11. században. Két kisalföldi lelőhely esetében felmerül, hogy az 

adott közösségek telepei a 9/10. század fordulóján, az új népesség Kárpát-medencei 

megjelenésének idején használatban voltak. 

A disszertáció végére jelen sorok írója nem tudott ellenállni az interpretáció-adta csábításnak, azaz 

hogy az adott mikrorégiók településtörténetére vonatkozóan általános megállapításokat 

fogalmazzon meg. Az itt sorra vett lelőhelyek esetében érzékelhető a központi hely és 

suburbiumaik/hátországként értékelhető körzetekben falvaik hosszabb-rövidebb 

megszakításokkal való használata már a késő avar kor utolsó évtizedeitől kezdve. A centrumoknak, 

mint a társadalmat formáló elit szociális-gazdasági szempontból jelentős központjainak, illetve 

vonzáskörzetüknek 9. századi kapcsolatrendszerében érzékelhető a szomszédos nyugati szláv 

területekkel való érintkezés nyoma, melynek folyományai – egyéb preferenciák mellett - 
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feltételezhetők a 10-11. században (lásd: örökölt gazdasági kapcsolatok a grafitos áru terjedését 

illetően). 

Gondolatmenetem végén meg kell állapítsam: a „honfoglalás kori faluról”, azaz amit a 

munkahipotézis kívánna: tisztán a honfoglaló magyarok falvairól nem tudok számot adni. Bár az 

elemzett lelőhelyekről született előzetes jelentések alapján gondolhatnánk, e tekintetben esetleg a 

ménfőcsanaki 11-12. századi falu, mint a keletről érkező magyarok leszármazottjainak telepe 

vehető számításba, minderre pusztán a nagyállattartó életmód, s a fogyasztott lóhús szokatlanul 

magas aránya alapján következtethetünk. Az eredmények nagyobbrészt inkább a továbbélő 

népességről adnak számot, illetve egy felülről formált „munkaközösség” telepéről: a 10-11. századi 

visegrádi szolgáltató faluról. Az eredetileg közszabad közösségek mesterséges összetelepítése után 

egyébiránt idővel kialakulhattak vérségi kapcsolatok is: éppen azért, mert az Árpád-kori törvények 

szerint házasodniuk csak egymás között volt szabad. 

A történeti kutatások számba veszik a szolgálónépi szerveződés előfeltételeit, miszerint a 

társadalom fejlett rétegződése elengedhetetlen volt a rendszer kiépítéséhez. Ez a rendszer (a 

királyság megalapításától) az uralkodó, az ő igényei szerint a szolgálmányok rendszeres behajtását 

biztosító közrendűek és a szolganép szerepvállalásából állt össze. A másik fontos kitételként a 

heterogenitást hangsúlyozza: az alávetett társadalmi réteg sokrétű termelése alapfeltétel kellett, 

hogy legyen, amelyet az „eltérő termelőmódból adódó „etnikai munkamegosztás” biztosít.” Amíg a lisztet 

vagy kenyeret beszolgáltató szolgálónép volt a leggyakoribb, őket általában költöztetés nélkül 

egyszerűen szolgáltatásra kötelezték. Ugyanakkor a hatalmi központok, várak körzetében 

szükségszerűen megjelenő kézművesközösségeket, többek között a kovácsokat, ötvösöket csak 

telepítéssel tudták minden helyre eljuttatni. 

A 9. századi, illetve (10.?)-11. századi központok és szolgáltató közösségeik szerveződését egy 

unilineáris fejlődési modell egymásból következő szerves lépcsőfokaiként értelmeznünk 

elhamarkodott kijelentés volna. A telepek kapcsán, melyek az államalapítást megelőző időszakban 

keletkeztek, és közvetlen vagy közvetett pozícióban egy-egy hatalmi centrum vonzáskörzetében 

működtek, mindenesetre felvethető, hogy azokat a királyság megalapításával megszilárduló 

szolgáltató népi szerveződés vonatkozásában előzményként értelmezzük. 
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