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I. Kérdésfeltevés és célok 

A doktori disszertáció témája az avar kori Kárpát-medence „bizánci“/ meditarrán 

kapcsolatainak vizsgálata, a kapcsolatok erősségének és változásának a bemutatása. A 

disszertáció egy újabb állomást jelent azon munkák sorában, amelyek az avar kori Kárpát-

medence kapcsolatainak irányát, az idegen eredetű tárgyak adaptálását valamint a javak 

közvetítésének lehetséges módjait tárgyalják. A vizsgálatban elsősorban a 6. század vége és a 

7. század vége/8. század eleje között előforduló fém ékszerek és viseleti elemek kerülnek 

bemutatásra. 

A munka egyik fő célja a „bizánci” fogalom tisztázása, az ezzel kapcsolatban felmerülő 

kérdések és problematikák tárgyalása. A „bizánci” fogalmat a hazai kutatásban inkább 

gyűjtőfogalomként használták, amely a Mediterráneumból származó szellemi (ötlet- és 

tudástranszfer: pl. ornamentika, készítéstechnológia, ikonográfiai elemek) és anyagai kultúra 

(pl. ékszerek és viseleti elemek) elemeit foglalja magában. 

A disszertáció célja a bizánci kapcsolatok rendszerezése és ahol lehetséges, ott a kapcsolatok 

irányának és minőségének a bemutatása ugyanúgy, mint a kapcsolatok hatásának bemutatása a 

vizsgálati területen belül. A munka központi részét a vizsgált tárgyak leírása és bemutatása adja, 

amelyek során a készítés, elterjedés és lehetséges közvetítési lehetőségek állnak előtérben. 

További cél volt annak bemutatása, hogy miként jelenik meg a vizsgált leletanyag a Kárpát-

medencében, és az milyen térbeli és időbeli elrendeződést mutat. Az egyes időszakokban 

különböző adaptációs és imitációs folyamatok figyelhetők meg, amelyek a tárgyak 

mennyiségében és az adaptáció, valamint imitáció különböző formájában is tükröződik. 

Az elemzésben az övgarnitúrákon kívül minden olyan ékszertípus és viseleti elem megjelenik, 

amelyek nagyobb számban fordulnak elő, és amelyek elterjedési képe releváns képet mutat. 

Kontrollcsoportként azok a tárgyak is szerepelnek az elemzésben, amelyek biztosan nem 

helyben készültek (amphorák, textilek, nemes- és színesfémedények, bútorok, elefántcsont, 

mozaik, üvegek stb.), mivel ezek ténylegesen behozott árunak tekinthetők.  

 

II. Forrásbázis 

Mivel a disszertáció egyik fő célja az volt, hogy a vizsgált területről előkerült tárgyakhoz az 

egész Mediterráneum területéről párhuzamokat gyűjtsek, ezért ennek a korlátaira is fel kell 

hívni a figyelmet, mivel a Meriterráneumban erősen eltérő a bizánci kistárgyak kutatottságának 

helyzete. 
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Fontos kiindulópont a publikációk száma tisztán mennyiségi szempontból, mivel az messze 

elmarad a nyugat- és közép-európai szinttől. A közleményekben hosszú időn keresztül az 

épületek bemutatása állt a középpontban, és az ásatások során a bizánci rétegeket sok esetben 

teljesen figyelmen kívül hagyták. A bizánci anyagi kultúra sokáig csak a gyűjteményekben 

található tárgyak alapján volt ismert, amelyeknek azonban ismeretlen a kontextusa. Kivételt 

ezek alól a kerámia jelentett, a változás ugyanis ezen tárgytípus vizsgálatával kezdődött, ami 

azóta sokat haladt előre. Az anyagi kultúra más területein is sok tudományos feldolgozás 

született azóta. Az ötvöstárgyak tekintetében több típus elemzésére sor került, valamint ezek 

technológiai hátterének vizsgálata is megszületett. Különösen a közép- és késő bizánci időszak 

ötvöstárgyainak szisztematikus kutatása indult meg, ellentétben a kora bizánci időszakéval, 

mivel ebben az esetben a késő antik és kora bizánci időszak közti átmenet sok esetben 

bizonytalan. Jelentős előrelépés tapasztalható a bizánci üvegművesség és textilek kutatása 

terén, valamint a mindennapi élet területéhez – pl. mágia, szokások – kapcsolódó kutatásban is 

fejlődés figyelhető meg. 

Regionális különbségek is tapasztalhatók a publikációk állapotában. Míg Itáliában vagy a 

Balkán északi részén több temető publikálása is megtörtént, illetve egyes tárgytípusok 

feldolgozása is megszületett, addig Anatólia ebben a tekintetben még mindig fehér folt a 

térképen. Egyes vizsgált tárgytípusnak kiváló párhuzamai vannak a Pontus-vidékről vagy a 

Kaukázus vidékről, a Mediterráneumból azonban hiányoznak. Kínálkozna a lehetőség, hogy az 

anatóliai részen ezek előfordulhatnak, ennek kutatása azonban a jövő feladatai közé tartozik.  

 

III. Elméleti keretek 

A disszertáció elméleti keretei több kérdést tárgyalnak, amelyek során az idegen eredetű 

tárgyak azonosításának lehetőségei jelentik a fő szempontot. Ennél a központi problematikát az 

jelenti, hogy az adott tárgy helyben készült-e, valamint ki/kik volt(ak) a tárgyak előállítói. Ha 

nem helyben gyártott termékről van szó, akkor ténylegesen importról (inportare/bevisz 

jelentésben) van szó. Ekkor azonban további kérdések merülnek fel a tárgyak közvetítésével 

kapcsolatban. Lehetséges ugyanis, hogy egy tárgy helyben készült, mégis egy idegen 

ötvös/kézműves terméke. Ezen a problematikán belül a „bizánci” és „mediterrán” kérdéskör 

egy speciális tématerületet jelent. A különböző azonosítási modellek, valamint a „bizánci” 

fogalom használatának korlátai kerülnek itt bemutatásra. A vizsgált leletanyag elsőként területi 

elterjedés alapján kerül csoportosításra, ezt követően az ornamentikai és készítéstechnikai 

szempontok szerint választottam szét őket.  
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Ezt követően két kultúra között fennálló kulturális kapcsolatok lehetőségeinek bemutatása 

valamint a tárgyak közvetítésének különböző csatornái és ezek interpretációs lehetőségeinek a 

bemutatása következik. Ezek a kérdéskörök szorosan összefüggenek egymással, mivel a 

társadalom kulturális háttere erősen befolyásolja a kapcsolatok fajtáját és a közvetítés módjára 

is hatással van. 

A kulturális kapcsolatok vizsgálata három fő kérdés mentén tárgyalható:    

1. Mely formái azonosíthatók az egyének és társadalmi csoportok közötti interakcióknak a 

rendelkezésre álló forrásbázis alapján, valamint milyen kritériumok alapján lehet ezeket 

megkülönböztetni? 

2. Milyen hatásai vannak ezeknek a kapcsolatoknak és kölcsönhatásoknak az egyes társadalmi 

csoportokra és azok struktúráira (önábrázolás, elitek legitimációja, hosszú távú hatások) 

valamint az identitások változására? Hogyan, milyen mértékben lehet ezeket régészeti 

módszerekkel azonosítani? 

3. Milyen mértékben adaptálódnak vagy kerülnek új értelmezési keretbe a csere során 

közvetített tárgyak illetve ötletek? Hogyan változik a tárgyak kontextusa? 

A tárgyak mozgása természetszerűleg összefügg a személyek mozgásával, mobilitásával, azt, 

hogy ez mely csatornán keresztül történik, sok esetben kérdés marad, azokra csak következtetni 

lehet. Ugyanakkor néhány esetben jobban körvonalazható, hogy az adott tárgy diplomácia, 

zsákmány, mobilitás vagy kereskedelem révén került-e a vizsgált területre.  

 

IV. Eredmények 

A Kárpát-medencéből 22 db ékszertípus és 12 viseleti elemet vizsgáltam, összesen 1571 db 

mediterrán eredetű tárgyat.  

A kronológiai szempontú vizsgálat során megállapíthatóvá vált, hogy a 6. század végén – 7. 

század elején az ékszerek és a viseleti elemek spektruma változatosabb volt, mint a későbbi 

periódusokban. Több tárgytípus ismert, ezek azonban kis számban fordulnak elő. A legtöbb 

ékszertípus, amelyet a 6. század végén -7. század elején hordtak, a 7. század első felében még 

mindig bekerül a sírokba. Ezek mennyisége változó, van olyan viseleti elem, amelyből 

mindössze 1-2 darab ismert, és vannak olyanok is, amelyek nagyobb számban fordulnak elő. A 

kapcsolatok intenzitása valamelyest növekszik a 7. század első felében, a század közepe felé 

azonban a legtöbb típus használata megszűnik vagy átalakul. Néhány kiemelkedően magas 

minőségű lelet származik a 7. század első feléből. Ezek a lakosság egy részének itáliai és 

nyugat-mediterráneumi kapcsolatait tükrözik, szoros kapcsolat mutatható ki közöttük, aminek 

köszönhetően a tárgyak, ötletek és technológiai változások viszonylag gyorsan tudtak terjedni. 
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Ezzel szemben a 7. század második felében kevesebb tárgytípussal lehet számolni, ezeket 

azonban nagy mennyiségben, szinte tömegesen kezdtek el gyártani. A 7. század első feléből 

származó típusok elszórtan még jelen vannak – átalakult formában élnek tovább – de teljesen 

új típusok is megjelennek. Ezek a 7. század vége felé nagy számban fordulnak elő. 

Az egész 7. század alatt mind az Itália és Balkán, mind a Pontus-vidék felé mutató kapcsolatok 

jelentősége megmarad. Az Itáliával való kapcsolatok a 7. század első felében a legélénkebbek, 

de a század második felében sem szűnnek meg teljesen. A Dunántúl továbbra is kapcsolatban 

marad a Kelet-Alpok térségével. A balkáni kapcsolatok a 6. század végén – 7. század elején a 

legintenzívebbek, több tárgytípus származik innen vagy ezen az útvonalon éri a Kárpát-

medencét. A Fekete-tenger vidékével fennálló összeköttetés az egész 7. század során fennáll, a 

7. század második felétől azonban úgy tűnik, hogy megnő a jelentősége. Annak ellenére, hogy 

egymástól távol eső területekről van szó, a Fekete-tenger vidéke és attól az északra eső területek 

ez kommunikációs térség részei voltak.  

A korai időszak vizsgálata során világossá vált, hogy az egykori Pannonia területe, azon belül 

is a dél-dunántúli régió szerepe, valamint a Duna-Tisza közének és a Tiszántúl déli régiójának 

volt fontos szerepe. Szeged környéke pl. Szentes fontos szerepet játszik az időszakban. Annak 

ellenére, hogy nem túl sok mediterrán eredetű ékszertípus vagy viseleti elem fordul itt elő, 

mégis van jónéhány olyan közösség, amelyek fontos szerepet játszhattak a mediterrán eredetű 

tárgyak közvetítésében.  A korai időszakban tehát ezek a területek mutatkoztak aktívnak a 

mediterrán eredetű tárgyak közvetítésében. A 7. század második harmadától, közepétől ezen 

régiók szerepe lecsökkent, a lakosság mediterráneumi kapcsolatainak intenzitása és dinamikája 

megváltozott, a hangsúly áttevődött északabbra.  

A Duna-Tisza köze a 7. század második felétől fontos szerepbe kerül, ugyanis ezen a területen 

jelennek meg a gazdagon felszerelt ún. elit temetkezések. A mediterrán eredetű tárgyak nagy 

része ezekben a sírokban koncentrálódik.  

Erdély az avar korban speciális helyzetben volt. Perifériális szerepe hangsúlyos, ugyanakkor 

olyan jelenségek is megfigyelhetők itt, amelyek a Dunántúlra is jellemzőek voltak, így pl. 

hasonló tárgytípusok jelennek meg itt a korai időszakban. A közös jellemző gyökere talán a 

római hagyományokra és speciális kommunikációs csatornákra vezethető vissza. 

A 7. század első felében aktív déli régiók szerepe a 7. század második felében ugyan lecsökken, 

jelentőségük azonban nem szűnik meg teljesen. Sőt ezeken a területeken (pl. Romonya) egyes 

tárgyak továbbélése figyelhető meg.   

A mediterrán kapcsolatok hatásai közé tartozik annak a bemutatása is, hogy milyen eredménye 

van a társadalomban annak, ha a kapcsolatok megszakadnak. Az írott források csupán egy 
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helyen számolnak be arról, hogy a 7. század második felében diplomáciai kapcsolat állt fenn az 

avarok és Bizánc között, valamint az éremleletek alapján is egy rövid ideig tartó szünetre (626 

és 650) lehet következtetni. Ezalatt a Bizánci Birodalom területe is jelentősen megváltozott, 

nagyobb területi veszteségeket kellett elszenvednie. Ez egy olyan időszak lehetett, amelyben az 

elitek szerepe is megváltozott. A vagyon és társadalmi státusz intenzív kifejezésére akkor van 

szükség, amikor a társadalomban változás következik be és az elitek helyzete átalakul, esetleg 

megkérdőjeleződik. A stabil, nyugodt időszakban ezek nyomatékosítására nincs akkora igény. 

Ez a tézis magyarázatul szolgálhat arra, hogy miért pont a 7. század második felében/közepén 

helyezik nagyobb számban a sírokba a mediterrán eredetű tárgyakat.   

A tárgyak társadalmi kontextusának elemzése során világosság vált, hogy a mediterrán eredetű 

tárgyak között nem csupán értékes, nemesfémből készült termékek kerültek a Kárpát-

medencébe, hanem gyengébb minőségű, kevésbé magas színvonalúak is. Természetesen ez azt 

is jelenti, hogy a Mediterráneumban sem csak jó minőségű, nemesfémből készült kézműves 

termékek voltak, amit az ott talált leletek is alátámasztanak. Ellenben ez felveti annak a 

kérdését, hogy ezek a tárgyak mely útvonalon, milyen csatornákon keresztül jutottak el a 

Kárpát-medencébe. Az írott forrásokból elsősorban a diplomáciai kapcsolatok útján 

beszerezhető tárgyakról kapunk képet, a fentebb említett gyengébb minőségű, kevésbé 

káprázatos tárgyak (pl. állat alakú fibulák, aláhajtott lábú fibulák) másra is engednek 

következtetni. Az igazán szép tárgyak nagy része a 7. század második felében kerülnek földbe, 

de ez nem jelenti azt, hogy a 7. század első felében ilyenek ne kerültek volna, illetve nem olyan 

nagy számban a Kárpát-medencébe, csupán nem deponálták őket.  

 

 


