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Az Alföld a honfoglalás előtt 

Nyugat és Kelet határán 
Beszélgetés dr. Trogmayer Ottó régésszel 
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Fotó: Nagy László 

- Mikortól lehet számíta-
ni az AHöld első nagy be-
települését? 

- Először is egy olyan 
geográfiai helyzetet kell el-
képzelni, amelyben a Kár-
pát-medence metrikusan 
nagyjából Európa közepén 
van, s a Szeged-Szolnok 
közötti térség ennek is a leg-
közepén fekszik. Mint látni 
fogjuk, ez olyan hely, amely 
a történelem folyamán végig 
ütközőpont lesz Kelet és 
Nyugat között. A leletek 
alapján, mostani tudásunk 
szerint a terület első bené-
pesedése a paleolithikum-
ban, valamikor Kr. e. 25 
ezerben történik - ami nem 
jelenti azt, hogy korábban 
nem lakhattak itt nagyobb 
csoportokban élő emberek. 
Szeged-Szabadka-Baja tér-
ségében ennek ma már tíz-
egynéhány lelőhelyét ismer-
jük, közülük az öthalmi a 
legrégebbi A betelepülők 
Kelet-Európából jöttek, kö-
vetve a mammut és réncsor-
dákat; vadászok voltak. 
Kulcskérdés, hogy ők élnek-
e itt tovább, vagy Kr. e. 25 

' ezer és 6 ezer között ismét 
van egy lakottsági csökke-
nés. Nem tudjuk pontosan. 
A klímát és a növényzetet 
másképp kell elképzelnünk, 
mint a mait, hiszen a jégkor-
szak után is jelentkeznek 
nagy klímaingadozások és 
esős időszakok, s ezek be-
folyásolják egy-egy terület 
benépesedését. Az az al-
föld, amit most látunk, annak 
idején erdős, mocsaras vi-
dék volt és inkább hasonlí-
tott a Tisza-szabályozás 
előtti állapotra. Nos, amikor 
a neolithikus - újkőkori - for-
radalom elindul, a Közép- és 
Dél-Kelet-Európa közötti ha-
tár a Berettyóújfalu-Szol-
nok-Balaton vonalon van. 
Ettől északra egy nagy kul-
túrkör található, ami Moldvá-
tól Németalföldig tart és 
helyben alakult ki; ennek la-
kói a késő jégkori vadászok 
továbbélői. A másik nagy 
kultúrkörbe a Balkán és a 
Kárpát-medence déli fele 
tartozik - ez erős impulzuso-
kat kap Anatólia felől, és 
közvetítő szerepet játszik. A 
gazdálkodás tudományát in-
nen veszik át Közép-Euró-
pában. Nos, ma is nagy vita 
van arról, hogy az Alföldre 
csak bevándoroltak-e Kis-
ázsiából s hozták a gazdál-
kodást, vagy egy adaptációs 
folyamat játszódott le. Én az 
utóbbi mellett vagyok, s örü-
lök, hogy most a tanítvá-
nyom kutatásai igazolták: lé-
tezett egy újkökor eleji né-
pesség itt, amely át tudta 
venni a gazdálkodás tudo-
mányát, s saját képére alakí-
totta tovább. Ettől kezdve a 
Kelet-Nyugat határ egészen 
a mai időkig a Tisza vagy a 
Duna mentén van 

- Ebben az időszakban, 
a neolithikumban, az alföl-
diek hitvilága majdnem a 
görög istenvilágnak meg-
felelő fejlettségű. Ez azt je-
lentené, hogy itt ér véget a 
matriarchális társadalom 
az alföldön? 

- Nehéz eldönteni. Én 
magam nem hiszek a mat-
riarchátusban. Az embere-
ket félrevezeti ez a fogalom. 
Matrilineáris és patrilineáris 
leszármazásról beszélhe-
tünk ugyan, de oly mérvű 
anyaközpontúságról nem, 
ahogyan a matriarchátust 
emlegetni szokták. Bár női 
istenségek, a korai Vénusz-
ábrázolások tanúsága sze-
rint léteznek, de már korán, 
a fejlett újkőkorban megje-
lennek a férfi-istenségek is. 
Ha úgy tetszik Zeusz, vagy 
Kronosz előképét találják 
meg Szegvár-Tűzkövesen. 
Ami a Vénusz ábrázolásokat 
illeti, a termékenység tiszte-
letéhez természetes módon 
nói alakot választottak, hi-
szen a nők szülnek; a meg-
termékenyítés a női princípi-
umhoz kötődik. De ez nem 
jelenti azt, amit általában a 
matriarchátus alatt értenek, 
nevezetesen, hogy „nőura-
lom" van. Egyelőre sajnos 

kevés ismeretünk van az új-
kőkor eleji családi struktú-
rákról. 

- A neolithikum végén, 
a Kr. e. negyedik évezred 
körül az Alföldön kifejlődik 
a Tiszai kultúra, amelyet a 
dél-kelet-európai kultúrkö-
rök peremvidékének ne-
veznek. Mint peremvidék, 
szokatlanul magas fejlett-
ségű; hogyan alakult ki? 

- Hitem szerint ez hosszú 
belső fejlődés eredménye-
ként, amelyet a folyamatos 
kereskedelmi kapcsolatok 
segítettek elő. Tudni kell, 
hogy a térség kereskedelme 
ebben az időben majdnem 
Mezopotámiáig terjed, töb-
bek között jelentős okker-ke-
reskedelem folyik; a Tiszai 
kultúrában Vörös-tengeri ék-
szereket, meleg tengeri 
kagylókat találunk. A Közel-
Keletről ekkor már prosz-
pektorok kereskednek erre. 
Ugyanaz a nagy gazdasági 
fellendülés játszódik itt le, 
ami Kisázsiában és a Közel-
Keleten a korai városálla-
mok kialakulásához veze-
tett. Ez itt azért nem jött lét-
re, mert a Tiszai kultúra vé-
gén nagy klímaváltozás -
szárazulat - következik be, 
s ekkor az intenzív földmű-
velés helyett is fokozatosan 
állattartásra térnek át. A no-
mád állattartó élet pedig 
nem kedvez a települések 
fejlődésének. Nem is be-
szélve arról, hogy ugyanek-
kor - a Kr. e. 3. évezred vé-
gén - érkezik meg egy keleti 
sztyeppei nomád népván-
dorlási hullám, amely eljut a 
Dunáig; ők hozzák a lovat. 
Következésképpen ellensé-
ges hódítás is megtöri a pe-
remvidék fejlődését. Ez az 
időszak a neolithikum csú-
csa. Dél-Keletre, azt mond-
hatjuk, innen már egyenes 
vonalú a fejlődés a görög vi-
lág felé, Közép-Európa 
azonban csak jóval később 
ér el erre a szintre. 

- Lehet-e ekkor már né-
pekről beszélni? 

- Sajnos nyelveket még 
nem ismerünk; márpedig 
egy népet a nyelve határoz 
meg, és nem a viselete. Pél-
daként: ha a mai néprajzban 
„régészetileg" vetnénk össze 
a csángó, a kalotaszegi és a 
Rába-közi viseletet, nem is-
merve a nyelvet, akkor azt 
mondanánk, hogy ez három 
népet jelent. Ilyenképpen a 
tárgyi hagyaték nem különíti 
el a népeket. A magyar 
törzsszövetségről tudjuk, 
hogy kétnyelvű volt, de az 
emlékanyag alapján nem le-
het megmondani, hogy me-
lyik törzs, melyik nyelvet be-
szélte. A korai időkben ezért 
beszélünk inkább kultúrák-
ról. A Tiszai kultúrában pél-
dául több nyelvet beszélhet-
tek, de az is lehetséges, 
hogy az egész Kárpát-me-
dence egy nyelvet használt, 
s a dunántúli Lengyeli kultú-

ra és a Tiszai kultúra népei 
megértették egymást. Mivel 
egészen a történeti időkig 
nem ismerjük a nyelveket, 
inkább csoportokról beszél-
hetünk, mint népekről. 

- A neolithikumot a réz-
kor, majd a bronzkor kö-
veti; ez újabb népvándor-
lásokat hoz. 

- Előbb még említsük 
meg: azt, hogy rézkor egyál-
talán létezett Európában, 
Pulszky Ferenc a Szeged-
Szilléri rézlelet alapján bizo-
nyította be. A lelet a nagy ár-
víz idején került elő, és ma a 
Móra Ferenc Múzeum őrzi. 
Az Alföld rézkori kultúrája 
valószínűleg a késő Tiszai 
kultúrából, lokális fejlődés 
útján alakult ki, amit újabb 
balkáni beáramlások segítet-
tek elő. Csúcspontja a korai 
bronzkor, amikor is ezt a te-
rületet ismét két nagy impul-
zus éri. Megérkezik a sztyep-
pei népek második hulláma, 
és elindul egy nagy balkáni 
népvándorlás. Valószínűleg 
a klíma is változik. Gyakorla-
tilag a »Mátra-vidékig balkáni 
eredetű törzsek szivárognak 
be. De sose úgy képzeljük 
ezt el, hogy az érkezők kiirt-
ják az ittlevőket. Mindig ke-
veredés következik be. Ek-
kor ismét az intenzív gazdál-
kodás jellemző, erődített tel-
lek - sokáig egy helyben la-
kó, gazdálkodó csoportok -
alakulnak ki; ez az az idő-
szak, amikortól a különböző 
kultúrák annyira elkülönül-
nek, hogy már-már orszá-
gokról beszélhetünk. Nincs 
„országhatáruk" és szerve-
zeti rendjük, de mégis elvál-
nak egymástól. Ez a nagy 
belső egyensúly valamikor 
Kr. e. 2000 körül alakul ki, s 
600-700 éves nyugodt, 
lassú fejlődést eredményez 
az Alföldön. Benne, érdekes 
módon a Tiszától nyugatra 
mindig hamvasztásosan, ke-

letre pedig mindig csontvá-
zosan temetkeznek. Időköz-
ben lefolyik egy nyugati in-
filtráció is, de csak a mai Bu-
dapestig ér el. Nyugaton 
ekkor egy nagy páneurópai 
kultúra uralkodik; ennek leg-
keletibb nyúlványa a Dunáig 
ér, ugyanúgy, ahogyan a 
kisázsiai kultúra pereme a 
Tiszántúl. 

- Vajon a bronzkori nyu-
gati kultúra miért nem lett 
olyan fejlődőképes, mint a 
dél-keleti? 

- Azért, mert nem voltak 
meg a geográfiai feltételek 
hozzá. Kisázsiától a Balká-
nig továbbfejlődik a gazdál-
kodás, míg Közép-Európá-
ban éppen ez marad vissza. 
Érthetően: a jó klímájú ter-
mékeny síkságon hosszabb 
ideig lehetett egy helyben 
lakni, míg például Ausztria 
vagy Bajorország lakói a 
rossz talajviszonyok miatt 
kénytelenek az állandó hely-
változtatásra. 

- A lassú alföldi fejlő-
dést Kr. e. 1350-ben ismét 
népvándorlás töri meg. 

- Mégpedig nyugat felől. 
A klíma ott erősen csapadé-
kosra fordulhatott, mert 
észak-nyugati irányból, egé-
szen az Elba torkolatától 
vándoroltak el a Dunáig. 
Annyira, hogy Nyugat-Ma-
gyarországon a lakók, akár 
később a rómaiak, földvár-
rendszert építettek ellenük. 
A bevándorlók ezt megkerül-
ve jutnak el a Tiszáig - első 
halomsíros temetőiket Móra 
Ferenc tárta fel Bilisicsen, 
majd jómagam Tápén. A Ti-
szától keletre, ahol eddig 
csontvázas temetkezés volt, 
ekkor kizárólagossá válik az 
urnasíros temetkezés, ami 
azt mutatja, hogy a lakók 
oda menekültek a halomsí-
ros kultúra elől. A Tiszántú-
lon ekkor új keverék-kultúra 
alakul ki az ottlakókból és a 

Dunántúlról érkezőkből. Ez 
nagy fordulópont: ettől kezd-
ve a Dunántúl ismét teljes 
egészében Nyugat-Európá-
hoz tartozik; most már évez-
redekre. Tulajdonképpen in-
nen, Kr. e. 1200-tól számít-
ható a történelmi Európa. 

- Időkőzben Kisázsiá-
ban folynak a Trójai hábo-
rúk - ez már a homéroszi 
eposzokból megismert vi-
lág. 

- Kr. e. 1150 körül számít-
juk a Trójai háborút, amely-
ben egyes vélemények sze-
rint kárpát-medencei harco-
sok is részt vehettek. A 
Csallóközben találtak olyan 
fegyvereket, amelyek erre 
utalnak. Másrészt pedig Tró-
jában, az ún. 7B2 rétegben 
találni Kárpát-medencei 
edényformákat, amelyek azt 
mutatják, hogy itteni harco-
sok is részt vehettek ebben 
a nagy népmozgásban. 

- Még párszáz év, és 
megjelenik az első nagy 
keleti hullám: a Dél-Orosz-
országból érkező szkltáké. 

- E2t már Hérodotosz is 
leírja. Erdélyben, mondja, az 
„aranyban gazdag" agathys-
sosok és a „lótartó" szygin-
nák laknak. Ma úgy tűnik, 
régészeti alapon el lehet kü-
löníteni egy olyan szkíta kul-
túrát, amely a Marostól 
északra az agathyssosok-
kal, attól délre - az Al-Duná-
ig - a szyginnákkal azono-
sítható. Ugyanakkor a Duná-
tól nyugatra a helyben kiala-
kult protoiliírek lakhatnak. 

- A dák-római kontinui-
tás elmélet vitatottsága is 
jelzi, az időszámítás körüli 
korból igen kevés a biztos 
adat. 

- A dákokig még lezajlik 
egy másik nyugati vándor-
lás: a szkíta hódítást a kel-
ták nagy nyugati inváziója 
követi. Az Alföldön min-
denütt megtalálni a kelta le-
leteket. Jóval délebbre, még 
Delphoit is megostromolják. 
Valószínűleg nem nagy tö-
megben jönnek, inkább ka-
tonai alakulatokban, és kife-
jezetten hódító, katonai cél-
jaik vannak. Nos, így érke-
zünk el az ezredfordulóhoz, 
amikorról, valóban, ponto-
san a Kr. e. első-második 
századból alig van határo-
zott leletegyüttesünk. Szü-
lettek tanulmányok arról is, 
hogy a Tiszántúlon dákok 
laktak, arról is, hogy nem. 
Egy biztos: keletre a dák 
királyság létrejött, és a dá-
kok minden valószínűség 
szerint valamelyik késő 
bronzkori kultúra helyi örö-
kösei voltak. Közöttük azon-
ban a szkítáktól a keltákig 
még sok elem felfedhető. A 
következő alföldi fejlemény 
a dák-római háborúk idején 
Kr. után 40 körül következik 
be; a rómaiak letelepítenek 
a Tisza mellé egy dél-orosz-
országi szarmata törzset - a 
jazigokat - akik itt „ütközőál-
lamot" alakítanak. Kialakul a 
római Pannónia provincia, 
majd Dacia meghódítása 
után újabb szarmata törzsek 
települnek be, s egészen a 
hunokig az Alföldön szarma-
ta királyság van. 270-ben a 
rómaiak feladják Dacia pro-
vinciát, ekkor megjelennek 
az első germán törzsek - a 

gepidák - a Felső-Tisza vi-
dékén. Ettől kezdve a szar-
maták a gepidák ellen jelen-
tenek ütközőáilamot a római-
aknak. A hun uralomig a vi-
dék hármas fennhatóság 
alatt van. A hunok 400-ban 
érkeznek meg és királysá-
guk utolsó 50 éve az Alföld-
re tevődik át. Valahol itt kel-
lett lennie Attila székhelyé-
nek is. Attila halála után az-
tán ismét kettészakad a Kár-
pát-medence; 453-tól gepida 
királyság uralkodik a Duná-
tól keletre. A Dunántúlon a 
rövid gót uralom után 50 év-
re északi germán, longobárd 
törzsek telepednek meg, s 
harcban állnak a keleti gepi-
dákkal. Mígnem 567-ben 
megjelenik egy nagy ázsiai 
lovasnép, amely újra egyesí-
ti a Kárpát-medencét - ők az 
avarok. Uralmuknak Nagy 
Károly hódító hadjáratai vet-
nek véget. A nagy avar egy-
ség után a frankok a Dunáig 
jutnak és keleti őrgrófságot 
hoznak létre, a Tiszántúl pe-
dig valószínűleg bolgár ura-
lom alá kerül. A következő 
epizód pedig már a magyar 
honfoglalás. 

- Az érkező magyar tör-
zsek kiket találnak itt? 

- A lakosság igen kevert. 
A Dunántúlon találhattak 
frankokat, nyugati szlávokat 
és avarokat, keletre pedig 
bulgárok voltak és avarok. 
De maradhattak még gepi-
dák, sőt szarmaták is, hi-
szen közülük az avar uralom 
idején is éltek még az Alföl-
dön. 

- Van-e jele annak, hogy 
keresztény hatások érték a 
terület lakóit, mielőtt még 
a magyar állam kialakult, 
és az ország felvette a ke-
reszténységet? 

- Van, hiszen a gepidák 
és a longobárdok ariánus ke-
resztények voltak. A longo-
bárdok - a torrások szerint -
568-ban Pannóniában meg-
ünneplik a húsvétot, majd ki-
vonulnak a mai Lombardiá-
ba. De ők persze olyan ke-
resztények, hogy a lovat 
azért eltemetik. Ez még nem 
a középkori elmélyült vallá-
sosság. Dehát a Géza feje-
delemé sem az, aki a legen-
da szerint úgy gondolta, elég 
gazdag, hogy két istent szol-
gáljon. Az ariánus keresz-
ténységet aztán elnyomja a 
pogány avar betelepülés, de 
valamelyest még ekkor is to-
vábbélhet, hiszen a nomád 
társadalmakban tel jesen 
szabad vallásgyakorlat volt; 
államvallást nem ismertek. 
Nos, amit a magyarok itt ta-
lálnak, az inkább átmeneti 
állapot. Biztos, hogy keresz-
tény közösségek is voltak itt, 
mert nyugat felől már koráb-
ban megjelentek téritők. Ne 
felejtsük el, hogy ekkor a 
salzburgi és a passaui püs-
pökség már jócskán térített 
a Dunántúlon. A Tiszántúl 
pedig a bolgár-bizánci ér-
dekszférához tartozott - és 
a bolgár királyság ekkor már 
keresztény volt. A honfogla-
lás előtt a Tiszántúlon a bi-
zánci térítők révén valószí-
nűleg már a késő avarság-
ban is voltak keresztény val-
lásúak. Az azonban, amit mi 
nyugati típusú keresztény-
ségnek nevezünk, csak a 
magyar honfoglalás után I. 
István király politikája révén 
alakul ki, és jóval később, I. 
László idejében konszolidá-
lódik Magyarországon. 

Panek Sándor 
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