
D É N E S J Ó Z S E F

AVAR TÁBOROK A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN?

A következôkben nem már elvégzett, rend-
kívül idô- és költségigényes feltárások eredményeinek összegzése lesz olvasható, hanem
egy megoldatlan problémát vetünk fel, és erre kínálunk egy lehetséges megoldást. Ered-
ményeink tehát mindaddig csak munkahipotézisnek tekinthetôk, amíg minél több helyszí-
nen korhatározó értékû megfigyelésekre nem kerül sor. Felvetôdhet, érdemes-e ebben a
kezdeti állapotban bármit is leírni? Véleményünk szerint feltétlenül, hisz a kérdés létezik.
Válaszra vár, hogy a Kárpát-medence legnagyobb területû, egymással rokonnak tetszô erô-
dítményei vajon mikor, milyen korszakban keletkeztek?

Több mint tíz éve az egykor Kissitke, ma Sárvár határába esô, a Gyöngyös-torko-
lattal szemközti rejtélyes sáncokról fogalmaztam meg, hogy azok egy avarok és frankok
közti 802-es csata helyszíneként szereplô Castellum Guntionis1 maradványai lehetnek. Ez
egy, a Gyöngyös-patak rábai torkolatával szemközt elhelyezkedô íves sáncokkal védett
nagy erôdítmény. 

Van egy sor hasonlóan nagyméretû sáncvár, sánccal védett térség a Kárpát-meden-
cében, melyeket mindmáig nem tudunk hova tenni a történelemben. Szembetûnô közös
vonásaik vannak. Leginkább a nagy méret, legtöbbjük esetében a folyókra támaszkodás.
Határozott korjelzô leletek viszont általában nem ismeretesek róluk. Tudni kell, hogy sem
a várak területén gyûjtött, feltárt tárgyi leletanyag, sem a sáncok feltöltésébôl elôkerülô tár-
gyak önmagukban nem bírnak keltezô értékkel. Illetve utóbbiak csak annyiban, hogy alul-
ról (terminus post quem) határolják be egy-egy sánc építésének a korát.

Elgondolkodtató egységes jellegük, nagyfokú tipológiai hasonlóságuk. Ez aligha a
véletlen mûve. Mivel az egész területen mindenhol elôfordulnak, csakis magas – állami
szervezettségû – társadalom alkothatta ôket. Olyan korszakban, amikor az egész Kárpát-
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medence egyetlen politikai egységet képezett. Ilyent pedig a magyar történelem ismert sza-
kasza elôtt csak egyet ismerünk, az avar kort. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tekintsük át a szóba jöhetô helyszíneket:
1. ABAÚJSZINA
A helyet egy 1255. évi határjárásban Óvár néven említik.2 Három oldalról a Bölzse-

patakra támaszkodó szögletes sánc a falutól keletre, a Bölzse és a Szartos patak között. Egye-
nes vonalvezetésû sáncok övezik három oldalról. Ugyan korábban felmerült, hogy ez az Óvár
lehetett Abaúj megye eredeti központja, méretben azonban tízszeresen felülmúlja az ispánsá-
gi központi sáncvárakat, és eltér abban is tôlük, hogy nem zárt, önmagába visszatérô sánc.

2. APATIN
A város Dunához simuló félkörös alakja gyanús. Az elsô katonai felmérés térképén

egy, a Dunából kiinduló és oda félkörösen visszatérô árok (meder?) veszi körül. Ennek leg-
nagyobb átmérôje a Dunával párhuzamosan 3000 m, szélessége 1600 m. A hely közvetlen
északi szomszédságában indul ki a Kis-Római-sánc.

3. BÁCSFÖLDVÁR
Marsigli ábrázolta a nagyméretû várat. Valószínûleg a mai belterületen már

elegyengették az általa még ábrázolt osztósánc helyét. 
4. BALATONFÖLDVÁR
A Balaton magaspartjának erôsen lepusztult részén a sáncvár legnagyobb megma-

radt hossza közel 500 m. Mivel a leszakadt magasparttal a sánc nagyon hegyes szögben ta-
lálkozik, jelentôsen nagyobb lehetett.3 A vár jelentôs részének pusztulása partomlásokkal
és a 19. századi vasútépítéssel magyarázható.

5. BÉNY
Ez a három koncentrikus sáncból álló Garamra támaszkodó erôdítmény Bóna Ist-

ván szerint egyedülálló lenne, ami – a jelen összeállítást végignézve – aligha helytálló
megállapítás. Az ásató Alojz Habovštiakra hivatkozva építését a X. századra teszi.4 Ennek
bizonytalanságára Makkay János mutatott rá, aki viszont – szerintünk szintén tévesen – az
újkôkorba datálná.5

6. BORJAS
Már Szentkláray Jenô 1875-ös felfedezése óta közismert, hogy a Törökbecse hatá-

rába esô Borjason a Kárpát-medence talán legnagyobb erôdítménye található.
7. CSENTA
Marsigli Magyarország „római” emlékeit bemutató térképe Csinta névvel leegy-

szerûsítve jelöli.6 A leegyszerûsített ábrázolást a topográfiai térképekkel összevetve megál-
lapítható, hogy a Temest a Dunával összekötô Karas nevû folyóág melletti szigetet észak-
ról kellett csak mesterséges átvágással védeni. 

8. CSUROG
A helység körül félkör alakú, a Tiszára támaszkodó sáncerôdítmény. A Marsigli ál-

tal megörökített, Tiszára támaszkodó félkörös alaprajzú erôdítés határozhatta meg a tele-

2 GYÖRFFY 1987. I. 126.
3 NOVÁKI 1961.
4 BÓNA 2000. 82–83.
5 MAKKAY 1996. 18.
6 KISARI BALLA 2005. 209.
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pülés XVIII. századi kiterjedését. Ennek mérete nagyjából 1300 x 900 m-es lehetett, ami
kb. 90 hektáros védett területet jelent. 

9. DOMBÁR
A Maroscsügedbe olvadt Telek határában, a falutól északra a Maros balpartján 13,5

hektár kiterjedésû sáncvár. Késôbronzkori-koravaskori leletanyag került elô ásatásán, ez
azonban magát a sáncot nem keltezi.7 Figyelemre méltó, hogy Gyulafehérvárral szemközt,
a római eredetû városhoz közel helyezkedik el.

10. DUNAFÖLDVÁR
A Duna-jobbparti ôsi fôútvonal mentén az egyik legfontosabb átkelôhely Duna-

földvár. Ennek névadóját a XIX. század óta többen is próbálták azonosítani.8 A helyes
megoldásra alighanem csak egy 1704-ból származó, Nováki Gyula9 által közölt térkép
összehasonlítása vezet Hermann Ottendorf 1663-ban készült vázlatával10 és Evlia Cselebi
török világutazó ugyanekkor készült részletes leírásával.11 A lényeg az, hogy az 1704-es
térképen ábrázolt sáncok már 1663-ban is léteztek, s már akkor sem voltak újak. Itt is a
bényihez hasonló koncentrikus sáncrendszert rekonstruálhatunk. 

11. ESZTERGOM
A Duna mellékága mentén a várhegytôl délre települt királyi város védett területe

750 x 450 m. Már a tatárjárás elôtt kôfalak vették körül fa tornyokkal. A folyam felôl ere-
detileg nyitott volt, a török korban is csak fa palánk védte a víz felôl. Elhelyezkedése, for-
mája mindenben rokon a többi ismert folyóparti sáncvárral.12

12. GALÁD
A harmadik katonai felmérés térképe ábrázolja. Szokatlan alakú, északon félkörös,

délebbre pedig hegyes háromszögû területet övez körkörös nagy árok. 
13. GOMBOS
A római sánc kanyarulata által is közrefogott 850 m átmérôjû sáncvárat vélt itt felis-

merni Cziráky Gyula. Szerinte avar-kori volt.13 Egy közelmúltbeli terepbejáráson viszont
Makkay János és társai már nem találtak semmi felszínen érzékelhetô maradványt.14 Ebbôl
azonban túlzás arra következtetni, hogy Cziráky fantáziált volna. A Kis-Római-sánc általa
felmért jellegzetes kitüremkedését hiteles térképek ugyanúgy ábrázolják.15 Márpedig ha ki-
türemkedés volt, akkor sáncvár is volt, hiszen elôbbit épp csakis az utóbbi indokolhatja.

14. HÓDMEZÔVÁSÁRHELY
Talán helyesebb volna Pusztaföldvárnak hívni, hisz magától a névadó várostól,

melynek egykor a határába esett, több mint 40 km választja el. A szomszédos Földvár
puszta nevét viszont alighanem éppen ez a sánc magyarázza. A romantikus történetszem-
lélet korában még Attila székhelyének is vélték.16
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7 HOREDT 1974. 225–226.
8 MIKLÓS 2007. 198–204.
9 NOVÁKI 2004. 77–81. 5. ábra
10 HERMANN 1943. 42–43.
11 EVLIA I. 240–241.
12 MRT 5. 127–155. (8/3)
13 CZIRÁKY 1899.
14 MAKKAY 1996. 35. 98. jz.
15 Bács–Bodrog tp.
16 SZEREMLEI 1898.
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Az eredetileg 2–3 m magas, 7–10 m talpszélességû sánc 1800 m átmérôjû félkört
ír le. 1894-ben Vargha Albert, majd az 1930-as években Banner János ásta.17 1978-ban No-
váki Gyula és Rózsa Gábor járta be, ekkor már csak kb. 0,5 m volt a sánc magassága! 

15. KISSITKE
A ma már földmunkák miatt teljesen elegyengetett sáncot az 1960-ban készült

1:10.000 méretarányú topográfiai térkép még jelzi. A hely tengerszint feletti magassága
151 m, mocsaras, ártéri környezetébôl nem emelkedik ki. Régészeti leletmentését 1970-
ben és 1974-ben végezték P. Buocz Terézia és Károlyi Mária. A leletanyag VIII–IX. szá-
zadinak határozható meg. A telep szélén talán égett sánc húzódott.

16. KÖRMEND
A város védelmét a Rába vizével táplált mesterséges vizesárok biztosította egészen

a XVIII. század elejéig. Ennek rendszere az egész város körül egységes elgondolás alap-
ján létesült.  Északnyugati sarkában épült fel – a „Körmend-folyó” mellett - valamikor a
tatárjárás után Dés ispán tornya, az északkeleti sarokban pedig a vár létesült. Ebbôl követ-
kezik, hogy az egész késôbbi városfal vonala már az Árpád-korban a városfejlôdést meg-
határozó adottságként létezett. Vagyis az magyarázza a város szokatlanul nagy kiterjedé-
sét, hogy egy korábbi erôdítmény belsejébe települt be. Teljes védett területe 450 x 400 m.

17. MAGYARKANIZSA
A Kôrös-ér Tiszába torkolásánál található földvárára már a XVII. század végén fel-

figyelt Marsigli. Felmérte és összefoglaló térképén „Feudvar” névírással ábrázolta. 
18. MALOMFALVA
A bényihez hasonló, Marosra támaszkodó koncentrikus sáncrendszert az ôskorba

szokás keltezni, ennek azonban komoly alapja nincsen. Az erôdítmény területén avar és
részben avar kori gepida település és temetô került elô.18 Belsejében egy kora-középkori
kisebb vár is található.19 Utóbbi használatát leletanyaga alapján a magyar korszakba lehet
keltezni.20

19. MEDGYES
A németül Burg néven ismert erôdítmény területén VI–VII. századi, tehát avar ko-

ri gepida emlékanyag került elô, méghozzá településmaradványok.21 A sánc a Nagy-
Küküllô folyóra támaszkodik.

20. MEZÔÖRS
„Még a mult század közepén láthatók voltak a község keleti és nyugati oldalain hú-

zódó, ú. n. gyûrûk sánczai, melyeket a tagosításkor betemettek” – írja a megye 1908-ban
megjelent monográfiája.22

Várnagya 1051-ben a kapuból figyelte Kézai szerint23 a Bakony-éren átkelô néme-
teket. Mivel más adatunk nincsen mezôörsi várra, ez valamiféle magyarázatot kíván. A fa-
lu végén, illetve körül még a XIX. század közepén is láthatók voltak a „gyûrûk sáncai“. Az
erôdítmény nyomait láthatta természetesen a XIII. század második felében élô krónikás is.
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17 BANNER 1939.
18 BÓNA 1993. 90.
19 RUSU 2005. 554. (B/107.)
20 BÓNA 1998. 47.
21 BÓNA 1993. 92.
22 MVV Gyûr 43.
23 KÉZAI 1984. 149.
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Valós koráról már nem volt információja, így konstruálhatta meg az itteni várnagy más for-
rásból nem ismert alakját. 

21. MEZÔZSADÁNY
Háromszoros koncentrikus sánccal körbevett hatalmas erôdítmény. Már elsô kuta-

tója, Péch József is avar-gyûrûnek tartotta.24

22. MOHÁCS
A város palánkja még 1711-ben is létezett. Kuti István és Újvári András 1687-ben

2 nap alatt épültnek vélik.25 Ez azonban nyilvánvaló képtelenség, ugyanis a napi földmun-
ka számítás alapján egy átlag katona nem tud 8 m3 földet megmozgatni. 

23. MUNÁR
A vár éppen Munár és Németszentpéter határán található. Trapéz alakú, 25 hold te-

rületû, sánca 2–3 öl magas. 26

24. NAGYOLASZI
Marsigli ábrázolja a mai Mitrovicától – régi magyar nevén Szávaszentdemetertôl –

északra. Az ókori Sirmium egy idôben birodalmi fôváros is volt. Ostroma és elfoglalása
581–582-ben az avarok egyik legfontosabb sikere volt.

25. ÓBUDA
A középkori préposti városrész védett területe körülbelül 500 x 300 m-es kiterjedé-

sû lehetett. Helykontinuitást mutat a késô római erôd déli részével, de annál jóval kisebb te-
rületet foglalhatott el a város XVIII. századi telekosztásából sejthetôen. Ugyanezen térkép
íves vonalvezetésû telekhatára a városmag északnyugati sarkán sánc elôzményt sejtet.27

A város történetének egyik legizgalmasabb kérdése, vajon miért kapta az 1153-ban
Idriszinél szereplô Budavár nevet?28 Györffy még a késô római fal újrahasznosításával szá-
molt, ez azonban nem valószínû, mert a város hagyományos utca- és telekrendszere látha-
tóan már nem akceptálta a római elôzményt.

26. PÉCSKA
A Maros magaspartján található a tagolt, nagyméretû sáncerôdítmény. Tôle nem

messze egy nevezetes ôskori erôdítés is van, a két hely adatai Pécska-Nagysánc néven ke-
verednek az irodalomban. A többrészes sáncváron áthalad a Maros jobbparti fôút is.

27. PEST
Pestet Anonymus Pestvár formában említi. Fôvárosunk Duna-balparti részének

kezdetei régóta foglalkoztatják a kutatókat. Györffy György a Március 15-e téren feltárt ró-
mai erôd Contra Aquincum újrahasznosításával számolt. Ezt azonban Bóna István meg-
gyôzô érvekkel cáfolta.29 Kérdés ezek után, mitôl kapta mégis a város a régi Pestvár nevet.

A XIX. században elôkerült fa–föld erôdítések nyomvonala a mai Kiskörúttal pár-
huzamos, kisebb területet vett körbe. A körút is nagy árok („Magnum fossatum”) formá-
ban szerepel az Árpád-kor utolsó századában. Itt is a bényihez hasonló koncentrikus sán-
cokkal számolhatunk tehát.
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24 PÉCH 1877.
25 KUTI–ÚJVÁRI 1989.
26 MILLEKER 1906.
27 Óbuda tp.
28 GYÖRFFY 1997. 88.
29 BÓNA 1998. 56–58.
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28. REGÖLY
A Koppány-folyó Kaposba torkollásánál épült hatalmas sáncvárat általában ôskori-

nak vélik.30Az Árpád-korban is szerepet játszott fôesperességi központként.31

29. SZABADHÍDVÉG
A sáncvárban kelta felszíni leletek vannak. Feltûnô hasonlóságot mutat azonban a ne-

vezetes Donyec-vidéki Szaltovó várával. Utóbbi az avar kor késôi szakaszával párhuzamos,
azzal igen sok rokon vonást mutató Szaltovó-Majak régészeti kultúra névadó lelôhelye.32

30. SZÁZHALOMBATTA
A nevezetes, több száz sírból álló, a városnak nevet adó vaskori halom-temetôtôl

nem messze épült sáncot általában ôskorinak vélik.33 Ez – az állítólagos római Potentiana
civitas – a helyszíne a Kézai által leírt nagy csatának a hunok és a rómaiak közt.34 A hegy-
tetô déli részén valóban egy ôskori erôdítmény maradványait ismerjük, maga az Attila-
várának nevezett nagy sánc azonban késôbbi korból származik.

31. SZEGED
A Maros tiszai torkolatától délre települt város majában a várat és az azzal szoro-

san egybeépült újkori Palánk városrészt találjuk. A vár építéstörténete kapcsán tisztázódott,
hogy az ismert formájában csak a XVI. századi török építkezések során alakult ki.35

32. TISZAFÖLDVÁR
Állítólag a törököknek kettôs vizesárokkal övezett végváruk volt itt Bél Mátyás tu-

dósítása szerint. Mindkét árok mély és meredek.36

33. TITEL
A város felett, a titeli fennsík déli végén található a mai formájában XVII. századi

erôd helye. Közvetlen környezetében egy, a százhalombattaihoz hasonló formájú, jórészt
természetes völgyekkel, részben mesterséges sánccal és árokkal határolt térség lehetett a
korai erôdítmény.

34. ÚJSZENTANNA
A településtôl délnyugatra elhelyezkedô 1000 x 900 m-es erôdítmény sáncának

talpszélessége 25 m, magassága 7 m. Belül égett, egyszer megújították. A területen – töb-
bek között – késôbronzkori leletek kerültek elô.37 A hatalmas sáncvárat Márki Sándor avar
erôdítménynek tartotta.38

35. ÚJVIDÉK
A város körüli sáncot az elsô katonai felmérés térképe ábrázolja. Minden bizonnyal

egy korábbi sánc területére költözött be a város. Ez a Sánc a Dunára támaszkodik, azon a
helyen, ahol máig a legfontosabb ôsi átkelôhely van a Bácskából a Szerémségbe.

36. VÁC
IV. Henrik serege Wazenburgig hatolt elôre 1074-ben.39 A magyarul Vácvárnak
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30 MIKLÓS 2007. 109–114., WOSINSKY 1896. I. 270–272.
31 KMTL 573.,
32 PLETNYEVA 1981. 154.
33 MRT. 7. 242. (27/2)
34 ECKHARDT 1940. 195.
35 HORVÁTH 2006.
36 BÉL 2001. 177.
37 HOREDT 1974. 224–225.
38 MÁRKI 1883.
39 GYÖRFFY 1987. IV.309–315.
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A Kárpát-medence feltételezhetôen avar kori nagy sáncvárai. (A határvonal a Szent István-kori
magyar királyságé. Az avar birodalom nagyobb területre terjedt ki!)

Kissitke 
(a szerzô rekonstrukciós elképzelése)

Bény 
(Bóna István szerkesztése)
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Körmend elsô kataszteri felvétele (a vastag vonal a városárok nyomvonalát jelzi)

Abaújszina Bölzse-patakra támaszkodó sáncvára
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hangzó helynév kialakulása alighanem egy Dunára támaszkodó, egyenes oldalakkal
határolt táborhellyel magyarázható. A késôbbi német város védett területe 550 x 350
m.40 A Dunára támaszkodó erôdítés formája, jellege megegyezik az esztergomi és pes-
ti helyszínekkel. Eredeti formáját ma már csak egy 1718-ból származó térkép alapján
érzékelhetjük.41

37. VÁRALJA
A 450 m magas Petri_ hegy délnyugati lejtôjén található 16,5 hektáros sáncvár. A

sánc 8 m széles, árok nem figyelhetô meg.42 Elég rejtett elhelyezkedésû hely. Itt találkoz-
nak a Vulkán-hágó és a Temes völgyét Erdéllyel összekötô Vaskapu felôl érkezô utak.

38. VINKOVCI
Marsigli ábrázolja a Boszut balpartjára támaszkodó félkörös sáncot.43

39. ZÁBRÁNY
Eugen Padureanu régész 1987-ben megjelent cikkének térképe ábrázolja. A Maros-

ba ömlô Keszinci-patak balpartjára támaszkodik az íves vonalvezetésû sánc. A Maros bal-
partját kísérô fôút keresztül megy a sáncvár területén.

40. ZENTA
Cserei Mihály szerint a török 1697-ben: „vévén esziben a német érkezésit, egy ré-

gi sáncban magát beverte vala, de nem lôn ideje arra, hogy a sáncot reparáltassa.” 44 Be-
szédes a tudósítás, elárulja, hogy a Tiszára támaszkodó sáncot nem a csata idején építették,
legfeljebb mint védhetô létesítményt megpróbálták a törökök kijavítani.

41. ZOMBOR
A várostól nyugatra a harmadik katonai felmérés ábrázolja. Nagy területet vesz kör-

be egy sánc a külsô oldalán árokkal.
42. ZSABLYA
Az Almás-ér és a Tisza közti szigeten Marsigli szerint félkör alakú római erôdít-

mény romjai. A helyet a szerb lakosok Šanác néven nevezték már a XIX. században is. A
tiszai átkelôhelynél egy jórészt természet által védett szigetet erôdítettek meg. 

Történelmünk fehér foltjainak legnagyobbika tehát az 567/568-tól kezdôdô és lényegében
az Árpád népének honfoglalásáig terjedô avar korszak. Írott forrásait nemrég komoly kri-
tikai apparátussal, a teljességre törekedve tette közzé Szádeczky-Kardoss Samu45 és Ola-
jos Teréz46.

Régészeti forrásainak hasonlóan teljességre törekvô corpusát Szentpéteri Józsefnek
köszönhetjük.47 Ebbôl kiderül, hogy igazából csak a temetkezések ismertek egyenletesen
az avar szállásterületrôl. Településekrôl csak a részletes régészeti topográfiai bejárások ál-
tal érintett területeken tudunk. Ezek is általában szórványos, felszíni leletek.
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Hiányérzetünk van, ha a korszakot szemléljük. Az egész mintha a levegôben lógna
és a föld alá, valamint múzeumi vitrinekbe és raktárak polcaira lenne elrejtve. Nem ismer-
jük jelentôsebb gazdasági vagy igazgatási központjait. Nem tudjuk, mit és hogyan használ-
tak tovább a megelôzô korok – fôként a sok utat és várost, erôdítményt építô római-kor –
létesítményeibôl. Ugyancsak nem tudjuk, mi az, ami az avar-korból a késôbbi korokra ma-
radt. Mintha csak „tabula rasa” teremtôdött volna az Árpád-féle hódítással? Valóban kiesett
volna, avagy lappangana 4–5 évszázad a rómaiak és a magyar államszervezés között?

Az avar hring és annak kapcsán a hosszanti sáncok kérdését újabban Makkay János
tekintette át.48 Rámutatott, hogy a Kis-Római-sánc az avar korban épülhetett. Felmerült a
VIII. század végi kagáni hring azonosítása a solti Tétel-heggyel, igaz, ezt az eddigi – vi-
szonylag kis felületre kiterjedô – régészeti kutatások még nem erôsítették meg (ennek el-
lenére az ötlet jónak tûnik!).

Vannak tehát a fentiekben felsorolt nagy sáncokkal védett helyszínek. Földvár hely-
neveink gyakran kapcsolódnak hozzájuk. A nyelvész Benkô Loránd49 és a régész Bóna Ist-
ván50 egymástól független érveléssel ugyanarra az eredményre jutottak, a Földvár helyne-
vek használaton kívüli, felhagyott várakat jeleznek. Ma is élô településnév: Bácsföldvár,
Balatonföldvár, Dunaföldvár, Tiszaföldvár. Régen Földvár néven ismerték a mai hódme-
zôvásárhelyi Nagytatársáncot. Errôl kapta nevét a mai Pusztaföldvár község. Marsigli tér-
képe alapján tudjuk, hogy Földvár („Feudvar”) néven volt ismert a Magyarkanizsa határá-
ban lévô erôdítmény és az újszentannai Földvár (eltorzult formában a magyar Földvár:
„Farba”) is.

Más esetekben a magyar -vár utótaggal képzôdtek településnevek. Budavár,
Pestvár, Vácvár. E három esetben az eredeti vár utótag késôbb lekopott a helységnevekrôl.
Sok esetben viszont már csak az utólagos népi elnevezések ismertek (Nagytatársánc,
Sanác), vagy még azok sem.

A vizsgált sáncvárak közlekedési csomópontoknál, fontos utak és gyakran a hajóz-
ható folyók mellett épültek. Elég ránézni a térképre, hogy láthassuk, ezek a nagy erôdít-
mények szinte mindig vizekhez kötôdnek. Legtöbbjük a Duna, a Tisza vagy a Maros part-
ján található.

Mi lehet a nagy méretek és a vízközeli elhelyezés magyarázata? Nagy helyre és sok
vízre elsôsorban lovas seregek táborainál volt szükség. Egy biztos, igyekeztek maximáli-
san kihasználni a természet nyújtotta védelmet. Ahol nem volt ilyen, ott irdatlan mennyi-
ségû föld- és famunkára kényszerültek. A természetes védelem kihasználásának legjobb
példája talán Csenta erôdített tábora. A legnagyobb tömegû építési munkára pedig
Mezôzsadányban volt szükség. 

A koncentrikus sáncokkal tervezett nagy erôdítményekben (Bény, Borjas, Duna-
földvár, Kissitke, Malomfalva, Mezôzsadány, Pécska…) hosszas ellenállásra készülhettek.
Amennyiben helyes Castellum Guntionis azonosítása, akkor ebben az egy esetben valóban
konkrét jelentôs harci eseményt tudunk hozzá kötni. A 802-ben vívott csatában a frank se-
reg mindkét vezére – egyikük az elsô keleti ôrgróf, Goteram – életét vesztette.51
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Ha – minekután jobb ötletünk nincs – az avar korban épültek ezek a táborok, akkor
vajon azon belül mikor és miért? A frank-avar háború (791–803) korával aligha magyaráz-
ható a nagy sáncvárak lehetséges felépítési kora. Ennek földrajzi elhelyezkedésük önma-
gában ellentmond. 

Az avar történelemrôl – hasonlóan Árpád magyarjainak korai történetéhez – elsô-
sorban a külsô hadjáratok kapcsán hallunk.  Komoly ellenséges támadás csak 599-ben ér-
te a birodalom kárpát-medencei területét.52 Ekkor Priszkosz bizánci hadvezér átkelt az Al-
Dunán és nem kevesebb, mint öt csatában mért vereséget avar seregekre, a kagán több fia
is életét vesztette. Egy portyázó csapat még a Tisza alsó szakaszán is túljutott. Több törté-
nész is úgy értékelte, hogy ekkoriban az avar birodalom szinte végveszélyben lett volna.
Ennek azonban ellentmond, hogy a bizánci próbálkozás epizód jellegû maradt, semmi kö-
vetkezménye nem volt, a balkáni bizánci fennhatóság eltûnése tovább folytatódott. A
kagán egy trükkel még a Priszkosz által ejtett foglyok szabadon engedését is elérte.

Ha a térképre nézünk, a legtöbb nagy erôdítés a Dél-Alföldön található. A szerém-
ségi Nagyolaszi táborhelye az avarok által 582-ben elfoglalt antik nagyváros, Sirmium
szomszédságában van. Egy másik, a Boszut-folyóra támaszkodó erôdítmény pedig az óko-
ri Cibalae (mai Vinkovci) közvetlen szomszédságában található. Megjegyzem, a most
vizsgáltakkal mindenben azonos jellegû erôdítmények az avarok által uralt szláv területe-
ken is ismertek. Elég csak Stará Kouřimra, Staré Mestora (Uherské Hradište mellett), vagy
Mikulčicére utalnom.53 Vagyis az avar kor erôdítményeinek a vizsgálatát nem lehet csak a
Kárpát-medence belsô részeire korlátozni.

Ismerve az avar–bizánci háborúk történetét, az állandó avar offenzívákat, a bizánci
fôváros 626. évi ostromát, kétségünk támad, vajon szükségük volt-e a Priszkosz vezette
599-es támadástól eltekintve nem igazán veszélyes bizánciak ellen ennyi erôdítményre?
Aligha.

Lehetett-e mégis olyan ellenfelük, amelytôl joggal tartottak. Volt, a belsô-ázsiai tür-
kök, akik elôl Európába menekültek. Ôk „szökött szolgáikként” üldözték az európai ellen-
feleik által rettegett avarokat. A veszély verbális illusztrációjaként hadd idézzük, hogyan
beszélt a hozzá járuló bizánci követeknek maga a birodalomalapító Istemi (Szilzivulosz)
kagán: „Sem nem madarak ôk, hogy a levegôn átrepülve megmeneküljenek a türkök kard-
jától, sem pedig halak, hogy a víz alá merülve eltûnjenek a tenger hullámainak legmélyén,
a föld színén járnak valahol. Amikor majd befejezem a hephtaliták elleni háborút, rátáma-
dok az avarokra is, és semmiképpen sem fognak megszökni az én haderôim elôl”.54

Vagyis reális magyarázatként az avarokat a VI. században végig fenyegetô türk ve-
szély jöhet szóba. Ez indokolhatta a birodalom belsô területeinek hosszanti sáncokkal va-
ló védelmét is. A türkök azonban soha nem jutottak el a Kárpát-medencéig, ha csak kései
utódaik (?) nem a IX. század végén.55 Ôk aztán a régi avar táborok zömét sorsára hagyták,
azoknak még az emléke is feledésbe ment. Párat közülük viszont igénybe vettek saját cél-
jaikra, ezekbôl lettek a korai Magyarország legfontosabb központjai, Esztergom, Óbuda,
Pest vagy éppen a Tisza mentén Szeged. 
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M O L N Á R M I K L Ó S

GYÜMÖLCSÉRÔL
ISMERKSZIK MEG A FA

Szerkesztô úr, az iskolák és iskolaudvarok
förtelmes sivársága és az össztársadalmi elmebaj közti szerves kapcsolatról is írhatna ám
egyszer! Oscar Wilde-nál olvastam, hogy minden faluban vagy városban az iskola kellene,
hogy legyen a leggyönyörûbb hely: olyan gyönyörû, hogy ha a gyerekek rossz fát tesznek
a tûzre, azzal büntetik ôket, hogy másnap nem mehetnek iskolába. Minden áldott nap lát-
hatom, mily kevéssé teljesül minálunk ez a nagyon is jogos kívánalom – hogy az iskolák
mennyire nem a leggyönyörûbb helyei falvainknak és városainknak. Elég kinéznem az ab-
lakon, máris szemem elé tárul a csattanós bizonyíték. Nem untig hallott, tönkrecsócsált jel-
zôként tolul a számra, hogy „csattanós”, hanem mert vele fejezhetem ki legszabatosabban
az ablakom alatt elterülô, vasráccsal bekerített, betonnal és döngölt sóderral beteregetett is-
kolaudvar lélekbe markolóan csúf és sivár valóságát.

Jobban mondva kinéznem sem kell, mert csukott ablakon, sôt a falon át is behatol-
nak hozzám a velôtrázó csattanások, dübörgések, puffanások, ordibálások, ahogy be-be-
csapják a vaskaput, ahogy pattog a labda a betonon, ahogy boldogtalan, frusztrált gyere-
kek hordái tombolnak tízpercben az udvaron, vagy ahogy a fölsorakoztatott osztályt egze-
círoztatja a boldogtalan, frusztrált testnevelô tanár.

De a „szabadban”, mármint az udvar porában-piszkában megrendezett iskolai ün-
nepélyek lármája – az se kutya ám! A bemelegítônek szánt népi demokratikus beatzene a
hatvanas évekbôl. A sorakozásra meg „igazodásra” fölszólító vezényszavak. A kórusban
kornyikálás. A rémséges szavalatok meg a még rémségesebb ünnepi beszédek, teletûzdel-
ve a tanügyi érzelgôsség, rossz ízlés és hazudozás évszázados közhelyeivel. Mindez akko-
ra hangerôvel, hogy másfél négyzetkilométeres körzetben beszakad az emberek dobhár-
tyája, ahány kutya csak van a környéken, megvész mind egy szálig, a madarak meg egy-
más után potyognak le holtan a fákról vagy a levegôbôl.

Mély szánalomra és részvétre indít, hogy csemetéink gyermekkora ilyen undok ud-
varokba és még undokabb tantermekbe és életkori gettókba van beszorítva. Nem csoda, ha
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tízpercekben torkuk szakadtából visítoznak és üvöltenek. Együtt szenvedek az érzéke-
nyekkel, a finomakkal, diákok és tanárok legkülönbjeivel, akik a többieknél is többet szen-
vednek az általános irányvesztés és szétesettség, az „anómia” tobzódásától.

Tudja, szerkesztô úr, ennek az „állatorvosi” iskolának pont az én ablakommal szem-
közt van a hátsó bejárata. Ott járkálnak be és ki: a tanügy kis elítéltjei az apostolok lovain, a
tansmasszerok meg gyalog, kerékpáron vagy gépkocsin. A kora reggeltôl késô estig tartó ki-
be mászkálásnak a két szárnyú vaskapu az eszköze: ez a retesszel és lakattal zárható, nyikor-
gó pántokon forgó istencsapása. Az állandó nyitogatás-csukogatás olyan éktelen csattogással
jár, hogy a környezô tömbházak lakóiban megáll az ütô, ökölbe szorul a kezük, és szörnyû
átkokra nyílna a szájuk, de csak tátogni tudnak, mert nem kapnak levegôt. Ha szóhoz jutná-
nak, „A rák egye le a kezeteket!” volna a legenyhébb átkuk. De nem jutnak szóhoz, csak szép
csöndesen megbomlik az agyuk. Sokan öngyilkosok lesznek, a környéken lakók több mint
fele idült alkoholista. Lassanként mindenki begolyózik, vagy már réges-rég be is golyózott.

Annak a pokoli kapunak a csettegését lehetetlenség megszokni. Hányszor akartam
már fölrobbantani, vagy legalább bekenni valami undorkeltô anyaggal, például politikusok
és közoktatási fônyikhajok bûzhödt hablatyával! Minden egyes csattanása olyan, mintha
szöges ostorral vágnának végig az ember agyán. Az iskola udvara, ez a minden irányban
épületekkel körülhatárolt, szinte hermetikusan zárt térség valóságos hangkatlan, a legki-
sebb hangot is fölerôsíti és visszaveri. A csöndes köhintés is dübörögve visszhangzik. Ha-
nem „az van kiadva”, nyilván valami magasságos hülyeségközpontból, hogy mindig be
kell csukni azt a rohadt kaput, nem mintha akadna az ocsmány udvarukon húsz fillérnyi
érték, amit bárki is el akarna lopni tôlük, de hát az iskola klasszikusan az a hely, ahol an-
nak muszáj érvényt szerezni, ami „ki van adva”.

A megfélemlített, bezápult, a tágabb vonatkozások iránt érzéketlen, a fennhatósá-
guk alá jutott iskolás gyerekeket tanagyagba döngölô, mindenféle konfliktust gyáván ke-
rülô tanszemélyzettel hiába próbál szót érteni az ember. Kezüket tördelve tehetetlenked-
nek. Gondoljon csak bele, szerkesztô úr: a hiányzó konfliktuskészség a korrupció egyik
legkártékonyabb fajtája!

Nemcsak gyávák és korruptak, hanem tudatlanok is. Egész létezésük azon a teljes-
séggel hamis föltevésen alapul, hogy a tudás intézményes oktatásnak az eredménye, jólle-
het a legnagyobb részét annak, amit tudunk, nem az iskolában, nem tanárainktól, sôt ép-
pen hogy tanáraink ellenében tanuljuk meg: beszélni, gondolkozni, érezni, szeretni, szeret-
kezni, játszani, káromkodni, politizálni, dolgozni és egyáltalán: élni.

Vak vezet világtalant. „Jaj, biz ez a nevelészet / Csak piano nevel észet” – írta
Arany János. Az iskolákban megszerezhetô „tudás” jószerivel csak arra képesíti az embert,
hogy idomított rabszolgaként – munkaerejét gagyi káprázatokért, színes üveggolyókért, tü-
zes vízért elherdáló konzumjanicsárként, elnyomás-technikusként, kifosztás-menedzser-
ként, médiapribékként – be tudjon tagolódni a kizsákmányolás-alapú (péká madárnyelven
„tudásalapú”) társadalomba.

Egyébiránt sem a pedagógusok, sem a szülôk nincsenek tisztában azzal a sarkala-
tos ténnyel, hogy az iskola életében a tanárok valójában igen jelentéktelen szerepet játsza-
nak. Ahogy C. S. Lewis írta: „Ami jó vagy rossz egy iskolás gyerekkel történik, ahhoz a
tanárok alig járulnak hozzá, és még kevesebbet tudnak róla.” Mutassanak nekem egy ér-
telmes iskolás kölyköt, aki nem tartja a tanárait hülye, érzelgôs banyáknak, szadista heku-
soknak vagy szánalmas pojácáknak!
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Az úgynevezett szellemi munkások közt nincs tudatlanabb, ostobább, „kon-
traszelektáltabb” népség a pedagógusoknál. Gôzük sincs róla, milyen súlyos a felelôssé-
gük a társadalom bamba söpredékké züllesztésében, s ami a legtragikusabb: a leghalvá-
nyabb sejtelem formájában sem dereng föl bennük, miféle készségekre lesz szükség, hogy
a globális parazitokrácia világrendjének összeomlása után önfenntartó kisközösségekbe
szervezôdve életben maradhassanak az emberek.

Ha a hátborzongató udvara és a pokoli hátsó kapuja felôl nézem ezt a csúf, tömlöc-
szerû épületet, fölhagyok minden reménnyel. Dermesztô látvány már maga a rácskerítés is.
Ezt a rondaságot csak beteg lelkû alakok tervezhették és építhették. Bevált a tervezôk per-
verz számítása: az elmúlt évtizedben 1218 nadrágülep akadt fenn és szakadt el a kihegye-
zett vasrudakon, 1217 alkalommal nebulók kifelé iparkodása közben, egy ízben pedig a ré-
szeg pedellus próbált bemászni, mert nem boldogult a riglivel. Elégedetten dörzsölheti a
markát az a vadbarom is, aki lebetonoztatta az udvar egyik felét: térdek és könyökök ezrei
horzsolódtak le, bokák százai marjultak ki vagy törtek el rajta. A lökött bumburnyák miatt
meg, aki az iskola második emeletére telepítette a kazánházat, amit csak egy ablaküveg vá-
laszt el az udvartól, ennélfogva kora ôsztôl késô tavaszig tompa zúgásba borul az egész
környék, ötvenkét szobanövényt és három varrógépet hajítottak ki az utcára, harmincöten
kínoztak halálra valamilyen háziállatot, kilencen ölték meg a házastársukat, hat nô spon-
tán elvetélt, hárman emigráltak Észak-Koreába, egy jobb napokat látott cipôfelsôrész-ké-
szítô pedig végsô elkeseredésében elôfizetett a Népszavára…

Az ilyen gyerekmegôrzô és tantervi ítélet-végrehajtó intézetekben, ahová diák és ta-
nár egyaránt utálkozva jár, nem az önmagára eszmélô, a tulajdon tökéletesedésén dolgoz-
ni tudó ember a közoktatás célja, hanem a bedarálás. Itt csak zajongástant, törtetéstant, bir-
toklástant, kapzsiságtant, herdálástant, földutálatot, vízutálatot, levegôutálatot, nagyképû-
séget, nemtörôdömséget, bunkóságot, káoszt, drogozást és „rendszerkonform” gazember-
séget lehet tanulni – fôként ami a szerencsétlen kis tesztoszteronrobotokat, az emberfaj ser-
dülôkorból soha ki nem gabalyodó hím egyedeit illeti, mert a lányok nagy részében van
valami csapdába ejthetetlen belsô védettség, a legzordonabb tanodát is elviselhetôvé tevô
lágyság és finomság.

Ha le nem megyek és föl nem szedegetem az iskola kapuján és kerítésén kívüli jár-
dáról a pestilentia scholaris nevû nyavalyában rakásra pusztuló sirályok, sólymok és sasok
tetemét meg a temérdek elhajigált limlomot, se tanár, se diák le nem hajol érte, hogy elta-
karítsa: a szemeteléstan is szerves része a tantervnek.

De hogy mégis túl tudom tenni magam a mindennapok gyötrelmein, hogy kínomban
nem üvöltök, mint a sakál, azt csupán annak köszönhetem, hogy ezen az átkozott iskolaud-
varon, amely nem hogy nem a leggyönyörûbb, hanem az egyik legocsmányabb helye a vá-
rosnak, a pokolian csattogó hátsó kaputól néhány lépésnyire áll egy hatalmas, csodálatosan
terebélyes juharfa, sztoikus türelemmel és bölcs nyugalommal viselve el a tövében dühön-
gô tébolyt és káoszt. Attól is megszépül néhány pillanatra az elnéptelenedett iskolaudvar,
hogy néha áthalad rajta egy macska: a széppé avatás a macskák isteni adománya. Ha az a
fa meg a macskák nem volnának, tán golyót is röpítenék a fejembe, vagy nem titkolnám to-
vább, hogy valójában nagybányai Miguel Vasziljevics Nietzsche azték herceg vagyok, vagy
kivándorolnék a hold túlsó felére, hogy ne is lássam a vesztébe rohanó glóbuszt.

Szerkesztô úr, ha hiszi, ha nem, néha egyetlen fa is meg tudja békéltetni az embert
balsorsa minden nyûgével és nyilaival, a kor gúnycsapásaival, meg a sok-sok rúgással,
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mellyel méltatlanok bántalmazzák a tûrô érdemet. Attól a juharfától tanulom nap mint nap,
hogy szinte mindenben több a csodálnivaló, mint a viszolyogtató, s hogy mindenre van bo-
csánat, csak arra nincs, amit Bertrand Russell így fogalmazott meg: „Az emberek tudatlan-
nak születnek, nem ostobának; ostobává a közoktatás teszi ôket.” Nem lehet rá se bocsá-
nat, se mentség, hogy a szabadságtól való szûkölô félelem igazgatta tanügyi kócerájok
végtermékként kétlábú, tollatlan, önmagukat és másokat elnyomó és elnyomorító szórako-
zó-, fogyasztó- és szavazóbarmok barbár hordáit szabadítják rá a társadalomra, melyek
végképp beadják a kulcsot halálán lévô kultúránknak.

A parazitokrata hatalom és a közoktatás, a tömeg-félretájékoztatás meg az egész
propaszféra közti munkamegosztás így szól: „Ti butaságban tartjátok, mi meg kifosztjuk
ôket.” A tömeg a propaszféra áthatolhatatlanul sûrû szövésû hálójának foglya. „A
propaszféra – állapítja meg Regina Belser – a közélet (oktatási intézmények, média, kor-
mány, egyházak, szórakoztatóipar) összes szintjét jelenti, mégpedig a propaganda egy bor-
dában szôtt, tökéletes rendszereként, amelyben minden egyes rész megerôsíti a többi üze-
netét. A megtévesztés e szférájának óriási és mélységes hatékonysága abból fakad, hogy
valóságnak észlelik az emberek. Ez a világ nem áll másból, mint felületekbôl – verbális és
nem verbális végszavakból, célozgatásokból, hamis következtetésekbôl, és az emberek
többségénél kulcsszerepet játszó viselkedés-szabályzó késztetéssel: a többiek viszolygásá-
tól és helytelenítésétôl való félelemmel él vissza. A televízió például folyamatosan, szünte-
lenül sulykolja a »korrekt« magatartást a vegyes házasságok iránt (ez »trendi« és »kúl«),
a zsidók és Izrael iránt (ôk mindig ártatlan áldozatok, akik feltételek nélkül és korlátlan
mértékben támogatást érdemelnek); a fehérek iránt (ôk »az emberi faj rákfenéje«). A szö-
vegkörnyezet, melyben ezek az üzenetek megjelennek, filmsorozatoktól, helyzetkomiku-
mon alapuló vígjátékoktól a talk show-ig vagy akár a sporteseményekig terjedhet; bármi is
a megjelenési formája, a globalista, »újvilágrendes«, fehérellenes, cionistapárti éthosz
»alapbeállításként«, vivôhullámként van jelen mindenütt.

Minthogy a közszférában valóságnak színlelve jelenik meg, behatol a magánéletbe
is. A televízió, ama sajátossága révén, hogy a szó szoros értelmében beviszi a közéletet a
magánélet központjába (a nappaliba, a hálószobába vagy a konyhába), s mert szinte vala-
mennyi családi otthonban jelen van, »fehér zajt« szolgáltatva a mindennapi élethez, meg
erôteljes vizuális médium-voltából adódóan is, természete szerint hajlamos rá, hogy elsor-
vassza a szellemi tevékenység folyamatait: az elemzést, a szintézist, a képzeletet, és egy-
nemû világnézetet ültessen az agyakba. A gondolkodást kísérô képek megdöbbentô mér-
tékben a televízió által közvetített képek; a divatos kiszólások, »magyarázatok« stb., de
még a köznapi élet társalgási formái is a televízió által kivésett nyomvonalakat követik. A
népesség ijesztôen nagy százaléka voltaképp másodkézbôl vett életet él, a televízió által
megszabott keretek között.”

Nincs más hátra, mint nagydobra verni, közhírré és közköveteléssé tenni:  – Világ
iskolakerülôi, egyesüljetek! Ivan Illich („az iskola csupán reklámügynökség, amely elhite-
ti veled, hogy a társadalomra a meglévô formájában van szükséged”), Paulo Freire („a köz-
oktatás a tanár-tanuló ellentmondás feloldásával, az ellentmondás pólusainak összebékíté-
sével kell hogy kezdôdjék, hogy mindkét fél egyszerre lehessen tanár és diák”), jöjjön el a
ti országotok!  Követeljük a társadalom iskolátlanítását, vagy legalább azt, hogy Astrid
Lindgren Harisnyás Pippijének argentin iskolarendszerét vezessék be mindenütt: „Ott a
húsvéti szünet a karácsonyi szünet után három nappal kezdôdik, és alig ér véget a húsvéti
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szünet, három nap múlva már nyári vakáció van. A nyári vakáció november elsejéig tart,
akkor nehéz idôszak következik a karácsonyi szünidôig, ami november tizenegyedikén
kezdôdik. Azért azt is ki lehet bírni, mert leckét nem adnak föl. Argentínában szigorúan ti-
los leckét föladni és tanulni. Elôfordul idônként, hogy egyik vagy másik argentin gyerek
elbújik a ruhásszekrénybe, és ott titokban tanul, de ha a mamája rajtakapja, akkor van ne-
mulass. Ott egyáltalán nincs számtan az iskolában, és ha valamelyik gyerek tudja, mennyi
7 meg 5, akkor azt a szégyenpadba ültetik, legalábbis ha volt olyan ostoba, hogy elmond-
ta a tanító néninek. Olvasás is csak pénteken van, már ha akad könyv, amibôl olvassanak.
De sohasem akad. … És akkor mit csinálnak az iskolában? … Hát cukorkát esznek. Van a
közelben egy cukorkagyár, onnan egy hosszú csô vezet az iskoláig, azon ömlik a cukorka
egész nap, a gyerekeknek épp elég dolguk van vele, hogy mind megegyék. … Hogy mit
csinál a tanító néni? … Szedegeti le a papírt a cukorkákról… Talán azt képzelted, hogy a
gyerekek bajlódnak ezzel? Még mit nem! Sokan nem is mennek el az iskolába, csak a báty-
jukat küldik el maguk helyett…”

We don’t need no education 
We don’t need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave us kids alone
Hey! Teacher! Leave us kids alone!
All in all you’re just another brick in the wall
All in all you’re just another brick in the wall.*

* Pink Floyd: The Wall (A Fal): „Nem kérünk a nevelésbôl / Nem kell nekünk agymosás / Sem gúnyolódás az
osztályban / Tanár, szállj le rólunk már / Hé, tanár, szállj le rólunk már! / Nem vagy más, csak egy újabb tég-
la a falban / Semmi más, csak egy újabb tégla a falban.” 
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