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A szlávok megjelenése a Keleti Kárpátokban

dr. Botár István Phd*

A korai szlávokat ábrázoló térképeken az Olt forrásvidékén, a Keleti Kárpátokban található Csíki-medence 
(Hargita megye, Románia) nem szerepel (1. kép). Ennek alapvető oka nem a terület sajátos történetével, 
környezeti viszonyaival függ össze, miként azt gyakran gondolják, hanem sokkal inkább a régészeti kutatá-
sok hiányosságaival magyarázható.

Erre utalnak a 3–4. századot és az Árpád-kort (11–13. század) érintő legutóbbi kutatások is. A közelmúltig 
ugyanis e korszakok lelőhelyei is hiányoztak Csíkból, de az utóbbi évtizedben számos, ezekre a századokra 
keltezhető lelőhelyet sikerült azonosítani és megkutatni. Ma már biztosan állítható, hogy a 3. században a 
Marosszentanna–Csernyahov kultúra népességének erőteljes betelepülése zajlott az Olt völgyébe, amelyet 
a 4. század végén aztán ugyanennek a népességnek a váratlan és teljes elvándorlása követett. Később, a 
11–12. században egy újabb betelepülési hullámot lehetett megragadni, amely gyakorlatilag a mai telepü-
léshálózat és egyházszervezet alapját képezi (Botár 2011; 2013).
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1. kép: Korai szláv lelőhelyek Erdélyben és a Szeret völgyében (Stanciu 2015: 145, fig. 25.)
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E két jelentős történeti 
folyamat közötti időszak, 
azaz az 5–10. század régé-
szeti leletanyaga a közel-
múltig ismeretlen maradt 
(Stanciu 2013; 2015). A szláv 
korszak leleteinek itteni hiá-
nya annál is inkább zavaró 
volt, mert a Csíki-medencé-
től délre és nyugatra elterülő 
régióból már az 1970-es évek 
óta kerültek elő e korszakhoz 
köthető régészeti nyomok 
(Székely 1970). A címben 
szereplő felkiáltást tehát nem 
valamiféle pánszláv érzelem 
indokolta, hanem az a meg-
könnyebbülés, hogy végre 
tisztábban láthatunk ebben a 
régóta húzódó tudományos 
kérdésben. Ismerve a „szláv” 
népesség és etnikum idő-
rendjét és helyességét érintő 
vitákat, e helyen nem kívá-
nunk a szláv etnogenezis 
vagy a történeti identitá-sok 
kérdésében állást foglalni 
(curta 2001; Paliga–
teodor 2009), és a „szláv” 
megnevezést a szakiroda-
lomban általánosan elterjedt 
értelemben használva ismer-
tetjük az új, korszakunkat és 
vidékünket érintő adatokat. 

A csíkszeredai Fodor-
kertben 2011 és 2017 között 
végzett megelőző feltárá-
sok során több egyéb objek-
tum mellett hat olyan földbe 
mélyített épület nyomát is 
feltártuk, amelyeket korai 
szlávként határozhatunk 
meg1 (2–3. kép).  Mindegyik épület gödrét többé-kevésbé földbe mélyítették, noha a korabeli járószint (és 
így a gödrök valós mélysége) az intenzív mezőgazdasági művelés és a visszakövethetetlen 
geomorfológiai folyamatok miatt nem volt megállapítható. Mindegyik házat délnyugat–északkelet 
irányba tájolták, és többségükben kőből rakott kőkemence állt a keleti sarokban (ld. az alaprajzokat). A 
gödörméretek többnyire hasonlók voltak, négy esetben 3,5 × 3,5 méter, de két esetben a mérhető oldalak 
elérték a 4, illetve a 4,7 métert (4–6. kép).
1 Az objektumokról a későbbiekben részletesebb román nyelvű tanulmányban fogunk beszámolni.

2. kép: A lelőhely elhelyezkedése
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A feltárt cölöplyukak alapján a házak felépítménye meglepően változatos. Az oszlopok száma olykor 2 
× 2 (néha a gödör belsejében, máskor abból kilógva), máskor 3 × 3-as elrendezésben kerültek elő, de volt 
cölöplyuk nélküli megoldás is, ahol a sarkok szabálytalansága inkább talpfákra utalt. Két esetben 
egyértelműen megfigyelhettük, hogy a ház gödrét belülről deszkabélés borította (szenült „egyenes” 
deszkák nyomai), egy harmadik esetben pedig a gödör szélén, lent körbefutó kis, de jól követhető árok 
jelezte egy belső szerkezet/bélés egykori létét (7. kép).

A régészeti leletanyag meglehetősen szegényes, többnyire egyforma edénytöredékekből áll: kizárólag 
kézzel készített, tagolatlan peremű fazekakból, illetve szintén kézzel készített, különböző méretű lapos, kerek 
sütőtálakból (8–11. kép). A korongolt edények és a díszítés teljes hiánya miatt a „korai szláv” besorolás kézen-
fekvőnek tűnik, noha ennek a meghatározásnak a helyi időrendje egyelőre nyitott. A legutóbbi összefoglalás 
szerint az Olt felső völgyében valamikor a 6. század második vagy akár a 7. század első felében rendezkedtek 
be a szlávok (Stanciu 2015: 102–128). A Csíki-medence a moldvai korai szláv lelőhelyek irányából könnyen 

3. kép: Az ásatás összesítő térképe (2011, 2017), a „szláv” objektumok piros körrel jelölve
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megközelíthető, éppen ezért felmerült annak 
a lehetősége, hogy csíki leleteink a Kárpát-
medence belsejének talán a legkorábbi szláv 
jelenlétéhez kapcsolhatók. E feltevés ellen-
őrzésére több objektumból gyűjtött csont- és 
szénmintán végeztettünk C14-es keltezést.2 
Az eredmények meglepőek. Két lakóházat 
ugyan a szokványos, 6–7. század fordu-
lója körüli időszakra kelteztek (cal AD/2ơ): 
2011/32: 542-625, 2017/13: 575-650, de két 
további épület esetében jóval korábbi datá-
lás született (cal AD/2ơ):  2017/93: 418-540, 
2011/17-19: 428-591. Ez azt jelenti, hogy a 
Csíkszereda határában feltárt szláv település 
alapítása a 6. század közepén vagy második 
felében megtörtént.

Az első (érthető) reakció a kételkedés: 
valóban helyesek és elfogadhatók a C14-es 
keltezések? Valóban újragondolhatjuk egy 
ilyen súlyú történeti folyamat időrendjét csu-
pán két eredményre alapozva? Szerencsénkre 
néhány kontrollméréssel is rendelkezünk 
ennek eldöntéséhez. A szláv objektumok mel-
lett Marosszentanna–Csernyahov gödrökből 
is küldtünk mintákat keltezésre, és az eredmé-
nyek mindegyike a Kr. u. 240–390 közötti idő-
szakra esik.3 Éppen ezért a szerző hitelesnek 
fogadja el a C14-es keltezési eredményeket.

E ponton a végső (?) magyarázat a követ-
kező lehet: a legkorábbi „szláv” közösségek 
már az 5. század második felében megjelen-
hettek a Csíki-medencében, és egyben a 
Kár-pát-medence keleti felén. A korai 
keltezés mellett három további következtetés 
vonható le: a település kezdetleges 
edényművessége (a korongozás és a díszítés 
teljes hiánya) azt sejteti, hogy ez a népesség 
korábban nem érintkezett, vagy (még?) csak 
rövid ideig más közösségekkel. Amennyiben 
ez igaz, akkor a települési hullám 
legvalószínűbb kibocsátó régiója Moldova, 
melyet értelemszerűen ennél az időszaknál 
korábban népesítettek be a szlávok. 
Harmadrészt: a rendelkezésre álló adatok 
alapján úgy tűnik, hogy ez a szláv település a 
7. század közepén már meg is szűnhetett...
2 E helyen is megköszönjük Hargita Megye Tanácsának az elemzésekhez nyújtott támogatását. A méréseket a debreceni 

Isotoptech Zrt. laboratóriumában Molnár Mihály végezte, segítségét köszönjük.
3 A 3–4. századi település leletanyagáról a közeljövőben várható közlés.

4–6. képek 2011-ben és 2017-ben feltárt „szláv” házak 

7. kép: A feltárt házak alaprajzai
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