
Címlapsztori
„A mérhetetlen kincsvágy rabjai” – Ma-
urikiosz bizánci történetíró jellemez-
te így az avarokat, amely megjegyzés 
ugyan megszokott volt egyébként is 
a  „barbárok” jellemzésére, az  avarok 
azonban valóban hatalmas kincset hal-
moztak fel. A  bizánci források szerint 
a  Keletrómai Császárság a  6. század 
utolsó évtizedeitől kezdve évente rend-
szeresen, egyre emelkedő mennyiségű 
„ajándékot” fi zetett az avaroknak. Ez lé-
nyegében a béke váltságdíja volt. Amíg 
az  avarok harcoltak a  császársággal, 
addig az adó folyamatosan nőtt. 573-
tól rendelkezünk számszerű adatokkal 
is: az adó a kezdeti 60 ezerről 624-ig 
évi 140 ezer solidusra nőtt. Amikor 
azonban 626-ban a kagán vakme-
rő lépésre szánta el magát, és 
megkísérelte elfoglalni Kons-
tantinápolyt, csúfos kudarcot 
vallott, ami igen nagy presz-
tízs vesz teséget jelentett. Előbb 
csökkenni kezdett, majd néhány 
év múlva meg is szűnt az adófi -
zetés, amit amúgy nem indokolt 
volna a Bizánci Birodalom gazdasági 
helyzete. Ha összeadjuk a történetírók 
által solidusban megadott összegeket, 
elképesztő eredményt (értéket): mint-
egy 240 mázsa aranyat kapunk. Kér-
dés, hogy ez az aranymennyiség 
valóban eljutott-e a Kárpát-me-
dencébe.A 626-os balsikerű 
avar ostrom után a bizánci for-
rások fokozatosan szinte telje-
sen elhallgatnak az avarokról, 
és a  nyugati források is alig 
említik őket. A forráshiány csak 
788 után szűnt meg, amikor Nagy 
Károly bekebelezte a Bajor Herceg-
séget, és az avarok a Frank Birodalom 
keleti szomszédjai lettek. Az uralkodó 
791-ben hadjáratot is vezetett az avarok 
ellen, amely a következő években a ka-
ganátusban súlyos belháborút, „polgár-
háborút” váltott ki. 795-ben és 796-ban 
a  frankok ismét hadjáratokat vezettek 
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az  avarok ellen, de ellenállással ekkor 
már nem számoltak. Ennek a két hadjá-
ratnak kiemelkedő – de mindenképpen 
legnagyobb hírű – eseménye a kagáni 
kincstár megszerzése volt. A frank for-
rások viszonylag részletesen, de nem 
egységesen írtak a kincstár két alkalom-
mal történt megszerzéséről, a hringnek 
nevezett kagáni központ kirablásáról és 
a zsákmány Aachenbe szállításáról. Ma 
már csak tudománytörténeti érdekes-
ség, hogy a zsákmány jelentőségét haj-
dan a Karoling gazdaság fellendülésének 
egyik kiváltó okaként értékelték. Az első 
évezred történetében mondhatni párat-

lan, hogy ilyen részletességgel értesü-
lünk egy uralkodói kincstár sorsá-

ról, amelynek nagyságához csak 
a  rómaiak által évszázadokkal 
korábban megszerzett dák kin-
csek mennyisége fogható.

A frank források a kincstár 
megszerzését kétféleképpen 

jegyezték fel. Egyesek az uralko-
dó iránti lojalitásnak megfelelően 

írták le a történteket, és Nagy Károly 
fiának, Pippinnek a szerepét hangsú-

lyozták; más források szerint azonban 
elsőként 795-ben Erich friauli őrgróf fel-
hatalmazására és parancsára a szláv Voj-

nimir délnyugat felől hatolt be az ava-
rok területére, és egy igen jelentős 

kincstárat fosztott ki.

Azt, hogy ez a  kincstár 
az  avarok egyetlen kincstára 
volt-e, avagy több kincstár is 
volt a kaganátusban, nem tud-

juk. Mindenesetre a  Karoling 
források többsége ezt a kincset 

dicsérte, és ennek a nagyságáról írt.

A kincstár másik részét 796-ban 
Nagy Károly fi a, Pippin itáliai király sze-
rezte meg. A Lorschi Évkönyvek (Annales 
Laureshamenses) szerzője, aki egyéb-
ként Vojnimir hadjáratáról hallgat, most 
bőven tudósít az  eseményekről, de 
a Pippin által elfoglalt hely mivoltáról 
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Az avar kagáni kincstár
is. Holott egy szemtanú elbeszéléséből 
(Ének Pippin király avar győzelméről) 
tudjuk, hogy az  ekkor meg-
szerzett kincs lényegében 
csak a Pippin elé járuló 
kagánnak és előkelő-
inek az  ajándéka volt. 
A kincstár korábbi, tehát 
795. évi megszerzését erő-
síti meg a  Northumberlan-
di Évkönyvek feljegyzése is, 
amely a zsákmány nagyságáról 
az egyetlen adatot őrizte meg.

De mit tudunk a kincs össze-
tételéről? A források a zsákmányt 
egyöntetűen a  thesaurus szóval 
jelölték. Einhardus, az  frank udvar 
történetírója Nagy Károly életrajzában 
pecuniát és thesaurust említ. A császár 
végrendeletének ismertetése során 
ugyanezzel a két szóval jelölte az ural-
kodó hagyatékát is. A pecunia jelenthet 
pénzzé vert nemesfémet vagy csak egy-
szerűen nemesfémet is. A thesaurus 
tágabb értelmű: bármiféle 
őrzött holmit, aranyat, 
drágaságot vagy 
másmilyen dolgot 
(pl. textileket) is 
érthettek alatta. 
Einhardus szó -
h a s z n á l a t a  – 
a thesaurus és a pe-
cunia – megegyezik 
a hivatalos terminoló-
giával. A  középkori törté-
netíró szükségszerűen tehát ezekkel 
a szavakkal jelölte a kagáni kincstárat 
is, függetlenül annak tartalmától.

A kincs egy részét Nagy Károly 
tehát Rómába küldte I. Adorján 
pápának (772–795), de azt már 
utódja, III. Leó (795–816) vette 
át. A fennmaradó részt az ural-
kodó szétosztotta az előkelők, 
az egyházi és világi hívei között, 
és más uralkodóknak is küldött aján-

dékot. Konkrét adatunk azonban csu-
pán a kincsből Mercia királyának, Off á-

nak küldött ajándékról maradt.

Ez királyi ajándék volt: 
a   le írásban említet t 
fegyverövet és kardot 

minden bizonnyal nemes-
fém veretek borították. 

Az Off ának küldött ajándé-
kok között említett selyem-

köpenyek és a Northumberlan-
di Évkönyvek tanúsága szerint 

azonban a zsákmány egy része 
tehát nem nemesfém vagy ne-

mesfémből készült tárgy, hanem 
selyemöltözet volt.

 A  t e m p l o m o k n a k 
szétosztott és a pápának Ró-

mába küldött ajándékok-
nak is csak egy része volt 
nemesfém. Az  egyháziak 
fegyverek helyett bizo-
nyára arany- és ezüstedé-

nyeket kaptak, amelyeket 
a  textíliákkal együtt liturgi-

kus célra vagy ereklyék 
beburkolására is jól 

használhattak. A brit 
szigetekre egyéb-

iránt az  Offának 
küldött aján-

dékkal juthat-
tak el a  hírek 

a kincs méretei-
ről és megszerzésé-

nek körülményeiről is, 
amiről az évkönyv szerzője 

végül be is számolt. Az  An-
nales a kincsszállítás elbeszélése után 
a felosztásról, a Krisztust illető résznek 
a  templomoknak ajándékozásáról ír. 

E tárgyak a 795-ös hadjáratból szár-
mazhattak, nem a Pippinnek aján-
dékként átadott értékekből, mivel 
a frank források is csupán a 795-ös 

hadjáratban szerzett kincs szétosztá-
sáról tudnak.
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A források a megszerzett kincs nagy-
ságát különböző jelzőkkel érzékeltet-
ték, és a keletkezéséről írva utaltak 
a  jelentőségére is. Az  igazi zsák-
mányt a textíliák és prémek mel-
lett kétségtelenül a  nemesfém 
jelentette. A frank források a kincs 
eredetéről annyit írtak, hogy a régi 
uralkodók gyűjtötték vagy zsákmá-
nyolták. A megállapítás közhely, hi-
szen minden uralkodói kincstár töb-
bé-kevésbé ilyen módon alakult ki. 
Csakhogy a keletrómai császárok 
által fi zetett békeadó a források és 
a leletek alapján a 7. század hetve-
nes éveitől megszűnt, a 8. század-
ban a nemesfém 
tárgyak előfor-
dulása az  avar 
s í r l e l e t e k b e n 
pedig minimá-
lisra csökkent. 
A frankok azon-
b an a   k in c s-
tárt a  bizánci 
aranysolidusok 
beáramlásának 
megszűnése után 
mintegy másfél 
évszázad múlva 
s ze re z té k  c s ak 
meg. A  kincstár-
nak talán ez a legnagyobb különleges-
sége: miként maradhatott 
meg érintetlenül majd' 
másfél évszázadon 
keresztül? Kik őrizték 
meg, és miért? To-
vábbá a 8. században 
miért nem juttattak be-
lőle legalább a társadalom 
elitjének?

Amikor a  kincstár összetéte-
lét vizsgáljuk, fontos figyelembe ven-
ni: a forrásokban említett sok tízezernyi 
évi solidus nem vert érmét – tehát aranyat 
– jelentett, hanem az  avaroknak juttatott ajándékok 

összértékét. Theophülaktosz bizánci törté-
netíró általában csak az évi solidusmennyi-
séget jegyezte fel, amit a császári udvar-
nak ki kellett fi zetnie az avaroknak. Az 582. 

évnél Sirmium (a mai Szávaszentdemeter) 
avar elfoglalása után azonban megjegyez-

te, hogy a bizánciak abban az évben 80 
ezer solidust fizetnek a barbároknak 

aranyban és selyemben történő ke-
reskedés révén.

Hogyan lehet értelmezni 
a  kereskedelem útján törté-
nő kifizetést? Szó lehet arról 
is, hogy a  kifizetett solidu-
sok egy részét az avarok már 
Konstantinápolyban vásár-

lásra fordították, és így tettek 
később is. Az is bizonyos, hogy 

az  adó egy részét selyemruhák-
ban f izet ték k i .  (A z avar 
kincstár frank kifosztásakor 
talált zsákmány textíliái va-
lószínűleg Kínából szárma-
zó hernyóselyem fonálból 
készültek, amit a Bizánci Bi-
rodalomban dolgoztak fel.)

Esetleg szó lehet az általános 
nomád szokás alkalma-

zásáról, azaz az  avarok 
esetleg lovakat adtak el 
a  birodalomnak? (A bel-

ső-ázsiai türkök lovaikat 
felajánlva Kínára kény-
szerítették rá ekkoriban 
a  kereskedelemi kap-
csolatok fenntartását.) 

Arra azonban aligha le-
het gondolni, hogy a  8. 

század folyamán az avarok 
a  bizánciakkal intenzíven 

kereskedtek volna: a sírokban 
nincs kimutatható bizánci im-
porttárgy, hacsak nem külön-

böző textilféléket vásároltak, 
aminek nem maradt nyoma a te-
metkezésekben.

Aranyedény a nagyszentmiklósi 
kincsből (galvanoplasztikai máso-
lat - MFM, Szeged ©2019)

Arany álcsat a 
tépei lelőhelyről 
(MNM, Budapest 
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©2019)
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A z ázsiai  nomád 
népek szokása szerint 
a  zsákmányt aligha-
nem egyharmad-egy-
har ma d - e g y har ma d 
arányban osztották el 
a  kagán, a  főemberek 
és a  köznép között. 
Ez a  6–7. századi korai 
avar leletekben is meg-
mutatkozik, mivel a ve-
zetőréteg sírjai arany-
tárgyakban bőségesek. 
Ezek egy részét a  Bi-
zánci Birodalomban, 
a másik részét az avarok 
a  solidusokat nyers-
anyagként felhasználva 
készítették. Mivel a  8. 
századi avar temetők 
azonban aranyban már 
rendkívül szegények, 
ez a  kincstár osztatlan 
megőrzésére utalhat.

Különös ,  ho g y 
amíg a  kora avar 
időszakból egye-
dül a kagán tiszt-
ségét ismerjük 
az írott források-
ból, a  társadalmi 
tagozódás a korszak te-
metkezéseiben mégis meg-
figyelhető (Kunbábony, 
Kunágota, Szegvár-Orom-
dűlő stb.), ellenben a
8. századi avar teme-
tőkben a  nemesfém 
tárgyakkal jellemez-
h e tő  t ár s a dalm i 
különbségek nem 
mutathatók ki, mi-
közben a Karoling for-
rásokban a  kagán mellett 
más vezető tisztségek sora (pl. 
tudun, jugurrus, tarkán) tűnik fel.

A Frank Birodalomba került avar kincsek 
maradványainak azonosítására történtek erőfe-
szítések, de sajnos ezek eredménytelennek bi-
zonyultak. Leginkább talán az egykori selyem-
szöveteknek lehetnek töredékei a korszakból 
származó liturgikus ruhákban és az ereklyéket 
burkoló korabeli anyagokban, ezek azonosítása 
ma már a lehetetlennel határos feladat.
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