Szentpéteri József

Az Avar Kaganátus hatalmi központjai – a hringek*
Bevezetés
A Kárpát-medencei avar korszak1 (i.sz. 567 és 895 között) kutatásának
mindmáig megoldatlan kérdése a hatalmi központ vagy központok helyének meghatározása. Az írott történeti források2 kizárólag az avar birodalom fennállásának utolsó szakaszára, a VIII-IX. századforduló tájára
vonatkozó adatokat tartalmaznak a kagáni székhelyről, a hringről;3 az ezt
megelőző időszakra nézve csak feltételezésekre szorítkozhatunk. Az avar
korszak régészeti hagyatékának4 (jelenlegi becslések szerint kb. 4.000
lelőhely) legtöbb információt tartalmazó hányada a fegyveres és lovas temetkezéseknél5 került elő; ezeknek elterjedési térképeken6 való elemzésén alapulnak azok az állítások, melyeket az alábbiakban munkahipotézis
formájában fogalmazok meg.

A kora avar korszak (567–626) központja: Zamárdi térsége
(Somogy megye)
Az avar társadalom7 rétegződésének vizsgálatakor a mintegy 1.200
fegyveres-lovas lelőhely elterjedési térképei alapján8 kitűnt, hogy a bizonyosan Baján-dinasztiabeli időkben a Duna folyása szerinti jobb oldalon
húzódnak a legjelentősebb lelőhelyek, vagyis a Dunántúlon, annak is a
keleti részén találhatók a leggazdagabb lelőhelyek.9
A Magyar Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Intézetének adattárában 1993 szeptemberében bukkantam arra az 1971-ben készült fényképre (1. ábra),10 amely szerint a Balaton déli partján, helyileg a Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő területén egy furcsa légi régészeti jelenség bontakozott
ki. Hossza mintegy 1.000 méter, szélessége 350–400 méter közötti, a
Balaton irányába futó széles árkok által közrefogott terület nagysága pedig meghaladja a 30 hektárt. A feltételesen földvárként leírható objektum
a part felé lejtő, időszakosan kiszáradó üledékgyűjtő völgyek felhasználásával készülhetett. Az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának építését megelőző régészeti feltárások 2002 óta folytak a közvetlen
Tanulmányom orosz nyelven elhangzott a Karel Škorpil (1859–1944) and the
Bulgarian medieval archeology című pliszkai konferencián 2009. október
2-án Bulgáriában (Pavel GEORGIEV szerkesztésében sajtó alatt).
1 BÓNA István 1984.; BÁLINT Csanád 1989. 147–192.; POHL, Walter 2003.
2 SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 1986., uő 1998.
3 POHL, Walter 1988. 306–308.; SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 1998.
286–294.
4 SZENTPÉTERI József 2002.; DAIM, Falko 2003.
5 SZENTPÉTERI József 1993a, uő 1994.
6 SZENTPÉTERI József 1996.
7 BÓNA István 1984. 319–324, 333–336.; uő 1988b 437.; POHL, Walter 1988.
163., 170–174., 186–189.; ZÁBOJNÍK, Jozef 1995.
8 SZENTPÉTERI József 1994.; uő 1996.
9 SZENTPÉTERI József 1994. 237.
10 Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Kht. Nr. 1971/1187/4576.

1. ábra: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, 1971. Forrás: HM Térképészeti Kht.
Fig. 1: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, 1971. Aerial photo: Archives of the Institute
of Cartography of the Ministry of Defence
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2. ábra: Zamárdi és környéke
(1: temető; 2: kohótelep; 3: település; 4: feltételezett objektum)
Fig. 2: Archaeological sites in area of Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő
(1: cemetery; 2: smelting settlement; 3: servicing village; 4: earthen fort)
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3. ábra: Jelentősebb kora avar kori lelőhelyek a Kárpát-medencében (A: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, feltételezett kagáni központ)
Fig. 3: Major sites of early Avar period in the Carpathian Basin (A: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, the assumed hring)

közelben, és egy olyan földvár11–szolgáltató falu12–kohótelep13–temető14
alkotta településegyüttes képét rajzolják ki (2. ábra),15 amely összességében megfelel egy korabeli hatalmi központ16 jellemzőinek (3. ábra).17

A közép és késő avar korszak (626–795/803) hatalmi központja:
Solt–Tételhegy (Bács-Kiskun megye)
A Kárpát-medence népvándorláskorának legutóbbi összefoglalásai – a
Karoling-kori írott forrásokra támaszkodva – egyöntetűen a Duna–Tisza
közére teszik az avar kagán székhelyét (Regia Avarorum Hring),18 ám nem
11 SZENTPÉTERI József 2009. 236–241.
12 KISS Viktória 2004.; SÜMEGI Pál et al. 2004.; KISS Viktória 2007.; HONTI
Szilvia et al. 2006, 29–32.
13 GALLINA József Zsolt – HORNOK Péter – SOMOGYI Krisztina 2007.
14 BÁRDOS Edith 1995.; BÁLINT Csanád 1995, 312–315.; BÁRDOS Edith
2000.; BÁRDOS Edith – GARAM Éva 2009.
15 SZENTPÉTERI József 2009. 252, 15. ábra.
16 BÓNA István 1988a 110.
17 SZENTPÉTERI József 2002, Karte 3.; PATAY Pál 2008, Abb. 19.
18 KISS Attila 1988. 85; WOLFRAM, Herwig 1987. 258–259.; POHL, Walter
1988. 306–308.; BÓNA István 1988b 451–453.; BÁLINT Csanád 1995. 312–
315.; SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 1998. 286–297.
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lehet tudni sem a pontos helyét, mint ahogyan azt sem, hogy mettől meddig szolgált a kaganátus hatalmi központjaként.
Bóna Istvánnak (és e cikk szerzőjének) egy, a IX. századi Kárpát-medence történeti viszonyait ábrázoló térképén,19 valamint egy 1998-ban
készült rajzon Bóna professzor feltételezése szerint a Tételhegy egykor
alkalmas lehetett a Duna–Tisza közére lokalizálható avar uralmi központ
(a hring) helyszínének (4. ábra). Ugyanezt a véleményt fogalmazta meg
Trogmayer Ottó professzor a Múltbalátó című könyvében20 („A község
határában, az országúttól keletre hatalmas, ezen a területen egyedülálló,
elhúzódó kiemelkedés vonzza a tekintetünket.”), ezzel az avar kagán szállását ő is a Tételhegyre helyezte.
A feltételezett hring a Bács-Kiskun megyei Tételhegy (névvariánsa:
Tételhalom, Titel, latinul: Titlus) lelőhelyhez köthető. A természetföldrajzi
értelemben vett tanúhegy Solt határának keleti részén, a dunaföldvári és
bölcskei rév közelében, a kecskeméti és kiskőrösi műút között, a Duna
medrétől légvonalban mintegy 7 km-re fekszik, melyet kőzetanyaga miatt
a folyó a mederváltásai során sem hordott el. Az ÉNy–DK irányban elhelyezkedő, kissé nyújtott ovális, mintegy 100 hektáros (!) kiterjedésű domb
legmagasabb pontjának tengerszint feletti magassága 114 m, ezzel 17
méterrel emelkedik ki az egykori ártérből (5. ábra).21
19 BÓNA István – SZENTPÉTERI József 1994.
20 TROGMAYER Ottó 2005. 108.
21 LÁSZLÓ János felvétele, 2005. Civertan Bt., Budapest.
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4. ábra: Jelentősebb késő avar kori lelőhelyek a Kárpát-medencében (B: Solt–Tételhegy, feltételezett kagáni központ)
Fig. 4: Major sites of late Avar period in the Carpathian Basin (B: Solt–Tételhegy, the assumed hring)

2005 óta folynak itt interdiszciplináris kutatások.22 Az avar korszakra
azonban mindezidáig még csak kevés tárgyi emlék utal: a Tételhegytől kissé keletre három avar kori sír került elő 1951-ben jellegzetes,
VII. század közepére keltezhető leletanyaggal (közte bepecsételt díszű
szürke agyagkorsó).23 A tételhegyi tervásatásokat megelőzően talált néhány avar kori szórvány közül említésre méltó egy meglehetősen kopott
bizánci réz érem (Heraclius és Heraclius Constantinus 613–614-ben
Constantinápolyban vert follisa), valamint VIII–IX. századra keltezhető
korongolt cserépanyag. A helyszíni megfigyelések szerint az avar település és a lokalizált temető a feltételezett központhoz vezető utak mentén
helyezkedik el.
Egyelőre sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet tehát Bóna István
és Trogmayer Ottó professzorok feltételezését. A rendelkezésre álló légi
régészeti céllal készült fényképfelvétel-sorozatok (6. ábra),24 a felszíni
szórvány leletek, valamint az ásatások során napvilágra került jelenségek (erős védművekkel övezett települések, több korszakból származó
temetők) azonban arra utalnak, hogy számos történelmi korszak hatalmi

központjaként is szolgálhatott. Fennállása a középső bronzkortól a török
hódoltság kezdetéig tartott, kisebb-nagyobb megszakításokkal mintegy
3.200 évre tehető (i.e. 1700 – i.sz. XVI. sz. közepe).
A Kárpát-medencei álcsatos kör25 lelőhelyeinek elhelyezkedése is alátámasztani látszik a fenti feltételezés igazságát. Egy 2003 tavaszán előkerült sír kapcsán Sz. Garam Éva összefoglalta a kora avar kori álcsatos
övvereteket tartalmazó lelethorizontot.26 Tanulmányában kitért az álcsatos leletegyüttesek tipológiai és időrendi kérdéseire, és sokoldalúan jellemezte az ilyen rangjelző övet viselők feltételezhető társadalmi helyzetét. Összegzését továbbgondolva, egy olyan jelenségre mutatok rá az
alábbiakban, amely az álcsatos díszöveket tartalmazó lelőhelyek földrajzi
elhelyezkedéséből következik, s talán a korabeli hatalmi központokkal is
kapcsolatba hozható.

22 SZENTPÉTERI József 2010.
23 SZENTPÉTERI József 2002. 320.; BALOGH Csilla 2002. 309–310.
24 SZABÓ Máté térinformatikai elemzése: in: SZENTPÉTERI József 2010. 73,
4. kép.

25 KISS Attila 1988. 82–84., Abb. 1.; GARAM Éva 2000. 217–218, Fig. 4–7., H.
TÓTH Elvira – HORVÁTH Attila 1992. 97–117.; BALOGH Csilla – KŐHEGYI
Mihály 2007. 338–339., 358. Abb. 10.
26 GARAM Éva 2005.

Az általam itt közölt térképek úgy is értelmezhetők, hogy a 630-as években (dinasztiaváltással?) uralomra került hatalmi elit (álcsatos kör) a
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5. ábra: Solt-Tételhegy, 2005. Fotó: László János, Civertan Bt., Budapest
Fig. 5: Solt–Tételhegy, 2005. Aerial photo: János László, Civertan Bt.,
Budapest

6. ábra: Régészeti jelenségek a solti Tételhegyen Otto Braasch
légifelvételei nyomán. Készítette: Szabó Máté.
Fig. 6: Archaeological imprint of Otto Braasch’s aerial photos.
Máté Szabó’s 3D analysis

7. ábra: Álcsatos veretes lelőhelyek a Kárpát-medencében. Jelkulcs: 1: feltételezett kagáni központok (A: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, B: Solt–Tételhegy);
2: masszív arany; 3: préselt arany; 4: préselt aranyozott ezüst; 5: préselt aranyozott ezüst és bronz; 6: préselt aranyozott bronz; 7: préselt ezüst.
Fig. 7: Pseudo-buckles sites from the Early Avar period in the Carpathian Basin. 1: assumed hrings (A: Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő, B: Solt–Tételhegy);
2: massive gold; 3: pressed gold; 4: pressed gilt silver; 5: pressed gilt silver and bronze; 6: pressed gilt bronze; 7: pressed silver
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Duna–Tisza közére helyezte az Avar Kaganátus központját.27 Legfőbb
jelvényük, az arany álcsatos veretekkel díszített beiktatási jelvény azonban arról is árulkodik, hogy viselésükkel feltehetőleg elismerték a Bizánci
Birodalom fennhatóságát. Az arany álcsatok kizárólag a Duna–Tisza közén fellelt sírokban találhatók, míg az aranyozott díszűek a Dunántúlon
mintegy körülveszik (ellenőrzik?) a korábbi hatalmi központ területét (7.
ábra).28

Az avar birodalom hanyatlása idején (803–895)
a hatalmi központ: Titel (Dél–Bácska, Szerbia)
Munkahipotézis: Salanus bolgár dux székhelye, castrum Tetel volt az
avar kaganátus utolsó központja? A magyar történetírásban csak Névtelennek nevezett Anonymus – feltehetőleg III. Béla magyar király (1172–
1190) egykori jegyzője – az 1200-as évek elején írott regényes Gesta
27 SZENTPÉTERI József 1989. 118.
28 GARAM Éva 2005. Abb. 15.; BALOGH Csilla – KŐHEGYI Mihály

2007. Abb. 13:1.

Hungarorumában29 Salanus (Salan) vezér neve30 35 alkalommal szerepel.
Talán nem véletlenül, hiszen a gesta szerint ő volt a honfoglaló magyarok
vezérének, Árpád fejedelemnek a legnagyobb hatalmú ellenfele a Kárpátmedencében. Salanus birodalma a Duna–Tisza közén terült el, székhelye castrum Tetel, amely feltevésem szerint a mai Titellel azonosítható
(8. ábra).
Hogyan magyarázható végül is ez a feltételezés: a két azonos nevű (Tetel/
Titel) település kialakulása? Miután 795-ben és 796-ban Nagy Károly képviseletében két ízben is kirabolták az avar kagáni központot,31 a belharcokban egyébként is meggyengült hatalmú kagán úgy dönthetett, hogy a
bácskai Titel32 dombjára teszi át a székhelyét. Ez a hely több szempontból is jól védhető: nem csak a Duna és Tisza folyók összefolyása teszi
megközelíthetetlenné keletről és délről, de a Duna–Tisza köze felől egy

29 SILAGI, Gabriel 1991.
30 BENKŐ Loránd 1995.
31 POHL, Walter 1988. 306–308.; SZÁDECZKY-KARDOSS Samu 1998. 286–
294.; SZŐKE Béla Miklós 2009. 395–396.
32 RÓKAY Péter – TAKÁCS Miklós 1994.

8. ábra: 9. századi Kárpát-medence az írott források és a régészeti lelőhelyek szerint
Fig. 8: The Carolingian period (9th century) in the Carpathian Basin by written sources and archaeological sites
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nagyobb és egy kisebb római sánc33 is védi (9. ábra)34. Ezzel egyidejűleg
a bolgár fejedelmi családdal rokoni (?!) kapcsolatot ápoló avar fejedelem,
s vele együtt a Dunától keletre, az avar pusztákon (Avarorum Solitudo)35
élő maradék népe is bolgár gyámság alá kerülhetett.

9. ábra: Hell Miksa Tabula geographica Ungariae veteris című térképének
részlete, 1772. Országos Széchényi Könyvtár, Térképtár, Budapest.
Fig. 9: Detail of Miksa Hell’s map Tabula geographica Ungariae veteris from
1772. Map Collection of the National Széchényi Library, Budapest.

33 RICZ Péter 1975, 112–114.; Sekereš László 1986, Tabla XXIII.
34 PAPP-VÁRY Árpád – HRENKÓ Pál 1989. 120.
35 SZALONTAI Csaba 1991.; SZŐKE Béla Miklós 2009. 395–396.
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József Szentpéteri
The hrings – Political centres of the Avar Khaganate
One of the still unresolved issues in the research of the Avar period in
the Carpathian Basin (AD 567–895) is the location of the Avars’ political and administrative centre or centres. The data on the hring, the
Avar Khagan’s seat, in the written sources refer exclusively to the final
phase of the Khaganate’s history around the turn of the 8th/9th centuries and thus any theory concerning the hring’s location during earlier
periods is no more than educated guesswork. The most striking part
of the archaeological heritage of the Avar period (estimated at some
four thousand sites), yielding the most valuable information, is made
up of the burials of simple and horse-mounted warriors. The hypothesis
presented in this paper is based on the analysis of the distribution of
these burials.
The political centre of the Early Avar period (567–626):
the Zamárdi region (County Somogy, Transdanubia, Hungary)
The regional distribution of the roughly 1200 sites yielding graves containing the burials of foot and mounted warriors was analysed as part of the
study on the stratification of Avar society. The mapping of the relevant sites
indicated that the most important sites during the rule of the Bayan Dynasty lay along the right Danube bank: in other words, the wealthiest sites
came to light in the eastern half of Transdanubia.
In September 1993, I had the opportunity to study an aerial photo made
in 1971, now housed in the Archives of the Institute of Cartography of the
Ministry of Defence. (Fig. 1) The photograph shows an unusual archaeological site in an area known as Zamárdi–Kútvölgyi-dűlő on the southern
shore of Lake Balaton. The roughly 30 hectares large site is 1000 m long
by 350–400 m wide and it is enclosed by wide ditches extending toward
the lake. The site can probably be interpreted as an earthen fort whose defences utilised the seasonally dry sediment catchment gulleys. The salvage
excavations preceding the construction of the M7 Motorway in County
Somogy conducted in the site’s immediate vicinity since 2002 brought to
light the remains of a settlement complex made up of an earthen fort, a
servicing village, a smelting settlement and a cemetery, which can probably be interpreted as representing the remains of the period’s political
centre. (Fig. 3)
The political centre of the Middle and Late Avar period (626–795/803):
Solt–Tételhegy (County Bács-Kiskun, Danube–Tisza Interfluve,
Hungary)
Drawing from the written sources of the Carolingian period, recent
studies on the Migration period history of the Carpathian Basin assume
that the seat of the Avar Khaganate (Regia Avarorum Hring) lay in the
Danube–Tisza Interfluve. However, the exact location of the seat is not
known, and neither do we know for how long this seat functioned as the
Khaganate’s political centre.
A map showing the political conditions of the 9th century in the Carpathian Basin prepared jointly with Professor István Bóna and a drawing made in 1998 by Professor Bóna both assume that the Tételhegy
site may have functioned as the Avars’ political centre (hring). (Fig. 4)
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This view was shared by Professor Ottó Trogmayer in his book Gazing
into the Past: “Our eyes are irresistibly drawn to the huge, elongated
elevation east of the road on the settlement’s outskirts, a unique formation in the region.”
The assumed hring can perhaps be identified with the site at Tételhegy
in County Bács-Kiskun (sometimes known as Tételhalom and Titel, and
appearing as Titlus in Latin sources). The monadnock lies on the eastern outskirts of Solt near the Dunaföldvár and Bölcske crossing places
over the river, some 7 km from the Danube, between the roads leading
to Kecskemét and Kiskőrös. The monadnock was not eroded by the
Danube in spite of the river’s shifting channel owing to its hard bedrock.
The highest point of the north-west to south-east oriented, elongated
oval hill is 114 m a.s.l.; the 100 hectares large hill rises above the floodplain by some 17 m. (Fig. 5)
I began the interdisciplinary investigation of the Tételhegy site in 2005.
However, very few finds of the Avar period have so far come to light.
Three burials of the Avar period were uncovered in 1951 east of Tételhegy, whose grave goods were typical for the mid-7th century and included a grey jug with stamped decoration. The few stray finds from the
area included a worn Byzantine copper follis of Heraclius and Heraclius
Constantinus minted in Constantinople in 613–614 and wheel-turned
pottery of the 8th–9th centuries. The field observations suggested that
the Avar settlement and the cemetery lay along the roads leading to the
assumed political centre.
For the time being, the hypothesis proposed by Professors Bóna and
Trogmayer can be neither confirmed nor refuted. The series of aerial
archaeological photographs (Fig. 6), the stray finds, and the various
features uncovered during the course of the excavations, such as the
settlement ringed by multiple defences and the cemeteries from various
periods, nonetheless suggest that the site served as a political centre
during several periods. The site was intermittently occupied from the
Middle Bronze Age to the onset of the Ottoman period (1700 BC–mid16th century).
The distribution of the sites yielding pseudo-buckles seems to support
the above hypothesis. In her study describing a grave discovered in
2003, Éva Garam also discussed the horizon characterised by pseudobuckles of the Early Avar period and the typo-chronological problems
of the assemblages with pseudo-buckles, as well as the probable social
rank of the individuals wearing high-status belts of this type. Taking
Garam’s study as my starting point, I would like to call attention to an
interesting phenomenon suggested by the location of the sites yielding
pseudo-buckles, which in turn perhaps has some bearing on the location of the period’s political and administrative centres.
The maps presented here can be interpreted as indicating that the elite
which rose to power in the 630s, perhaps as a result of the emergence
of a new ruling dynasty, relocated the seat of the Avar Khaganate to the
Danube–Tisza Interfluve. The principal insignia of rank, the belt adorned
with gold pseudo-buckle mounts, also indicates that by making it part
of the costume, the new elite also acknowledged the political authority
of the Byzantine Empire. Gold pseudo-buckles have been only found
in the Danube–Tisza Interfluve, while the sites of the gilt pieces from
Transdanubia enclose (or perhaps control) the broader area of the previous political centre. (Fig. 7)

The political centre at the time of the Khaganate’s decline (803–895):
Titel (southern Bačka District, Voivodina, Serbia)
My hypothesis is that castrum Tetel, the seat of the Bulgarian dux Salanus
was the last political centre of the Avar Khaganate. The name of Salanus
(Salan) occurs thirty-five times in the Gesta Hungarorum, a chronicle
interwoven with fictional elements written around 1200 by the Anonymous Chronicler, most likely the notary of King Béla III (1127–1190). This
can hardly be mere chance since according to the chronicle, he was the
mightiest foe encountered by Prince Árpád, leader of the ancient Hungarian tribes, in the Carpathian Basin. Salanus’ kingdom lay in the Danube–Tisza Interfluve; its seat was castrum Tetel, which in my view can be
identified with modern Titel. (Fig. 8)
Is there a plausible explanation for the existence of two settlements by
the same name (Tetel/Titel)? After the Avar Khaganate’s seat was plundered twice by Charlemagne’s troops in 795 and 796, the Khagan, whose
power had been also diminished by internal strifes, perhaps decided to
transfer his seat to the hill by Titel in the Bačka. This location was an
excellent choice for it could be well defended seeing that it was virtually inaccessible from the east and south, where the Tisza flowed into
the Danube, and was protected by a larger and smaller Roman rampart
toward the Danube–Tisza Interfluve. (Fig. 9) The Avar Khagan, who maintained good relations with (and was perhaps also related to) the Bulgarian
royal family, placed himself and the remnants of his people living in the
wastelaid Avar lands (in Avarorum solitudo) east of the Danube under the
authority of the Bulgarian Kingdom.
Translated by the author
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