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MFMÉ - StudArch VI (2000) 219-235 

AZ AVAR KORI PRÉSELT, LEMEZES BOGLÁROK 

BALOGH Csilla 

KÖT A TÁSTÖRTÉNET 

Az avar kori női sírok apró leleteinek nem túl nagy
számú csoportját alkotják a boglárok, amelyek a fel
sőruházat összefogására szolgáltak. A szakiroda
lomban többen foglalkoztak ezzel az ékszertípussal, 
viseletének módjával, keltezésével. Vizsgálódásuk 
célja a tipológiai csoportok elkülönítése és az egyes 
csoportok relatív kronológiájának felállítása volt. 

Elsőként Fettich Nándor vette vizsgálat alá az 
ősgermán fogazásos ornamentikával foglalkozó ta
nulmányában az igari I I . lelet két arany korongját, 
összevetve az ozorai lelet boglárpárjával. Ezeket 
Hampel I I I . emlékcsoportjába sorolta, szemben a 
I I . csoportba tartozó karéjos, üvegberakásos dara
bokkal (FETTICH 1929, 76-78). Horváth Tibor a kis
kőrösi és üllői temetők közlésekor ezeken kívül 
már elkülönítette a dobozos példányokat, és külön 
csoportba sorolta az üllői 151. sír öntött, pikkely
mintás veretpárját (HORVÁTH 1935, 59-62). A boglá
rok viseletét a 8. századra keltezte (HORVÁTH 1935, 
62). Kovrig Ilona a préselt boglárok csoportját vizs
gálta, szétválasztva a gyöngymintás kerek dara
bokat és a négyszögleteseket, ez utóbbiakat idő
ben kissé a kerek, préselt boglárok utánra, de 
az üvegbetétes boglárok elé keltezve (KOVRIG 1963, 
143-144). Az ékszertípus megjelenését a 7. század 
második felére, használatát a 7. század végére -
8. század elejére tette (KOVRIG 1963, 227-229). A ké
sőbbi kutatás viseletüket kissé még korábbra, a 7. 
század harmadik negyedére keltezte (SZABÓ 1968, 
48; ClLINSKÁ 1975, 81-83; GARAM 1978, 215; KÜRTI-
WICKER 1991,21). 

A legutóbbi tipologizáló munkában a boglárok 
csoportjainak felállítása kivitelezésük minősége 
alapján történt (KÜRTI-WICKER 1991). Kürti Béla el
választotta a filigránnal és granulációval díszített 
első osztályú darabokat és ezek utánzatait, a préselt 
lemezeseket, a karéjosakat, a dobozosokat, és vé
gül külön csoportba sorolta a mödlingi boglárt 
(KÜRTI-WICKER 1991, 20). 

Jelen dolgozat a boglároknak csak egyik cso
portjával, a préselt, lemezes darabokkal foglalko
zik. 1 Az anyaggyűjtésem során nem végeztem út
törő munkát, hiszen a legutóbb idézett munka a 
boglárok jelentős részét már felgyűjtötte (KÜRTI-
WICKER 1991). E felsorolásából azonban indokolt
nak véltem néhányat kihagyni, illetve a sort néhány 
újabb darabbal egészítettem k i . 2 

A katalógusba felvettem azon tárgyak mind
egyikét, amelyek az alábbi kritériumoknak meg
felelnek: női temetkezésből előkerült, préselőmin-
tán előállított díszítmény, amely szerkezete alapján 
(két tag összekapcsolása hurkos-kampós kötőelem
mel) egyértelműen vagy pedig sírban lévő in situ 
helyzete alapján (a mellkas tájékán került elő) fel
tételezhetően a felsőruha összekapcsolására szol
gált, vagy ilyen szerkezet része lehetett akár elsőd
leges, akár másodlagos felhasználásban. 3 

Az összegyűjtött boglárok tipológiai csoportosí
tása után leletegyütteseik vizsgálatával az ékszertí
pus abszolút kronológiájának pontosítására és az 
egyes típusok relatív kronológiai helyzetének meg
határozására teszek kísérletet. 4 

1 A lemezből préseléssel előállított dobozos boglárok külön tipológiai csoportot alkotnak, amelyekkel jelen dolgozat nem 
foglalkozik. Ugyancsak nem kerülnek tárgyalásra a szintén lemezből készített, kalapált, egyedi, első osztályú boglárok sem 
(Ozora-Tótipuszta 2. sír és a Prónay-boglár). 

2 Nem soroltam a boglárok közé a Kiskörös:Pohibuj Mackó-dűlő 40. sírból előkerült veretpárt, mert az a mindkét darabon 
meglévő kis fül alapján más típusú díszítmény lehetett (TŰRÖK 1975, 294, Fig. 3. 40. 3a-b). Ugyancsak kihagytam a 
Szeged-Makkoserdő 111. sír ezüstkorongját (SALAMON 1995, 120, Pl. 9. III. 2), mert az in situ a medencében került elő. 

3 Az anyaggyűjtés során elsősorban a szakirodalomra támaszkodtam, ezért a kataszter nem tekinthető teljesnek. 
4 A kézirat lektorálásáért Garam Évának tartozom köszönettel. Észrevételeit, megjegyzéseit különösképpen a tipológiai cso

portok kialakításánál hasznosítottam. 



Az eddig ismertté vált bogláros sírok sorát egy 
újabbal tudjuk bővíteni. 

Szegvár-Szőlőkalj a* 

75. (fordított tájolású) sír (5. kép 1): T.: DK-ÉNy, h.: 
213 cm, sz.: 75 cm, m.: 50-60 cm (+68 cm). A fejnél és a 
lábnál kissé lemélyedő, téglalap alakú sírgödörben hanyatt 
fekvő, nyújtott helyzetű, senilis korú női váz feküdt. Áll
kapcsa lebillent, karjai a test mellett nyújtva voltak. A bal 
láb kissé oldalra mozdult, az alsó lábszárcsont kibillent ere
deti helyzetéből. Mell.: 1. Aranyozott ezüst boglárpár (5. 
kép 2-3), amelynek egyik darabja a bal kulcscsont és a csi
golyák között, a másik a koponya alatt került elő. Átm.: 3,7 

cm. 2. Kerek karikájú, elvékonyodó végű bronz fülbevaló 
(5. kép 4), a karikára húzott huzalgyűrűvel és sötétkék pasz
tagyöngyös, hengerpalástos lengőcsüngővel. Átm.: 2,5 cm, 
h.: 5 cm. 3. Kerek átmetszetü, enyhén benyomott oldalú vas 
csatkeret töredékei (5. kép 5) voltak ajobb combtőnél. 4. 
Alsó nyélállású, egyélű vaskés (5. kép 8) a bal alkarcsont 
belső oldala mellől került elő. H.: 15,3 cm. 5. Ajobb láb 
alatt sárgásbarna színű, cseréptörmelékkel soványított, kéz
zel formált, füles edény (5. kép 6) feküdt. Ma.: 19 cm, há.: 
13 cm, fá.: 9,8 cm. 6. Ajobb lábfej mellett sárgásbarna szí
nű, fekete foltos, cseréptörmelékkel soványított, kézzel for
mált kis fazék (5. kép 7) volt. Ma.: 12,5 cm, há.: 9 cm, fá.: 
6,5 cm. 7. A bal lábcsontok alatt marha- ésjuhcsontokat ta
láltak. 8. A leltárkönyvi bejegyzés szerint a sírhoz csiho-
lóvas töredéke is tartozott. 

A BOGLÁROK KATALOGUSA 

Kerek boglárok 

1. Préselt gyöngysor vagy gömbsor, illetve azt 
utánzó keretelésű, koncentrikus díszítésű, antik min-
takincsű boglárok: 

— rekeszutánzatosak (A): 
1. Alattyán-Tulát 84. sír (1 . kép 4) (KOVRIG 

1963, 16, Abb. VIII. 3) 
2. Budapest-Csepel-sziget 14. sír (CS. SÓS 1961, 

38-42, 11. kép 4) 
3. Dunapentele-Öreghegy 12. sír (1 . kép 1) 

(MAROSI-FETTICH 1936, 16, V. t. 25-26, VI. t. 39-40) 
4. Gerjen 33. sír (2. kép 1) (KISS 1984,107,46. t. 3) 
5. Halimba 204. sír ( 1 . kép 5) (TÖRÖK 1998, 37, 

Taf. 23. 1) 

6. Halimba 274. sír (2. kép 4) (TÖRÖK 1968, 273, 
Abb. 4. 7-8; TÖRÖK 1998, 44, Taf. 30. 4) 

7. Jászapáti-Nagyállás 181. sír (2. kép 2) (MA
DARAS 1994, 54, Taf. XXV. 3, Taf. LXVII. 4) 

8. Jászapáti-Nagyállás 185. sír (2. kép 5) (MA
DARAS 1994, 55-56, Taf. XXVIII. 1, Taf. LXVIII. 2) 

9. Jászapáti-N agy állás 197. sír (2. kép 7) (MA
DARAS 1994, 58, Taf. XXIX. 3) 

10. Kiskőrös-Város alatt 2. sír ( 1 . kép 7) (HOR
VÁTH 1935, 35-36, XXIII. t. 1-2) 

11. Nadr Íj an/Adorján (Yu) 5. tanya 45. sír 
(VINSKI 1958, 23-24, Tab. IX; GERE 1998, XXVII. t. 5, 7) 

12. Nagyréde-Ragyogópart 3. sír (1 . kép 2) 
(SZABÓ 1968, 32-35, II . t. 3^1, VI. t. 3a-c, 4. kép A) 

13. Sommerein X X I . sír (1 . kép 8) (DAIM-LIP-
PERT 1984, 216-217, Taf. 6. 4-5) 

Lektori véleményében megalapozatlannak találta a Csepel-sziget 14., azAlattyán 84. és a Deszk-D 170. sírból előkerült dí
szítmények szerepeltetését a boglárok között, mert egyesével fordultak elő. A Csepel-szigeti töredékes darabot ismeretlen 
rendeltetésűnek, az alattyánit feltehetően korongos fibula fedőlapjának és a deszkit pedig kerek vagy ovális csüngős nyak
ékdarabjának tartja. E véleményével nem értekegyet. A Budapest-Csepel-sziget 14. sírjában talált, ezüstlemezből készí
tett, töredékes állapotú, kerek díszítmény a sírleírás szerint a jobb vállon került elő, a gyöngyök között. Figyelembe véve, 
hogy bolygatatlan sírról van szó, úgy vélem, az egykori boglárpár egyik tagjának elvesztése/megsemmisülése után tulajdo
nosa tovább is viselhette a kis díszítményt, amit gyöngyei közé fűzött. A töredékekből rekonstruálható díszítés több boglár
hoz is hasonlóvá teszi a tárgyat (Alattyán 84., Halimba 204., Kiskőrös-Város alatt 2., Sommerein XXI. sír). A peremre 
forrasztott kis hurkos fül alkalmazása is előfordul más boglárokon (pl. Halimba 274., Kecel-Határdűlő 40. és Szeged-Kun
domb 44. sír), s nem utal feltétlenül másodlagos felhasználás során történt átalakításra. A bolygatott alattyáni 84. sír töre
dékes bronzdiszítményével is hasonló a helyzet. Analógiája nemcsak a korongos fíbulák között található meg, hanem a 
boglárok között is. Felerősítése a peremén ütött lyukakkal történt. A boglár ilyetén felvarrása nem egyedijelenség, hasonló 
módon történt pl. az Alattyán 182., Nagyréde-Ragyogópart 3. sír boglárjainak rögzítése a ruházatra. A Deszk-D 170. 
sírban a mellen került elő a töredékes, bronzlemezből préselt, gyöngysormintás díszítmény. A publikációban ugyan, csak a le
meztöredékek szerepelnek (CSALLÁNY 1943, XXVII. t. I), azonban az ehhez tartozó szürkés kitöltőanyagban megtalálható a vé
kony bronzdrótból hajlított hurkos-kampós kapcsolótag (MFM ltsz.: 53.14.289.). Vagyis egyértelműen boglárpár egyik 
darabjának töredékeiről van szó. Mindezek alapján indokolatlan lett volna kihagyni a felsorolásából a tárgyalt boglárokat. 

5 A sír közlésének lehetőségéért Lőrinczy Gábornak tartozom köszönettel. A leletek a Koszta József Múzeumban 84.1.45-51. 
leltári számon találhatók. 



14. Szegvár-Szőlőkalja 75. sír (2. kép 6) (KÜR-
TI-WICKER 1991, 19, Abb. 2. 6) 

15. Szeged-Fehértó-B 41 . sír (1 . kép 6) (MA
DARAS 1995, 141, Pl. 9. 2) 

16. Táp-Borbapuszta 286. sír (KÜRTI-WICKER 
1991,19)6 

17. Táp-Borbapuszta 317. sír (1 . kép 3) (KÜR
TI-WICKER 1991, 19; TOMKA 1995, 86)7 

18. Tápé-85. kútkörzet 6. sír (2. kép 3) (KÜR
TI-WICKER 1991, 19, Abb. 2. 4) 

— préselt gyöngysormintásak (B): 
1. Abony 113. sír (3. kép 1) (ÉBER 1902,3^1. kép) 
2. Alattyán-Tulát 216. sír (3. kép 2) (KOVRIG 

1963, 26, Abb. XVII. 57-58) 
3. Deszk-D 170. sír (CSALLÁNY 1943, 162, XXVII. 

t. 1-3, 8-10) 
4. Győr-Téglavető 293. sír (3. kép 3) (BÖRZSÖ

NYI 1904, 23) 

— kő- vagy üvegbetétesek (C) 
1. Dunaszekcső (szórvány) (3. kép 4) (CS. SÓS 

1966, 54. ábra l ) 8 

2. Kecel-Határdűlő 4. sír (3. kép 7) (CS. SÓS 
1958, 5, II . t. 14) 

3. Szeged-Kundomb 44. sír (3. kép 6) (SALA-
MON-CS. SEBESTYÉN 1995, 15, Pl. 7. 3) 

2. Rozetta alakú préselt boglárok: 
1. Ismeretlen lelőhely ( M N M ) (3. kép 8) (GA

RAM 1980, 170-171, 5. ábra 10-11) 
2. Rákóczifalva-Kastélydomb 14. sír (3. kép 9) 

(SELMECZI-MADARAS 1980, 142, IL t. I ) 9 

Négyszögletes boglárok 

1. Rekeszutánzatokkal díszített boglárok: 

— középső, nagyobb rekeszutánzat körül szim
metrikusan elhelyezett kisebb rekeszutánzatokkal 
díszítettek (A): 

1. Halimba 384. sír (4. kép 9) (TÖRÖK 1998, 53, 
Taf. 40. 4) 

2. Jánoshida 132. sír (4. kép 8) (ERDÉLYI 1958, 
26, XXVIII. t. 2) 

3. Nővé Zámky/Érsekújvár (Sk) 328. sír (4. kép 
6) (ClLINSKÁ 1966, Taf. LIV 5) 

4. Pilismarót-Basaharc 201. sír (4. kép 1) 
(FETTICH 1965, Abb. 116. 1-2) 

5. Zelovce/Zsély (Sk) 158. sír (4. kép 7) 
(ClLINSKÁ 1973, 80, Taf. XXVII. 5-6) 

— középső négyszögletes rekeszutánzat körül 
különböző szélességű mezőkben elhelyezett sor
mintával díszítettek (B): 

1. Alattyán-Tulát 490. sír (4. kép 4) (KOVRIG 
1963, 45, Abb. XXXIII. 13-14) 

2. Romonya I . 57. sír (4. kép 5) (KISS 1977, 113, 
Abb. XLVII. 3) 

3. Sturovo/Párkány (Sk) 197. sír (4. kép 2) 
(TOCÍK 1968, Taf. XLI. 3-4) 

4. Üllő I I . 14. sír (4. kép 3) (CS. SÓS 1955, Taf. 
LVII. 14) 

— a rekeszutánzatok négyszirmú virágmotívu
mot alkotnak (C): 

1. Kékesd 146. sír (4. kép 10) (KISS 1977,54, Abb. 
XVIII. 4, Abb. LXXXVI. 3) 

2. Szeged-Kundomb 247. sír (4. kép 12) 
(SALAMON-CS. SEBESTYÉN 1995, 33, Pl. 30. 2) 

3. Tiszavasvári, Zöld mező Tsz 32. sír (4. kép 
14) (FANCSALSZKY 1999, 130, 12. kép 1, 3) 

2. Négy részre osztott mezőben szimmetrikusan 
elhelyezett növényi motívumokkal díszítettek: 

1. Alattyán-Tulát 182. sír (4. kép 13) (KOVRIG 
1963,23, Abb. XV. 4-5) 

2. Cikó 393. sír (4. kép 11) (HAMPEL 1897, 
350-351, Taf. CCXXVII. 1) 

6 A sír közöletlen. Ezúton köszönöm Tomka Péternek, hogy a tapi síregyüttesek leleteit a szeriációba felvehettem. A 
síregyüttes darabjai: kásagyöngyök, téglalap alakú vascsat és vaskés. 

7 A sír közöletlen. A sírból a bogláron kívül arany, granulációval díszített, hasáb alakú csüngőjű, ezüst karikájii fülbe
valópár, aranyozott ezüst, rekeszekkel díszített kereszt, préselt rombusz alakú ruhadísz, bronz huzal karperecpár, rekeszes 
fejű gyűrű, kásagyöngyök, vascsat, orsógomb és vaskés került elő. 

8 A szórványként előkerült darab funkcióját teljes bizonyossággal meghatározni nem lehet. A jutási temető 116. sírjából 
(RHÉ-FETT1CH1931, 25. Taf. III. 1), Keszthelyről (HAMPEL 1905, Taf. III. 171/4) és Keszthefy-Alsópáhokról (GARAM 1993, 112, Abb. 8. 

4) előkerült hasonló darabok alapján Garam Eva e tárgyat is a korongfibulák közé sorolta (GARAM 1993,112). Mivel azonban a 
knini préselőminták között is jó analógiája szerepel (CSALLÁNY 1933, VIII. t. 23), nem egyértelmű az egykori felhasználása. 

9 A két rozetta formájú veret egy férfi-nő kettőssírból került elő a medence tájékáról. Töredékes voltuk miatt felerősítésük 
módját megállapítani nem lehetett. Helyzetük alapján lehettek volna övveretek is, azonban ~3,5 cm-es átmérőjük ennek el
lentmond. A veretek méretadataiért Madaras Lászlónak tartozom köszönettel. 



Szív alakú boglárok 

1. Préselt indával és üvegbetéttel díszített: 

1. Csólyospálos-Felsőpálos, Budai-tanya 69. sír 
(2. kép 8) (WICKER 1995, 58, 33-34. kép) 

2. Préselt gyöngysormintás: 

1. Zalakomár 144/a sír (2. kép 9) (SZŐKE 1992, 
Taf. 3) 

Rekonstruálhatatlan darabok: 
1. Gerla 4. sír (MRT 10,434,105. t. 3) 
2. Madaras-Téglavető 40. sír (RÁCZ 1999,351) 
3. Nagyréde-Ragyogópart 7. sír (SZABÓ 1968, 37, 

III. t. 4, 4. kép D) 
4. Üllő 181. SÍr (HORVÁTH 1935, 24) 

A 36 lelőhelyről származó 47 összegyűjtött 
boglár közül 44-ről (90%) rendelkezünk hiteles 
ásatási megfigyelésekkel, a dunaszekcsői temető
ben előkerült szórvány és a Nemzeti Múzeumban 
őrzött boglárpár lelőkörülményei ismeretlenek,1 0 a 
tápéi bogláros sír pedig közöletlen. 

A bogláros sírt/sírokat is tartalmazó temetők 
a megnövekedett avar szállásterület középső részén 
helyezkednek el (6. kép). A kerek, négyzetes és 
szív alakú példányok földrajzi elterjedése között 
különbség nincsen. Egy-egy temetőben 1-4 eset
ben fordultak elő, ami azt mutatja, hogy viseletük 
egyáltalában nem mondható általános szokásnak. 
Annak ellenére, hogy az alattyáni, a jászapáti és a 
halimbai temetőkben 3-4 temetkezésben is előke
rültek, mégis az összes feltárt sírhoz képest száza
lékos előfordulásuk kevesebb, mint 1%. Csak női 
temetkezésekből kerültek elő boglárok, az esetek 
többségében párosával (ld. függelék). 

ANALÓGIÁK ES EREDETKERDES 

A kerek boglárok között díszítésük alapján szű
kebb alcsoportok alakíthatók k i . Legnépesebb az 
antik mintakincsű, préselt gyöngy- vagy gömb
sorral vagy annak utánzatával kereteit boglárok 
köre, amelyek között megkülönböztethető a re-
keszutánzatos, a préselt gyöngysormintás és a kő-
vagy üvegbetétes díszítmények csoportja. A dí
szítőmotívumaik (préselt gömbsorkeretezés, préselt 
gyöngysor és gyöngysordrót alkalmazása, kereszt
ben rovátkolt lécminta, rozetta, csillag) Bizánc felé 
mutatnak, s rekeszek és filigrándíszek jobb vagy 
rosszabb minőségű préselt utánzatai. Közelebbi 
párhuzam nélküli a Szeged-Kundomb 44. sír hul
lámos falú rekeszekkel díszített boglárpárja, mely 
Pontus-vidéki rekesztechnikai hagyományokat őriz 
(NAGY 1998, 380). 

A bizánci mintakincs ellenére az a valószí
nűbb, hogy a préselt, kerek, lemezes boglárok itt a 
Kárpát-medencében készültek. Erre mutat a du
naszekcsői korong közeli párhuzama a knini pré-
selőminták között (3. kép 5) (CSALLÁNY 1933, VIII. 
t. 23), s egyes boglárok (gömbsorkeretes, rekesz-
utánzatos darabok és a préselt gyöngysormintá

sak) legközelebbi analógiái a Keszthely környéki 
temetők korongfibulái közt. Ez utóbbiak hasonló
ságára már Horváth Tibor felhívta a figyelmet 
(HORVÁTH 1935, 59). A gerjeni, a tápéi és a jászapá
ti 181. sír boglárjai nem csupán hasonlítanak, ha
nem szinte egyenesen megegyeznek egyes ko-
rongfibulákkal (LIPP 1884, XIV. t. 339; KISS 1997. 5. t. 
10-11). Talán ezek a darabok a korongfibulákat 
is előállító, antik hagyományokat őrző, pannóniai 
műhelyekből kerültek k i a korongfibulák mintá
jára, de a hagyományos formát a mesterek az új 
viseleti módnak megfelelően átalakították meg
rendelőik számára. Bizánc felé mutató minta
kincsük alapján előképeik — a korongfibulákhoz 
hasonlóan — az antik-bizánci kőbetétes medallio-
nok, nyakékek vagy a nagyobb méretű kerek vere
tek között keresendők (GARAM 1989, 149; GARAM 
1993, 130). 

A kerek, préselt, lemezes boglárok csoportján 
belül elkülönülnek a dunapentelei, nagyréde-ragyo-
góparti és a táp-borbapusztai boglárok. Ezek a da
rabok ékköves bizánci ékszereknek az előzőeknél 
jobb minőségű utánzatai. Nemcsak kivitelezésük, de 

10 Vétel útján a boglárpárral együtt arany fülbevaló töredékei is bekerültek a Nemzeti Múzeumba, amelyek talán a boglárok
kal egy sírból származnak (GARAM 1980,170-171). Ez azonban csak feltételezés, ezért a leletegyüttesek vizsgálatakor ezt az 
adatot nem vettem figyelembe. 



kísérőleleteik (lemezes ruhadíszek, fejesgyűrűk, 
karperecek) is rangosabb viselőre utalnak.1 1 

A rozetta alakú és a négyszögletes darabok 
közeli analógiáit egyaránt a közép avar préselt 
övveretek között találhatjuk meg. Az utóbbiakkal 
kapcsolatban erre már Kovrig Ilona felhívta a f i 
gyelmet, azonban ezeket már nem is boglárnak, ha
nem egyesével viselt ruhadísznek tartotta (KOVRIG 
1963, 144).12 A rákóczifalvai rozetta alakú boglárhoz 
hasonló övveretek díszítették pl. a Szeged-Fehér-
tó-B 70. sír halottjának övét (MADARAS 1995, Pl. 14. 
1), a pilismaróti veretpárhoz nagyon hasonlóak a 
Sommerein 39. sír övgarnitúrájának préselt övvere-
tei (DAIM-LIPPERT 1984, Taf. 132. 9), a cikói temető 
393. sírjának növényi motívumos, négyzet alakú 
boglárpárjához pedig a Jászapáti 67. sír garnitúrája 
(MADARAS 1994, Taf. IX. 5) áll köze l . 1 3 Az analógiák 
alapján úgy tűnik, hogy ezek a boglártípusok a pré
selt övvereteket előállító ötvösök kezén készültek, 
valószínűleg szintén helyben, itt a Kárpát-meden
cében. Az ún. közép avar övveretek között ezeken 
kívül szintén találunk szép számmal párhuzamot a 
préselt gyöngysormintás boglárokhoz is, pl. Jász
apáti 343. (MADARAS 1994, Taf. XLIV 1), Halimba 85. 
(TÖRÖK 1998, Taf. 10. 3) sírokban. 

Az analógiák keresésekor már nem vagyunk 
ennyire könnyű helyzetben a szív alakú boglárok 
esetében. A korai és középső avar kori leletanyag
ban a szív forma előfordulása ritka, szórványos 
megjelenésük idegen ízlésvilágra utal. A késő avar 
kori anyagban már gyakrabban bukkan fel ez a 
forma - pl. függőként: Gátér 169. sír (KADA 1906, 
150), lyukvédőként: Devinská Nová Ves 842. sír 
(FETTICH 1937, CXVI. t. 8), Szeged-Öthalom (HAMPEL 
1894, LXIX. t. 2), azonban szinte mindig öntött k iv i 
telben. 

A boglárviselés szokásának kialakulásával kap
csolatban egyelőre nem sokat mondhatunk, de a 
Bizánc felé mutató díszítés, ugyanakkor a „bar
bár-módon" való viselet arra enged következtetni, 
hogy kialakulását az erős bizánci hatás alatt lévő 
„barbár" területeken, a Fekete-tengertől északra 
vagy a Kaukázusban kereshetjük. Mivel a jelenleg 
ismert boglároknak pontos analógiáját nem Kele
ten, hanem a Kárpát-medencében (részben a pan
nóniai korongfibulák, részben pedig a lemezes avar 
övveretek között) találjuk, kézenfekvőnek látszik 
megállapítani azt, hogy ezek a darabok itt helyben 
készültek. 

KRONOLÓGIAI KÉRDÉSEK 

A préselt boglárok kronológiai helyzetét illetően a 
szakirodalomban a Horváth-féle 8. századi kelte
zést (HORVÁTH 1935, 62) szinte minden későbbi ku
tató kissé későinek tartotta. Kovrig Ilona a 7. szá
zad végére - 8. század elejére (KOVRIG 1963, 229), a 
többség a 7. század harmadik negyedére tette (SZA
BÓ 1968, 48; CILINSKÁ 1975, 83; GARAM 1978, 215; KÜR
TI-WICKER 1990, 21). A következőkben a felgyújtott 
bogláros sírok leletegyütteseinek áttekintésével és 
a szeriáció segítségével azt vizsgáljuk meg, hogyan 
finomítható ennek az ékszertípusnak és szűkebb 
csoportjainak kronológiai besorolása. 

Elsőként a bogláros síregyütteseket szeriáció 
segítségével vizsgáltam meg (1 . táblázat) . 1 4 A szív 
alakú boglárokra vonatkozóan a szeriáció nem nyúj
tott időrendi fogódzót, azonban a kerek és négy
szögletes boglárokra nézve eredményünk nemcsak 
megerősítette azt a régi megállapítást, hogy a ke
rek boglárok időben megelőzik a négyszögletese
ket (KOVRIG 1963,144), hanem az egyes típusok egy
máshoz való kronológiájára is utalt. A táblázat 
szerint legkorábban azok a préselt, kerek boglá
rokjelentek meg, amelyeket körben gömbsor vagy 
gyöngysorutánzat keretei, s koncentrikusan elhe-

11 Ugyanakkor a korszak rangosabb női temetkezéseiben is jelenvanez az ékszertípus (Ozora-Tótipuszta 2. sír, IgarlI), ame
lyek— még ha csak másodlagos felhasználásban is (GARAM 1980, 158; GARAM 1990, 150) — egyenesen bizánci nyakékekből 
készültek, az új divat szerinti „ barbár " ízlésű átalakítással. 

12 A mellékelt függelékből kitűnik hogy Kovrig Ilona azon megfigyelése, hogy a négyszögletes darabok gyakrabban fordul
nak elő egyesével, ma már nem tartható. Az általam ismert 14 négyszögletes boglár közül mindössze 3 esetben került elő 
egy-egy díszítmény. 

13 A boglártípusok és az övveretek között található párhuzamok részletekbe menő felsorolását itt mellőzöm, a néhány példa 
csupán jelzésértékű. 

14 A szeriálás során nyújtott segítségért Lőrinczy Gábornak, Somogyi Péternek és Szalontai Csabának tartozom köszönettel. 



lyezkedő díszítésük antik mintakincsre visszave
zethető rekeszutánzatokból áll (kerek l / A csoport). 
Ezt időben követték a kerek, préselt gyöngysor
mintás darabok (kerek 1/B csoport), majd pedig 
a négyszögletes rekeszutánzatos boglárok csoport
jai (négyszögletes 1/A-B, 2. csoport) és a kerek, 
kő- vagy üvegbetétes darabok (kerek 1/C csoport) 
megjelenése közel azonos időre tehető. A legfiata
labb típust azok a préselt négyszögletes boglárok 
alkották, amelyek négyszirmú virágmotívumot al
kotó rekeszutánzatokkal díszítettek (négyszögletes 
1/C csoport). 

A szeriáció alkalmazhatóságát, eredményeinek 
igazolását a kísérőleletek tárgytípusonkénti vizsgá
latával ellenőriztem. 

Fülbevalók 

A síregyüttesekben előforduló fülbevalótípusok 
közül a korábbi típust a deszki gúlacsüngős fül
beva ló , 1 5 a nagygömbcsüngős és a kisebb lemez
gömbös fülbevalók, a későbbit a hengerpalástos 
lengőcsüngőjű és a gyöngycsüngős fülbevalók je
lentették. 

A nagygömbcsüngősek és a gúlacsüngős fülbe
való kivétel nélkül kerek, koncentrikus díszítésű, 
antik mintakincsű boglárokkal együtt fordult elő 
(Budapest-Csepel-sziget 12., Alattyán 84. és Kis
kőrös-Város alatt 2. sír). A nagygömbcsüngősek 
előfordulása a keltezéshez önmagában pontosabb 
támpontot nem jelent, hiszen a bizánci arany bőség
gel kapcsolatba hozható korai megjelenésüktől 
(Bocsa, Kecskemét-Sallai utca) hosszabb időn át 
viselt és kedvelt ékszerek voltak, a szélesebb kör
ben elterjedt egyszerűbb bronz és ezüst példányaik 
pedig még a 7. század harmadik harmadára keltez
hető négyszögletes lemezes és/vagy rozetta alakú 
közép avar övgarnitúrás sírok társaságában is elő
kerülnek. De a bogláros sírokban lévő kísérőlelete
ik (korai szemesgyöngy, 8-as alakú szemekből álló 
bronzlánc, fülkanál, állatfejes kengyelben végződő 
ujjas fibula (Werner I I . típus) és elkalapált végű, 
vésett karperec) összessége inkább lefelé húzza 
sírjaik időrendi besorolását, a 7. század elejére, 
első harmadára. Megerősíti ezt a deszki gúlacsün
gős arany fülbevaló, ami ugyancsak ebbe a cso
portba tartozó boglár társaságában került elő, hi

szen az avar kor legkorábbi leletanyagához tartozó 
gúlacsüngős fülbevalók használata rövid időre kor
látozódott, viseletük ideje legkésőbb a 7. század 
elején lezárult (GARAM 1992,149-150). 

Kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű 
fülbevalók már előfordultak kerek és négyszögle
tes boglárokkal egyaránt. Kerek, rekeszutánzatos 
darabokkal volt együtt Dunapentelén, Nadrljan 5. 
tanya 45., Halimba 274., Szegvár-Szőlőkalja 75. 
sírban. Három esetben pedig rekeszutánzatos, 
négyszögletes darabokkal fordult elő: Jánoshida 
132., Zelovce 158. és Sturovo 197. sír. 

A gerjeni 33. sír kivételével gyöngycsüngős 
fülbevaló pedig csak négyzet alakú boglárokkal 
fordult elő: rekeszutánzatosokkal (Nővé Zámky 
328.; Kékesd 146., Szeged-Kundomb 247. és Ro-
monya I . 57. sírban) és növényi mintással az alaty-
tyáni 182. sírban. 

A hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalókat 
az ozorai és dunapentelei előfordulásuk alapján 
egyértelműen a közép avar ékszerek köréhez köt
jük. Az ékszertípus a 7. század második felétől a 8. 
század első negyedéig lehetett használatban, mert a 
késő avar öntött veretű garnitúrákkal már nem for
dul elő (PÁSZTOR 1986, 129). 

A préselt, lemezes boglárok síregyütteseiben 
előforduló fülbevalótípusok között a csólyospálosi 
arany fülbevaló egyedül áll. Hasáb alakú zöld 
gyöngy csüngője már a klasszikus késő avar idő
szak griffes-indás leleteivel együtt fordul elő. 

A fülbevalók körében tett megfigyelések során 
egyelőre ellentmondásba kerültünk azzal az elfoga
dott megállapítással, hogy a boglárviselet csak a 
közép avar időszakban jelenik meg a Kárpát-me
dencében, s esetleg a Tótipuszta-Igar-körhöz kap
csolható. 

Gyöngyök 

A bogláros sírok leggyakoribb leletei a gyöngyök 
voltak. Vizsgálatuknál részben a gyöngysorok össze
tételét, részben az egyes gyöngysorozatok uralkodó 
gyöngyfajtáit tartottuk szem előtt. 

A vizsgált leletkörben a legkorábbi gyöngy
típust a korai, nagyobb szemesgyöngyök alkot
ják, amelyek két olyan temetkezésben kerültek elő, 
amiben rekeszutánzatos kerek boglárok (Buda-

15 Garam Éva lektori véleményében hangsúlyozta Csallány Dezső megjegyzését, hogy bizonytalan a gúlacsüngős fülbevaló
nak a sírhoz való tartozása (CSALLÁNY 1943, 162). Az eredeti Móra-féle sírlapon is szerepel a koponya bal oldaláról előke
rült aranyfüggő, a leltárkönyv bejegyzése szerint ez a gúlacsüngős fülbevaló (MFM ltsz.: 53.19.1., aranyleltár ltsz.: 
55.134.1.), ezért ezzel az adattal kell dolgoznunk. 



pest-Csepel-sziget 14. és Alattyán 84. sír) voltak. 
Mindkét esetben egységesen csak ez a típus alkotta 
a fűzért. Annak ellenére, hogy egy-egy korai típusú 
szemesgyöngy nemritkán még 7. század végi - 8. 
század eleji leletanyagban is kimutatható ( P Á S Z T O R 

1996, 73) , az említett sorozatok egységessége és a 
Csepel-szigeti sír többi lelete is korábbi horizont
hoz kapcsolja ezeket a temetkezéseket. 

A gyöngyök között a közép avar időszak kása- és 
a klasszikus kékesfekete dinnyemag alakú gyöngyei 
voltak többségben. Ezek leggyakrabban egymással 
alkottak gyöngysort. Markáns különbséget figyelhe
tünk meg azonban a két uralkodó gyöngytípus között 
aszerint, hogy milyen boglárokkal voltak együtt. Míg 
a 7. század utolsó harmadában virágkorát élő, de a 8., 
sőt a 9. század első felében is divatban maradó 
( S Z Ő K E 1992, 874) sárgás, barnássárga kásagyöngyök 
egyaránt előfordulnak kerek, rekeszutánzatos boglá
rokkal (Halimba 274., Jászapáti 181., 185., Kiskő
rös-Város alatt 2., Nagyréde-Ragyogópart 3., 7., 
Táp-Borbapuszta 286., 317. sír) és négyszögletesek
kel (Alattyán 490., Cikó 393., Halimba 384., Kékesd 
146., Nővé Zámky 328., Pilismarót-Basaharc 201., 
Romonya I . 57., Sturovo 197., Szeged-Kundomb 
247., Üllő I I . 14. sír) is, addig azok a gyöngysorok, 
melyekben a feketéskék dinnyemag alakú gyöngyök 
az uralkodók, kizárólag négyszögletes boglárokkal 
voltak együtt (Alattyán 182., Jánoshida 132. sír). 
Vagyis úgy látszik, hogy a kerek boglárt viselők 
gyöngyfüzéreiben uralkodók a kásagyöngyök voltak, 
leggyakrabban a dinnyemag alakúakkal, ritkábban a 
korábbi típusú, világos színű dinnyemag alakúakkal 
együtt alkottak sorozatot, míg a négyszögletes bog
lároknál a klasszikus feketéskék dinnyemag alakú 
gyöngyök voltak többségben, sorozataikat néhány 
szem kása-, kései típusú szemesgyöngy, egy-egy le
csapott sarkú hasáb alakú gyöngy, lapított gömb ala
kú pasztagyöngy egészítette ki . 

Egyéb ékszerek 

A vizsgált síregyüttesekben a fülbevalókhoz és 
gyöngyökhöz viszonyítva a többi ékszertípus elő
fordulása lényegesen ritkább. A karikaékszerek 
viselete ezekben a sírokban nem jellemző. Az álta
lában a Tótipuszta-Igar- és a Kelegej-Maloje Pe-

rescsepino-Glodosz-körhöz kötött típusok (reke
szes fejű gyűrű, torques, mellkereszt) a bizánci 
mintákat utánzó, j ó minőségű, egyedi boglárokkal 
(Nagyréde-Ragyogópart 3. és Táp-Borbapuszta 
317. sír) kerültek elő, és csak egy esetben, a ha-
limbai 274. sírban volt torques gyengébb minőségű 
boglárral. 

Három sírban, különböző típusú boglárok 
(Nadrljan 5. tanya 45. sír, Romonya I . 57. Som-
merein X X I . sír) mellől préselt, András-kereszttel 
díszített, azonos típusú, vékony veretek kerültek 
elő. Ezeket Üllő 229. ( H O R V Á T H 1935, xv. 1 .12-14) , a 
kiskörei példányok ( G A R A M 1979, 3 1 , t. 13) és a 
kiskörös-vágóhídi temető 5(1 V ) . női sírjának arany 
pártadíszével ( L Á S Z L Ó 1955, III. t. 6 - 8 ) való rokonsá
guk alapján fátyoldísznek tarthatjuk, s a tótipusz-
tai körrel való kapcsolódásuk alapján a 7. század 
harmadik harmadára, végére keltezhetjük ( G A R A M 

1980, 170). 

Egyéb viseleti elemek 

A viseletre utaló elemek között a téglalap alakú 
csatok dominálnak, amelyek általában kerek boglá
rokkal voltak együtt. Ezekhez képest a lant alakú, 
az ovális és trapéz alakú csatok előfordulása szór
ványos. Két sírban volt egybeöntött testű csat, 
mindkettőben kerek, rekeszutánzatos boglárral 
(Jászapáti 181. és Alattyán 216. sír). A csatokon 
kívül gyakoriak voltak a vaskarikák is, minden 
esetben téglalap alakú csatokkal együtt kerülve elő. 

Használati eszközök és mellékletek 

Az előbb tárgyalt ékszer- és tárgy típusok mellett a 
vaskések, bikónikus orsógombok és orsókarikák 
nagy számban tartoztak a bogláros sírok leleteinek 
körébe. A kronológiai kérdések szempontjából 
ezek nem meghatározók, ezért tárgyalásuktól itt el
tekintek. A vizsgált sírok közel harmadában volt a 
halott mellett edénymelléklet. Ezek zömében az 
egész avar korban használatos, kézzel formált, to
jásdad alakú fazekak csoportjába sorolhatók. Két 
eset érdemel említést (Szeged-Kundomb 44. és 
Szegvár-Szőlőkalja 75. sír), amelyekben korai tí
pusú, felsőfüles edények voltak. 



ÖSSZEGZÉS 

A préselt, lemezes boglárt tartalmazó sírok össze
gyűjtése után elvégeztük a tárgyak csoportosítását: 
elsődleges szempontnak a formát, másodlagosnak 
a bogláron alkalmazott díszítést és kompozíciót 
véve. Az egyes csoportok kronológiai helyzetének 
finomításához vizsgálat alá vettük leletegyüttesei
ket, amit szeriáció segítségével végeztünk el. 

A szeriációs táblázat szerint a kerek boglárok 
megjelenése egyértelműen megelőzte a négyszög
letesekét. A régebbi típusoknál a korai időszakra 
jellemző leletek megléte a leletkört lefelé nyitotta, 
míg a fiatalabb típusoknál a klasszikus késői lele
tek szórványos előfordulása a leletkört felülről le
zárta. Az egyes boglártípusok relatív kronológiai 
helyzetére vonatkozóan a szeriáció eredményeit az 
egyes tárgytípusok vizsgálata csak megerősítette. 
A bogláros sírokban előforduló ékszertípusokat 
nézve kitűnik, hogy a boglárok egyik csoportja k i 
csit korábbra tehető, mint a többi kerek boglár. 
Körvonalazódott egy olyan, nagygömbcsüngős fül
bevalókból, korai szemesgyöngyökből, elkalapált 
végű karperecekből, ujjasfíbulákból, pipereeszkö
zökből és 8-as alakú szemek alkotta láncokból álló 
leletkör, ami alapján a velük együtt előforduló, pré
selt gyöngysor vagy gömbsor vagy azt utánzó 
keretelésű, koncentrikus díszítésű, antik mintakin-
csű boglárokat a 7. század első harmadára/második 
negyedére tehettük. Kísérőleleteik alapján ezeknél 
későbbinek látszanak az előkelőbbek jobb minősé
gű, bizánci ékszereket utánzó boglárjai (Dunapen-
tele 12., Nagyréde-Ragyogópart 3. és Táp-Borba
puszta 317. sírja). Viselőiknek új ízlését mutatják a 
sírjaikban feltűnő kerek karikájú, hengerpalástos 
lengőcsüngőjű fülbevalók, fejesgyűrűk, gyöngyso
raikban a kásagyöngyök uralkodó jellege, a torques 
és mellkereszt előfordulása, ami a Tótipusz-
ta-Igar-körhöz köti őket. Szerényebb kivitelű, de 
hasonló jellegű kísérő ékszereik alapján ezekkel 
egy időben készülhettek azok a kerek, rekeszután
zatos boglárok, amelyeknek másai és analógiái a 
keszthelyi korongfibulák között találhatók meg, s 
néhány darab teljes hasonlósága arra enged követ
keztetni, hogy egyes példányokat az antik hagyo

mányokat őrző pannóniai műhelyek készítettek 
avar megrendelőik számára. Kissé később, a 7. szá
zad harmadik negyede körül jelenhettek meg a kö
zép avar préselt övveretekhez hasonló, rozetta ala
kú és a négyszögletes boglárok első darabjai, 
melyeket kísérőleleteik hasonlósága (hengerpalás
tos lengőcsüngőjű fülbevaló, kása- és sötétkék, 
dinnyemag alakú gyöngyökből álló vegyes láncok) 
alapján egy időhorizontra tehetünk. Ennek ellenére 
a négyszögletes díszítmények zöme még későbbre, 
a 7. század végére, inkább már a 8. század elejé
re keltezhető, amit a gyöngycsüngős fülbevalók 
kizárólagos előfordulása, a klasszikus feketéskék, 
kései dinnyemag alakú gyöngyök, a ritkábban elő
forduló rombusz átmetszetü karperecek jelenléte 
támaszt alá. 

A szív alakú préselt, lemezes boglárokkal kap
csolatosan mindössze annyi állapítható meg, hogy 
a forma a korai és a közép avar ízléstől egyaránt 
idegen, a késő avar öntött leletekben azonban 
gyakrabban előfordul. A csólyospálosi sír fülbeva
lójának hasáb alakú zöld gyöngycsüngője is a késő 
avar anyaghoz vezet. Ezek alapján talán a 8. század 
második felére tehető az ékszer készítése. 

A tárgyalt időrendi besorolás alapján a boglár
viselés szokásáról összefoglalóan a következőket 
mondhatjuk. A tárgytípus kialakulása erősen bi
zánci hatás alatt álló területre tehető (a Feke
te-tengertől északra, Kaukázus) . Első példányaik 
a Kárpát-medencében már a korai avar időszak
ban jelen voltak, azonban a tárgytípus nagyobb 
arányú elterjedésével csak a közép avar időszakot 
jelentő új népesség körében számolhatunk. Ezek 
előkelőbb asszonyai bizánci ékszereket utánzó 
boglárokat viseltek, míg szélesebb körben a rész
ben korongfibulák alapján, részben pedig övvere
tek mintájára készített olcsóbb variációk terjedtek 
el. Készítésük az új divat terjedésével meglehető
sen hamar abbamaradt, viseletük azonban tovább 
folytatódott, s csak a 8. század első harmadában 
szorította k i teljesen az olcsó tömegáru, a karéjos 
boglár. 
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Cikó 393. sír 1 • • • • • 10,4 
Kékesd 146. sír 2 • • • • • • • • • • 10,5 
Üllő 181. sír 3 • • • • 12,25 
Szeged-Kundomb 247. sír 4 • • • • • 13,8 
Deszk-D 170. sír 5 • • • • m • • • • 14,56 
Gerla 4. sír 6 • • 15 
Pilismarót-Basaharc 201. sír 7 • • • • • • • • • • • 17,09 
Szeged-Kundomb 44. sír 8 • • • • • • • 17,29 
Alattyán-Tulát 182. sír 9 • • • • • • 18,5 
Nővé Zámky 328. sír 10 • • • • • • • 19,14 
Üllő I I . 14. sír 11 • • • • 19,75 
Romonya I . 57. sír 12 • • • • • • • • 21.25 
Alattyán-Tulát 490. sír 13 • • • • • • • • • • 21,5 
Kecel-Határdűlő 4. sír 14 • • • • • • • • 21,5 
Zalakomár 144/a sír 15 • • • • • • 21,83 
Jánoshida 132. sír 16 • • • 23 
Győr 293. sír 17 • • • • • 25 
Nagyréde-Ragyogópart 7. sír 18 • • • • • • • 26.43 
Gerjen 33. sír 19 • • • • • • 26,83 
Stúrovo 197. sír 20 • • • • 27,25 
Zelovce 158. sír 21 • • • • • • 27,83 
Budapest-Csepel-sziget 14. sír 22 • • • • • • • • • • • 28,82 
Jászapáti-Nagyállás 197. sír 23 • • • • • 29 
Rákóczifalva-Kastélydomb 14. sír 24 • • 29 
Szeged-Fehértó-B 41. sír 25 • • • • • • 30,17 
Madaras-Téglavető 40. sír 26 • • • • 30,5 
Halimba 384. sír 27 • • • • « • 30,83 

Táp-Borbapuszta 286. sír 28 • • • • 31,25 
Szegvár-Szőlőkalja 75. sír 29 • • • 41 9 • 32,5 
Dunapentele-Öreghegy 12. sír 30 • • • • • 32,8 

Táp-Borbapuszta 317. sír 31 • • • • • • • • 33,5 
Nadrljan-5. tanya 45. sír 32 • • • • • • 33,5 

Alattyán-Tulát 84. sír 33 • • • • • 34 
Kiskőrös-Város alatt 2. sír 34 • • • • • • • • 34,75 

Abony 113. sír 35 • • 35 
Alattyán-Tulát 216. sír 36 • • • • • • • • 36,25 

Jászapáti-Nagyállás 185. sír 37 • • • • 36,25 
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Sommerein X X I . sír 39 • • • • • • 38,33 

Jászapáti-Nagyállás 181. sír 40 • • • • • • 39,33 

Halimba 204. sír 41 • • • 39,33 
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1. táblázat: A préselt, lemezes boglárt tartalmazó sírok időrendi sorrendje a kísérőleleteik alapján 
Tabelle 1: Die zeitliche Folge der Gräber mit gepreßter blecherner Agraffe aufgrund der Begleitfunde 



FÜGGELÉK 

Lelőhely Nem Forma Anyag Felerősítés Méret Db Előkerülés helye Kísérőlelet 
Abony 113. sír (ÉBER 1902, 
257-258) 

kerek bronz lyukakkal 3,4 cm 2 ovális karikájú, gyöngycsüngős fülbevaló 

Alattyán-Tulát 84. sír (KOVRIG 
1963, 16, Abb. VI I I . 3) 

nő kerek aranyozott 
ezüst 

lyukakkal 1 bal kulcscsontnál nagygömbcsüngös fülbevalópár, vaskarika, vascsat, orsógomb 

Alattyán-Tulát 182. sír (KOVRIG 
1963,23, Abb. XV. 4-5) 

nő négy
szögletes 

bronz lyukakkal 2 jobb medence
csontnál 

kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevaló, dinnyemag alakú gyön
gyök, vascsat, vaskés, orsógomb, állatcsont 

Alattyán-Tulát 216. sír (KOVRIG 
1963,26, Abb. XVII . 57-58) 

nő kerek bronz+ 
ezüstlemez 
aranyozva 

fülekkel 2 nyak bal oldalán kisgömbös fülbevalópár, szemesgyöngyök, vaslánc, vascsat, du-
doros karika, bronzkarika, bronzcsengő, vaskés, orsógomb, állat
csont 

Alattyán-Tulát 490. sír (KOVRIG 
1963, 45, Abb. XXXIII . 13-14) 

nő négy
szögletes 

bronz 1 állkapocs alatt fülkarika, gyöngyök, kagyló, vascsat, orsógomb, vaskés, vaskari
ka, háromélü nyílcsúcs, állatcsont 

Budapest-Csepel-sziget 14. sír 
(CS. SÓS 1961, 3SM2, 11. kép 4) 

fiatal 
nő 

kerek ezüst 1 nyak jobb oldalán nagygömbcsüngös fülbevalópár, pántgyürü, szemesgyöngyök, 
ujjasfibula, elkalapált végű, vésett díszü karperecpár, piperekanál, 
vaslánc, vaskarika, vascsat, vaskés, négyszögletes vaslemez, vas
karika 

Cikó 393. sír (HAMPEL 1897, 
350-351, Taf. CCXXVII. 1) 

nő négy
szögletes 

bronz fülekkel 2 nyaknál fülkarikapár, gyöngyök, római pénzek, vaskarika, vashuzal 

Csólyospálos-Felsőpálos, Bu
dai-tanya 69. sír (WICKER 1995, 
58, 33-34. kép) 

nő szív ala
kú 

aranyozott 
bronz 

2 nyaknál ovális karikájú, gyöngycsüngős fülbevaló, vascsat 

Deszk-D 170. sír (CSALLÁNY 
1943, 162, XXVII . t. 1) 

nő kerek bronz ~3,2 cm 1 mellen gúlacsüngős arany fülbevaló, gyöngyök, piperekanál, bronzlánc, 
vasár, vaskés, vaseszköz, edény 

Dunapentele-Öreghegy 12. sír 
(MAROSI-FETTICH 1936, 16, V. t. 
25-26, VI . t. 39-40; GARAM 1997, 
146, 149, 18. kép 3) 

nő kerek bronz+ 
aranylemez 

4 cm 2 két vállon kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár, kerek 
ruhadísz, bronzcsat, vascsat, aranyos ruhafoszlányok, koporsókap
csok, edény 

Dunaszekcső, szórvány (CS. SÓS 
1966, 54. ábra 1; GARAM 1993, 112, 
Abb. 8. 4) 

— kerek bronz 3,8 cm 

Gerjen 33 sír (KISS 1984,107,46. 
t. 3) 

nő kerek 2 állkapocs alatt kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevalópár, ruhadísz, pántgyürü, 
vaskés, edény 

Gerla 4. sír (MRT 10,434,105. t. 3) nő kerek 2 bal kulcscsontnál folyatott gyöngy, orsógomb 
Győr-Téglavető 293. sír 
(BÖRZSÖNYI 1904, 23) 

nő kerek bronz 1 koponya mellől nyitott karperecpár, huzalgyűrük, vascsat, vaskés 

Halimba 204. sír (TÖRÖK 1998, 
37, Taf. 23. 1) 

nő kerek bronz+ 
ezüstlemez 

lyukakkal 1 bolygatott vascsat, orsókorong, edény, állatcsont 

Halimba 274. sír (TÖRÖK 1968, 
273, Abb. 4. 7-8; TÖRÖK 1998, 44, 
Taf. 30. 4) 

fiatal 
lány 

kerek bronz 2 szegycsontnál és 
bal vállnál 

kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár, apró
gömbös fúlbevalópár, fülkarika, torques, nyitott karperecpárok, 
kásagyöngyök, orsókarika 

Halimba 384. sír (TÖRÖK 1998, 
53, Taf. 40. 4) 

nő négy
szögletes 

bronz 2 koponya bal olda
lán 

fülkarikapár, kásagyöngyök, vascsat, vaskés, vastöredékek, orsó
gomb, edény, állatcsont 

Ismeretlen (GARAM 1980, 
170-171,5. ábra 10-11) 

kerek arany lyukakkal 2 hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár(?) 

Jánoshida 132. sír (ERDÉLYI 
1958, 26, XXVIII . t. 2) 

négy
szögletes 

aranyozott 
ezüst 

lyukakkal 2 kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár, 
dinnyemag alakú gyöngyök, vastöredékek 

Jászapáti-Nagyállás 181. sír 
(MADARAS 1994, 54, Taf. XXV. 3; 
Taf. LXVII . 4) 

nő kerek arany fülekkel 2 harmadik csigolya 
alatt 

fülkarikapár, kásagyöngyök, egybeöntött testű csat, vaskarika, or
sókorong, vasár, vaskés, edénytöredék 

Jászapáti-Nagyállás 185. sír 
(MADARAS 1994, 55-56, Taf. 
XXVIII . l;Taf. LXVIII . 2) 

nő kerek arany 2 nyak két oldalán kásagyöngyök, karperecpár, vascsat, kovakő, vaskés, üvegdarab 

Jászapáti-Nagyállás 197. sír 
(MADARAS 1994, 58, Taf. XXIX. 3) 

nő kerek arany 2 bal kulcscsontnál 
és a koponya mel
lett 

fúlkarika, pántkarperecpár, bikónikus gyöngyök, vascsat, orsó
gomb, vaskés 

Kecel-Határdülő 4. sír (CS. SÓS 
1958,5,11. t. 14) 

nő kerek aranyozott 
bronz 

2 állkapocs alatt dinnyemag alakú gyöngyök, pántkarperecpár, huzalgyürü, vas
csat, vaskés, tűtartó, orsógomb, préselt kisszíjvég, edény 

Kékesd 146. sír (KISS 1977,54, 
Abb. XVIII . 4, Abb. LXXXVI. 3) 

nő négy
szögletes 

bronz 2 kulcscsontnál kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevalópár, fülkarikapár, kása-, 
dinnyemag alakú, szemes és folyatott gyöngyök, öntött, poncolt 
karperecpár, öntött korong, bronzkarika, vascsat 

Kiskörös-Város alatt 2. sír 
(HORVÁTH 1935, 35-36, XXIII . t. 
1-2) 

nő kerek bronz + 
ezüstlemez 
aranyozva 

2 gerincoszlop bal 
felső részén 

kisgömbös fülbevalópár, ujjasfibula, gyöngyök, tűtartó, karperec, 
orsógomb, vaslánc, vaskés, edény 

Madaras-Téglavető 40. sír 
(RÁCZ 1999, 351) 

nő 
(ad.) 

kerek aranyozott 
bronz 

4,2 cm 2 bal kulcscsont fe
lett 

kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevaló, vascsat, 
orsógomb, vaskés, állatcsont 

Nadrljan-5. tanya/Adorján 45. 
SÍr (VINSKI 1958, 23-24, Tab. IX; 
GERE 1998, XXVII . t. 5, 7) 

nő kerek aranyozott 
bronz 

2 kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár, pré
selt pártadíszek, vascsat, vaskés, edény 

Nagyréde-Ragyogópart 3. sír 
(SZABÓ 1968, 32-35, I I . t. 3-t, VI . t. 
3a c. 4. kep A) 

nő 
(15-16 
éves) 

kerek bronz lyukakkal -4-4,1 cm 1 bal kulcscsontnál 
(bolygatott) 

aprógömbös fülbevalópár, kásagyöngyök, bronzcsat, vascsat, ön
tött, kiszélesedő végű, vésett díszű karperecpár, fejesgyűrűk, vas
kés, vaskarika, nagyszíjvég, övdísz, állatcsont 

Nagyréde-Ragyogópart 7. sír 
(SZABÓ 1968, 37, I I I . t. 4,4. kép D) 

nő 
(41-52 
éves) 

? 2(7) bal kulcscsontnál 
és szegycsontnál 

fülkarikák, kásagyöngyök, hasábgyöngy, vascsat, orsógomb, vas
kés, edény, állatcsont 

Nővé Zámky/Érsekújvár 328. 
sír (ClLINSKÁ 1966. Taf. LIV. 5) 

nő négy
szögletes 

bronz 3,7 cm 1 nyakcsigolyáknál kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevaló, kása- és dinnyemag ala
kú gyöngyök, vascsat, edény, állatcsont 

Pilismarót-Basaharc 201. sír 
(FETTICH 1965, Abb. 116. 1-2) 

nő 
(45-49 
éves) 

négy
szögletes 

bronz fülekkel 2 koponya bal olda
lánál 

fűlkarikák, pántgyürü, öntött, poncolt karperecpár, huzalgyürü, La 
Téne fibula, öntött korong, kása- és dinnyemag alakú gyöngyök, 
tűtartó, bronzlánc, vaskés, vaskarika, vastöredék, edény 

Rákóczifalva-Kastélydomb 14. 
sír (kettős sír) 
(SELMECZI-MADARAS 1980, 142, 
I I . t. 1) 

ffí-nő kerek bronz -3,5 cm 2 medence mögött bronzcsat, vascsat, orsógomb, kovakő, vaskés 

Romonya I . 57. sír (KISS 1977, 
113, Abb. XLVII . 3) 

nő négy
szögletes 

bronz 1 nyakszírtcsontnál kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevaló, lapított gömb- és kása
gyöngyök, préselt rozetta, préselt pártadíszek, vaskés 

Sommerein XXI. sír 
(DAIM-LIPPERT 1984, 216-217, 
Taf. 6. 4-5) 

nő kerek bronz(?) 2 préselt pártadísz, orsógomb, orsókarika, vaskarika, vastöredék 

Sturovo/Párkány 197. sír 
(TOCIK 1968, Taf. XLI . 3-4) 

nő négy
szögletes 

bronz 3 cm 2 nyaknál kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevalópár, huzal-
gyűrű, kásagyöngyök,edény 

Szeged-Fehértó-B 41. sír 
(MADARAS 1995, 141, Pl. 9. 2) 

nő kerek ezüst 1 bal felkar mellett ovális karikájú, gyöngycsüngős fülbevalópár, gyűrű, vascsat, tal
pas kehely, orsógomb, vaskés, állatcsont 

Szeged-Kundomb 44. sír 
(SALAMON-CS. SEBESTYÉN 
1995, 15, Pl. 7. 3) 

nő 
(ad.) 

kerek bronz fülekkel 2 mellen kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevalópár, borostyán- és 
dinnyemag alakú gyöngyök, orsógomb, vaskés, edény, állatcsont 

Szeged-Kundomb 247. sír 
(SALAMON-CS. SEBESTYÉN 
1995, 33, Pl. 30. 2) 

nő 
(ad.) 

négy
szögletes 

ezüst 2 kerek karikájú, gyöngycsüngős fülbevalópár, kása- és dinnyemag 
alakú gyöngyök, vascsat, tojás 

Szegvár-Szőlőkalja 75. sír nő 
(sen.) 

kerek aranyozott 
ezüst 

3,7 cm 2 koponya alatt és a 
nyakcsigolyák bal 
oldalánál 

kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fülbevaló, vascsat, 
csiholóvas, vaskés, edények, állatcsont 

Táp-Borbapuszta 286. sír fiatal 
nő 

kerek bronz(?) 2(?) kásagyöngyök, vascsat, vaskés, állatcsont 

Táp-Borbapuszta 317. sír 
(KÜRTI-WICKER 1991, 19; 
TOMKA 1995,86) 

nő kerek bronz+ 
ezüstlemez 
aranyozva 

2 állcsúcs alá szorul
va 

kerek karikájú, lemezcsüngős fülbevalópár, bizánci kereszt, leme
zes ruhadísz, fejesgyűrü, huzalkarperecpár, kásagyöngyök, orsó
gomb, vaskés 

Tápé 85. kútkörzet 6. sír 
(KÜRTI-WICKER 1991, 19, Abb. 2. 
4) 

fiatal 
nő 

kerek bronz+ 
ezüstlemez 
aranyfóliá
val 

2 

Tiszavas vári-Zöld mező Tsz 32. 
SÍr (FANCSALSZKY 1999, 130, 12. 
kép 1,3) 

? 
(juv.) 

négy
szögletes 

bronz 2 bal könyöknél és a 
combnyaknál 

lemeztöredék, állatcsont 

Üllő 181. SÍr (HORVÁTH 1935, 
24) 

nő ? 2 jobb felkar belső 
oldalánál és az áll
kapocs alatt 

ovális fülkarikapár, öntött karperecpár, pántgyürü, gömb, hasáb és 
dinnyemag alakú gyöngyök, kisszíjvégek, edény 

Üllő I I . 14. sír (CS. SÓS 1955, Taf. 
LVII . 14) 

nő négy
szögletes 

bronz 2 fúlkarika, kása- és dinnyemag alakú gyöngyök, orsógomb 

Zalakomár-Lesvári dülő 144/a 
SÍr (SZŐKE 1992, Taf. 3) 

nő szív ala
kú 

2 aprógömbös fülbevalópár, szláv-típusú fülbevaló, pántgyürü, hu
zalgyűrük, orsógombok, kovakő 

Zelovce (Zsély) 158. sír 
(ClLINSKÁ 1973, 80, Taf. XXVII . 
5-6) 

nő négy
szögletes 

arany 2 bal vállnál kerek karikájú, hengerpalástos lengőcsüngőjű fűlbevalópár, kiszé
lesedő végű, öntött, vésett karperecpár, vascsat, orsógomb, vas
kés, vödörabroncs, edény, állatcsont 
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DIE AWARENZEITLICHEN GEPREßTEN BLECHERNEN A GRA F FEN 

Csilla BALOGH 

In der vorliegenden Studie werden die in kleiner Zahl 
bekannten, aber kennzeichnenden Stücke der awarenzeit
lichen Frauentracht, nämlich die zum Zusammenhalten der 
Oberkleidung dienenden Agraffen behandelt. Die Tracht
weise, die typologischen Gruppen und die chronologische 
Lage dieser Gegenstände wurden von mehreren Forschern 
untersucht (FETTICH 1929, 76-78; HORVÁTH 1935, 59-62; KOV
RIG 1963, 143-144; SZABÓ 1968, 48; ClLINSKÁ 1975, 81-83; 
GARAM 1978, 215; KÜRTI-WICKER 1991). Diesmal beschäf
tigen wir uns mit einem einzigen Typ, also mit den ge
preßten blechernen Agraffen (Abb. 1-4). Durch die Analyse 
der Fundverbände möchten wir die relative Chronologie der 
engeren Gruppen und die zeitliche Stellung dieses 
Schmucktyps innerhalb der Awarenzeit genauer bestimmen. 

Meines Wissens sind 47 Grabkomplexe mit Agraffen
beigaben im Karpatenbecken von 36 Fundorten bekannt. 
Alle Fundplätze befinden sich auf dem mittleren Teil des 
awarischen Siedlungsgebietes (Abb. 6). Die territoriale La
ge der runden, viereckigen und herzförmigen Formvarian
ten der gepreßten blechernen Agraffen stimmt miteinander 
überein. 

Für die Zierden der Agraffen ist der antik-byzantinische 
Musterschatz — die Anwendung der geperlten Umrahmung, 
der gepreßten Perlenreihen und -drähte, bzw. die der Ro
setten und Sterne — kennzeichnend. Aufgrund der „bar
barischen" Trachtweise ist das Areal der Entfaltung dieses 
Schmucktyps in den unter byzantinischer Wirkung stehen
den Gebieten, also nördlich des Schwarzen Meeres und im 
Kaukasus zu suchen. Die besten Analogien mancher runden 
Agraffen mit Zellennachahmung und gepreßtem Perlen
reihemuster kommen in den Gräberfeldern in der Umge
bung von Keszthely unter den Scheibenfibeln vor, während 
die mittelawarenzeitlichen gepreßten Gürtelbeschläge den 
rosettenförmigen und viereckigen Exemplaren am nächsten 
stehen. Die Form der herzförmigen Agraffen ist den früh-
und mittelawarenzeitlichen Formen fremd, ihre Parallelen 
sind unter den spätawarenzeitlichen gegossenen Gegenstän
den zu finden. 

Ich untersuchte die relative Chronologie der unter den 
gepreßten blechernen Agraffen bestimmbaren Gruppen mit 
Hilfe der Seriation (Tabelle 1). Nach den Angaben der 
Tabelle geht der Gebrauch der runden Agraffen dem der 

viereckigen voraus. Zur zeitlichen Einordnung der herz
förmigen Exemplare gibt die Seriation — da es keine Be
gleitfunde gab — keine Anhaltspunkte. 

In den Gräbern mit Agraffen waren die Ohrgehänge und 
Perlen die am häufigsten vorkommenden Begleitfunde. 
Nach den Untersuchungen scheint es, daß eine Gruppe der 
runden Agraffen (mit gepreßter Kugel- oder geperlter Um
rahmung bzw. deren Nachahmungen, mit konzentrischer 
Verzierung und antikem Musterschatz) in Vergesellschaf
tung von Ohrgehängen mit pyramidenförmigem Anhänger 
und großem Kugelanhänger, ferner von frühen Augenper
len, Toilettenartikeln und Ketten vorkommt. Auf diesem 
Grund kann diese Gruppe vor die anderen Agraffen, d. h. in 
das erste Drittel/zweite Viertel des 7. Jahrhunderts datiert 
werden. Die Stücke ähnlichen Typs, aber vornehmerer Aus
führung (Dunapentele, Nagyréde-Ragyogópart, Táp-Borba
puszta) folgen den vorigen aufgrund ihrer Begleitfun
de (Brustkreuz, Torques, zylindrische Ohrgehänge mit 
Schwinganhänger und gehören schon dem Tótipuszta-Igar-
Kreis an. Die anderen runden Agraffen und die viereckigen 
Exemplare treten später, nach dem dritten Drittel des 7. 
Jahrhunderts auf. Diese kommen mit zylindrischen Ohr
gehängen und Schwinganhängern und mit Hirsen- und 
Melonenkernperlen vor. Die meisten viereckigen Agraffen 
können in Vergesellschaftung von Ohrgehängen mit Per
lenanhänger und von klassischen schwarzblauen Melonen
kernperlen an den Anfang des 8. Jahrhunderts datiert wer
den. Die chronologische Lage der herzförmigen Agraffen 
kann nur nach dem Vorkommen von neuen Funden genauer 
bestimmt werden. 

Das Erscheinen der gepreßten blechernen Agraffen ist 
im Karpatenbecken in die Frühawarenzeit, also in das erste 
Drittel/zweite Viertel des 7. Jahrhunderts — also früher als 
das von den Forschern (SZABÓ 1968, 48; ClLINSKÁ 1975, 83; 
GARAM 1978, 215; KÜRTI-WICKER 1991, 21) bis dahin all
gemein in das dritte Viertel des 7. Jahrhunderts datiert 
wurde — zu datieren. Die bekannten awarenzeitlichen 
Exemplare können örtliche Produkte sein. In der Frauen
tracht wurden sie durch die neue Mode, d. h. von den 
paßförmigen Agraffen in der zweiten Hälfte des 8. Jahr
hunderts abgelöst. 

Übersetzt von Katalin H. SIMON 
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1. kép — Abb. 1: Préselt, kerek, rekeszutánzatos boglárok. — Gepreßte, runde Agraffen mit 
Zellennachahmung. (1: Dunapentele-Öreghegy 12. sír; 2: Nagyréde-Ragyogópart 3. sír; 

3: Táp-Borbapuszta 317. sír; 4; Alattyán-Tulát 84. sír; 5: Halimba 204. sír; 
6: Szeged-Fehértó-B 41. sír; 7: Kiskőrös-Város alatt 2. sír; 8: Sommer ein XXI. sír) 



2. kép — Abb. 2: 1-7: Préselt, kerek, rekeszutánzatos boglárok; 8-9: szív alakú boglárok. — 
1-7: Gepreßte, runde Agraffen mit Zellennachahmung; 8-9: herzförmige Agraffen. (1: Gerjen 33. sír; 

2: Jászapáti-Nagyállás 181. sír; 3: Tápé 85. sz. kútkörzet 6. sír; 4: Halimba 274. sír; 
5: Jászapáti-Nagyállás 185. sír; 6: Szegvár-Szőlőkalja 75. sír; 7: dászapáti-Nagy állás 197. sír; 

8: Csólyospálos-Felsőpálos, Budai-tanya 69. sír; 9: Zalakomár 144/a sir) 



3. kép — Abb. 3: 1-3: Préselt, kerek, gyöngysormintás boglárok; 4, 6-7: kő- vagy üvegbetétes préselt 
kerek boglárok; 8-9: rozetta alakú préselt boglárok; 5: boglár préselőmintája. — 1-3: Gepreßte, runde 

Agraffen mit Perlenreihemuster; 4, 6-7: gepreßte, runde Agraffen mit Stein- oder Glaseinlage; 8-9: 
rosettenförmige gepreßte Agraffen; 5: Preßmuster einer Agraffe. (1: Abony 113. sír; 2: Alattyán-Tulát 

216. sír; 3: Győr-Téglavető 293. sír; 4: Dunaszekcső, szórvány; 5: Knin Biskupija; 6: Szeged-Kundomb 
44. sír; 7; Kecel-Határdűlő 4. sír; 8: Ismeretlen lelőhely (MNM); 9: Rákóczifalva-Kastélydomb 14. sír) 



4. kép — Abb. 4: Négyszögletes boglárok. — Viereckige Agraffen. (I: Pilismarói-Basaharc 201. sír; 2: 
Stúrovó/Párkány (Sk) 197. sír; 3: Üllő II. 14. sír; 4: Alattyán-Tulát 490. sír; 5: Romonya I . 57. sír; 6: 

Nővé Zámky/Érsekújvár (Sk) 328. sír; 7: Zelovce/Zsély (Sk) 158. sír; 8: Jánoshida 132. sír; 9: Halimba 
384. sír; 10: Kékesd 146. sír; 11: Cikó 393. sír; 12: Szeged-Kundomb 247. sír; 13: Alattyán-Tulát 182. 

sír; 14: Tiszavasvári-Zöld mező Tsz 32. sír) 



5. kép: Szegvár-Szőlőkalja 75. sír — Abb. 5: Szegvár-Szőlőkalja, Grab 75 
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