Néhány avar kori női pipereeszköz Veszprém megyéből II.
Tükör, csontlemezes skatulya, fésű
Tükör
Veszprém megye avar kori régészeti anyagában csupán egy tükör lelet ismert, a VeszprémJutas temető 116. női sírjából. 1 (1. ábra 1.) Az ezüsthöz hasonló tükörfémből készült 2,
sugaras díszítésű tükör 8,9 cm átmérőjű. A Csmi-Brigetio típusba tartozik, bár ezekkel
ellentétben a függesztő fül a tükör peremén helyezkedik el és nem a hátoldalon, középen. A
116. sír tükör melléklet, mint általában a hasonló leletek, felnőtt nők, esetleg kislányok
sírjából kerültek elő. Nagy valószínűséggel a tükör peremén levő függesztő fül segítségével
lehetett a nyakába akasztva, vagy a temetés során helyezték az alkarcsontok, „könyök”
közelébe.
A hasonló leletek a Kárpát-medence területén igen ritkák, Tóbiás Bendegúz és Balogh
Csilla 3 gyűjtése alapján egyelőre 27 lelőhelyet tarthatunk számon. A kutatás szerint a sugaras
díszítésű típus a 2-3. században tűnt fel a Volga vidékén, a 4-5. századra általánosan elterjedté
váltak az Észak-Kaukázustól a Kárpát-medencéig. A típus előfordul a szarmata
Barbaricumban, de többségük a Dunántúl keleti feléből, illetve a Dunától északra került elő. 4
A tükrök a germán temetkezésekből is ismertek, az avar kori sírokba minden bizonnyal
germán eredetű termékként (5. századi „archaika”) kerülhetett a sírba 5, bár felmerült, hogy
esetleg kereskedelmi árucikként jutott el az avarokhoz. 6 A jutasi 116. sírt, többek közt a sírban
talált 603-610 között vert Phokas follis alapján, valamint a leletek alapján a 7. század elejére
datálható. Ugyanakkor a sír anyagának legutóbb megjelent részletes elemzése arra engedett
következtetni, hogy különösen az itt előkerült, kis ládába helyezett, hosszú ideig gyűjtögetett
tárgyak az elhunyt erős nyugati (germán) és mediterrán kötődését, ízlését reprezentálták7, így
esetünkben a tükör használatát inkább germán „átvételnek” tekinthetjük.
Csontlemezes skatulyák
Veszprém megyében eddig két lelőhelyről, három sírból kerültek elő olyan díszes csont
lapok, amelyek kisebb dobozok, skatulyák díszítésére szolgálhattak. Ezek jelen ismereteink
szerint szintén a pipere felszerelések közé sorolhatók.
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A Várpalota-Unió homokbánya temető kora avar kori sírjaiból, a 20. 8 (1. ábra 2.) és a 24. 9
(1. ábra 3.) temetkezésekben találtak ilyen csontlemezeket. Mindkét esetben a bal combcsont
felső végénél voltak, mellettük bronz láncok is előkerültek. A 20. sír két lapjának hossza 6,2
cm, szélesség 2,9 cm. Felületén geometrikus indadíszítés van, a két lap díszítése alapján
összeillik. Mindkettő enyhén ívelő. A 24. sír lemezeinek hossza 7,4 cm, szélesség 2,7 és 2,4
cm. Felületükön, különösen az egyiken, zöld patinanyomok látszanak. Pont-kör és
indamotívum díszíti mindkettőt, de a két lap díszítése némiképpen eltér egymástól.
Nagy valószínűséggel szintén skatulya díszei lehetnek a Várpalota-Gimnázium temető 134.
(lovas?) 10 sírjából előkerült három lemez. 11 (2. ábra 1-3.) Közülük kettő téglalap alakú, egyik
töredékes, mindkettő felületén fonatminta díszítés látszik. Az ép darab hossza 7,2 cm,
szélessége 2,5 cm, míg a sérült lap 5,8 cm hosszú, szélessége 2 cm. Ugyancsak ide sorolható
egy erősen töredékes, téglalap alakú csontlemez, amelynek felületét ismétlődő ovális mezőt
körülvevő dudoros-gyöngysorral keretezett minta díszíti. Felületén zöld patinanyomok
látszanak. Hossza 6,9 cm, szélesség 2,1 cm.
A párosan előforduló csontlemezek funkcióját elsőként Bóna István határozta meg a
Várpalota-Unió homokbánya avar sírjainak feldolgozása során. A párhuzamok alapján
megállapította, hogy a lemezek téglalap alakú skatulyákat díszíthettek, bronz láncra erősítve
az övre voltak függesztve. Úgy vélte, hogy ezekben testápoló, pipere szereket – kenőcsöt,
porszerű anyagok – tarthattak.12
A LDM régészeti gyűjteményében fellelhető, többé-kevésbé ép Várpalota-Unió
homokbánya 24. sírjának lemezei segítségével kísérletet tettünk a csontlemezekkel díszített
skatulyák rekonstrukciójára.13 A Péterréve (Bačko Petrovo Selo-Čik) 77. sírban levő 14, de
különösen a Kerepes-Kavicsbánya temető D. sírjában15 fennmaradt lapok alapján, amelyek a
skatulyák keskeny oldalait díszítették, megállapítható volt, hogy egy gyufásdoboznál
valamivel hosszabb, 1-1,5 cm körüli mélységű skatulyára erősítették fel. 16 Feltételeztük, hogy
8

Ltsz.: 61.17.11.
Ltsz.: 61.17.24.
10
A temető publikációjából kiderül, hogy ez, valamint további 16 sír anyagát a gimnázium építése során már megbolygatták,
az előkerült leleteket utólag, a találók visszaemlékezésére hagyatkozva válogatták szét. ERDÉLYI-NÉMETH 1969, 177.
11
Ltsz.: 62.22.4-6.
12
BÓNA 2000, 148-150.
13
Nehezen fogadhatjuk el azt a véleményt (lásd BALOGH 2014, 136.), amely szerint a csontlapocskák egymáshoz való
illesztésével stabil, valóban használható skatulyákat lehetett volna készíteni, többek közt azért is, mert eddig a skatulyák
rövid oldalainak „lapjai” nem kerültek elő. Ezek bronz lánccal történő felerősítése meg további nehézséget jelent.
14
KOVAČEVIĆ 1972, 68., kis dobozka vagy kis táska díszeiként határozta meg a csontlemezeket, valamint БУГАРСКИ
2009, Tab. XIII. 77. 11-13. Hasonló csontlemez díszek voltak a temető 1., 2., 17. sírjában is. (БУГАРСКИ 2009, 29-30, 17.
2., Tab. I. 1. 3.; 30, Tab. I. 2. 1-2. 30.; 36, Tab. IV. 17, 6.; 56-57. Az 1. sírból előkerült bronz lánc minden bizonnyal a
skatulya felfüggesztésére szolgált.
15
TÖRÖK 1973, 116, 6. ábra 8., 126., tűtartónak vélte.
16
Néhány csontlemez, eltérő méreteik alapján, valamivel hosszabb skatulyák is készülhettek, de dobozok díszítéséhez is
ismertek keskeny csontléc díszek. Lásd BALOGH 2014, 136.; 137-138.
9

2

a viszonylag kisméretű dobozkát a római kori17, valamint későbbi skatulyákhoz hasonlóan18
csúszó-, toló fedéllel zárták le, ugyanis más, rögzítésre szolgáló fém pánt, szeg nem került elő
a környezetükben. A tolófedélre utal, hogy a skatulyát díszítő két csontlemez szélessége is
eltér: a szélesebb, 2,7 cm-es a skatulya alját, míg a keskenyebb, hasonló díszítésű, 2,4 cm-es
lemez a skatulya felső, csúszó fedelét díszíthette, éppen annyival keskenyebb, hogy a fedél a
dobozka falába vájt mélyedésében könnyen mozgatható legyen, ugyanakkor jól zárjon. (2.
ábra 4., 5.) Felfüggesztésük a környezetükben előkerült 8-as alakú bronzláncok segítségével
történhetett.19 A csontlemezek zöldes patinanyomai is erre utalnak. Nagy valószínűséggel a
láncot a skatulya egyik rövidebb oldalához rögzítették (függőlegesen rögzített, talán a 20. sír
esetében 3. ábra 1.), de arra is találunk példát, bár ez időben és térben is elég távoli20, hogy a
skatulya a két rövidebb végén volt felfüggesztve, azaz vízszintesen viselték és további
láncokkal rögzítették közvetlenül az övre vagy az egyéb eszközöket is rögzítő karikához (24.
sír esetében elképzelhető. 3. ábra 2.).21 Jelen ismereteink szerint talán nem véletlen, hogy a
skatulyák rövidebb oldalait nem díszítették csontlemezekkel. Ezeknek a felfüggesztésben
lehetett szerepük.
A díszes skatulyák és dobozok kérdésével legutóbb Balogh Csilla foglalkozott, aki
összegyűjtötte az avar szállásterületről ismert leleteket.
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kiegészíthetjük a Kiskundorozsma-Subasa lelőhelyen feltárt temető 35. és 43. sírjából
előkerült csontlemez párokkal. Szalontai Csaba részletes elemzése szerint, a lemezeken
megfigyelhető apró lyukacskák alapján, ezeket (és talán más lapokat is), akár kis szegekkel is
felerősíthették, de ahogy az a Veszprém megyei darabok esetében is bizonyos, az irdalt
hátlapok inkább a ragasztásos felerősítést igazolják. Érdekes megfigyelése, hogy a
geometrikus minták hátterét vörös festékkel színezték ki. 23 Az elemzések alapján
csontlemezekkel díszített skatulyák zömében női, kisebb számban férfi sírokból kerültek
elő.24 Általában a könyök vagy a medencecsontok környékén voltak. A Várpalota-Unió
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temetőből származó lemezek, mindkét sír esetében, a gyakoribb oldalon, a bal combcsont
felső végénél kerültek elő női temetkezések mellékleteiként. 25
A sírok egyéb keltező értékű leletei alapján ezeket a 7. század második negyedére, középső
harmadára keltezhetjük. Divatjuk elsősorban erre a korai időszakra korlátozódott, leginkább a
Duna-Tisza közi avar lelőhelyeken bukkannak fel. Összességében ritkáknak mondhatók, és
bár a római kori vagy keleti területek számos lelőhelyén gyakoriak a kozmetikai célokat (is)
szolgáló fa, fém dobozkák, fonott kosarak stb., gyakran díszítettek, festettek, textillel vagy
bőrrel bevontak, lakkozottak, de csontlemezzel díszített fa skatulyák egyelőre nem ismertek.26
Nagy valószínűséggel ezek a Kárpát-medencében készültek, helyi megrendelők számára.
A skatulyákban „kozmetikai szereket”, de más értékeket is tarthattak. Szerencsés
klimatikus körülményeknek köszönhetően ismert, hogy például a dzsetiaszari kultúra
temetkezéseiből fehér kréta darabok, okker maradványai, valamint a szempilla és a szemöldök
festésére szolgáló szén rögök kerültek elő, valamint kagylóhéjak 27, amelyek a festékek, színek
kikeverésére, elkészítésére szolgáltak. A várpalotai 20. sírban középen ívelő szárú csipesszel
együtt került elő a díszes skatulya, valószínűleg egy pipere készlet részeként volt felerősítve a
préselt veretekkel díszített övre, amelyre amulett kapszula, tarsoly és vaskés is fel volt
függesztve. A 24. sír asszonyának övére a skatulyán kívül amulett-kapszula, vaskés és talán
tűtartó voltak felerősítve. Mindkét esetben egyértelműnek tűnik, hogy a skatulyák, ahogy azt
Bóna István is feltételezte 28, elsősorban a pipere felszerelés részei lehetettek, a „szakralitást”
az amulett kapszula képviselte, a 20. sírban a gyöngyök közé fűzött kis ólom kereszttel, a 24.
sírban a hasonló módon viselet átfúrt medvefoggal együtt.
Fésű29
Veszprém megye területéről avar női sírból származó csont fésű egyelőre nem ismert.
Mindezek ellenére úgy véltük, hogy e tanulmány témájának megfelelően érdemes röviden
megemlíteni a Balatonudvari-Fövenyes temető 309. sírjából, fiatal felnőtt férfi
temetkezéséből előkerült, csontból faragott varkocsfésűt, már csak azért is, mert a kárpát25
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medencei avar emlékanyagban is ritkaságszámba menő lelet. (4. ábra 1-2.) Ez a példány
egyelőre a hatodik. A párhuzamok alapján megállapítható, hogy ezek kizárólag férfiak
sírjából kerültek elő, általában a jobb oldalon. Az avarok megjelenése előtt ez a fésűtípus
nem volt ismert a Kárpát-medencében, az avarokkal együtt jelent meg, az ázsiai eredetű
tárgyak közé tartozik.30 Csekély adataink alapján úgy tűnik, hogy a korai példányok
csúcsos, háromszög alakúak voltak, a valamivel későbbiek félkörös záródásúak, kissé
nagyobb méretűek. Az átfúrt végű fésűket az övre erősítették, míg a tömör fogójúakat
tarsolyban őrizték, mint a balatonudvari darabot is, amit sírban való előkerülése is jól
szemléltet. (4. ábra 3.) Valószínűleg, ahogy a vele együtt előkerült állatfejes díszű
szíjbújtatós töredékes bizánci bronz csat és szintén sérült, kisebb méretű (máltai)kereszt
alakú csat31 már nagy valószínűséggel nem volt használatban, mindazok ellenére, hogy
maga a fésű igen jó állapotban maradt meg, a fésűfogak szinte sértetlenek voltak. Minden
esetre ez a lelet is azt bizonyítja, hogy akár varkocs 32, akár szakáll33 fésülésére használták,
az avar férfiak számára is fontos volt a „jó” megjelenés. 34
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1. ábra Tükör: 1 - Veszprém-Jutas 116. sír (Barati 2019 nyomán);
Csontlemezes skatulya: 2 – Várpalota-Unió homokbánya 20. sír; 3 –
Várpalota-Unió homokbánya 24. sír (Bóna 2000 nyomán)
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2. ábra Skatulya csontlemezei: 1-3: Várpalota-Gimnázium 134. sír; Pipere
skatulya rekonstrukciós rajza: 4 - zárt állapotban, 5 - nyitott állapotban
(Tárgyrajzok: Ruha Éva, rekonstrukciós rajzok Trexler Judit)
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3. ábra Csontlemezes skatulya felfüggesztése (rekonstrukció) 1. függőleges
változat; 2 - ezüst, felfüggesztett pipere készlet, Belorecsenszki kurgán, 14-15.
század (Унарокова 2009 nyomán); 3 – vízszintes felfüggesztés (1. és 3.
rekonstrukciós rajzok: Trexler Judit)
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4. ábra Balatonudvari-Fövenyes 309. sír fésű lelete: 1-fésű rajza; 2-fésű
fotója; 3-varkocsfésű előkerülésének helye a sírban
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