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Sey nikoletta bronzból készült viseleti tárgyak  
 Scarbantiából1

A római kori Scarbantia területéről különböző tárgytípusba tartozó leletek kerültek elő, 
amelyek adalékként szolgálhatnak a korabeli viselet megismeréséhez. Ezen tanulmány 
keretei közt elsősorban a ruházatot kiegészítő bronzból készült fibulák, karperecek és 
gyűrűk kerülnek előtérbe. Ezek a leletcsoportok jól mutatják, hogy Scarbantia területéről 
a római kor különböző időszakaiból kerülnek elő leletek, amelyek a város történetéhez 
további információval szolgálnak.

Fibulák
A római korban használatos ruhakapcsoló tűk, fibulák használatával kapcsolatban több 
kérdés is felmerül. Az egyes típusok alakja felveti a problémát, hogy amíg az ívelt ken-
gyellel ellátott darabok alkalmasak voltak akár vastagabb anyagból készült ruhadarabok 
összefogására is, a kisebb méretű, kitűzőszerű darabok, például a korongfibulák egy része 
esetleg csak díszítő funkcióval rendelkezhetett. A másik probléma a nemek közti meg-
oszlás, mivel csak néhány típusról tudható biztosan, hogy nők vagy férfiak hordták. A 
katonaság körében elterjedt hagymafejes fibula esetében a későrómai ábrázolások is se-
gítik az elkülönítést, és ugyanez a helyzet a nők esetében a szárnyasfibulák kapcsán. Az 
is bizonyos, hogy párosával kizárólag a nők viselték ezeket a tárgyakat. Ezeket gyakran 
hosszú lánc kötött össze, amelyeken kis csüngők lógtak. Ez a szárnyasfibulák, illetve a 
korongfibulák kapcsán bizonyított leginkább.

A fibulák különböző időszakra jellemző elterjedt formái Scarbantia területén is 
megjelennek. Előkerült egy a claudius–flaviusi időszakra jellemző ún. csepp alakú fibula, 
melynek közepén kis dísz található. Ennek a darabnak a különlegessége, hogy leginkább 
Galliában és a Rajna mentén terjedt el, a többi provinciában csak elvétve kerül elő egy-
egy példány. Ennek az oka valószínűleg, hogy csak ebben a korai időszakban volt haszná-
latban. Igen nagy számban került elő a Pannoniában igen elterjedt erősprofilú fibula (1. 
kép), amely az 1. század elejétől a 2. század elejéig volt használatban.2 Ez a típus Noricum 
és Pannonia területén van jelen markánsan, innen terjedve el a Rajna menti területekre. 
A korábbi típusokat képviselik a lyukakkal áttört tűtartójú darabok, majd később ez az 
áttöréssel való díszítés fokozatosan elmarad. Ennek a fibulának a különböző változatai 
egyaránt megjelennek ezen a területen, az egygombos változat mellett ugyanis ismert a 
duplagombos fibulának nevezett darab is.3 Az erősprofilú fibulából továbbfejlődve ala-

1   A tanulmány adatgyűjtése és összeállítása 2009-ben lezárult.
2   Jobst, Werner: Die römischen Fibeln aus Lauriacum, Forschungen in Lauriacum 10. (1975), 29.
3   Fő elterjedési területe miatt noricum–pannoniai kétgombos fibulaként is ismert: Jobst 1975, 44–45.; 
Ettlinger, Elisabeth: Die römischen Fibeln in der Schweiz. Bern, 1973, 64/Typ 14.
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kult ki az ún. trombita fibula, amely szintén Pannonia térségében volt gyakori, ennek kö-
szönhető, hogy a nemzetközi szakirodalomban pannoniai trombitafibulaként terjedt el 
leginkább. Ez az erősprofilú fibulához igen hasonló típus a 2. századra jellemző forma.4 
Nevét a trombitára emlékeztető kialakítású fejéről kapta.

1. kép. Erősprofilú fibula

Nagy számban került elő erről a területről még a noricum–pannoniai szárnyasfibula 
is (2.kép). Ez a típus egyrészről a legfőbb elterjedési helyéről, valamint a kengyelen talál-
ható kis szárnyról kapta a nevét. Ez a szárny a kengyelen található gombokból fejlődhetett 
tovább két kis egymás felé ívben hajlított nyúlvánnyá. A fibula többi része formailag igen 
hasonlatos az erősprofilú fibuláéhoz, amellyel szoros rokonságot mutat. Ezeknek azon-
ban nagyobb tűtartó lemezeik vannak, amelyeket különböző áttört minták díszítenek, 
gyakran csak sorban elhelyezett kisebb lyukak, vagy rozettát, csillagot mintázó díszítések. 
Ilyen rozettával díszített példány került elő Scarbantiából is, sajnos azonban sok példá-
nyon a tűtartó részének sérülése miatt a mintázat nem azonosítható. Ezeket a fibulákat 
a római nők párosával viselték a vállukon, összefogva velük ruhájukat. Fontos forrásaink 
erre nézve a sírköveken látható ábrázolások, amelyek alapján pontosabban megismerhet-
jük a viseleti szokásokat.

Ezek mellett gyakori leletek még a térdfibulák (3. kép) amelyek az összes dunai pro-
vinciában valamint Britanniában nagy számban fordulnak elő.5 Nevét a kengyel erősen 
meghajlított, térdszerű kiképzéséről kapta.6 Kialakulásáról több elmélet is született, el-
képzelhető, hogy az erősprofilú fibulákból a kengyel profiljának legyengítésével alakultak 
ki. Ezt alátámasztja, hogy a spirálisak a korábbiak, és későbbiek a csuklós szerkezettel ellá-

4   Berecz, Katalin: ’Römerzeitliche Fibeln von Zalalövő’ Acta Archaeologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae (a továbbiakban: ActaArchHung) 42. (1990), 77–96; 90.
5   Bayley, J. – Butcher, S.: Roman brooches in Britain. London, 2004, 179.
6   Jobst 1975. 59.
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tott darabok. Ez a típus az első század második felében már használatban lehetett, de csak 
a 2–3. századig gyakoriak a leletekben.7 A térdfibuláknak sok típusa fejlődött ki, a fejlap-
pal ellátott daraboknál van négyszögletes, illetve félkör alakú fejlemezű, ez utóbbit gyak-
ran díszítik cikcakk-, illetve hullámvonallal. Lábuk általában kiszélesedő talpban végző-
dik, de előfordul, hogy egy kis profilált gomb díszíti. Szerkezetük alapján pedig a fentebb 
említett spirálos és a csuklós vagy zsanéros típus különíthető el. A scarbantiai térdfibulák 
között mind méret, mind kialakítás szerint több típus fedezhető fel. Az egészen kismére-

7   Kovrig, Ilona: Die Haupttypen der kaiserzeitlichen Fibeln in Pannonien. Dissertationes Pannonicae II,4. 
Budapest 1937, 20; Merczi Mónika: Térdfibulák Komárom-Esztergom megyéből. Komárom-Esztergom 
Megyei Múzeumok Közleményei 17. (2011), 7–79, itt: 7.

2. kép. Noricum–pannoniai szárnyas fibula 

3. kép. Térdfibula
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tű, 3 cm-es daraboktól az 5 cm-es darabokig megtalálhatók a díszítetlen fejlappal ellátott, 
valamint a cikkcakk mintával és rovátkolással díszített félkörös fejlapú térdfibulák is.

A térdfibulák mellett egy másik típus is meghatározó a 2–3. században a Rajna, il-
letve a Duna mentén. Ezen ruhakapcsoló tűk leglátványosabb darabjai az ún. emailos fi-
bulák. Ez a technika más tárgytípusokon is megjelenik a római korban. A díszítés ezen 
módja kelta előzményekre vezethető vissza,8 majd a római korban és azt követően a 
középkorban is nagy népszerűségnek örvendett.9 A technika lényege, hogy a fémtárgya-
kon kialakított mélyedésekbe a felhevített színes üvegmasszát applikálnak. Az emailos 
tárgyak készítésének fő központját a Rajna mentére, illetve Bibractéba teszik,10 azon-
ban később helyi műhelyekben sem kizárható, ahol a fémművesség és az üvegművesség 
egyaránt jelen van. Scarbantiából több ilyen emaillal díszített fibulát ismerünk (4. kép).  
Az egyik darab egy korongfibula, amelyen kék, fehér, illetve piros millefiori díszítés látha-
tó. Ez a fajta díszítés az üveghuzalok egymás mellé illesztésével készült. Korábban a tárgy 
alakját követve lett ráillesztve, majd később az ún. sakktábla díszítésnél a tárgy alakjától 
függetlenül négyzetháló-szerűen lett kialakítva a minta. Az ilyen emailos korongfibulák 
a Rajna mentén nagy tömegben kerültek elő, de gyakori leletek a Balkánon és a Kárpát-
medencében is. A korongfibulák peremén gyakran kis karika látható, amelybe láncot 
vagy zsineget akasztottak. Ezek segítségével kötötték össze a fibulákat, a vállon levőket 
rövidebb, a mellen levőket hosszabb lánccal. Az emailos fibulák leginkább a 2. század má-
sodik felétől terjedtek el.11 A korongfibulák készítésekor az üveget két módszerrel tették 
a mélyedésbe. A széttördelt üvegmasszát vízzel összekeverték és beleöntötték, vagy az 
üvegpasztát a kihűlés után kis lapocskákká vágták, és ezeket nedves pasztával rögzítet-
ték a rekeszekbe. Az első módszer inkább a koncentrikus díszítésnél volt használatos, a 
második inkább a sakktáblaszerű díszítésnél jellemző. A kerek, koncentrikusan díszített 
emailos korongfibulák a leggyakoribbak, ilyen például a Sopronban előkerült darab is.  
Az emaillal díszített korongfibulák későbbi változatához tartozik egy másik soproni darab, 
amelyen figurális díszítés látható. Ez a típus a 3. században gyakori, felületén kék emaillal 
díszítették, az ábrázoláson pedig egy nyulat elejtő rablómadár látható. Ez a motívum álta-
lános ezeken a fibulákon. A korongfibulák ezen típusa leginkább a Duna mentén fordul 
elő, az emailgyártás nagyobb központjaiban, a Rajna mentén nem jellemző. Azonban az 
előkerült példányok feltűnő hasonlósága miatt felvethető a gyártási hely kérdése, amely  
összefüggésbe hozható esetlegesen az aquincumi üvegművességgel. Ilyen típusú darabok 
Sellye Ibolya szerint Pannonia északkeleti részéből kerültek a Barbaricum területére.12 

8   Exner, Kurt: Die provincialrömischen Emailfibeln der Rheinlande. Bericht der Römisch-Germanischen 
Kommission 29 (1939) [1941], 31–121, itt: 37–38.
9   A technika használatának folytonosságával kapcsolatos kutatási álláspontokat Berecz Katalin jól 
összefoglalta: Berecz Katalin: Aucissa és emailos fibulák Pannoniában és a szomszédos Barbaricumban. 
(Doktori disszertáció. Kézirat.) Budapest, 2008, 177.
10   Exner 1939 (1941), 41–42.
11   B. Bónis Éva – Sellye Ibolya: Római kori emailmunkák. Évezredek, évszázadok kincsei. Budapest, 1988, 30.
12   Bónis – Sellye 1988, 32.
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A pannoniai példányok vizsgálata kapcsán Berecz Katalin is alátámasztja, hogy ezek a 
darabok az aquincumi műhelyben készülhettek.13A másik ismert lelet erről a területről 
egy rombusz alakú emailos fibula.14 Ez a forma szintén gyakori az emailos tárgyak között, 
leginkább a 2. században volt használatban.

4. kép. Rombusz alakú és korongfibula millefiori díszítéssel

Az emailos darabokon kívül megtalálható Scarbantiában a korongfibuláknak egyéb 
változata is. Ide tartozik például a keretes korongfibula; ez igen masszív alaplapból áll, 
melyet kissé kidomborodó keret díszít, felületén pedig vékony lemezből préselt különbö-
ző mintákkal díszített lap található. Ez a típus a 2. század közepétől a 3. század közepéig 
fordul elő.

Az állatalakos fibulák közül Scarbantiából ló alakú fibulákat ismerünk, ami nem 
meglepő, mivel ez a leggyakoribb forma a Duna mentén. A nyugati provinciákban igen 
keveset ismerünk ezekből. A lovakat különböző pózban ábrázolták, a soproni példányok 
álló pozícióban vannak. Előfordul Scarbantiában még gyűrűfibula is, amelyeknek végei 
vissza vannak tekercselve. Az egyik példány egy egyszerű díszítetlen, rombusz alakú ke-
resztmetszettel, a másikon apró rovátkolások láthatók.15 Ezek egy időben voltak haszná-
latban, a 3–4. században.16

13   Berecz 2008, 165.
14   Az ún. Corbridge típus: Hattatt, Richard: Ancient brooches and other artefacts, Oxford 1989, 136–137, 
Fig. 64/1586, 1587, 572.
15   Ez a leggyakoribb változat Pannoniában; Merczi Mónika: Római kori gyűrűfibulák Komárom-Esztergom 
megyéből – Römerzeitliche Ringfibeln aus Komitat Komárom-Esztergom. Komárom-Esztergom Megyei 
Múzeumok Közleményei 7. (2000), 253–287. 
16   Keller szerint a hagymafejes fibulák mellett ezek voltak használatban a késő római időszakban: Keller, 
Erwin: Die spätrömische Grabfunde in Südbayern (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 14), 
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A legnagyobb számban előforduló fibulatípus Scarbantiában a hagymafejes fibula 
(5. kép). Ez a típus a nevét a fejen található hagyma alakú gombokról kapta. Ez a fibula 
félkör alakú kengyellel, a fejénél kereszttaggal van ellátva, amelyen a három gomb látha-
tó. Lába a tűtartó, amelynek lapos felszínét különböző minták díszíthetik. A katonaság 
körében elterjedt forma ez, amelynek viselési módjáról képi forrásokból tudunk, amely 
szerint fejjel lefelé hordták (a korábbi terminológiai elnevezést tekintve), ahogy általában 
a többi fibulát is. A scarbantiai darabok nagy része a 4. század utolsó harmadára keltezhe-
tő, ezeknek lábán pontkör díszítés, kengyelén rovátkolás látható.17 Ezeken kívül megtalál-
ható kisebb számban a 4. század elejére jellemző forma is, amely kisebb méretű, lábán és 
kengyelén rovátkákkal díszített példány.

5. kép. Hagymafejes fibula

Karperecek
A római kori karperecek viseletének fontos forrásai a feltárt sírokon kívül a sírkövek és 
múmiaportrék. Ezen információk alapján jól ismertek az egyes típusok és viselési szoká-
saik. Vannak olyan fajták, amelyeket párban használtak, mindkét karon egy-egy darabot. 
A scarbantiai karperecek a település későrómai temetőjéből kerültek elő. Az ebben az 
időszakban jellemző karperec-típusok nagy része megjelenik a leletanyagban.

Nagy számban került elő Scarbantiából a drótkarperecek egy változata, amelynek 
végei egymásra vannak tekerve. Ez a típus már a La Tène- és a kora római időszakban 

München, 1971, 56.
17   A scarbantiai pontkördíszítéses darabhoz hasonlót ismerünk Britanniából is; Bayley – Butcher 2004, 117. 
Plate 91., Cat.320.
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létezett, és a 2. század közepéig előfordul, majd kis szünet után a későrómai korban a 
Rajna és a Duna mentén újra gyakorivá válik. A másik gyakran előforduló forma a kerek 
karperecek csoportja, amelynek középső része meg van vastagítva, végei vékonyabbak, 
díszítetlenek.18 Ilyeneket szintén ismerünk a scarbantiai későrómai temető sírjaiból. (6. 
kép/1.)

A Scarbantiában előkerült karperecek egy része a kígyófejes karperecekhez tartozik, 
bár ezeknek már igen stilizált, ornamentizált változatai. (6. kép/6.) Ezeknek a karkötők-
nek a tulajdonosai azonban valószínűleg tudatában voltak az ékszer eredetileg ábrázol-
ni szándékolt jelentésének. A kígyónak az Asklépios kultuszból kiindulóan védelmi és 
gyógyító szerepe volt a mindennapokban, ennek kapcsán közkedvelt motívumként je-
lent meg a viseleti tárgyakon és egyéb kisművészeti leleteken. A stilizált kígyófejeknek 
több változata ismert ezeken a karpereceken. Előfordul, hogy az ellaposodó végeken csak 
bekarcolt pontkör díszítés jelzi a fejimitációt, máskor kereszttel utalnak erre. A fejforma 
mindkét esetben egyértelműen a kígyófejet mintázza. Kivételt képez egy scarbantiai da-
rab, (6. kép/3.) amelynek végein a díszítés nem emlékeztet kígyófejre, más provinciákból 
ismert analógiák alapján mégis ide sorolható. Feltehetően az egyre stilizálódó példányok 
miatt ennek a darabnak a készítője már nem volt tudatában, hogy mit ábrázol, vagy rossz 
kivitelben sikerült megvalósítania azt.

Előfordul ezen kívül még vékony lemezből hajlított karperec, amelynek felületén be-
vésett minta látható, egyik végén kis kampóval, másik végén a lemezbe vágott lyukkal ki-
alakított zárszerkezettel. (6. kép/2.) Ez a típus a Rajna és a Duna mentén terjedt el legin-
kább, a mintázatokban azonban területi alapon eltérések figyelhetők meg. Scarbantiában 
V alakú� illetve kis háromszög alakú vésettel ellátott karperecek kerültek elő. Ez a típus a 
4. század utolsó harmadában fordul elő a sírokban.19

Scarbantiából igen nagy számban kerültek elő az ún. raetiai oroszlánfejes karperec-
nek a származási területen kívül elterjedt példányai. A karperecek végein található orosz-
lánfej ábrázolás igen stilizált, elnagyolt módon van kialakítva. Ez lehet az oka annak, hogy 
a szakirodalomban sokszor a kígyófejes karperecekhez sorolják. Bár az állatfejek valóban 
nehezen azonosíthatóak, a stilizált kígyófejektől több szempontból különböznek, és in-
kább az oroszlán szőrzetét imitáló bekarcolások fedezhetők fel a karperecek ellaposodó 
végein. Ezt bizonyítják a más provinciákból ismert hasonló darabok, amelyeken az ál-
latfej még jobban ki van dolgozva,20 ezek lehetnek ennek Pannoniára jellemző stilizált 
változatnak az előzményei. Ez a típus a 4. században volt használatban. 

18   Ez a típus Germaniában, Raetiában és Pannoniában gyakori: Swift, Ellen: Regionality in Dress Accessories 
in the Late Roman West. (Monographies Instrumentum 11, Ed. Monique Mergoil), Montagnac, 2000, 127.
19   H. Kelemen Márta: Solva. Esztergom későrómai temetői. Budapest, 2008, 132, 139, 284. sír; Ságvár: Sz. 
Burger, Alice: The late roman cemetery at Ságvár. ActaArchHung 18. (1966), 99–234, Fig. 108, 191/5; Salamon 
Ágnes – Barkóczi László: Archäologische Angaben zur spätrömischen Geschichte des pannonischen Limes–
Gräberfelder von Intercisa I. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften 4, 73–95.1975, Taf. 23, 24/14, Taf. 24, 55/17.
20   Például Redl; Keller 1971, Taf. 20/9.
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A késő császárkorban legszélesebb körben elterjedt típus a több bronzhuzalból 
sodort karperec,21 amelyeknek különböző záródási típusait ismerjük (6. kép/5.). Ilyen 
karperecek szintén megjelennek Scarbantia területén, általában kettő, három vagy négy 
huzalból sodorták össze őket. Ezekkel egy készletben előfordul ugyanilyen módon el-
készített nyakperec is. Ezek a leletek nagy számban jelennek meg Scarbantia későrómai 
temetőjének sírjaiban. 

A 4. századra keltezhető a Sopronban talált ún. gyöngyszemet utánzó díszítésű kar-
perec, amely főleg Britannia déli területein terjedt el.22 Pannoniában elvétve lehet talál-
kozni egy-egy példánnyal23 (6. kép/4.).

21   Swift 2000, 124.
22   Swift 2000, 124.
23   Például Somogyszil: Sz. Burger Alice: Das spätrömische Gräberfeld von Somogyszil. (Fontes Archaeologici 
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Gyűrűk
A gyűrűk tekintetében szintén széles a választék Scarbantiából. A különböző időszakok-
ban divatos gyűrűformák mind megtalálhatóak a leletanyagban. A legkorábbi darab gem-
máján Apollo látható, amint egy oszlopnak támaszkodva egy babérágat tart a kezében. 
Ez a gyűrűforma az 1. században gyakori, és ez a legkedveltebb a gemmaberakáshoz is. A 
2. századra jellemző, kiszélesedő lemezű, vállas gyűrű is ismert Sopronból,24 azonban a 
gemma kiesett belőle. 

A 4. században a gyűrűforma átalakul, a vékony karikához, kerek lemez tartozik. 
Tövében gyakran kis gallér is előfordul,25 ilyen a scarbantiai példány is. Vésete azonban 
igen rossz minőségű, nem lehet az ábrázolást pontosabban meghatározni, valószínűleg az 
erre az időszakra igen jellemző állatalakok valamelyike díszíthette. Ebben az időszakban a 
gemmák használata megszűnik, magára a gyűrű lemezére készültek a vésetek.26

Hungariae) Budapest, 1979, 129. sír/4.
24   A gyűrű a Facsády I. típusba tartozik: Facsády Annamária: Aquincumi ékszerek / Jewellery in Aquincum. 
Az Aquincumi Múzeum Gyűjteménye 1. Budapest, 2009, 30.
25   Facsády IV. típus: Facsády 2009, 31.
26   Tóth Endre: Római gyűrűk és fibulák. Budapest, 1985, 10.


