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Tomka péter Scarbantia környéke a népvándorlás  
 korában (5–6. század)1

A 4. század végének és az 5. század kezdetének történelmi eseményei sajátos hatást gya-
koroltak a pannóniai településekre: az erős falakkal körülvett helyek (köztük Scarbantia) 
mentsvárként (refugium) szolgáltak, eleinte még lánc-szerűen kötődtek a szomszédok-
hoz, majd lassan elvesztették korlátozott kapcsolatrendszerüket is, magukra marad-
va mintegy bezárkóztak falaik mögé. Póczy Klára találóan nevezte a scarbantiai falakat 
„egérfogónak” annak idején. Elvált egymástól a volt város és a korábban igazgatása alá 
tartozó vidék (territorium) története (1. kép). Ebben a folyamatban (mások mellett) két 
tényező játszott fő szerepet: a Római Birodalom általános válsága (amit a pénzforgalom 
375 utáni rohamos csökkenése jelez) és – ettől nem teljesen függetlenül, de távolabbi 
történésekkel is összefüggve – a határokra nehezedő, azokat áttörő külső nyomás, a nagy 
népvándorlásnak nevezett korszak kezdete, ami mögött tagadhatatlan a 370-es években a 
Volgát átlépő hun vándorlás hatása.2 

A római hadsereg reformjai következtében a limes vonalát védő reguláris csapatok 
fokozatosan átadták helyüket a helyben lakó polgárőrségeknek, a táborok melletti polgá-
ri településeket felhagyták, a megmaradó lakosság beköltözött a falak mögé. Jellegzetes 
példája ennek Arrabona (Győr) esete.3 Hasonló folyamatnak lehetünk tanúi a fallal kö-
rülvett városok esetében is. Aki tehette, biztonságosabb vidékekre menekült. Elsősorban 
nyilván a vagyonosok és az állami adminisztráció, de a „hun pánik”, ahogy Bóna István 
szellemesen elnevezte, ennél is mélyebben érintette a provinciát. Erre utal egyebek mel-
lett az ereklyék átvitele (transzlációja) biztonságosabbnak vélt helyekre.4 

Hozzájárult mindehhez, hogy a Dél (Itália) felé vezető ún. Borostyánkő-út, ha nem 
is szűnt meg, de érezhetően leértékelődött, míg a nyugati tartományok felé vezető kelet–
nyugati irányú Duna menti út jelentősége megmaradt. Scarbantia körzetének villagaz-
daságait is magukra hagyták gazdag tulajdonosaik vagy bérlőik (ilyen volt a Fertőrákos-

1   A tanulmány 5. századra vonatkozó része gyakorlatilag azonos tartalommal megjelent: Tomka, Péter: Eine 
römische Stadt und ihre barbarische Peripherie: Scarbantia, in: Romania Gothica II. The Frontier World. 
Romans, Barbarians and Military Culture. Ed. Tivadar Vida. Budapest 2015, 587–615. 
2   Bóna István: A hunok és nagykirályaik, Budapest, 1993. (A továbbiakban: Bóna 1993). 
3   Tomka, Péter: Kulturwechsel der spätantiken Bevölkerung eines Auxiliarcastells: Fallbeispiel Arrabona, 
in: Zentrum und Peripherie – Gesellschaftliche Phänomene in der Frühgeschichte, Hgg. H. Friesinger – A. 
Stuppner. (Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 57), Wien, 2004, 389–409.
4   Kiss Gábor – Tóth Endre – Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria – Szombathely története a város 
alapításától 1526-ig. Szombathely 1998, 71; Bratož, Rajko: Die Auswanderung der Bevölkerung aus den 
pannonischen Provinzen während des 5. und 6. Jahrhunderts, in: Römische Legionslager in den Rhein- 
und Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? München, 2011. 589–614, az 
ereklyékről, Scarbantiát is említve: 599–601. (A továbbiakban Bratož 2011). 
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Alsóültetvény lelőhelyű villa is,5 Gömöri János és Szőnyi Eszter nagyrészt közöletlen 
ásatása). Alig lakott bennük valaki: a kis „falusi” temetőkből is csak alig, erőltetett bű-
vészmutatványokkal lehet 5. század eleji használatukra következtetni. Nagycenkről isme-
rünk például ilyen későrómai temetőt (Tomka Péter és Gabler Dénes közöletlen ásatása). 
Hasonló a helyzet a tágabb környezetben. A halbturni (Féltorony) villa temetője csak az 
5. század elejéig keltezhető, és még ez sem vitáktól mentes, bár bizonyos mértékben jelzi 

5   Gömöri János: Római út és téglaégető kemence Fertőrákoson. Soproni Szemle 35. (1981), 59–67.

1. kép. 5. századi lelőhelyek Scarbantia környékén. 1.Steinbrunn/Büdöskút, 2. Großhöflein/Nagyhöflány, 
3. Breitenbrunn/Fertőszéleskút, 4. St.Georgen/Lajtaszentgyörgy, 5. Schützen am Gebirge/Sérc, 6. Oslip/

Oszlop, 7. Mörbisch/Fertőmeggyes, 8. Bozsok, 9. Mönchhof/Barátudvar, 10. Halbturn/Féltorony. 
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a provinciális lakosság alkalmazkodását (akkulturációját) az új, barbár jövevényekhez.6 
Tudatában vagyok annak, hogy ezzel a véleménnyel Nives Doneus keltezését vitatom, az 
eddig közölt anyagban azonban egyetlen olyan tárgyat sem láttam, amit későbbre kelle-
ne datálni. A jabingi (Vasjobbágyi) 1426 db későrómai kisbronz-lelet zárópénze 375-re 
keltezhető,7 a sauerbrunni (Savanyúkút) pénzleletek csak a 400 körül még félig-meddig 
funkcionáló pénzforgalmat jelzik, tulajdonosuk azonban elmenekült és soha nem tért 
vissza elrejtett pénzecskéjéért.8 Az az árnyalatnyi eltérés, ami hazai tapasztalataink és 
számos osztrák kutató véleménye között megfigyelhető (ők ugyanis inkább a későantik 
lakosság tovább élését, esetleges „felhígulását” propagálják), sajátos helyzetünkből követ-
kezik – tény ugyanis, hogy ahogy Nyugat felé haladunk, a továbbélésnek egyre több nyo-
mát lehet megfigyelni.9 Sopron térsége ilyen szempontból éppen határesetnek számít. 

A vidék előbb-utóbb a barbár csoportok kezére került, bárkik voltak is ezek és bár-
hogy kerültek is a provinciába. Régészeti nyomuk egyelőre igencsak szórványos Sopron 
körzetében. A villák romjait általában elkerülték – kivétel talán a steinbrunni (Büdöskút) 
tanya (2. kép 4–5.), ahol edénytöredékek (besimított hálómintás korsó darabjai) és egy 
települési objektumban talált lemezfibula jelzik az 5. századi újratelepülést.10 A kérdés 
csak az, hogy mikor történt ez az újratelepülés – a töredékes fejű, ovális láblemezén mind-
két oldalon kis kerek lapocskával ellátott fibula ugyanis megengedi akár az 5. század má-
sodik felére való datálást is, ennek nem mond ellent a később tárgyalandó szórvány fibula 
sem. Ezt a késői datálást támogatja a szórványként begyűjtött III. Livius Severus pénz 
(461–465) is.11 A szakirodalom általában „szövetségesként” (foederati) tartja a jövevé-
nyeket számon, még a korjelző besimított díszű edényeket is Foederatenkeramik-nak ne-
vezik. Ez azonban nyilvánvaló túlzás és leegyszerűsítés, hiszen ez a kerámia provinciális 
ihletésű,12 fazekaskemencék igazolják, hogy egyaránt gyártották a tartományon belül és 
kívül.13 Jó példa a Grosshöflein (Nagyhöflány) határában feltárt kőlapos, későrómai  

6   Daim, Falko – Doneus, Nives: Halbturn I – Das kaiserzeitliche Gräberfeld und die Villa von Halbturn, 
Burgenland. (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie 10.) Innsbruck, 2004. 
7   Czurda-Ruth, Barbara: Der Schatzfund von Jabing 1934 (313–375 n. Chr.) (Die Fundmünzen der 
römischen Zeit in Österreich I/1), Eisenstadt, 1970. 
8   Kaus, Karl: Burgenland. Archäologie und Landeskunde. Eisenstadt, 2006, 296. 
9   Stadler, Peter: Die Bevölkerungsstrukturen nach Eugippius und den archäologischen Quellen, in: 
Germanen, Hunnen und Awaren. Ausstellungskatalog. Hgg. Wilfried Menghin, Tobias Springer und Egon 
Wamers. Nürnberg, 1987, 297–310, további irodalommal. (A továbbiakban Stadler 1987). 
10   Pittioni, Richard: Westgotische Funde aus dem nördlichen Burgenland. In: Mannus. Zeitschrift für 
Deutsche Vorgeschichte, Bd. 32, Leipzig, 1940, 505–510, itt: 506, Taf. I.4 ill. Abb.1. (A továbbiakban Pittioni 
1940). 
11   Stadler 1987, 303. 
12   Ottományi, Katalin: Eine Töpferwerkstatt der spätrömischen Keramik mit Glättverzierung in Pilismarót-
Malompatak. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 48. (1996), 71–133.
13   Friesinger, Herwig – Kerchler, Helga: Töpferöfen der Völkerwanderungszeit in Niederösterreich. Ein Beitrag 
zur völkerwanderungszeitlichen Keramik (2. Hälfte 4. – 6. Jahrhundert nach Chr.) in Niederösterreich, 
Oberösterreich und dem Burgenland. Archaeologia Austriaca 65. (1981), 193–266.; Ottományi, Katalin 
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2. kép. 1.Breitenbrunn/Fertőszéleskút (BLM 25 000), 2-3. Großhöflein/Nagyhöflány (Burgenländisches 
Landesmuseum [BLM] 11 592), 4-5. Steinbrunn (BLM 11 280, Pittioni 1940, Taf.I.4., ill. Abb.1, A. Barb 

FÖ I, 1934, 218-219 után)14. 
 

– Sosztarics, Ottó: Spätrömischer Töpferofen im südlichen Stadtteil von Savaria. Savaria 23. (1996–97), 
(Szombathely 1998), 145–216. 
14  Alphoms Barb, Breitenbrunn, in: Fundberichte aus Österreich 1. (1934), 218–219
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jellegű sír besimított hálómintás korsója (2. kép 3.).15 Azt sajnos ma már nem tudjuk el-
dönteni, hogy a breiterbrunni (Fertőszéleskút) hasonló, de szórványként előkerült korsó 
kihez tartozott (2. kép 1.).16 Sokáig 5. századinak vélték a St. Georgen (Lajtaszentgyörgy) 
területén 1918–19-ben házépítés során begyűjtött leletanyagot (harcias jelleget a lán-
dzsacsúcsok adnak neki, bár csak egy részük került múzeumba)17 (3. kép 1.) – legújab-
ban, meggyőzően, korai római korinak bizonyult.18 Nem zárható ki persze az a lehetőség 
sem, hogy a Schützen am Gebirge (Sérc) területén talált híres, Honorius császárt gyer-
mekként ábrázoló, a 390-es években Konstantinápolyban készült aranyozott pajzsdíszt 
római szolgálatba szegődött barbár zsoldos birtokolta (3. kép 2.).19 A területről származik 
egy szórvány lelet is, egy Tác/Gorsium típusú fibula az 5. század első feléből (3. kép 3.).20

A hunok elől menekülő germán (és velük együtt már ekkor iráni eredetű alán) cso-
portok azonban engedély, formális szövetségkötés nélkül is átlépték az egykori határokat, 
állandó ostromállapotban tartva a védett településeket.21 Körzetünkben logikus a legkö-
zelebb, a Dunától északra lakó germán kvádok/szvébek spontán beszivárgására gondolni, 
tőlük származhat az oslipi (Oszlop), a lemezfibulákat utánzó félkörfejű, hosszúkás lábú 
öntött fibula (3. kép 4.).22 A közelből egyébként besimított hálómintás edénytöredékek 
mellett kézzel formált is került a Burgenländisches Landesmuseumba. 23 Néhány távolab-
bi sírlelet (Untersiebenbrunn, Rábapordány, Lébény – ha az utóbbi 410 körüli keltezése 
helyes, amiben magam erősen kételkedem) gót és alán eredetre utal. 

A rövid ideig tartó hun uralom (433–454) viszonylagos békét jelentett: a hunok 
a provinciát szerződésben kapták meg, ebből az időből származó ostromot, pusztulási 
réteget nem ismerünk Pannoniában. A Kisalföldön ekkor a hun hatalom egyik regionális 

15   Pittioni 1940, 506–507, Taf. I. 3; Stadler 1987, 337, VII.20. 
16   Pittioni 1940, 505, Taf. I. 1a. 
17   Mitscha-Märheim, Herbert: Ein spätantiker Fund aus St.Georgen im Burgenland. Burgenländische 
Heimatblätter 14. (1952), 49–54. 
18   Mráv, Zsolt: The Roman Army along the Amber Road between Poetovio and Carnuntum in the 1st 
Century A.D., Communicationes Archaeologici Hungariae 2010–2013, 71. 
19   B. Thomas, Edith: Das Honoriusporträt aus Schützen am Gebirge. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem 
Burgenland 69. (1984), 153–165. 
20   Mitscha-Märheim, Herbert: Frühgeschichtliche Kleinfunde aus Ostösterreich in verschiedenen 
Sammlungen. Archaeologia Austriaca 50 (1971), 194, Abb. 17. (A továbbiakban Mitscha-Märheim 
1971.); Schulze-Dörlam, Mechtild: Germanische Spiralplattenfibeln oder romanische Bügelfibeln, 
Archäologisches Korrespondenzblatt 30. (2000), 606, Abb. 6:8. A típusról: Tejral, Jaroslav: Neue Aspekte 
der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum, in: Neue Beiträge zur Erforschung 
der Spätantike im mittleren Donauraum. Hgg. J. Tejral – H. Friesinger – M. Kazanski. Brno, 1995, 346: 
„Frühestens in das 2. Drittel des 5. Jahrhundertss zu datieren sind.” (A továbbiakban: Tejral 1995). 
21   Várady, László: Das letzte Jahrhundert Pannoniens, 376–476. Budapest, 1969, 37–39; Bratož 2011, 589–
614. 
22   Holl, Angelika: Zwei völkerwanderungszeitliche Fibeln aus dem Burgenland. Annalen des 
Naturhistorischen Museums in Wien 85/A (1983), Taf. 1.1 (A továbbiakban Holl 1983). 
23   Leltári számaik: 13303/16, 13305-13307, 13309-033010, 13312-13317, 13320, a kézzel formált edény 
cserepei: 13349 a-d. Köszönöm a Landesmuseum vezetésének, személyesen a közelmúltban elhunyt Karl 
Kausnak, valamint Hannes Herditschnek a támogatásukat, Molnár Attilának az elérhető tárgyak felvételeit. 
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3.kép. 1. Sankt Georgen/Lajtaszentgyörgy (Mitscha-Märheim 1952, BLM 23 116), 2.3. Schützen am 
Gebirge/Sérc (Thomas 1984, ill. BLM SW 3953, Foto: GHA VII.25,), 4. Oslip/Oszlop (Holl 1983). 
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központja alakult ki (fényes nyomai az árpás-dombiföldi sír, a csornai, ugyancsak sírlelet-
ből származó diadém, a pannonhalmi arany íjas, díszkardos-lószerszámos gazdag halotti 
áldozat). Sopron térsége a szélén fekszik ennek a sztyeppei életmódnak is megfelelő tér-
ségnek. A hunok, vagy inkább szövetségeseik azonban itt is jelen voltak. Mörbisch (Fer-
tőmeggyes) határában, a Goldberg-dűlőben, szőlőművelés során találták a Soproni Mú-
zeumot gazdagító közismert arany övcsatot és a két jellegzetes bokaszíj- (csizma-) csa-
tot (4. kép 1–2.). Az arany csatokat rekeszekbe foglalt, arany fóliára helyezett almandin 
berakások díszítik. Sopronban őrzik a fentebb körülírt rábaközi központból származó, a 
meggyesivel rokon sobori csatot is (4. kép 3.), számos párhuzamuk egyike délebbre, Bo-
zsok (Vas m., 4. kép 4.), másika északabbra, Mönchhof (Barátudvar, egykor Moson m.) 
területén került elő (4. kép 5.). 

A hun korra szokás keltezni a cikáda (kabóca) alakú ruhakapcsoló tűket is (bár di-
vatjuk már korábban megjelent és még egy ideig túlélhette a hunok visszavonulását is). 
Vidékünkön Grossmutschen (Sopronudvard) határából közöltek egy példányt (4. kép 
6.).24 Korábbi nézetekkel szemben ma már elég nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy nem a 
hun asszonyok viselték, ahogy a steinbrunni szórvány fibulát sem (5. kép 3.).25 A karcsú, 
háromszögfejű és trapézlábú, ékvéséssel tagolt felületű öntött fibulák (ún. „Levice-Prša tí-
pus”) elterjedési térképe26 – ide tartozik a halbturni lelet (5. kép 2.) és a szomszédságban 
egy földbemélyített ház betöltésében talált levéli példány is27 – meggyőzően mutatja, mi-
lyen veszélyes az egyes lelettípusokat mai helynevekről elnevezni: mindkét névadó lelő-
hely marginális helyzetű. Zömmel Pannoniában és a szomszédos Barbaricumban találha-
tók, bár távolabb is előfordulnak. Egyetlen etnikumhoz nem köthetők, de viselőik között 
bizonyosan ott voltak a dunai szvébek. Korhatározásuk körül is van némi bizonytalanság: 
megjelennek már az 5. század közepén, azaz a hunok uralma alatt,28 de több elemzés is 
lehetségesnek, sőt valószínűnek tartja az 5. század második felére való datálásukat.29

A hunok utáni korszakot a történeti periodizáció két részre szokta bontani: 471-ig, 
az osztrogótok Itáliába távozásáig tartana az egyik, az 500-as évek elejéig, a langobardok 
megjelenéséig tartana a másik. Régészeti nyoma ennek a majd fél évszázadnak Sopron 
térségében – ha eltekintünk az előbb tárgyalt fibulatípus késői keltezésétől – még nem ke-
rült elő (máshol is hiánycikknek számít). Az egyedüli, a gót főhatóság idejére meghatáro-
zott lelet a soproni múzeumban őrzött ún. gót ezüstcsat lenne – ha ismernénk a lelőhelyét. 
Sopronba egy eisenstadti (Kismarton) magángyűjtőtől került, alapos a gyanúnk azonban,  

24   Mitscha-Märheim 1971, 194.195, 18. kép. 
25   Mitscha-Märheim, Herbert: Das langobardische Gräberfeld von Steinbrunn. Wissenschaftliche Arbeiten 
aus dem Burgenland 35. (1966), 110, 2. kép 5. 
26   Bóna 1993, 34. rajz. 
27   Tomka, Péter: Über ein Haus und eine Fibel, in: Terra Barbarica. Monumenta Archaeologica Barbarica, 
Series Gemina, Tomus II. Łódź–Warszawa, 2010, 475–488.
28   Bóna 1993, 85, 34. rajz – kommentárja: 224–225. 
29   Holl 1983; Tejral 2002, 318. 
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4. kép. 1-2. Mörbisch/Fertőmeggyes (Bóna 1993), 3. Sobor (Bóna 1993), 4. Bozsok (Kiss – Tóth – 
Zágorhidi 1998), 5. Mönchhof/Barátudvar (Beninger 1931)30, 6. Großmutschen/Sopronudvard  

(Mitscha-Märheim 1971). 

30   Eduard Beninger, Der westgotisch-alanische Zug nach Mitteleuropa. Leipzig, 1931.
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hogy más vidékről származik (5. kép 1).31 Kiss Attila meggyőző érveléssel szabadbattyáni 
származásúnak tartotta.32

Azt meg végképp nem tudjuk még, hogy mit is keltezzünk az 5. század utolsó negye-
dére (amit jobb híján „prelangobard kornak” vagy „Odoaker korának” nevezünk). Még 
azt sem tudjuk, hogy mi az oka a hiátusnak: nem volt még elég szerencsénk rábukkanni 
a korszak emlékeire, vagy tényleg lakatlan maradt a térség a gótok elvonulásával, netán 
ott rejtőzik a leletanyag a múzeumok raktárában, csak nem ismertük még fel? Bizonyos 
római kori struktúrák (elsősorban utak, de árkok, parcella-beosztások is) öröklődése leg-
alább az avar korig mindenestre a lakatlanság feltételezése ellen szól. Ahogy az alább még 
megemlítendő ún. Hegykői csoport legkorábbi, vagy legalább is korábbi tradíciókat kö-
vető sírjai is.

Gyökeresen más a helyzet a 6. század első felét illetően. A langobardok germán népe 
az Elba vidékéről indulva 510 körül érte el Pannonia Duna menti sávját, fokozatosan el-
foglalta az egész tartományt, majd 568-ban, rendezett sorokban, helybéli és egyéb csat-
lakozott csoportokat magával sodorva Itáliába vonult (ahol Lombardia neve máig őrzi 
emléküket). Izgalmas, saját forrásokon alapuló történetük mégoly rövid ismertetésére 
sincs itt mód. Régészeti emlékeik sorsa sokáig olyan volt, mint a „prelangobard koré”: 
alig ismerték fel őket. A fordulat alig több mint fél évszázada következett csak be. Jellem-
ző az egyik leglátványosabb, „hercegnői” rangú lelet: a veszkényi halom alatti kocsis-lovas 
temetkezés33 értékelésének története: sokáig háromszáz évvel későbbinek tartották! Ma 
már nem jelent gondot a langobard temetők felismerése: temetkezési szokásaik, fegyver-
zetük, viseletük, ékszereik, edényeik jellegzetesen különböznek a megelőző és az utánuk 
következű korszakokétól. 

Scarbantia körzetében csak annyiban más a helyzet, hogy itt igyekezett a kuta-
tás régészeti módszerekkel egy sajátos langobard-kori csoportot elkülöníteni: ez az 
úgynevezett Hegykő-csoport. A névadó 81 síros hegykői temetőn34 kívül ide tartozik 
a fertőszentmiklósi temető maradványa, a nikitschi (Füles) temető, a mannersdorfi 
(Répcekethely), grosshöfleini (Nagyhöflány), sieglessi (Siklós) sírok az egykori Sopron 
megyéből,35 meg a steinbrunni temető, mellette az igazi vezér nagy halomsírjával, amiből 

31   Radnóti Aladár: Sopron és környéke régészeti emlékei.In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. 
Dercsényi Dezső – Csatkai Endre. Budapest, 1953, 30, 9. kép – de tévesen hivatkozik a képre a 31. oldalon, 
az t.i. a sobri aranycsatra vonatkozik. A csatot újra közli Gömöri, János: Gotische silberne Gürtelschnalle. 
In: Severin zwischen Römerzeit und Völkerwanderung, Linz, 1982, 476–477, Taf. 27 (Kat.Nr. 5.22). 
32   Kiss, Attila: Germanische Funde von Szabadbattyán aus dem 5. Jahrhundert. Alba Regia 18. (1977–78) 
[1980], 107–108. 
33   Gömöri, János: „Das langobardenzeitliche Fürstengrab” aus Veszkény. In: Die Völkerwanderungszeit im 
Karpatenbecken. Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg, 1988, 105–119. 
34   Bóna, István: Das langobardenzeitliche Gräberfeld von Hegykő, Komitat Győr-Sopron. In: Man and 
the Animal World (in memoriam Sándor Bökönyi), Budapest 2000, 109–120; Bóna, István – B. Horváth, 
Jolán: Hegykő-Mező utca. In: Langobardische Gräberfelder in West-Ungarn (Monumenta Germanorum 
archaeologica Hungariae 6), Budapest, 2009, 31–57. 
35   Összefoglalóan: Bóna István – Cseh János – Nagy Margit – Tomka Péter – Tóth Ágnes: Hunok – gepidák – 
langobardok. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 6.), Szeged, 1993. 
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5. kép. 1. Szabadbattyán? (Radnóti 1953), 2. Halbturn/Féltorony (Holl 1983, BLM 80 472), 3. 
Steinbrunn/Büdöskút (BLM 16 436).

az egyetlen ismert langobard-kori sisak (Spangenhelm) származik.36 Néhány további, ki-
emelkedő jelentőségű leletük a hegykői 18. sír nagy ékköves fibulapárja, a 34. sírból szár-
mazó pénzváltó mérleg és nagy bronztál, a fertőszentmiklósi 9. sír aranyrekeszes csüngői. 
Sírjaik viszonylag sekélyek (szemben az „igazi” langobardok nagyon mély sírgödreivel), 
sűrű csoportokat alkotnak, ritka bennük az edény-melléklet, női övcsüngőik rövidebbek 
(talán azért, mert rövidebb szoknyát hordanak, mint a langobardok). Ékszereik számos 
sajátossága az 5–6. századi alpesi-dalmáciai későantik leletekre emlékeztet (poliéderes 

36   Mossler, Gertrud: Ein frühgeschichtlicher Grab mit Spangenhelm aus Steinbrunn, Burgenland. 
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 100. (1970), 207–210; Stein, Frauke: Der Helm 
von Steinbrunn – ein ostgotisches Ehrengeschenk? In: Die Langobarden. Herrschaft und Identität. Hg. W. 
Pohl – P. Erhart. (Forschungen zur Greschichte des Mittelalters 9.), Wien, 2005, 225–246. 
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fülbevalók, karperecek37), mások az Odoaker-korszak ötvösségének hagyományait köve-
tik. Feltűnően sok a nyugati, frank-bajor-alemann import vagy legalábbis kultúrhatás, de, 
természetesen, a valódi langobard fegyverzet, fibulák és egyebek is megjelennek köztük. 
Bár számos sírbolygatás érhető tetten temetőikben, még sincsenek olyan valódi germán 
alapossággal kifosztva, mint az „igaziak”. Nincs hát csodálkozásra okunk, ha a kutatás a 
langobardokhoz csatlakozó „prelangobard” népesség utódait keresi bennük. 

Itt köszön vissza a fentebb már megpendített prelangobard probléma: kik alkotják 
hát a Hegykő-csoportot? Temetőiket akkor nyitják, amikor a langobardok első hulláma 
eléri Pannonia Duna menti sávját, vagy már kicsit korábban? Együtt jönnek tehát velük? 
A Duna túloldaláról áttelepített rugiak, vagy talán a langobardok által legyőzött herulok? 
Vagy mégis a „helybeli” dunai szvébek leszármazottai, akik a későantik maradvány lakos-
sággal vegyültek? Olyan kérdések ezek, amelyek meghaladják (jelenleg) a régészet kom-
petenciáját. 

A csoport földrajzi elterjedését és állítólagos zártságát is árnyaltabban látjuk ma már, 
mint akár 15 évvel ezelőtt. Míg korábban csak a Fertőtől délre és nyugatra, illetve a szom-
szédos Lajta-menti, alsó-ausztriai területeken ismertük temetőiket, ma már a Rába keleti 
oldalán (Ménfőcsanak-Gyirmót),38 sőt a Duna mellett, Rusovce (Oroszvár) területén,39 
újabban pedig Vas megyében (Szeleste)40 is kimutatható jelenlétük. Bizonyos jelek alap-
ján a Bécsi-medence és a Tullner Feld felé is szoros kapcsolatot mutatnak.41 Bár a Hegy-
kő-csoporttal kapcsolatos kérdések távolról sem lezártak,42 annyi továbbra is elmondha-
tó, hogy rohamosan alkalmazkodtak az „igazi” langobardokhoz, velük együtt vonultak 
Itáliába, nyomaikat Friaulban sejtjük. 

A 6. század utolsó harmadában (a történeti források szerint a 568-as esztendővel) 
ismét, immár radikálisan új helyzet köszöntött be térségünkben, a langobard exodust kö-
vető avar honfoglalás. 

37   Hegykő, 3. sír. „Későantik” együttes. Bóna – B. Horváth 2009. Taf. 5. 
38   Tomka, Péter: Langobardenforschung in Nordwestungarn. In: Die Langobarden. Herrschaft und 
Identität. Hgg. W. Pohl – P. Erhart. (Forschungen zur Geschichte des Mittelalaters 9), Wien, 2005, 247–264. 
39   Schmidtová, Jaroslava – Ruttkay, Matej: Das langobardische Gräberfeld von Bratislava-Rusovce. In: 
Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen. Hg. J. Bemmann – M. Schmauder. 
(Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 11), Bonn, 2008, 377–398. 
40   Pap Ildikó feldolgozás alatt álló ásatása – az anyag ismeretét neki köszönöm. 
41   Tobias, Bendeguz – Wiltschke-Schrotta, Karin – Binder, Michaela: Das langobardenzeitliche Gräberfeld 
von Wien-Mariahilfer Gürtel, Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 57. (2010), 285. 
42   A legújabb irodalomból: Koncz István: A hegykői 6. századi temető időrendje és kapcsolatrendszere. 
Archaeologiai Értesítő 139 (2014), 71–98.; Tomka Péter: Problémák a Hegykő-csoport körül. In: Népek és 
kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. Főszerk.: Kovács László – 
Révész László. Budapest, 2016, 185–190. 


