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Straub Péter 

Újabb adalék a Keszthely-kultúra eredetéhez egy fenék
pusztai sír kapcsán 

1976 és 1980 között Erdélyi István vezetésével, ma
gyar-szovjet együttműködés keretében régészeti feltárá
sok folytak a keszthely-fenékpusztai római erőd terüle
tén. A több lelőhelyre kiterjedő ásatások nagyobbik ré
szére a déli erődfal közelében, az erődítményen kívül 
került sor. A feltárt népvándorlás kori teleprészletek és 
temetkezések közül csupán az erődtől délre előkerült 31 
sírós, nagyrészt torzított koponyájú keleti gót temető ke
rült publikálásra (ERDÉLYI 1982). Ám több, késő ró
mai és Keszthely-kultúrás temetkezés is napvilágot lá
tott, ezek közlése mindeddig azonban nem történt meg. 
E sírok, ahhoz a Lipp Vilmos által már 1883-ban és 
1885-ben megásott temetőhöz tartoznak (LIPP 1886). 
melynek - miután Lipp egyik ásatási munkása, Sirsom 
János 1898 és 1901 közt újabb leleteket ajándékozott a 
keszthelyi múzeumnak - további temetkezéseit 1901-
ben Csák Árpád tárta fel (KUZSINSZKY 1920, 70).2 

1970-197l-ben a déli erődkapuhoz vezető út nyugati 
oldalán Horváth László és Müller Róbert újabb 120 sírt 
tárt fel, melyből tizenegyet kelteztek a 6-7. századra 
(MÜLLER 1992). Az 1976. évi magyar-szovjet ásatás 
során Erdélyi István a temetőnek további huszonkilenc 
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sírját találta meg. 
A déli erődfalnál száz év alatt ismertté vált több száz 

sírós temető nyugati részén Sági Károly 1963-ban har
minchat majd 1966-1967-ben több mint hatvan sírt tárt 
fel, melyek a múlt század vége óta kutatott temető nyu
gati szélét képezik (SÁGI 1970, 161). Ezek közelében, 
a már említett tervásatás utolsó évében, az erőd délnyu
gati sarokbástyája melletti déli első torony feltárása so
rán, az erődfal előtt Tóth Endre újabb sírokat talált (1. 
kép l).5 

A keszthely-fenékpusztai erőd területén 1980-ban hat 
lelőhelyen történt régészeti feltárás. A sírok az egyes 
számú munkahelyen kerültek elő, melyen 1980. május 
28-a és június 12-e közt folyt ásatás. A déli erődfal leg
első nyugati tornyánál nyitott hatodik szelvényben há
rom sírt sikerült megfigyelni. Az első számú sírnak ki
sebb, a harmadik számúnak pedig nagyobb része a szel
vényfalon túlra nyúlt, ezekre nem bontottak rá. (1. kép 
З).6^ 

A 2. sír - az eddig publikált Keszthely környéki te
metkezések közt feltűnően egyedi leletei miatt - különö

sen érdekes a Keszthely-kultúra kialakulása szempont
jából. Az abban talált poncolt mintájú ezüst korongfi-
bula és pajzstövises bronzcsat ugyanis újabb fontos ada
lékot szolgáltat a kultúra nyugati germán kapcsolatához. 

Sír és tárgyleírások 

1980/1. sír: T.: Ny-K, M : 160 cm.7 

A szelvényfal miatt csak nyugati felében feltárt sír -
korabeli rablás következtében - teljesen üres volt. 

1980/2. sír: T.: Ny-K, M.: 310 cm, h.: 170 cm. sz.: 
90 cm (1. kép 2). 

A sírgödör déli felében 160 cm mélységben sok, való
színűleg az erődfalból származó kő feküdt. A betöltés 
földje a kövekkel együtt lazának és bolygatottnak tűnt. 
A sír korábban megkezdett kiásását minden bizonnyal 
annak mélysége miatt hagyták félbe. A sír földje 170 
cm-től mélyülve kemény és érintetlen volt. A váz ma
radványai 310 cm mélységben, fakoporsó nyomai közt 
kerültek elő. A sírgödör nyugati végében falazótégla, a 
keletiben pedig latertöredék feküdt, mindkettő szabály
talan alakú. A falazótégla aljára kiégetése előtt kézzel 
sztaurogramot húztak. A koponyának alig maradt 
nyoma, a csontváz részben felszívódott, a megmaradt 
hosszúcsontok feltűnően rossz állapotúak voltak. Mell.: 
1. Korong alakú, sérült mészkőgyöngy (2. kép 1; 3. kép 
1) a váz nyakrészénél. Átm.: 19 mm. v.: 9 mm. 2. 40 
darab, különböző színű, méretű és formájú üveggyöngy
ből álló nyaklánc (2. kép 2; 3. kép 2): 1 db nagyobb, 
millefiori gyöngy, barnás széllel és zöld alapon fehér 
mintával; 5 db fehér- és 4 db zöld színű, nyomottgömb 
alakú gyöngy; 2 db kék illetve zöld, valamint 3 db ki
sebb, barna színű, négyszögletes üveggyöngy; 2 db bar
na- és 6 db drapp színű, hasáb alakú gyöngy; 5 db bar
násvörös- és 5 db fehér színű, hengeres formájú darab; 4 
db fehér- és 3 db kék színű, apró, gömb alakú gyöngy. 3. 
Kerek ezüstfibula (2. kép 4; 3. kép 4) a mellrészen. A 
fibula felülete poncolassal díszített. Az ékszert körben 
pontsor keretezi, melyen belül farkasfogként szembefor
dított, három körrel kitöltött háromszögmintasort talál
ni. A kompozíciót legbelül kettőskörös keretelés zárja. A 
fibula hátoldalára forrasztott tűrögzítő két szárnya 
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megmaradt, ám a feltehetőleg vasból készült tű tönkre
ment. Átm.: 23,5 mm. 4. Négyszögletes testű, pajzstövi
ses bronz övcsat (2. kép 3.3. kép 3), mely a bal meden
celapátnak megfelelő helyen, peckével jobbra nézve fe
küdt. A pecek ráhajlik az ovális csatkarikára, a pajzs
tüske háromszög keresztmetszetű, melyet a pajzs alatt 
ívesen hajló nyitott pecek rögzít a karikához. A csattes
tet egyetlen lemezből hajlították rá a karikára. Nyitott 
végén a kapcsolódó szíjat két púpos bronzszeg rögzíti, 
melyek a csattestet is összefogják. H.: 46 mm, sz.: 21,5 
mm. 5. Bronz láncpáncél oxidálódott töredékei (2. kép 
5. 3. kép 5), amik a bal medencelapát mellett, a csattól 
kissé lejjebb kerültek elő. Az egymásba fűzött karikák
ból álló páncéltöredék láncszemeinek átmérője 12 mm. 
Egvcs karikák megvastagodó részét apró szegecsek fog-
jak össze. 

A sír földrajzi helyzete és kulturális kapcsolata 

A déli erődfal előtt a kora népvándorlás korból késő 
római, keleti gót. és Keszthely-kultúrás temetkezések 
ismertek. Előbbi kettő jellegzetes temetkezési szokása és 
leletanyaga kizárja, hogy a most publikálásra kerülő sír 
késő római vagy esetleg gót lenne. A leletek - a gyön
gyök kivételével - az eddig ismert Keszthely-kultúrás 
temetkezésekkel szemben látszólag leginkább a 
pannóniai langobard anyaggal mutatnak kapcsolatot. A 
csat pajzstövises konstrukciója germán jellegzetesség, 
miként a korongfibula poncolt mintája is a langobard 
ékszerek és edények ponc illetve pecsétmintáira emlé
keztet. Különösen figyelemre méltó a sír feltűnően nagy 
mélysége, amit Pannoniában közismerten langobard sa
játosságnak szokás tartam. Amennyiben a sír langobard 
lenne, úgy az illeszkedne a Balaton északnyugati partjá
nak 6. századi történetébe, a közelből ugyanis két -
Keszthely-Fenéki út (SÁGI 1991). Vörs-Tótok dombja 
(SAG1 1964) - langobard kori lelőhely is ismert. 

A sír 568 előtti langobard temetkezésként való meg
határozását azonban több - antropológiai, régészeti és 
topográfiai - érv is rendkívül kérdésessé teszi. A gót sí
rokon kívül valamennyi, a múlt század vége óta feltárt 
temetkezés ugyanis feltehetőleg egyetlen nagy kiterjedé
sű temető része, melyet a rómaiak, majd a Keszhely-
kultúra népessége használt. Az eddig feltárt temetkezé
sek közt egyetlen biztosan 568 elé keltezhető langobard 
leletanyagú sír sincsen, sőt a fenékpusztai erődből is 
mindössze két pecsételt díszű kerámiatöredék ismert 
(SÁGI 1989, 298-299). ami kétségessé teszi, hogy a 
gótok elvonulását követően számolhatunk-e az erődít
mény tényleges langobard megszállásával. A stratégiai 
ellenőrzésen túl talán sor kerülhetett erre is, ám temet
kezésüknek mindenestre egyelőre nincs nyoma az erőd 
területén (MÜLLER 1996, 265). 

Mivel az 1980-ban előkerült sír a Sági Károly által 

feltárt temetőrészlet északnyugati peremén helyezke
dik el, azt annak részeként kell értelmezni. Ám mivel 
annak nincsen 568 előtti langobard kapcsolata, nehéz 
elképzelni, hogy a számos késő római és Keszthely-
kultúrás temetkezés közt egyetlen langobard temetke
zésről lenne szó. Erre figyelmeztet az övcsat és a ko
rongfibula - bár azok kétségtelenül germán jellegűek -
pannóniai analógiáinak teljes hiánya is. A sírnak a 
Keszthely-kultúra egy újabb temetkezéseként való érté
kelésének nem mond ellent annak mélysége, a 
keszthely-városi temetőben ugyanis több. három méter
nél is mélyebb sírról tudunk (LIPP 1884, 11), a csontok 
felszívódása pedig köztudottan általános jelenség a kul
túra temetkezései közt. 

Keszthely-kultúra alatt a kutatás évtizedek óta egy 
zárt, kosaras fülbevalókkal, korongfibulákkal, stílustűk
kel és kígyófejes karpercekkel jellemezett balatoni lelet
kört ért (KOVRIG 1958, 68).13 A fenékpusztai sírból 
azonban nemcsak hogy ezek a leletek hiányoznak, de a 
sír kulturális és kronológiai vizsgálatára leginkább al
kalmas csat és korongfibula is párhuzam nélkül áll a 
dunántúli anyagban. 

Arra a kérdésre, hogy van-e mégis konkrét régészeti 
bizonyítéka a sír Keszthely-kultúrába sorolásának, első
sorban a korongfibula vizsgálatától várhatunk választ, 
minek etnikai és időrendi tisztázásához segítséget nyújtó 
észak- és közép-itáliai leletegyüttesek újabb bizonyítékot 
szolgáltatnak a Keszthely-kultúra eredetének feltétele
zett itáliai langobard régészeti szálához (BÓNA 1962. 
62-64; STRAUB 1999). 

A leletek értékelése 

1/ Pajzstövises övcsat (2. kép 3:3. kép 3) 
. A langobard férfiak - de olykor a nők is -

Pannóniában az öv zárására leggyakrabban ovális vas
csatot használtak. A ritkább bronz daraboknak - ha
sonlóan a vasból készültekhez - jellegzetessége, hogy 
azok többségének nincs szíjbefogó lemeze (WERNER 
1962, 85), ám köztük gyakori a pajzstövises csatpeekű. 
A fenékpusztai csat kétszegecses, négyszögletes csattes
tével és pajzstövises, ovális csatkarikájával unikális da
rab. Előbbi ugyanis a hun illetve a prelangobard kort 
idézi - bár azok többségében négyszegecses típusúak -, 
míg utóbbi a különböző típusú germán férfi és női öv
garnitúrák csatjainál, változatos formájú csattesttel a 6. 
század második felétől válik általánossá (MARTIN 
1990, Abb. 5; MARTIN 1991, Abb. 21). 

A bezenyei 48. sírban (SŐTÉR 1893, 219) és a szent
endrei 33. sírban (BÓNA 1971b, Abb. 10) ugyan került 
elő kétszegecses szíjbefogólemezű csat. azok azonban 
nem pajzstövíses kivitelűek. Ilyenek az 568 előtti 
langobard anyagból csak a Maria Ponsee-i (ADLER 
1988, 243) és mosonszentjánosi (BÓNA 1974. 74. kép) 
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gazdag temetkezésekből ismertek, ám azok egyik eset
ben sem a derékszíj zárására szolgáltak. Övcsatként 
tehát nem ismert pontos pannóniai párhuzama a fenék
pusztai darabnak, de alig akad annak megfelelője a 
langobardok 6. század végéig folyamatosan használt 
szlovéniai temetőiben, valamint új, észak-itáliai hazájá
ban. Ennek tükrében, a fenékpusztai példányhoz ha
sonló csekély számú 6-7. századi nyugati germán dara
bok esetében is minden bizonnyal a felhasználás célsze
rűsége indokolhatta a kevert csatforma alkalmazását, a 
szíj rögzítésére ugyanis két szegecs is elegendőnek bi
zonyult. 

2/ Poncolt mintájú korongfibula (2. kép 4: 3. kép 4) 
Miként a csatnak, úgy az ezüst korongfibulának sem 

találni pontos megfelelőjét sem az 568 előtti langobard, 
sem az időben azt követő Keszthely-kultúra leletanyagá
ban. A keszthelyi darab mégis több aspektusból is se
gítséget nyújt a sír értelmezéséhez. 

A langobard nők Pannoniában nemcsak az S és ma-
dárfibulákat viselték meroving szokásnak megfelelően 
blúzukon párban, hanem az úgyszintén a kisfíbulák kö
rébe tartozó frank, illetve alemann importnak számító 
brossokat is (1. táblázat). A morva és szlovák területek 
langobard temetkezéseire még nem, az itáliaiakra pedig 
már alig jellemző Rajna vidéki ékszerek importjának 
döntő többsége a Közép-Duna vidéke felé irányult 
(BÓNA 1993, 139). A hazai darabok közel fele a szent
endrei temetőből származik (MRT 1986, 282). E vörös 
vagy lila üvegkőberakásos. többségében virágszirom
rekeszekkel tagolt ezüst korongfibulák átmérője 2,5-3 
cm közt váltakozik, méretében tehát hasonló kisfibulá-
nak számít a 2,3 cm átmérőjű fenékpusztai példány is. A 
6. század első felének eddig ismertté vált bolygatatlan 
sírjai alapján azonban az nem illik a langobard nők 568 
előtti viseletébe. A horreumi páratlan számú kisfibulák-
hoz hasonlóan (STRAUB 1999), e korongfibula is a 
germánok körében a 6-7. század fordulóján történt azon 
divatváltást reprezentálja, melynek következtében me
diterrán hatásra négyfibulás viseletüket fokozatosan fel
adva azok csupán egyetlen kisfibulát kezdtek hordani 
(ZELLER 1974. 384; MARTIN 1995, 633-638), ami 
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vonatkozik az itáliai langobardokra is. Amennyiben 
tehát sirrablók által megkímélt Keszthely-kultúrás te
metkezésekben a kisfíbulák önmagukban, vagy össze 
nem illő párként, nagyfibulák nélkül kerülnek elő. azok 
nem a langobard korra, hanem a 7. század elejére utal
nak. Ilyenről további hat esetben tudunk még (4. kép 
1-8). 

Fenékpuszta-Horreum 4. sír: sasos fibula (BARKÓ-
CZI 1968, Pl. LXII, 1) 

Fenékpuszta-Horreum 11. sír: S fibula (BARKÓCZI 
1968, Pl. LXI, 3) 

Fenékpuszta-Horreum 17. sír: paragrafus és lófibula 
(BARKÓCZI 1968, Pl. LXI, 1-2) 

Fenékpuszta-Horreum 32. sír: S fibula (STRAUB 
1999. 2. kép 2) 

Fenékpuszta-déli erődkapu: S fibula (FETTICH 
1951, Tábl. XXXI, 2) 

Lesencetomaj-Piroskereszt 82. sír: S fibula és ko
rongbross (PEREMI 1991a, o. n.) 

A fibula Pannoniában készültének nemcsak viseleté
nek módja, hanem annak díszítése is ellentmond. A há
rom körrel kitöltött háromszögnek, mint pecsét vagy 
poncmintának, különböző változatainak sorát találni 
meg a 3-7. századi germán művészetben (TÓTH 1995, 
128-133), ám a fenékpusztai fibula díszítésének pontos 
megfelelőjét, úgy tűnik, sem az 568 előtti langobard fa
zekasok (KISS 1992. Tab. 2), sem az ötvösök nem 
használták. Ellenben népszerű az Észak- és Közép-
Itáliában (ÀBERG 1923. Abb. 74, 6), ahol is fibulán 
(PASQUI-PARIBENI 1918, Fig. 60; MENIS 1990, Fig. 
75i), öwereten (ROTH 1973. 131; MUTINELLI 1961. 
Taf. 54) lemezkereszten (FUCHS 1938, Taf. 29, 33) és 
pajzsumbón is megtalálni (MENGARELLI 1902, Fig. 
57; HESSEN 1965. Tav. 4, 2, Tav. 6; HESSEN 1968. 
Tav. 3. lb; HESSEN 1975. Tav. 19. 1; ROTILI 1977. 
Fig. 35. 1-3; HESSEN 1983. Tav. 18, la-lc, Tav. 2-6; 
MENGHIN 1983. Taf. 6. 15a), utóbbi díszgombjain 
rendkívül gyakran. 

A korongfibula legjobb párhuzamait is itáliai teme
tőkben találni, melyek egy részén a poncolt illetve pe
csételt háromszög-pontkör díszítést is fellelni (4. kép 9-
11). Az ibligo-invillinoi (BROZZI 1989, Tav. 8, 12) és a 
feltehetőleg Enguisoból származó (MENIS 1990. Fig. II. 
31) bronz darabok keltezése problémás, azok ugyanis a 
langobardok feltűnése előtti, vagy a kontinuus római 
népesség szegényes régészeti leletanyagába is tartozhat
nak. Ám mind a Romans dTsonso-i temető 78. sírjában 
(GIOVANNINI 1990, Tav. XXII, 5), mind egy testonai 
temetkezésben talált bronz darabot (FUCHS-WERNER 
1950, Taf. 37, СП), miként az egyik cividalei temető 
múlt században feltárt sírjának (BIERBRAUER 1986, 
Fig. 6) aranyozott ezüst korongfibuláját az olasz és 
német régészek egyaránt a 7. század elejére keltezik, 
melyek részben rómaiak és langobardok által használt 
temetőkből (BIERBRAUER 1993, 115-116, 171). pár 
nélkül előkerült darabok. 

A sír történeti interpretációja 

Analógiái alapján a fenékpusztai korongfibula egy 
olyan újabb kisfibulával bővíti a Keszthely-kultúrát, 
mely a Dunántúlra biztosan Itáliából visszakerült darab-

21 
ként értelmezhető. A fibula párhuzamai nagyszerűen 
alátámasztják azon - történeti és régészeti alapon már 
régóta felmerült, ám részleteiben kidolgozatlan - elkép
zelést, miszerint a kultúra összetevői közt - többek közt 
- számolni kell az avarok által 610-611 körül Friaulból 
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átköltöztetett langobardok népességével. A frissen átte
lepített germánok a Balaton közelében Itáliából maguk
kal hozott ékszereikkel temetkeztek, melyek használata 
nagyrészt az első két. generációra korlátozódott." Nem 
elképzelhetetlen, hogy a Dunántúl azon keresztény réte
ge, mely vagyon hiányában nem tartva fontosnak lakó
helye feladását és a menekülést, s teljesen elszegényedve 
megélte a 7. század elejét, ekkor - autochton itáliai vagy 
szlovéniai lakosság révén - újabb római eredetű 
népeséggel is kiegészült. A Keszthely-kultúra eredeté
nek vizsgálatára leginkább alkalmas, a korabeli társa
dalmi hierarchia csúcsát jelentő, nemesfémben gazdag 
korai sírok leletanyagát azonban nem ők. hanem az az 
etnikai komponens határozza meg, mely történeti, régé
szeti és szerológiai alapon Itáliából visszakerült 

langobard közösségként értelmezhető. 
A fenékpusztai sírnak a Keszthely-kultúra egészét te

kintve is szembetűnően egyedi leletei a kultúra nagyon 
korai temetkezésére utalnak, melyre a 7. század első év
tizedében kerülhetett sor. A fiatal leány korongfibuláját 
és övcsatját előző szállásterületéről hozta magával, ilye
nek a Dunántúlon már nem készültek. A déli erődfal 
temetkezései a horreumi temető feladásával és a bazili
kái temetkezések felhagyásával egyidőben szűntek meg, 
melyek használatának felső időhatárát 630-ra teszik, bár 
előbbi esetében a 7. század végéig feltételeznek még 
szórványos temetkezéseket (MÜLLER 1996a, 99). ' A 
köznép Keszthely mai belvárosának területén nyitott új, 
nagy kiterjedésű temetőt, melyet az avarokkal közösen 
használtak, egészen a 9. század elejéig." 

Jegyzetek: 

' Ásatási jelentéseik: RégFüz Ser. I. No. 30. (1977) 33-
34: RegFüz Ser. I. No. 31. (1978) 12-13; RégFüz Ser. I. 
No. 32. (1979) 94; RégFüz Ser. I. No. 33. (1980) 62-63; 
RégFüz Ser. I. 34. (1981) 35-36; ArchÉrt 105 (1978) 
271-272; ArchÉrt 107 (1980) 247-248; ArchÉrt 108 
(1981) 267; MittArchbst 8-9 (1978-1979) 151-156; 
MittArchlnst 10-11 (1980-1981) 207-209; 
MittArcliInst 12-13 (1982-1983) 268; TITOV-
ERDÉLYI 1980, 135-145. 

' Fél évszázaddal később e 150 sírból Pekáry Tamásnak 
28 késő római temetkezést sikerült azonosítania 
(PEKARY 1955). 

3 КБМ, leltarozatlan 
Ehhez kapcsolódnak északról az Erdélyi István által leli 
sírok (ERDÉLYI 1983, 1. kép). 
Ezúton is köszönetemet fejezem ki Tóth Endrének, a sír 
publikálásának megtisztelő lehetőségéért. 
A nyugati szelvényfal alá nyúló 3. sír egyáltalán nem ke
rült feltárásra. Az ásatási napló a feltárt síroktól nyugat
ra további temetkezéseket valószínűsít. 
Miután a temető múlt század óta előkerült sírjainak 
számozását ma már képtelenség egységesíteni, az 1970-
1971-ben feltárt temetkezesek nyomán célszerű a jövő
ben publikálásra kerülő sírok esetében is azok feltárási 
évük szerinti megkülönböztetése. 
A sírgödör végében fekvő téglák és a sztaurogram lefelé 
fordítása arra utal, hogy nem kultikus, hanem praktikus 
okból tették a keresztény jelképű téglát a sírba. A tég
lákra eresztett fakoporsó alól a köteleket a mély sírból 
ugyanis könny ebben ki lehetett húzni. 
A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött leletek leltáro-
zatlanok, dokumentációjuk adattári jelzete: 
VII.86.1981a. A dokumentáció egy példányát 1441.94 

számon a Balatoni Múzeumban is találni. 
10 A változatos színű és formájú üveggyöngyökből fűzött 

nyaklánc gyakori 5-7. századi sírlelet Pannoniában. 
Millefiori gyöngyöket a 6. század második hannadától 
gyakran találni germán nyakláncokban (LOHE 1994, 
26), de azok Keszthely-kultúrás sírok akár több száz 
gyöngyből álló nyakdíszeiben is előfordulnak. Nem ad
nak közelebbi támpontot e korban sírleletként rendkívül 
ritka láncpáncél töredékek sem. teljes római láncing 
egyébként feltárásra került egy erődön belüli 4. századi 
házban (RégFüz Ser. I. No. 30. 1977, 34). 

1 Közlésére a Zalai Múzeum kilencedik számában Müller 
Róbert részéről kerül sor. 

12 A keszthely-dobogói mélyebb sírok sarkaiba helyezett 
kövek szintén a koporsókötelek kihúzását segíthették, 
mint ahogy a fenékpusztai sír földjének kőpakolására is 
több példát találni, mely a sír kirablását volt hivatott 
megakadályozni. 

13 A teljesség kedvéért azonban megjegyzendő, hogy a 
kultúra legkorábbi szakaszában a fenékpusztai sírokra 
még nem jellemzőek a kígyófejes karperecek (GARAM 
1993, 132), a melltűk hasított szárú típusai pedig a ké
sőbbi fázisba tartoznak (PEREMI 1991a, 158). 

14 Az ausztriai bronzcsatok használata egyértelmű, azok a 
fej hámon a pofaszíjat rögzítették. A mosonszentjánosi 
két mellódíszes ezüstpéldány pedig saruszíj csatjaként 
funkcionált (BÓNA 1993, 127). 

' Ez nemcsak az eddig publikált leletek ismeretében je
lenthető ki biztonsággal, hanem Bóna István szíves tájé
koztatásából tudom, hogy hasonló darab az általa feltárt, 
közöletlen langobard sírok egyikében sincs. A fenék
pusztai leletek keltezése és etnikai meghatározása szem
pontjából nem érdektelen, hogy a jutási avar kori temető 
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116. számú női sírjában a pajzstövises övcsat kisméretű 
korongbrossal került elő (RHE-FETTICH 1931, Taf. 
Ш)! Az. erősen kopott Phokas érme által a 7. század első 
harmadára keltezhető sir nyugati germán eredetű hölgy 
temetkezéseként való meghatározását a sír további lele
tei - egyes gyöngytípusok, övfüggő, tarsolykorong -
alátámasztani látszanak. Ez azonban nem módosítja, 
csupán színezi a jutási temető egészét használó népesség 
eredetét, az ugyanis döntően avar volt (BÓNA 1971a, 
299). 

10 A frank/alemann eredetű korogfibulákkal fel ékszerezett 
női síroknak jelenleg ugyan csupán fele van közzétéve, a 
bolygatatlan sírok alapján azonban ez is elég ahhoz, 
hogy párban, vagy más kisfibulatípussal való viseletük 
tendenciózusságát megállapíthassuk. 

1 ' Esetükben a mediterrán hatás a római maradéklakos
ságtól származó egyszerű, poncolt mintájú bronz, vala
mint a bizánci eredetű, filigrán vagy kőbetétes arany il
letve ezüst korongfíbulák használatában egyaránt tükrö
ződik. 

1 Mas megközelítésből ugyan, de erre utalt Manfred 
Mcnke is, mikor a temető egyik 1901-ben feltárt sírjá
nak pontkörös kisfibuláját, díszítése helyett annak vise
lete, valamint formája és analógiái alapján tartott célsze
rűbbnek keltezni (MENKE 1990, 193). 

14 A fibuláknak az ismertetőben találhatónál jobb minősé
gű rajzát az ásató szívességéből közölhetem. 

3 A fibula fotóját 38 mm átmérőjű, a San Giovanni temető 
8. sírjából származó darabként (FUCHS-WERNER 
1950, Taf. 37, C8), és 31 mm átmérőjű, a cividale-cellai 
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Untereibe nach Italien. Hrg.: Busch, R. Hamburg 1988, 
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ÂBERG 1923 Âberg, N.: Die Goten und Langobarden in 
Italien. Uppsala 1923. 
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ArchHung 7 (1956) 183-242. 

temető valamely sírjának leleteként is közölték már 
(MENTS 1990, Fig. X. 160). 
Ezt, a több horreumi darab esetében már régóta gyanított 
tényt legutóbb Bóna István részletezte, aki az 1959-ben 
feltárt négy kisfibulából hármat Észak-Itáliából átköl
töztetett langobardokkal magyaráz (BÓNA 1993, 139, 
154). Ám az ún. tokás sasfejű fibula (BARKÓCZI 1968, 
Pl. ЬХП, 1) sem lehet 568 előtti darab (MÜLLER 
1996a, 98), aminek a Jankovich aranyak feltételezett 
nyeregveretével való formai hasonlóságának jelentőségét 
(GARAM 1993a, 39), valamint további analógiáit egy 
megjelenés alatt álló tanulmányomban részletezem 
(STRAUB s. a.). 
A hadifogoly státus és a legkorábbi leletanyag feltűnő 
nemesfémgazdagsága közti ellentmondás - minek hátte
rében talán az avarok számára fontos kereskedelmi ér
dekek és kézműves szolgáltatások gyaníthatok - feloldá
sa továbbra is feladat. 
A temetkezések megszűnését történetileg a Keszthely
kultúra népességének a kutrigur-bolgárok lázadásához 
való csatlakozásával indokolják, régészetileg pedig az 
alpi típusú övgarnitúrák kronológiájával keltezik. Ám 
miután mindkettő vitatható, nem elképzelhetetlen egy 
köztes, 7. század közepi keltezés. 
A temetőnek 1877-1961 közt 1539 sírja lett feltárva, de 
a terület beépítettsége miatt annak száma korántsem te
kinthető véglegesnek (MRT 1966, 91). 
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Ein neuer Beitrag zum Ursprung der Keszthely-

1980. in der letzten Saison der ungarisch-
sowjetischen Plangrabung der Festung von Fenékpuszta 
legte Endre Tóth an der siidwestlichen Eckbastei zwei 
Gráber frei. Die Bestattungen gehören zu dem 
Gráberfeld. welches von Vilmos Lipp 1883 und 1885 
erschlossen wurde (LIPP 1886) und aus dem bis 1971 
mehreren hundert Gráber bekannt wurden 
(KUZSINSZKY 1920. 70; SÁGI 1970, 161; MÜLLER 
1992). Die im Jahre 1980 vorgekommenen Graber 
gehören zum nordwestlichen Randgebiet des, westlich 
des südlichen Tores der Festung von Károly Sági von 
1963 mit 99 Gràbern freigelegten Graberfelddetails. Das 
Grab 1 war vollkommen leer. Es wurde da auch mit der 
Freilegung des Grabes 2 begonnen, aber es war so tief, 
dafi man damit aufhörte. Im W-O-orientierten, 310 cm 
tiefen Grab war ein junges Madchen im Sarg bestattet 
worden, die Mehrheit die Knochen in der Erde 
vollkommen vermoderten (Abb. 1, 1-3). 

In diesem ungestörten Grab kamen Kalksteinperlen 
(Abb. 2, 1; Abb. 3, 1), 40 Glasperlen von verschiedener 
Farbe und Grölk (Abb. 2, 2; Abb. 3, 2), eine bronzene 
Giirtelschnalle mit Schilddorn (Abb. 2, 3; Abb. 3, 3), 
eine silberne Scheibenfibel mit punziertem Muster (Abb. 
2, 4; Abb. 3, 4) und die oxidierten Stiicke eines 
Kettenpanzers (Abb. 2, 5; Abb. 3, 5} vor. 

Mit Ausnahme der Perlen zeigen die Funde - im 
Gegensatz zu den bis dahin bekannten Bestattungen der 
Keszthely-Kultur - Beziehungen scheinbar eher mit 
dem pannonischen Material der Langobarden. Die 
Schilddornkonstruktion der Schnalle ist bei den 
Germánén kennzeichnend, und auch das punzierte 
Muster der Scheibenfibel erinnert an die punzierten 
bzw. gestempleten Muster der langobardischen 
Schmucksachen und GefaBe. Besonders beachtenswert 
ist die auffallend grofte Tiefe des Grabes, was man in 
Pannonién fur ein gemeinkundiges langobardisches 
Kennzeichen halt. 

Mehrere Argumente sprechen aber gegen die 
Bestimmung dieses Grabes als eine langobardische 
Bestattung aus der Zeit vor 568. Unter den. an der 
südlichen Festungsmauer bis dahin freigelegten 
mehreren hundert Bestattungen gibt es namlich kein 
einziges Grab mit langobardischen! Fundmaterial, 
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welches ganz sicher vor 568 datiert werden könnte. 
Aufterdem sind nicht mehr als nur zwei 
Keramikbmchstücke mit gestempeltem Muster im 
Fundmaterial der Festung von Fenékpuszta bekannt. 
(SÁGI 1989. 298-299). und aufgrund dessen ist es 
zweifelhaft, ob man nach dem Abzug der Goten mit der 
tatsáchlichen langobardischen Besetzung der Festung 
rechnen kann. Die Tatsache. wonach dieses Grab als 
eine weitere Bestattung der Keszthely-Kultur bewertet 
werden könnte, stent mit der Tiefe des Grabes nicht im 
Gegensatz: Im Kommunalfriedhof von Keszthely sind 
námlich mehrere Gráber mit einer Tiefe von mehr als 3 
m bekannt. und das Vermodern der Knochen ist 
gemeinkundig eine allgemeine Erscheinung bei den 
Bestattungen dieser Kultur. 

Unter dem Begriff "Keszthely-Kultur" verstehen die 
Forscher seit Jahrzehnten einen. sich am Plattensee 
verbreiteten Fundkreis mit geschlossenen 
Körbchenohrringen, Scheibenfibeln, Stylusnadeln und 
Armbándern mit Schlangenkopf (KOVRIG 1958, 68). 
Im Fundinventar des Grabes von Fenékpuszta fehlen die 
oben erwahnten Funde, aber auBerdem haben die fur die 
kulturelle und chronologische Analyse des Grabes am 
bestén geeignete Schnalle und Scheibenfibel im 
transdanubischen Material keine Analogien. Die 
Schnalle von viereckigem Körper und ovalem 
Schnallenring, ferner mit Schilddorn hat eine gemischte 
Form. Der Schnallenkörper und der Ring erinnern an 
die Hunnenzeit. wahrend die Konstruktion mit 
Schilddorn ist von der zweiten Hálfte des 6. Jahrhundert 
allgemein. Als Giirtelschnalle hat diese Schnalle in 
Pannonién keine Analogic aber auch unter den Funden 
der slowenischen und norditalischen Grâberfelder ist es 
schwer, Entsprechungen zu finden. 

Die Zugehörigkeit des Grabes zu der Keszthely-
Kultur kann besonders mit Hilfe der Scheibenfibel 
nachgewiesen werden. Die nord und mittelitalischen 
Funde, mit deren Hilfe man die ethnische und 
chronologische Lage der Scheibenfibel kláren konnte. 
dienen als neue Beweise für die angenommenen 
italischen langobardischen archáologischen 
Beziehungen der Keszthely-Kultur (BONA 1963, 62-
64; STRAUB im Druck). Obwohl die Fibel eine genaue 
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Entsprechung weder in dem langobardischen 
Fundmaterial vor 568 noch in dem der Keszthely-Kultur 
hat. kann diese von drei Gesichtpunkten aus zur 
Deutung des behandelten Grabes beitragen. 

Von den Langobarden wurden nicht nur die S- und 
vogelförmigen Fibeln der merowingíschen Sitté 
entsprechend paarweise getragen, sondern auch die, 
zum Kreis der Kleinfibeln gehörenden, als fránkische 
oder alemannische Importstücke geltenden Broschen 
(Tabelle 1). Der Durchschnitt der, von der Rheingegend 
stammenden silbernen Scheibeirfíbeln schwankt 
zwischen 2,5 und 3 cm. Der Gröíie nach gilt also auch 
das Exemplar von Fenékpuszta mit ihrem Durchschnitt 
von 2,3 cm als eine áhnliche Kleinfibel. Aufgrund der. 
aus der ersten Hálfte des 6. Jahrhunderts stammenden, 
bis dalim veröffentlichten ungestóften Gráber palit es 
aber zur Tracht der langobardischen Frauen vor 568 
nicht. Wie die unpaarigen Kleiirfíbeln im Horreum-
Gráberfeld (STRAUB im Druck). reprásentiert auch 
diese Scheibenfíbel den Modewechsel der Germánén an 
der Wende des 6. und 7. Jahrhunderts, der auf 
mediterránén Einfluli zur Folge hatte, dali die 
Germánén ihre Tracht nicht mehr mit vier Fibeln. 
sondern mit einer einzigen Kleinfibel zu versehen 
begannen (ZELLER 1974, 384: MARTIN 1995, 633-
638). Das bezieht sich auch auf die italischen 
Langobarden. Insofern also Kleinfibeln in den nicht 
ausgeraubten Grábern der Keszthely-Kultur einsam. 
oder nicht als Glieder eines Paares. ohne Grolifíbeln 
vorkommen. weisen sie nicht auf die langobardische 
Zeit. sondern aiif den Anfang des 7. Jahrhunderts hin. 
Dafür gibt es Beweise noch in sechs Fallen (Abb. 4, 1-
8). 

Nicht nur die Tragungsweise der Fibel. sondern auch 
ihre Verzierung spricht dagegen. dali man sie in 
Pannonién erzeugt habén dürfte. Das mit drei Kreisen 
ausgefüllte Dreieck als ein gestempeltes oder punziertes 
Muster hat viele Varianten in der germanischen Kunst 
vom 3. bis 7. Jahrhundert. Es scheint aber, dali die 
Entsprechungen der Verzierung der Fibel von 
Fenékpuszta weder von den langobardischen Töpfern 
noch von den Goldschmieden vor 568 angewandt 
wurden. Analógé Verzierungen waren aber in Nord-
und Mittelitalien beliebt. wo sie auf zahlreichen 
Gcgenstanstypen auftauchen. 

Die bestén formalen Analogien der Scheibenfíbel 

sind in italischen Graberfeldern bekannt (Abb. 4, 9-11). 
Die Datierung der bronzenen Exemplare von Ibligo-
Invillino (BROZZI 1989. Tav. 8, 12) und vermutlich 
auch die von Enguiso (MENIS 1990, Fig. II, 31) ist 
problematisch. Diese kőimen sogar dem ármlichen 
archaologischen Fundmaterial der kontinuierlichen 
römischen Bevölkemng vor dem Auftauchen der 
Langobarden zugeordnet werden. Sowohl die im 
Graberfeld von Romans d'Isonso im Grab 78 
vorgekommene Bronzefibel (GIOVANNINI 1990, Tav. 
XXII, 5) und das im Grab des Graberfeldes von Testona 
gefundene áhnliche Exemplar (FUCHS-WERNER 
1950. Taf. 37, Cl 1) als auch die, in einer der im vorigen 
Jahrhundert freigelegten Bestattungen des Graberfeldes 
von Cividale zum Vorschein gekommene 
silbervergoldete Scheibenfíbel (BIERBRAUER 1986, 
Fig. 6) werden von den italienischen und deutschen 
Archaologen eindeutig an den Anfang des 7. 
Jahrhundertes datiert. 

Aufgrund ihrer Analogien erweitert die als eine 
Kleinfibel geltende Scheibenfíbel von Fenékpuszta das 
Fundmaterial der Keszthely-Kultur mit einem neuen 
Fund, welcher ganz sicher für ein aus Italien nach 
Transdanubien zurückgelangtes Stuck gehalten werden 
kann. Die Analogien dieser Fibel unterstützen schön die 
auf geschichtlichem und archaologischem Grund schon 
lange aufgetauchte, aber bis in die Einzelheiten nicht 
ausgearbeitete Vorstellung, wonach man unter den 
Komponenten dieser Kultur mit einer, von den Awaren 
im Jahre 610 und 611 übersiedelten langobardischen 
Bevölkemng rechnen rauB. Die neu übersiedelten 
Germánén lielien sich in der Náhe des Plattensees mit 
ihren. aus Italien mitgebrachten Schmucksachen 
bestatten. Diese wurden überwiegend von den 
Mitgliedern der ersten zwei Generationen getragen. Die 
auch das Ganzé der Keszthely-Kultur betrachtet als 
auffallende Einzelfunde geltenden Beigaben des Grabes 
von Fenékpuszta weisen auf eine sehr frühe, 
höchstwahrscheinlich aus dem ersten Jahrzehnt des 7. 
Jahrhunderts stammende Bestattung dieser Kultur hin. 
Die junge Frau brachte die Fibel und Schnalle von 
ihrem vorigen Siedlungsgebiet mit; Gegenstánde 
solchen Typs wurden in Transdanubien nicht mehr 
hergestellt. 

Übersetzt von Katalin H. Simon 
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1. kép: 1: Keszthely-Fenékpuszta, a déli erődfal előtti temető részlete, a: A Sági Károly által feltárt rész (1963-
1967), b: Erdélyi István ásatása (1976), c: Tóth Endre ásatása során feltárt terület (1980) 

2: Fenékpuszta-déli erődfal, 1980/2. sír, 3: A sírok előkerülésének helye 
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2. kép: Fenékpuszta-déli erődfal, 1980/2. sír leletanyaga 
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3. kép: Fenékpuszta-déli erődfal, 1980/2. sír leletanyaga 
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4. kép: 1-8: Keszthely-kultúrás temetkezések kisfíbulái. 1: Fenékpuszta-Horreum 4. sír: 2: Fenékpuszta-Horreum 11. 
sír: 3: Fenékpuszta-Horreum 17. sír: 4: Fenékpuszta-Horreum 17. sír: 5: Fenékpuszta-Horreum 32. sír: 6: Fe-
nékpuszta-déli erődfal; 7: Lesencetomaj-Piroskereszt 82. sír; 8: Lesencetomaj-Piroskereszt 82. sír 
9-11: A fenékpusztai korongfibula poncolt, pecsételt mintájú langobard analógiái. (9: Romans d' Isonzó 78. 
sír; 10: Cividale; 11: Testona) 






