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MEGJEGYZÉSEK VALERIA 4-6. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ. II. 
Hiányos hagymafejes fibulák és ruhatűk 

Fibulák 

A sírokban ritkán, telephelyeken - mint például a táci 
(Gorsium) erőd belsejének feltárásánál - gyakrabban 
kerülnek elő hiányos hagymafejes fibulák. Ezeket a ko
rábbi kutatás mint töredékes darabokat kezelte, így 
különösebb gondot nem fordított rájuk. Közelebbről 
megvizsgálva ezeket a példányokat több esetben hatá
rozottan megfigyelhető, hogy nem véletlen rongálódás
ról van szó, hanem a fibulák egy részének tudatos meg
csonkításával, átalakításával állunk szemben. 

Ilyen tudatos átalakítás figyelhető meg az egyik 
Tácról (Gorsium) származó fibulán, ahol meghagyták 
a felső hagymafejet, a keresztszárat pedig gondosan 
lereszelték, (1. kép 1) meghagyva két kis csonkot 
(BÁNKI 1974, 213. 19. ábra). A tű szerkezete így érin
tetlen maradt, és a fibula továbbra is használható volt. 

Ugyanez a helyzet figyelhető meg Keszthely-Fe-
nékpuszta egyik későrómai temetőjéből (1. kép 2) szár
mazó fibulán is. (PEKÁRY 1955, 20. 2. kép 7/1). 

Ilyen fibula került közlésre Sirmiumból, (1. kép 3), 
itt a keresztszárnak egy kicsivel hosszabb csonkjait 
hagyták meg (PAROVIC-PESIKAN 1973, XXIII. 1) 

Nemcsak pannóniai jelenség ez, hasonló darabok 
megtalálhatók Bojovié belgrádi Katalógusában, a Sin-
gidunumban és környékén előkerült fibulák között is 
(BoJOVlé 1993, XXX. t. 342, 343, 344., XXXVI. t. 345, 
347, 348., XLII. t. 391 (1. kép 4), 392 (1. kép 5), 395 
(1. kép 6). 

Hasonló fibulák ismertek Lauriacumból, ahol a ke
resztszárat vagy teljesen levették, vagy egy kis csonkját 
még meghagyták (JOBST 1975, 28. t. 208, 212., 29 t. 
216 (1. kép 7)., 33. t. 242 (1. kép 8). 

A csonkításnak egy másik módja, amikor már hi
ányzik a felső hagymafej is, a keresztszár teljesen le 
van reszelve, esetleg még mindkét oldalon meghagytak 
egy kisebb csonkot. Tácon (Gorsium) három ilyen pél
dány került elő (BÁNKI 1975, I. t. 4 (2. kép. 1). 1980 
I. t. 155 (2. kép. 2). 1990 XVII. t. 130 (2. kép 3). Ilyen 
lehetett volna a negyedik példány is (2. kép. 4), ahol 
már hiányzik a felső hagymafej, a keresztszár bal oldali 
része. A jobb oldali szár levétele is megkezdődött, de 
nem fejeződött be (BÁNKI 1974, 209, 19. ábra 2.) 

Ilyen hagymafejek nélküli fibula hosszabban meg
hagyott keresztszárakkal (2. kép 5), illetve csonkokkal 
ismert az egyik brigetioi temetőből a 4. sz. elejéről 
(BARKÓCZI 1965, XXI. t. 1.). 

Bojovié Katalógusában is szerepelnek (2. kép. 6, 7) 
hasonló darabok (BOJOVIÓ 1983, XLV. t. 409, 410), de 
hasonlóak ismertek Lauricumból is (JOBST 1975, 28. t. 
214., 38. t. 270 (2. kép. 8). 

Jó kapcsolat az előbbiekhez, egyben a tudatos 
csonkítás tényéhez a Vaday Andrea által közölt hason
ló fibula a Duna-Tisza közéről Zagyvarékasról (2. kép. 
9). A fibula az 5. sz. első feléből származó hunkori női 
sír egyik melléklete volt. Az ezüst fibula felső hagyma
feje hiányzik, a keresztszárak gondosan le vannak re
szelve, de a tűszerkezete még ép volt. Érdemes még 
megjegyezni, hogy a sírban a karperecek, a csat és a 
besimított korsó mellett előkerült egy ezüstlemez szíj-
vég, mely eltérő a szokványos római kori szíjvégektől 
(VADAY 1976, 25. t. 4 és 27. t. 3., 26. t. 14 és 27. t. 5). 

A csonkításnak egy másik változata amikor meg
hagyták a felső hagymafejet - bár ez néha hiányzik-, 
meghagyták a keresztszár egyik végét hagymafejjel 
vagy anélkül, másik szárát vagy teljesen lereszelték, 
vagy egy kis csonkot meghagytak. 

Ilyen fibulák kerültek elő Tácon (Gorsium) az 
erőd belsejében (BÁNKI 1975, 329. I. t. 3. (3. kép. 1), 
1981, 215. II. t. 62 (3. kép. 2), 1990, I. t. 59 (3. kép. 3), 
1987, XXXVII. t. 99 (3. kép. 4)). 

Ilyen fibula ismert Ságvárról (3. kép 5) a 112. sz. 
sírból (BURGER 1966, 208. Fig. 101). Szintén Ságvárról 
származik egy hasonlóan csonkított, bronzlemezből 
készült, díszes, aranyozott fibula (3. kép. 6) a 310. sz. 
sírból (BURGER 1966, 226. Fig. 119). A publikáció ket
tős temetkezést említ. Az egyik eltemetett férfi volt, a 
másik nő, késői arany függőkkel és üvegkorsó-mellék
lettel. A fibula a sír végében volt, nem lehetett meg
állapítani, hogy melyik egyedhez tatozott. 

Intercisában a 1056 sz. sírban került elő hasonló 
fibula szíjvéggel és érmékkel együtt (VÁGÓ-BÓNA 
1976, 226. 16. t.). 

Ilyen csonkított változatokat Bojovié többet is kö
zöl Katalógusában: BOJOVIŐ 1983, XXXII. t. 354, 355, 
361, 362, 363.,XXXVIII. t. 364,365,366, 371., XXXIX. 
t. 372, 373, 374, 375., XL. t. 381, 382., XLI. t. 385, 386, 
387, 388, 390., XLIV. t. 403 (3. kép. 7), XLVI. t. 415., 
XLVII. t. 416, 417, 419, 421, (3. kép. 9), LIV. t. 447 
(3. kép. 11), LVI. t. 464. 

Ismertek ilyen csonkított fibulák Lauricumból is: 
JOBST 1975, 38. t. 269, 37. t. 261, 262, 34. t. 249, 29. t. 
219, 221., 40. t. 278 (3. kép. 12.), 41. t. 281, 284. 

Iatrusból két hasonló darab került közlésre (Go-
MOLKA 1979, 35. t. 731 (3. kép. 10), 735). 

így van csonkítva a MNM ismeretlen lelőhelyű fi-
bulája is (3. kép. 8.) 

A csonkításnak megint egy másik változata amikor 
hiányzik a felső hagymafej, a keresztrúd és a kengyel
ből is egy darab, sőt néha még a kengyel fele is. 

Ismerünk ilyeneket Gorsiumból (BÁNKI 1975, 329.-
I. t. 5 (4. kép. 1), a ságvári 333 sz. sírból (BURGER 
1966, 228. Fig. 121 (4. kép. 2), és egy szórvány darabot 
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Százhalombatta-Dunafüredről (TOPÁL 1981, LXX1I. 
t. 202.) 

Bojovic" Katalógusában több ilyen is található (Bo-
JOVié 1983, XLII.t. 393, 396, 397., XLV. t. 410., LÍII. 
t. 445., LV. t. 456 (4. kép. 4), 457, 458, 459 (4. kép. 
3), 460., LVI. t. 462, 464, 464., LIX. t. 450, 451). 

Lauriacumból is több példány ismert (JoBST 1975, 
28. t. 210, 211., 29. t. 217., 36. t. 252., 37. t. 264, 265., 
38. t. 270., 39. t. 289., 40. t. 729 (4. kép. 5). 

Iatrusból is közöltek hasonló darabokat (GOMOL-
KA 1979, 55. t. 729 (4. kép. 6) 734.) 

Nem tudjuk, hogy ezeket a hiányos fibulákat ho
gyan használták, mert itt már nem maradt meg a tű-
szerkezet, de ennyi előfordulás nem lehet véletlen (ta
lán mint felvarrt ruhadíszt használhatták?). 

Véletlen, de szándékos is lehet az, amikor a fibu-
lának csak a felső hagymafeje hiányzik. 

Elsőnek említhetjük a brigetiói augur sírban előke
rült niellódíszes, de felső hagymafej nélküli fibulát (4. 
kép. 8). Mindenesetre különös, hogy ebben a gazdag 
sírban a fibula hiányos (BARKÓCZI1965, Fig. 6,5 -6 és 
V. t. 2-4). 

Hasonló a helyzet az egyik lauriacumi (4. kép. 7), 
szintén díszes fibulán is (JOBST 1975, 31. t. 235). 

Ilyen csonka fibula szerepel a ságvári temető 18. 
sz. (BURGER 1966, Fig. 96) valamint a 63. sz. női sír
jaiban (BURGER 1966, Fig. 98). Ez utóbbit férfi sírnak 
határozták meg, de a sírban talált vasládika, valamint 
a 43,6 cm hosszú illatszeres, illetve olajos palack in
kább női sírra utal. 

Hiányzik a felső hagymafej a fibulákról a késői so-
mogyszili temető 41, 44, és 112 sz. sírjaiban talált da
raboknál (BURGER 1979, 9, 10 és 20 t.). A publikáció 
ezeket a sírokat mint férfi sírokat határozta meg. 

A Keszthely-Dobogón kiásott későrómai temető 6, 
46, 47, 52 és 79 sz. sírjaiban szintén találhatók ilyen 
fibulák (SÁGI 1981, Abb. 6, 7, 11, 31, 33). 

Az újonnan közreadott intercisai temető 56. sz. sír
jából szintén ismert egy ilyen fibula (VÁGÓ-BÓNA 
1976, 5. t.). 

Ilyen fibulák találhatók Bojovic Katalógusában 
(BOJQVIŐ 1983, XLIV, t. 404., XLV. t. 406., LI. t. 434), 
Lauriacumban (JoBST 1975, 31. t. 236., 33. t. 241, 243., 
36. t. 258., 40. t. 275), valamint Iatrusban is (GOMOLKA 
1979, 55. t. 732). 

Olyan töredékes fibula, amelynek a lába hiányzik, 
de azért a tűszerkezet még megmaradhatott, több is
mert. 

Közöltek ilyeneket Tácról (BÁNKI 1975, 1. t. 6., 
1980, I. t. 141 (5. kép. 1), 1981, II. t. 66 (5. kép. 2), 
1987, III. t. 149, 151). 

Bojoviő Katalógusában (BOJOVIC 1983, Ll t. 434., 
LVI. t. 464, (5. kép. 4-5), 465, 466 (5. kép. 4-5), 467-
469) és Lauriacumban (JOBST 1975, 42 291, 292, 293 
(5. kép 3), 294) is szerepelnek hasonló darabok. 

Valójában nem tudjuk, hogy minden ilyen töredé
kes fibulát használtak-e, de hogy ebben a formában is 
megtalálható a ruházaton, arra példa egy Veszprém 
megyei sírlelet (14. kép). A kőlapokból jól megépített 

sírban elhelyezett halott jobb vállán egy ilyen láb nél
küli fibula került elő (BILKEI-HORVÁTH 1979, 3-4. áb
ra). A másik példa lehetne a MNM egyik lelőhely nél
küli fibulája. A fibula bronzlemezből készült, 
aranyozott. Lába hiányzik, hiányoznak a hagymafejek 
is. A középső hagymafej helyére egy kis fedőt forrasz
tottak, tehát a fibulát használták (5. kép 7). 

Utoljára hagytunk egy olyan fibulát, ahol világosan 
látszik a tudatos csonkítás. Ennek a MNM-ban talál
ható, ismeretlen lelőhelyű, bronzlemezből készült, ara
nyozott fibulának mind a három hagymafeje hiányzik, 
egyébként teljesen ép (5. kép 6). 

A fibula-csonkítás ha ritkán is, de már a 4. sz. ele
jén megtalálható. Példa erre a már említett brigetiói 
augur sírból származó fibula. A 4. sz. második feléből 
a ságvári temetőből ismerünk ilyeneket. 

Saalburgból és Zügmantelből közölt fibulák egy 
csoportján hasonló csonkítások figyelhetők meg mint 
a pannóniai vagy akár a felső-moesiai daraboknál (v. 
ö. BÖHME 1972, 17-20 t). Mindkét tábort 259/260-ban 
feladták, és a rómaiak kivonulása után az ott lakók a 
fibulákat átalakítva használták fel. 

A pannóniai csonkított fibulák zöme azonban az 
előbbieknél jóval későbbi. Keltezésükhöz jó támpontot 
adhat a már említett zagyvarékasi hunkori sír az 5. sz. 
első feléből. Úgy tűnik, hogy avval - mint azt már Va-
day Andrea megjegyezte - , hogy levettek a felső hagy
mafejet és lereszelték a keresztrudat, mintha az egyre 
jobban terjedő aláhajtott lábú fibulákat akarták volna 
utánozni. 

Ezek a késői fibula-csonkítások akkor kezdődtek 
el, amikor a központi mozgóhadsereg kivonult Valéri
ából. Ekkor vitték el a fegyvergyárakat is, megszűnt az 
utánpótlás, és a római katonaságnak mind kevesebb 
szerepe lett a tartomány védelmében. 

Ha egyesek meg is őrizték eredeti formájukat, a 
hagymafejes fibulák ezidőre már mindenképpen el
vesztették jelentőségüket. A védelemre betelepített 
barbár csoportokkal egyidőben másfajta fibulák is fel
tűntek, és a helyi lakosság alkalmazkodott az újhoz, 
ugyanakkor divatba jött a ruhatűk használata. Az így 
megcsonkított fibulákat valószínűleg az 5. sz. első fe
lében végig használták - másfajta fibulákkal együtt -
később szerepüket a ruhatűk vették át. 

Tűk 

Korábban a kanálfejű, ritkábban lapított fejű, asztra-
galosz mintával díszített, egyenes fémtűk megjelenését 
Valeria tartományban a keszthely-fenékpusztai sírok 
alapján a 6. sz.-dal hozták kapcsolatba, a sírokban 
megjelenő kosaras függőkkel, korongos ezüslfibulák-
kal, valamint az ezüstlemezes övgarnitúrákkal együtt. 
Az elmúlt években megjelent publikációkból azonban 
kiderül, hogy ezek a fajta tűk már jóval korábban meg
jelentek Valeria tartomány északi részén, de a keszt
hely-fenékpusztai sírokra jellemző kísérő leletek nél
kül. Az újabb leletek részben sírokból, részben telep
ről származnak, és a sírokban megjelentek a haszná
latukra is adnak útmutatást. 

328 



Ezeket a tűket általában az asztragalosz-minta jel
lemzi, de ebbe a csoportba kapcsolhatók azok is, ahol 
megtalálható a poncolt-, a levél-, a vésett- és a szalag-
fonat-díszítés is. Ugyancsak ebbe a csoportba kell so
rolnunk a dísztelen kanálfejű tűket is. 

Ilyen két asztragalosz mintázatú tű került elő Csák
váron a két háború között Marosi Arnold ásatásából, 
egy későrómai temetőrész sírjaiból. 

A 6. sz. bolygatott téglasírból - mint Marosi írja -
a medence tájékán került elő egy 10 cm hosszúságú 
ezüst tű (7. kép 1). A tű felső harmada asztragalosz 
mintázatú, feje lapos, egyenes lezárású. A sírban volt 
még egy kétoldalas fésű, egy borostyán karika és gyön
gyök (SALAMON-BARKÓCZI 1970, Abb. 7.) 

A 17. sz. téglasírból előkerült ezüsttű feje kanálfor
májú, felső harmada asztragalosz díszítésű. (7. kép 2). 
A sírban .volt még ezüst- és bronzgyűrű, bronzkarkötő 
erősen plasztikus kígyófejjel, gyöngy, edény és orsó
gomb (SALAMON-BARKÓCZI, 1970, Abb. 7). A tű ál
lítólag a jobb kézfejnél került elő. 

A tokodi későrómai temető 62. sz. sírjából szárma
zik egy 14,2 cm hosszúságú kanálfejű ezüsttű (6. ábra 
1). Díszítése: kombinált asztragalosz- és levélmotívu
mok. További mellékletek egy kis, kimondottan keleti 
származásra utaló granulált, piramis formájú arany fül
bevaló (DAVIDSON-OLIVER 1984, No. 83), valamint 
egy kúpos fejű ezüst hajtű. A nagyméretű, egyenes tű 
közvetlenül a koponya jobb oldalán feküdt (LÁNYI 
1981, 178. Abb. 10). 

Intercisában, a jól megépített 1184 sz. téglasírból 
(másodlagos temetkezés) került elő egy 12,8 cm 
hosszúságú bronztű, felső része kanálfejben végződik, 
felső harmada asztragalosz mintával díszített (6. kép 2, 
3, és 7. kép 3). A váz mellett volt még egy kúpos fejű 
bronz hajtű (8 cm), gyöngyök és bronz gyűrűk (VÁ-
GÓ-BÓNA 1976, 94. 21 és XLI. t. 6). A hosszú, egyenes 
tű közvetlenül a koponya jobb oldalán feküdt. 

Lipp Vilmos még a múlt század végén Keszthely-
Fenékpusztán, az erődített telephelyről délre 300 sírt 
tárt fel (LIPP 1886, 137-159). A sommásan közölt le
letanyag mellett éppen egy olyan sírt írt le pontosan, 
ahol egy hasonló tű került elő (LIPP 1886, 146-147). 
„A sír harmadfél hosszú és két méter széles kifalazott 
sír volt. Három váz volt benne. Jobbról szálas férfi, 
balról jóval kisebb nő, ezek között a férfi térde mellett 
4-5 éves gyermek váza. A férfinál a későrómai korra 
jellemző ezüst övcsat és szíjvég, valamint a vállon hagy
mafejes fibula volt. A női váz bal karján kígyófejes 
bronz karkötő, az áll alatt díszes korongos fibula, a bal 
fül helyén kis aranyfüggő, a koponya alatt pedig egy 
16 cm hosszúságú ezüsttű feküdt (7. ábra 4). A tű feje 
kanál formájú, felső harmada asztragalosz díszítésű, 
középen négyszögletes tag átfúrásokkal és az átfúráso
kat összekötő csatornákkal (LIPP 1886, 147. IV. t. 7a, 
b). A gyermek mellén gombos fejű ezüsttű feküdt, a 
koponya jobb oldalán csőrös üvegpalack, és egy csont
ból faragott fej, nyakán bronzszorít óval és vasmarad-
ványokkal". Lipp szerint valamilyen eszköz fogantyúja 
lehetett. Ugyanebből a sírból származik a már ismert 

és többször is részletesen tárgyalt ládikaveret is (LlPP 
1886, 146-154). 

A továbbiakban a Lipp által közölt tűknél (LlPP 
1886. II. t.) egyaránt megtalálhatók a csákvárihoz, a 
tokodihoz, az intercisaihoz és a táci tűkhöz hasonló 
példányok. Kettő kiválik az együttesből. Az egyik, bár 
a feje kanál formában végződik, nyakán két asztraga
losz-minta a vállán pedig gömb van elhelyezve. A má
sik tű kúpos fejű, nyaka kis kihagyásokkal sűrű körbe
futó vájatokkal van díszítve (7. ábra 5-10). A Lipp-féle 
temetőben egyébként a 4. sz.-i anyag mellett olyan tár
gyak is találhatók, melyek Valeria északi részén hiá
nyoznak. A temető valamikor a 4. sz.-ban kezdődött 
és sokáig volt használatban. 

Tácon (Gorsium) az erőd területének nagyrésze 
teljes feltárásra került, és a leletek között több tű sze
repel, melyek között néhány asztragalosz mintázatú is 
megtalálható. 

Az egyik 14,3 cm hosszú bronztű (8. kép 2, 4), a 
vége letörött (BÁNKI 1974, 200. No 7.19 ábra 9. és VI. 
t. 10). A másik bronztű (8. kép 1) hossza 15,5 cm. 
(BÁNKI 1979, 205. No. 104 VIII. t.). A harmadik bronz 
tű széles lapított fejű (8. kép 6), töredékes (BÁNKI 
1979, 205. No. 109. VIII. t.). 

Az előbbiekhez kapcsolható egy 11 cm hosszú 
bronz példány is (8. kép 5J, amely négyszög kereszt
metszetű, mind a négy oldalán poncolt díszítéssel 
(BÁNKI 1978, 192. No. 304. 1. ábra). A leírás szerint 
az alján valamilyen tok féle volt, de nem valószínű, 
hogy orvosi műszer lett volna. Egyébként egy hasonló 
ismert a Lipp-féle temetőből is. 

Ebbe a csoportba kell még sorolnunk egy sima, dí
szítetlen, 10 cm hosszú bronztűt is (8. kép 3). Feje 
visszahajtva valószínűleg a kanálformát utánozza, a vé
ge kissé be van hajlítva (BÁNKI 1978, 192. No. 305. 1. 
ábra). 

A táci egyenes tűket a tokodi és az intercisai sírok
ban talált tűkhöz hasonlóan valamilyen fejfedőn, illetve 
kalapon viselték. 

A kanálfejű, asztragalosz mintával díszített tűk, a 
6. sz.-ban, a Lipp-féle temető későbbi szakaszában új
ra megjelentek. De megtalálhatók az erődített telepen 
belül, a horreum melletti kis temetőben is, a csákvári, 
a tokodi, az intercisai és gorsiumi kísérő leletektől el
térő együttesekben. 

A város belsejében, a horreum mellett ilyen aranyo
zott bronztű (10. kép 1) került elő a 9. sz. sírban, egy 
kisebb arany lemezzel borított korong alakú fibula tár
saságában. Vége hiányos (BARKÓCZI 1968, 281, LIX. 
t. 15). 

A 30 sz. sír hosszú ezüsttűje (10 kép 2) gyöngysor 
társaságában volt a sírban elhelyezve (BARKÓCZI 1968, 
286. LXVII. t. 12). Ez utóbbinál a vállon négyoldalú 
kiképzés látható lyukakkal (v. ö. még 9. kép 2). 

A kis temető 25 sz. sírjában egy 16 cm hosszú sima 
bronztű (13. kép 5) került elő, mely idegen az előbbiek
ben említett két darabtól (BARKÓCZI 1968. LXVIII. 1.). 

Mindezek mellett azonban meg kell említenünk, 
hogy a temető 5. sz. sírjában 12,4 cm hosszúságú, más 
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típusú tű volt elhelyezve (9. kép 1), feje aranylemezzel 
borítva, gyöngyökkel díszítve, BONOSA felirattal 
(BARKÓCZI 279. LVI. t. 5.). A sírban volt még két fél
hold alakú fülbevaló, minden fülbevalón 10-10 akasz
tó, és 10-10, illetve 20 háromszögű csüngődísz kam
pókkal. A fülbevalón található akasztók száma és a 
csüngők száma mindenképpen arra mutat, hogy a 
csüngők a fülbevaló tartozékai voltak, annak ellenére, 
hogy ilyenek nyakláncon is megtalálhatók (nyaklánc
hoz tartozóknak véli: GARAM 1991, 173. Abb. 17, 1). 

A különféle csüngődíszek egyébként megtalálhatók 
a keleti fülbevalókon. A sírban a lábnál egy kis egyfülű, 
római jellegű és anyagú korsó volt elhelyezve (BAR-
KÓCZI 1968, 279. LXVIII. t. 7.) 

A 6. sz. sírban előkerült 13,5 cm hosszúságú ezüsttű 
(9. kép 3.) gömbfeje arannyal borítva és kövekkel volt 
díszítve (BARKÓCZI 1969, 279. LVII. t. 3.). A koponya 
két oldalán két arany kosaras-fülbevaló látott napvilá
got. 

A sírokban a tűk a jobb vagy a bal vállon feküdtek, 
egyedül a 25. sír dísztelen bronztűje feküdt a mcllcson-
tokon, (v. ö. ehhez 9. kép 1-3). 

A temető sírjaiban egyébként feltűnnek az arany 
kosaras függők, ezüst korongos fibulák és két esetben 
megtalálható az ezüst-lemezes övgarnitúra is. Ezek 
azok a tárgyak, melyek megtalálhatók a Lipp-félc te
mető késői szakaszában is, de Valeria északi részének 
temetőiből hiányzanak. 

Az asztragalosz mintázatú tű tehát tovább él a 6. 
században is egy másfajta kísérő anyag társaságában, 
ugyanakkor ezek mellett másfajta tűk is megtalálhatók. 

Müller Róbert a fenékpusztai erőd déli fala mellett 
kiásott temető - feltehetőleg ez valamivel későbbi mint 
a horrewn melletti - 61. sz. sírjából közöl egy bronztűt 
(10 kép 5), mely a koponyától ÉK-re került elő. A tű 
felső harmadában megvastagított és négy vájattal dí
szített, így töredékesen 9,6 cm hosszú. A sírban rossz 
fenntartású váz feküdt, más leletanyag nem volt mel
lette. (MÜLLER 1987, 111. 4. kép 71/61). 

Ugyanebből a temetőből, a 85. sz. sírból származik 
egy 9,9 cm hosszú, dísztelen bronztű (10. kép 6) mely
nek egyik vége lapított, a másik hegyes (MÜLLER 1987, 
111. 4. kép 71/85). A tű a járomcsonton feküdt. A sír
ban volt még bronz kosaras függő-pár, gyűrű és gyön
gyök. 

Mindkét tű használatának szerepe azonos lehetett 
a tokodi és az intercisai sírokban talált tűkével. 

A cikói avar temető sírjaiban került elő két ilyen 
jellegű tű. Az egyik 7,3 cm hosszú bronzból - a vége 
hiányos - a 339 sz. sírból (10 kép 7), a mell közepén 
feküdt (WOSINSZKY 1894, 70.). A másik gazdagon dí
szített 16,2 cm hosszú bronztű (10. kép 3-4) a 38. sz. 
sírban a medencecsont környékén került elő (WO-
SINSZKY 1894, 43). 

A MNM gyűjteményében több ilyen ismeretlen le-
lőhelyű példány található (ltsz: 54. 34. 31 és 56. 1. 23) 
Ismerve a múzeum régi anyagát és gyűjtési területét, 
valószínűleg ezek is Valeria tartomány északi részén 
kerülhettek elő. 

A tűk gyártása és használata hosszú időn át tart
hatott. Láttuk, hogy a későrómai és a 6. sz.-i sírokban 
egyaránt megfigyelhetők. A cikói avar temetőből (ezek 
megtalált és később felhasznált példányok) származó 
ép példány lehet az egyik legkésőbbi, erre utalhat a 
vésett- és szalagfonat-díszítés. 

Felvetődik a kérdés, hogy a későrómai kori és 6. 
sz.-i tűk időben hogy hozhatók össze. Erre a a követ
kezőkben még visszatérünk. 

A város belsejében, Keszthely-Fenékpusztán, a 
horrewn melletti temetőben - amint láttuk - a tűk a 
vállon kerültek elő. Ez az idekerült előkelő réteg más 
ruházatot hordott, és itt a tű azt a szerepet töltötte be, 
mint a római korban a vállon a chlamysí összefogó 
hagymafejes fibula. A temető 25. sz. sírjában viszont a 
dísztelen bronz tű a mellcsontokon feküdt. A tűnek ez 
a használata feltehetően összefügg a langobard kori 
szomszédsággal. A tű a langobardoknál is a mellcson
ton fekszik, és a horreum melletti temetőben előkerül
tek a langobard szomszédságra utaló S-fibulák. 

Érdemes még megjegyeznünk, hogy a vörsi lango
bard temető 17 sz.-i sírjában - nem messze Kcszthely-
Fenékpusztálól - a hosszú, fejénél átlyukasztott tű (13. 
kép 1-2) a koponyán keresztben feküdt (SÁGI 1964, 
371. XXIX. t. 7). így köze lehet ahhoz a viseleti szo
káshoz, mely már a későrómai korban is jelentkezett, 
és amely nyomon követhető Kcszlhely-Fenékpusztán 
a déli fal mellett kiásott temetőben is. 

A kanalas fejű tűk, ha ritkán is, de már korán meg
találhatók sima vagy csavart szárral. A vékony fémből 
készült hasonló tű pedig már a korai időktől fogva a 
toilette garnitúrák kísérői voltak. 

A tű párhuzamait és eredetét tekintve hivatkoz
nunk kell elsősorban Zoran Gregl dolgozatára 
(GREGL 1982, 179-194), aki Sisciából meglehetősen 
nagyszámú hasonló tűt közölt. A szerző a Zágrábi Ré
gészeti Múzeum orvosi eszközeit dolgozta fel - kb. 800 
db - és ebből 600 Sisciából származik. 

A feldolgozásban a legnagyobb csoportot a „szon
da" képezi 325 darabbal, melyek között megtalálhatók 
a kanalas fejű, sima, csavart és asztragalosz mintával 
díszített tűk is. (A szerző megjegyzi, hogy ezeket nem
csak mint orvosi műszereket használták, hanem más 
irányú célokra is alkalmazták, így többek között koz
metikai célokra is). Nagyságuk 38 mm-től 187 mm-ig 
terjed. Nagy részükön nincs patina, ezek a Kulpa fo
lyóból kerültek ki, a többi ajándékozás során került a 
múzeumba még 1908 és 1912 között. 

A szerző három rajzos táblán (GREGL 1982, 1-3, 
t.) közli a kanalas fejű tűk egyes típusait, illetve válto
zatait. A tűk nagyrésze méretben és díszítésben hason
ló az általunk közölt tűkhöz. 

Emonából került közlésre egy kanálfejű, asztraga
losz mintázatú tű és egy olyan fibula, melynek a ken
gyele szintén asztragalosz mintával van díszítve (PLES-
NléAR-SlVEC 1978, I. t. 5). 

Plcsniéar szintén Emonában a keresztény épület
komplexum leletei között talált hasonló darabokat 

330 



(PLESNICAR 1983, 22. t. 33., 3 1. t. 8., 32. t. 6, 7, 10, 
12). 

A közelebbi szomszédságot tekintve hivatkoznunk 
kell a Lauriacumból előkerült tűkre is. A 14. sz. sírból 
(KLOIBER 1957, 160. LXXIX. t. 14/1956) a koponya 
mellől egy kis darabon hornyolt, egyébként dísztelen 
tű került elő. 

A 3. sz. bolygatott kőlapos sírból egy kanalas fejű, 
dísztelen, egyenes és egy kanalas fejű, hosszanti- és 
keresztváj átokkal díszített, hajlított tű került elő (KLO
IBER 1957, 139-140. XLVII. t. 4a, b. 3/1954). Az egye
nes itt is kalaptű lehetett, míg a hajlított példányt mint 
ruhatűt használták. 

A 63. sz. bolygatott sírból előkerült, felső végén lyu
kas, felső harmadában vájatokkal díszített tű már nem 
volt eredeti helyén (KLOIBER 1957, 44. XLIX. t. 8. 
63/1951). 

A mieinkhez hasonló kanálfejű, asztragalosz-díszű 
darab ismert Novaeból (PARNÍCKI-PUDALKO 1970, 45, 
10. kép), és ismert egy ilyen sima, dísztelen példány 
ugyancsak innen (GACUTA 1977, 119. g. kép). 

A Görögországból közölt tű kerek, lyukas fejű, 
asztragalosz mintázatú (ADRYKl-SlSMANI 1983, 35. 6. 
kép). 

Egyébként ez a tűfajta megtalálható Castel Trosino 
és Nocera Umbra 6-7. sz.-i temetőiben (Monumenti An-
tichi XII (1908) XXV (1918), ahol nemcsak a langobar-
dok, hanem a helyi őslakosság jelenléte is megfigyelhető. 
Megtalálható a tűforma Eszak-Itáliában, Invillinoban is 
(FINGERLIN-GARBSCII-WERNER 1967/68, Fig. 6). 

Úgy látszik, hogy a vállán megvastagított és tégla
lap alakú kivágással díszített tűk egy későbbi fázisban 
jelentek meg. Hiányoznak ezek Valeria tartomány 
északi részén, viszont megtalálhatók Keszthely-Fenék
pusztán, és közöl ilyet Gregl is Sisciából. 

Hasonló ezekhez ez Irma Cremoánik által közölt, 
kétszeresen hajlított tű a viáici villából (CREMOSNIK 
1965, 219. IX. t. 3), szintén késői változat az L-alakban 
meghajlított tű Pradlból (ÜBL XLV, 738, 73 ábra). 

Ezek a Pannoniától délre, dél-keletre mutató szór
vány előfordulások nem jellemzőek a tű eredetére vo
natkozóan, Délnyugat-Pannónia, Italia az a hely, ahol 
ezek a korábbi római előzmények után kialakulhattak, 
majd általánosan használttá lettek, annak ellenére, 
hogy a balkán-vidéki római tartományokban a külön
féle tűk már régen ismertek voltak. 

A Valeria tartomány északi részen megjelenő aszt
ragalosz mintázatú tűk Délnyugat-Pannóniával, Itáliá
val állnak kapcsolatban, tehát olyan személyekről le
het szó, akik onnan kerültek Tokod, Intercisa és 
Gorsium vidékére. 

Ezek a tűk függetlenek a keszthely-fenókpusztai 
tűktől és kísérő leleteiktől. Ugyanakkor fel kell hív
nunk a figyelmet olyan fülbevalókra, melyek előzmé
nyei voltak a későbbi kosaras fülbevalóknak, és ame
lyek függetlenül a tűktől jelentek meg Valeria 
későrómai temetőiben. 

Intercisából ismert egy arany fülbevaló, mely eltér 
a későrómai korban használt többi fülbevalótól (10 kép 
9)-

Ennél a karikára alul még egy kisebb karika van 
forrasztva, a nagy és kisebb karikához pedig egy négy
szögű foglalat csatlakozik (ebben valamilyen kő volt). 
A kisebb karikából egy hosszabb csüngő nyúlik ki, 
amin egy kerek foglalat van (amely most üres) és az 
aljára egy hegyikristály gyöngy van felfűzve (ALFÖLDI 
1957, LXXIX, t, 29). Hasonlóképpen Intercisából 
származik (MNM 4/1937. 9) egy másik fülbevaló-pár, 
ahol szintén megtalálható a nagy karikához hozzáfor
rasztott kisebb karika (10. kép 8) és a kettőhöz kosár
szerű foglalat kapcsolódik (a köve mindkettőnek hi
ányzik). A kisebb karikából hosszabb aranydrótok 
csüngenek, ahol mind a kettőnél smaragdszemek van
nak felfűzve. 

Hasonlót ismerünk a ságvári későrómai temetőből 
(10. kép 10), ahol a nagyobb és kisebb karikához kerek, 
kosárszerű foglalat kapcsolódik piros kőberakással. A 
kisebb karikából kinyúló dróton keretben foglalt zöld 
kő, alul pedig kisebb és nagyobb gyöngyök között 
csepp alakú kék kő van felfűzve (BURGER 1966, 310 
sz. sír. Fig. 19). 

Ilyen kosárszerű foglalat látható egy állítólag Bony
hádról származó (MNM 25. 1993. 1-2) fülbevaló-pá
ron. A kövek már hiányoznak, a nagy karikára egy-egy 
aranygyöngy van felfűzve, a kisebb karikából az előző
ekhez hasonlóan csüngő lóghatott, de ezek már hiá
nyoznak (10. kép 11). 

Lényeges ezeknél a fülbevalóknál a nagy karikához 
hozzáforrasztott kisebb karika és a kis kosárszerű ke
rek vagy szögletes foglalat. Lényegében ugyanez talál
ható meg a későbbi kosaras föggőknél is, csak ott a 
kosár nagy és szebben kidolgozott. 

Az intercisai, a ságvári és a bonyhádi csüngős fül
bevalókhoz idézhetünk egy későbbi, Itáliában, Arezzo-
ban előkerült példányt, ahol a kosár már a későbbi 
időkre utal, ugyanakkor a kosár elejére forrasztott kis 
karikához a pannóniai darabokhoz hasonló csüngő 
kapcsolódik, felül négyszögű foglalatban kő, a csüngő 
végén pedig gyöngyök és csepp alakú hegyikristály ta
lálható (SETTIS, 44, 70. kép). Szintén Arezzoból való 
egy már rendes méretű kosaras függő, ahol a kosár 
külső feléhez kis karika kapcsolódik, és ebbe szintén 
az előbbiekhez hasonló csüngő lehetett beakasztva 
(SETTIS, 44, 71. kép). Ez a fajta függő a hozzá forrasz
tott kis karikával a pannóniai anyagból hiányzik. 

Az előzőekben említett pannóniai daraboknál a ko
sár kiképzése kicsi, szögletes vagy kerek és nem áttört 
díszű. Ugyanakkor ezek a csüngős kis kosaras fülbe
valók - mint azt a későbbi arezzoi példa is mutatja -
nem választhatók el azoktól a függőktől, ahol a csüngő 
nem szerepel. így nem választhatók el az intercisai, 
ságvári és a bonyhádi fülbevalók a keszthely-fenék-
pusztai későbbi, már kifejlett kosaras fülbevalóktól. 
Valószínű, hogy ezek a kosaras fülbevalók a későbbi, 
már kifejlett, áttört díszű fülbevalóknak az előzményei 
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voltak. A későbbi már kifejlett példányok azonban 
nem jutottak el Valeria északi részébe. 

A 6. sz.-i tűk egy másik jellemzően kísérő lelete -
a már kifejlett kosaras fülbevalók mellett - az ezüst 
korongos fibula, melynek nincs előzménye a pannóniai 
leletanyagban. 

Már korábban észrevették, hogy Baranya megyé
ben, ahonnan több krongos fibula ismert, csupán egy 
ezüst kosaras függő került elő (Kiss 1965, 106-107. 4. 
kép). A horreum melletti kis temetőben is megfigyel
hető bizonyos különválás. Az egyik sírban megtalálha
tó a fibula magában, kosaras függő és asztragalosz dí
szítésű tű nélkül. Egy másik sírban megtalálható a tű 
kosaras függővel, de korongos fibula nélkül. Egyetlen 
kivétel az a sír, ahol a díszes BONOSA-feliratú tű ke
rült elő, ahol megvan a díszes tű, a korongos fibula, a 
fülbevalók viszont félhold alakúak. A Lipp által közölt 
sírban a tű és a kosaras függő korongos fibula nélkül 
jelentkezik. Egyedül a Csák Árpád által feltárt 36. sz. 
sírban szerepel a kosaras függő korongos fibulával 
együtt (PEKÁRY 1955, 26). Meg kell említeni, hogy Al
bániában sem kíséri az ezüst korongos fibulát kosaras 
függő. 

Úgy látszik, hogy a kosaras fülbevalók, az ezüst 
korongos fibulák, valamint az ezüstlemezes övgarnitú
rák együttese különböző helyekről Keszthely-Fenék
pusztán kapcsolódnak össze egy temetőben. 

A fibulák gyártása és használata egy hosszabb időt 
kell, hogy jelentsen. Amíg az ábrázolás Bellerophon-
tól, a császár-ábrázolásától eljutott addig, hogy a lovas 
feje fölött glória van és lándzsája felül kereszt alakban 
végződik, addig el kellett telni egy hosszabb időnek. 
Egyébként a fibuláknál megmutatkozó technikai kü
lönbségek sem utalnak egyidejűségre. 

A bólyi avarkori temető két fibulája nem illik a te
mető együttesébe. Lehetnek megtalált, megőrződött 
darabok (avar sírokban sokszor megtalálhatók a római 
leletek), de az egyik fibulával együtt szereplő bizánci 
csat olyan eltemetettre utal, aki később kerülhetett eb
be a környezetbe. (A fibulák feldolgozása kéziratban.) 

* 

A tűk második csoportja vegyes, funkciójuk sem egye
zik az előbb tárgyaltakkal. A tűk egy intercisai és egy 
Baranya megyei darab kivételével mind Gorsium város 
területéről származnak. 

L-alakban hajlított tű került elő a 2. sz. villa melletti 
későrómai temető 32. sz. sírjából. (Publikálatlan.) Feje 
lapított, szárán egymástól távol két asztragalosz minta 
van. 

Egy másik tű 8,7 cm hosszú, feje sérült, de felte
hetőleg kanál formájú volt (11. kép 1). Vége felé elvé
konyodik (BÁNKI 1981, No. 89. IV. t.). 

Egy harmadik tű - szintén asztragalosz mintával dí
szítve - (11. kép 5) 14 cm hosszú, lapított fejű vége 
felé elvékonyodik (BÁNKI 1981, 216. No. 89. IV. t.) 

Bronztű 18,8 cm hosszú, felül egyenes lezárású, la
pított (11 kép 2). Nyakán sűrű körbefutó vésett vonal
díszítés, egyenetlen vastagságú alsó része kétszeresen 
hajlított (BÁNKI 216. No. 83. IV. t.) 

Bronztű, 18,3 cm hosszú. Gömb fejű, a karcsú nyak 
alatti, oválisán megvastagodó részen körbefutó sűrű 
vésett vonalak (11. kép 3.) vége felé elvékonyodik, alja 
hajlított (BÁNKI 1980, 179. No. 161. I. t.). 

Bronztű 11,8 cm hosszú, feje hiányzik (11 kép 4.), 
kissé hajlított (BÁNKI 1980, 194. No. 482. XXVI. t.) 

Bronztű 10,3 cm hosszú, felül egyenes lezárású (11. 
kép 6), szögletes átmetszetű, vége L-alakban hajlított 
(BÁNKI 1976, 133. I. t. 11). 

Bronztű, egyenes, 10 cm hosszú. Feje kerek (11. 
kép 7), áttört, fején, nyakán profilált (BÁNKI 1987, 200. 
No. 162. III. t.) 

Az intercisai temető 1344 sz. sírjából származó 13,6 
cm hosszú bronztű feje kehely formájú (12. kép. 1.) A 
sírból előkerült még egy erősen profilált bronzfibula, 
karperecek és gyöngyök. (VÁGÓ-BÓNA 1976, 29 és 
XLI. t. 7.) A tű a mellcsontok tájékán feküdt. Ugyan
ebből a temetőből került elő a már említett asztraga
losz mintázatú tű a fej mellett. 

Bronztű, feje már hiányzik, de még így is 11,4 cm 
hosszú. (A publikációban a rajzon még látható a csú
csos fej). Nyolcszög keresztmetszetű, vastagsága 
egyenlőtlen, alja kissé behajlítva, megvastagodó (12 
kép 2) A fényképről úgy tűnik, hogy felül két lyuk is 
volt (BÁNKI 1980, 179. No. 148. I. t., v. ö. a 178. sz. 
lapon látható rajzzal). 

Bronztű, 12,6 cm hosszú (Baranya megyéből, szór
vány lelet; DoMBAY 1957. 256. XXXVIII. t. 19). Felül 
egyenes lezárású (12. kép 8) feje megvastagított, több
szörösen profilait. 

Egyenes bronztű, 11,5 cm hosszú. A sima fejrész 
alatt (12. kép 3) elmosódott gallérdíszítés (BÁNKI 1985, 
121. No. 83. IV. t.). 

Egyenes bronztű, 11,5 cm hosszú. Nyaka profilált 
(12. kép 4) feje letörött (BÁNKI 1981, 216. No. 87. IV. 
t.). 

Egyenes bronztű, 8,7 cm hosszú. Feje széles, lapí
tott, (12. kép 5) egyenes lezárású (BÁNKI 1981, 216. 
No. IV. t). 

Töredékes bronztű, hossza 5 cm. Széles korong fe
jű (7/. ábra 8), nyakán két gallérral (BÁNKI 1979, 205. 
No. 119. VIII. t.). 

Bronztű, 11,2 cm hosszú. Feje kampós (12. kép 9), 
szára kétszer hajlított (BÁNKI 1980, 194. XXVI. t.). 

Nem valószínű, hogy varrótű volt a két hajlított táci 
példány (12. kép 6, 7), az egyik feje lapított, a másiké 
hegyes, 10 és 11,8 cm hosszúságúak (BÁNKI 1974, 209. 
19 ábra 10, 11.). 

Szintén nem lehetett varrótű egy töredékes példány 
(11. kép 9), hegyes fejjel és téglalapalakú kivágással 
(BÁNKI 1974, 209. 19. ábra 12 és VI. t.) 

A 7 cm hosszú bronztű, fején körbefutó barázdával 
(11. kép 9), kissé hajlított szárral, feltehetően nem haj, 
hanem ruhatű lehetett (BÁNKI 1974, 209. No. 9. 19 áb
ra 13 és VI. t.) 

Ez a csoport eléggé változatos. Megtalálhatók a ko
rábban tárgyalt asztragalosz mintázatú tű utánzatai, 
valamint az egyenes és hajlított szárú, gömb, egyenes, 
lapított, profilált fejű tű-változatok. 
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Egyedül az intercisai tűről tudjuk, hogy a mellcson
ton feküdt, tehát ruhatű volt. Valószínű, hogy a többi 
is az volt. 

A tűk egy része a szabad Germaniában fellelhető 
tűkkel mutat hasonlóságot, (v. ö. BECKMANN, 1966,1-
4 t.), de több lehet közöttük a helyben készült darab 
is. 

A bronztűkkel egyidőben a csonttűk is használat
ban voltak mint ruhatűk. Ilyenek is meglehetősen szép 
számmal kerültek elő a gorsiumi erőd területéről (v. 
ö. ehhez BÍRÓ 1987, 25-63). A Baranya megyei bronz 
tűhöz hasonló, csontból ismert innen (BÍRÓ 1987, Fig. 
29. 255, 130/735-4.) Még több csonttűről feltételezhe
tő, hogy bronztűk utánzatai. 

* 
Meg kell még említenünk azokat a tűket melyek 

langobard sírokban kerültek elő. A Keszthely-Fenék
pusztától nem messze fekvő vörsi langobard temető 
17. sz. sírjában - mint azt már korábban is említettük 
- az átfúrt fejű, különben dísztelen tű a koponyán (13. 
kép 1-2) keresztben feküdt. A tű itt ugyanazt a szere
pet töltötte be, amelyről már korábban szó volt az aszt-
ragalosz mintázatú tűk esetében (SÁGI 1964, 371. 1 áb-

Összefoglalás 

A csonka, illetve mesterségesen megcsonkított hagy
mafejes fibulákból az idők folyamán sok elkallódott, 
részben magángyűjtők kezén, részben pedig a selejte
zések folyamán. Ennek ellenére bizonyára még ma is 
több található a múzeumok raktáraiban, melyek nem 
kerültek feldolgozásra. Az előzőekben tárgyalt anyag 
így nem ad teljes képet, csupán jelezni kívánja, hogy 
a feldolgozásoknál az ilyen töredékes példányokat is 
komolyan figyelembe kell venni. 

Az ilyen fibulák egy olyan korszak jellemzői amikor 
a fibula már elvesztette eredeti jelentőségét. 

Csonkított fibulákkal már egészen korán találko
zunk pl. Saalburgban és Zugmantelben (BÖHME 1972, 
5-112) ahol ezek a 3. sz-ban jelentek meg a két tábor 
feladása után. A 4. sz.-ból Pannónia Valériából is is
mert néhány darab, de valójában akkor tűnnek fel ami
kor a hivatalos mozgó hadsereg kivonult a tartomány
ból, és az 5. sz. elején a fibulák utánpótlása is 
megszűnt. A megmaradt fibulák mellett megjelentek a 
csonkított fibulák és az új viseleti szokásnak megfele
lően elterjedt a ruhatű használata. Több fajta fibula-
csonkítás figyelhető meg. A csonkításra egyik igen jó 
példa a Zagyvarékasról származó 5. sz. első felei hun 
kori női sír fibulája. Érdekes ez a sír azért is, mert 
ugyanilyen fibulák megtalálhatók Valériában is. 

A tűk közül kiemelkedik az asztragalosz mintázatú 
tű, mely a későrómai kortól a langobard korig nyomon 
követhető. Ezt a tűt valamilyen fejfedőn illetve kalapon 
viselték. Kivételt képeznek a fenékpusztai horreum 
mellett eltemetett előkelő halottak, akik a tűt a vállon 
ruha összekapcsolására használták. 

ra és XXIX, t, 7). A tű a korábbi népesség és viselet 
továbbélését jelzi a langobardok ideje alatt. 

A Jutáson előkerült langobard sírban hosszú ezüst 
tű feküdt a mellközép tájon (BÓNA 1956. 194. LI. t. 
5). A tű fején kör alakú lyuk (13. kép 3) a szár felső 
harmadában egymástól távol eső négy csoportos kör
befutó vésés látszik. A sírban három aranyozott S-fi-
bula is volt. 

Az előbbiekkel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy 
a Fenékpusztai erődben a horreum melletti kis temető 
25. sz. sírjában előkerült sima bronz tű szintén a mell
csonton feküdt, a többi tű használatától eltérően. (13 
kép 5.) Ugyanakkor ebben a kis temetőben is megta
lálhatók a langobard szomszédságra utaló S-fibulák. 

A várpalotai langobard temető 1. sz. sírjában egy 
töredékes tű látott napvilágot, körbe futó vájatokkal 
díszítve (BÓNA 1956, 213. XXVII. t. 5). 

A mohácsi langobard temető 2. sz. sírjában szintén 
egy hosszú, egyenes tű (13. kép 4) töredéke került elő 
(KISS-NEMESKÉRI 1964, Abb. 8) A bronz tű feje le 
van gömbölyítve, szárán egymástól távol három cso
portos, sűrű, körbefutó vésés látható. 

A többi tű fajtánál fennáll a lehetőség, hogy egyes 
darabok még 4. századiak és a mozgó hadsereggel áll
tak kapcsolatban. Zömük azonban ettől sokkal későb
bi. Ilyen tűk azonban a Gorsium területén kiásott ger
mán sírokban nem kerültek elő. 

A táci (Gorsium) tűk kicsiben mutatják azt a képet, 
amelyet a Plesniőar által Emonában feltárt keresztény 
épület komplexumból előkerült sok és változatos tű 
mutat. Azt mondhatjuk, hogy ez az anyag teljes egé
szében elénk tárja az 5. sz. első harmadában illetve az 
első felében használt tű változatokat (PLESNIÖAR 1983, 
4, 8, 10, 19, 20, 22, 29, 31, 32, t.). A fibulák hiánya, az 
öltözködési szokások megváltozása és a területen meg
forduló vagy a szomszédságban lakó barbár népek erő
sen befolyásolták a tűk elterjedését dísz- és ruhatűként 
való alkalmazását. 

Kérdés még, hogy az asztragalosz mintázatú tűk, 
melyek már a későrómai korban feltűnnek, folyamato
san használatban voltak-e a keszthely-fenékpusztai sír
leletek koráig, vagy egy későbbi időpontban ezek hasz
nálata újra visszatért? A két időpont között nagy a 
különbség. Feltehető azonban, hogy folyamatosságról 
lehet szó és a távolság a két időpont között talán nem 
is olyan nagy mint ahogy ezt a mai kutatás látja. Persze 
nem tudjuk azt, hogy a tárgyalt kosaras fülbevalók 
előzményei mennyiben előzik meg a már kifejlett ko
saras függőket. 

Utaltunk már arra, hogy a keszthely-fenékpusztai 
anyag több irányból tevődött össze és csak itt jelentkez
nek egy együttesben. Egyik jellemzője ennek a lelet
anyagnak a horreum melletti temetőben előkerült BO-
NOSA feliratú tű, mely Italia felé mutat. De megfigyel-
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hetők a fenékpusztai anyagban a bizánci és frank hatá
sok, melyek magát Itáliát is érintették. Nem hanyagol
ható el a gepida és langobard szomszédság sem. 

A Lipp féle és a horreum melletti temetőben jelentke
ző ezüstlemezes garnitúrák kiugró jelenségnek számíta
nak (a horreum melletti temetőben gyermek sírjában 
található garnitúra katonai örökletességre utal.) Ezek a 
díszes garnitúrák magasrangú személyekhez tartozhat
tak, akiknek vezető szerepe volt a városban. 

Megtalálható a fenékpusztai sírokban az aranyozott 
germán sas és S fibula, amelyek langobard szomszédság
ra utalnak. A gepida jellegű fibula, a kettős állatfejben 
végződő fibula (KuzsiNSZKY 1920,91 ábra. 4,7) vagy az 
S fibula körkörös dísszel (BÓNA 1956, XXVII. t. 11) 
éppen olyan egyedi esetnek tekinthetők, mint a sirmiumi 
temető 149. sz. sírjában talált vésett díszű gepida csat és 
pontkörökkel díszített fiibula (ERCEGOVIC-PAVLOVIŐ 
1980, 15. XVIII. t.). A meroving állatfejes karperec a 
négyszögletes fejű csat pontkörrel díszítve egyaránt 
megtalálhatók Észak-Itáliában, meroving és frank teme
tőkben. 

Ez a vegyes, egyedi darabonként előforduló anyag 
nem jellemzi, csupán színezi a keszthely-fenékpusztai 
etnikumot. 

A keszthely-fenékpusztai erődített város nem állha
tott magában, nem tehetett szert ilyen gazdagságra -
mint ahogy ezt a horreum melletti kis temető is mutatja 
-, ha nincs a háttérben egy központi hatalom és valami
lyen megegyezés a longobard és gepida szomszédokkal. 

A város azonban még így sem állhatott magában, 
kellett még a területen lennie egy olyan csoportnak, 
etnikumnak is, mely közelebb és távolabb a városhoz 
tartozott, ahol az uralkodó réteg székelt. Talán a Keszt
hely kultúrának egy korábbi szakasza kapcsolható ehhez 
az uralkodó réteghez. 

A horreum melleti temetkezés egy idő után megszűnt, 
ami ennek az uralkodó rétegnek a végét jelentette. 
Egyáltalában különös, hogy a horreum mellé temetkez
tek, ha ez egyáltalában horreum volt (Gáspár Dóra két
ségbe vonja az épület horreum voltát.) Kétségtelen 
azonban, hogy a horreum melletti temetkezés megszű
nésével lezárult egy periódus. A következő szakaszt je
lentené a déli falhoz tapadó temető, majd az egy, később 
háromhajós bazilika, mely Gáspár Dóra szerint a 6. sz. 
végénél illetve a 7. sz. elejénél nem épülhetett korábban. 

Van összekötő kapocs a két periódus között - ez a 
leletanyagból is kitűnik - de kétségtelen, hogy a bazilika 
megépítésével egy új időszak kezdődött. 

Szólnunk kell még a Keszthely-kultúra tűiről, melyek 
sokszor elérik a 30-40 cm-t is, kanalas vagy lyukas fejű
ek, a vállon többször oválisán kidomborodó, áttört díszí
téssel. Ezek részben őrzik a helyi hagyományokat (ka
nalas fej) ugyanakkor több tűnél germán hatásra is gon
dolhatunk. 

Délnyugat-Pannoniában már korán megtalálhatók a 
hasonló hosszúságú csont tűk. Nem tudjuk, hogy milyen 
lehet az összefüggés, de nem lehetetlen, hogy ez a túlélő 
csoport, keveredve a Balkán vidéki elemekkel települt 
át, vagy telepítették át őket a Balaton környékére, az 
akkor lejátszódó háborús események következtében. 

Akármennyire is egyedülálló jelenségnek tűnik a 
fenékpusztai erőd Ieletanyaga, története nem választ
ható el a Dunántúl többi részétől, annak történetétől. 

A dolgozat előzménye Megjegyzések Valéria 4. 
századi történetéhez I. a Pécsi Janus Pannonius Tudo
mányegyetem Történeti Tanszékének Évkönyvében je
lenik meg 1995-ben. 
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1. kép: 1 Tác (Gorsium); 2 Keszthcly-Fenékpuszta; 3 Sirmium; 4-6 Bojovic; 7-8 Lauricum 
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2. kép: 1-4 Tác (Gorsium); 5 Brigetio, 6, 7 Bojovic; 8 Lauriacum; 9 Zagyvarékas 
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3. kép: 1-4 Tác (Gorsium); 5-6 Ságvár; 7, 9, 11 Bojovic; 8 MNM; 12 Lauriacum 
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4. kép: 1 Tác (Gorsium); 3-4 Bojovic; 5-7 Lauricum; 6 latrus; 8 Brigetio 
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5. kép: 1-2 Tác (Gorsium); 3 Lauriacum; 4-5 Bojovic; 6-7 MNM. 
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6. kép: 1. Tokod; 2-3 Intercisa 
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7. kép: 1-2 Csákvár; 3 Intercisa; 4-10 Keszthcly-Fcnékpuszta 
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8. kép: 1-6 Tác (Gorsium) 
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9. kép: 1-3 Keszthely-Fenékpuszta 
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10. kép: 1-2, 5-6 Kee.thcly-Fcn6kpi.s2ta 
. 3, 4, 7 Czikô; 8-9 ln.crci.sa; 10 Ságvár; 11 Bonyhád 
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11. kép: 1-9 Tác (Gorsium) 
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12. kép 1 Intercisa; 2-7, 9 Tác; (Gorsium); 8 Baranya megye 
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13. kép 1- 2 Vörs; 3 Jutas; 4 Mohács; 5 Kcszlhely-Fenékpuszta 
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14. kcp Hcgyesd, Veszprém m. 


